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RESUMO 

 

 O desenvolvimento de tecnologias de gaseificação de biomassa para a geração de 

energia elétrica é atrativo para o nosso país, pois assegura a diversificação da matriz 

energética, favorece o desenvolvimento sustentável das comunidades carentes em 

regiões isoladas e preservam o meio ambiente.  

 A técnica de gaseificação é extremamente versátil, mas existem problemas em 

transformar este potencial numa tecnologia competitiva comercialmente. As limitações 

situam-se no projeto de um equipamento que deve produzir um gás de qualidade, com 

confiabilidade e segurança, adaptado às condições particulares do combustível e da 

operação. No caso dos gases produzidos serem utilizados para geração de energia 

elétrica, os requisitos de limpeza destes gases tornam-se de extrema necessidade.  

 O modelo matemático desenvolvido representa de forma adequada o processo de 

gaseificação de biomassa, onde o gaseificador foi abordado segundo a teoria das duas 

fases, bolha e emulsão. O comportamento dinâmico do gaseificador é representado por 

um conjunto de 15 equações diferenciais ordinárias (EDO’s). Simulações 

computacionais foram realizadas para predizer as variações de concentração para cada 

uma das espécies C, CO, CO2, O2, H2O, H2, CH4 e o perfil ao longo do tempo da 

temperatura no gaseificador. A resolução do conjunto de equações diferenciais 

ordinárias foi feita com um integrador do tipo Runge-Kutta de 4ª ordem, implementado 

em ambiente MATLAB®-SIMULINK. 

 

Palvras-chave: gaseificação, biomassa, teoria das duas fases, modelo matemático. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The development of technologies of biomass gasification to produce electric 

power is attractive to our country, because it assures the diversification of the energy 

matrix, favors the sustainable development of the poor communities in isolated regions 

and preserves the environment.  

The gasification technique is extremely versatile; however there are problems in 

transforming this potential into commercially competitive technology. The limitations 

are in the design of the equipment that must produce a quality gas, with security and 

reliability, adapted to the particular conditions of the fuel and the operation. In case the 

producing gases are used to the electric energy generation, the requirements to the 

cleaning of these gases become extremely necessary. 

The mathematical model developed represents the appropriate biomass 

gasification process, where the gasifier was studied according the two phase theory, 

bubble and emulsion. The dynamic behavior of the gasifier is represented for a set of 15 

ordinary differentiate equations (ODE’s). Computational simulations were done to 

predict the variation of the concentration to each species, C, CO, CO2, O2, H2O, H2, 

CH4 and the temperature profile through the time in the gasifier. The solve of these 

equations was done with an integrator kind of Runge-Kutta Gill of the 4th order, 

implement in environment MATLAB®-SIMULINK. 

 

Keywords: gasification, biomass, two phase theory, mathematical model. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Historicamente, a queima da biomassa foi uma das primeiras fontes de calor 

utilizada pelo homem para se proteger das baixas temperaturas, para cocção e espantar 

os predadores. No decorrer do tempo, as necessidades do homem tornaram-se mais 

sofisticadas e intensivas energicamente. Os combustíveis fósseis assumiram, no último 

século, o papel de principal energético mundial. A produção de energia elétrica a partir 

da queima do bagaço de cana foi impulsionada durante a primeira crise do petróleo em 

1973, quando começaram a surgir as primeiras unidades de cogeração através do 

acoplamento de turbinas de contrapressão no circuito de vapor das indústrias do setor 

sucroalcooleiro (PELLEGRINI, 2002). 

 A produção de energia elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar é um tema 

que esteve presente nos últimos estudos sobre energia no Brasil. Segundo dados do 

Balanço Energético Nacional do Ministério de Minas e Energia (BEN), em 2006, a 

geração termoelétrica a partir de biomassa alcançou a maior participação entre as fontes 

de geração termoelétrica, respondendo por 19,6 TWh, sendo 8,5 TWh oriundos da 

biomassa de cana-de-açúcar e 5,2 TWh oriundos da lixívia e resíduos da produção de 

celulose (BEN, 2007).  

 A maioria das usinas e destilarias produz energia elétrica para consumo próprio, 

sendo ainda pequena a parcela comercializada com as distribuidoras. Assim grande 

parte do potencial energético da cana-de-açúcar constituído pela palha e pelo bagaço é 

desperdiçada, sendo queimado na própria lavoura ou em caldeiras de baixo rendimento. 

Para que a produção de energia elétrica a partir da cana-de-açúcar seja implementada 

em larga escala é necessário investimentos na modernização dos processos produtivos, 

nos equipamentos geradores da usina e que as distribuidoras promovam incentivos aos 

produtores (MENEGUELLO, 2006).  
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 A tecnologia de gaseificação de biomassa assegura a diversificação da matriz 

energética nacional, favorece o desenvolvimento sustentável para comunidades carentes 

em regiões isoladas e contribui para redução global das emissões de dióxido de carbono 

(LV et al., 2004 e KINTO et al., 2003). A gaseificação é a conversão de qualquer 

combustível sólido ou líquido em um gás energético através do processo de oxidação 

parcial à temperatura elevada, esta conversão pode ser realizada em vários tipos de 

reatores, denominados gaseificadores (LI et al., 2004).  

 A técnica de gaseificação é extremamente versátil, a princípio, mas existem 

problemas em transformar este potencial teórico numa tecnologia competitiva 

comercialmente apesar de já ser viável e prática. As dificuldades situam-se não no 

processo básico de gaseificação, mas no projeto de um equipamento que deve produzir 

um gás de qualidade, com confiabilidade e segurança, adaptado às condições 

particulares do combustível e da operação. No caso dos gases produzidos serem 

utilizados para geração de energia elétrica, os requisitos de limpeza destes gases 

tornam-se de extrema necessidade (MUKHOPADHYAY, 2004). 

 O presente trabalho desenvolveu um modelo matemático e a sua simulação 

computacional de um gaseificador de biomassa em leito fluidizado borbulhante, na 

produção do gás combustível para futuras aplicações industriais.  

 O modelo matemático desenvolvido representou de forma adequada o processo de 

gaseificação em leito fluidizado do bagaço de cana-de-açúcar, onde o gaseificador foi 

abordado segundo a teoria das duas fases, bolha e emulsão. O comportamento dinâmico 

do gaseificador foi representado por um conjunto de quinze equações diferenciais 

ordinárias (EDO’s). Simulações computacionais foram realizadas para predizer as 

variações de concentração para cada uma das espécies C, CO, CO2, O2, H2O, H2, CH4 e 

o perfil ao longo do tempo da temperatura no gaseificador. A resolução do conjunto de 

equações diferenciais ordinárias foi feita com um integrador do tipo Runge-Kutta de 4ª 

ordem, implementado em ambiente MATLAB®-SIMULINK. 

 



 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Biomassa 

 

A biomassa é todo material orgânico produzido através do processo de 

fotossíntese, que pode ser utilizada na produção de energia. Entre as matérias-primas 

mais utilizadas nessa geração estão a madeira, bagaço de cana-de-açúcar, carvão 

vegetal, resíduos agrícolas (MCKENDRY, 2002 e DEMIRBAS, 2001). 

 

1.1.1 Biomassa como alternativa energética 

 

No decorrer da história, o uso da biomassa tem variado consideravelmente sob a 

influência de dois fatores principais: a densidade demográfica e a disponibilidade de 

recursos. Uma vez que a produção fotossintética anual de biomassa é cerca de oito 

vezes maior que a energia total usada no mundo, podendo inclusive ser produzida e 

usada de forma sustentável, logo se trata de uma fonte cujo potencial de armazenamento 

deve ser levado em consideração em qualquer discussão sobre o fornecimento 

energético nos dias atuais e no futuro (MESA et al., 2003).  

Até finais do século XVIII e início do XIX, o carvão mineral e a madeira foram as 

principais matérias-primas utilizadas pelo homem para a obtenção de energia e produtos 

químicos. No entanto, por volta da década de 30, esta situação mudou devido ao 

desenvolvimento da indústria petroquímica. As crises de petróleo da década de 70 

evidenciaram a forte dependência mundial deste produto fóssil. Foi então que grandes 

esforços iniciaram-se, não só para desenvolver tecnologias de produção de energia a 

partir da biomassa, como também para a obtenção de outros subprodutos da indústria 

química e que até hoje são produzidos basicamente via rota petroquímica (NETO, 

2001). 
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A matriz energética mundial tem participação total de 80,3% de fontes de carbono 

fóssil, sendo 34,3% de petróleo, 20,9% gás natural e 25,1% de carvão mineral e 

derivados (Figura 1.1). O Brasil se destaca entre as economias industrializadas pela 

elevada participação das fontes renováveis em sua matriz energética (Figura 1.2).  

 

 

Figura 1.1: Composição da matriz energética mundial (BEN, 2007). 

 

 

Figura 1.2: Composição da matriz energética brasileira (BEN, 2007). 

 

Dentre os combustíveis chamados de “novos renováveis”, a biomassa é a que 

possui maior representatividade mundial, com uma capacidade instalada de 35.000 MW 

e produção anual de energia de 185 TWh/ano (Tabela 1.1).  
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Tabela 1.1: Recursos energéticos renováveis no mundo. 

Recursos Capacidade (MW) 
Produção anual de 

energia (TWh/ano) 

Biomassa 35.000 185 

Eólica 20.000 50 

Geotérmica 8.200 44 

Pequenas hidroelétricas 3.000 15 

Solar fotovoltaica 1.200 1 

Solar térmica 350 0,2 

 Fonte: DEMIRBAS, 2005. 

 

Nos países industrializados, a biomassa apresenta um papel importante na 

produção total de energia, principalmente naqueles com baixo potencial hídrico 

aproveitável e baixas reservas de petróleo. Como também deve ser considerada como 

um grande segmento de mercado a ser explorado e desenvolvido como alternativa 

energética, aumentando progressivamente sua participação na geração de potência e 

calor. Outro aspecto importante é o mercado potencial que desponta nos países 

detentores das tecnologias de conversão e utilização da biomassa, em relação aos 

fornecimentos de máquinas, equipamentos e transferências tecnológicas.  

As razões que tornam a utilização da biomassa atrativa para fins energéticos são: 

 

 Constitui uma fonte de riqueza natural própria e renovável, com elevada 

disponibilidade e facilidade de uso. 

 Aumenta a diversificação dos sistemas de geração de eletricidade, através de 

uma fonte segura, sustentável e independente de fatores externos. 

 Pode ser convertida de maneira econômica e ambientalmente correta em 

diversas formas de energia (calor, eletricidade, etanol, etc.). 

 Contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa. 

 Benefícios sociais de grande importância, principalmente para os países em 

desenvolvimento, tais como: diversificação das atividades agrícolas, aumento no 

número de empreendimentos no meio rural e a recuperação de áreas devastadas 

e degradadas pelo uso inadequado. 
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1.1.2 Propriedades físico-químicas da biomassa 

 

A biomassa é constituída basicamente pela celulose, hemicelulose, lignina e 

pequenas quantidades de extrativos (MCKENDRY, 2002). Sua composição apresenta 

um papel importante na escolha do processo de conversão termoquímica (Tabela 1.2). 

 

Tabela 1.2: Constituintes da biomassa em base seca. 

Tipo de biomassa 
Constituintes, %b.s. (base seca) 

Lignina Celulose Hemicelulose 

Madeira 20 – 25 45 – 50 20 – 25 

Bagaço de cana 14 – 24 27 – 54 23 – 30 

Palha de trigo 15 - 20 33 - 40 20 - 25 

 Fonte: MCKENDRY, 2002 e FILIPPIS et al., 2004 

 

As principais propriedades de interesse da biomassa como fontes energéticas são: 

 

 Teor de umidade. 

 Poder calorífico. 

 Proporção entre carbonos fixos e voláteis. 

 Teor de cinzas. 

 Teor de álcalis metálico. 

 Proporção celulose/lignina. 

 

Em processos de conversão que usam biomassas secas, as cinco primeiras 

propriedades são importantes, enquanto para processos de conversão via úmida, a 

umidade e a proporção celulose/lignina são mais importantes (YANG et al., 2005).  

A composição elementar e as características de diferentes tipos de biomassas usadas 

no Brasil são apresentadas nas Tabelas 1.3 e 1.4. 
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Tabela 1.3: Composição elementar de alguns tipos de biomassa.  

Tipo de Biomassa 

Composição (%b.s.) 

C H O N S 
Teor de 

cinza 

Madeira 51,6 6,3 41,5 0 0,1 1 

Palha de trigo 48,5 5,5 3,9 0,3 0,1 4 

Palha de cevada 45,7 6,1 38,3 0,4 0,1 6 

Bagaço de cana 44,8 5,35 39,55 0,38 0,01 9,79 

Casca de arroz 41,4 5 39,9 0,7 0,1 12,9 

Fonte: MCKENDRY, 2002. 

 

Tabela 1.4: Características de diferentes tipos de biomassa. 

Tipo de Biomassa 

Composição (%b.s.) Poder 

calorífico 

(MJ/kg) Umidade 
Carbono 

volátil 

Carbono 

fixo 
Cinza 

Madeira 20 82 17 1 19,4 

Palha de trigo 16 59 21 4 18,8 

Palha de cevada 30 46 18 6 18,3 

Bagaço de cana 40 - 50 74 15 11 17,3 

Casca de arroz 34 65 18 17 16,1 

Fonte: MCKENDRY, 2002. 

 

O teor de umidade presente no combustível pode representar baixo percentual na 

composição de biomassas pré-secas ou representar mais de 50% em biomassas in 

natura. Elevado teor de umidade no combustível resulta em ignição pobre e diminuição 

da temperatura de combustão, afetando assim a qualidade da combustão, devido à 

dificuldade em liberar o material volátil (YANG et al., 2005).  

De uma maneira geral as biomassas são constituídas basicamente por carbono, 

hidrogênio e oxigênio, sendo esta variação pequena em relação aos diversos tipos, e 

possui um teor de cinzas relativamente pequeno, exceto para casca de arroz e bagaço de 

cana.  

Os teores de C e H contribuem positivamente para o PCS (Poder Calorífico 

Superior), enquanto que o teor de O negativamente. A quantidade de H também 
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influencia o PCI (Poder Calorífico Inferior) devido à formação de água. O aumento do 

teor de cinzas diminui o valor do poder calorífico, pois cinzas não contribuem para o 

calor total liberado pela combustão, no entanto, elementos presentes nas cinzas podem 

agir como catalisadores na decomposição térmica (MCKENDRY, 2002). 

Van Krevelen estabeleceu um diagrama capaz de comparar o poder calorífico dos 

combustíveis fósseis e biomassa através das relações oxigênio/carbono e 

hidrogênio/carbono (Figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3: Diagrama de Van Krevelen para vários combustíveis sólidos 

(MCKENDRY, 2002). 

 

 A comparação de biomassas com combustíveis sólidos, Figura 1.3, mostra 

claramente que quanto maior a proporção de O e de H, comparado ao C, tem-se redução 

no valor energético de dado combustível devido à menor quantidade de energia contida 

nas ligações C-O e C-H em relação às ligações C-C (MCKENDRY, 2002). 

 

1.1.3 Utilização do bagaço de cana como insumo energético 

 

A estimativa da produção nacional de cana-de-açúcar para a safra de 2007/2008 

no país é de 475,07 milhões de toneladas de cana (17,61 milhões toneladas de cana em 

Pernambuco), com uma geração de bagaço de 118,77 milhões de toneladas de 



Capítulo 1 – Revisão Bibliográfica  9 

 

bagaço/toneladas de cana (4,40 milhões de toneladas de bagaço/toneladas de cana em 

Pernambuco) (CONAB, 2007). 

Uma das características fundamentais do bagaço é o seu poder calorífico, sendo 

função do grau de umidade (50%) e do teor de açúcar residual, como este último é 

geralmente baixo, tem-se a umidade como principal fator limitante do mesmo.  

Dessa forma, a umidade interfere diretamente no rendimento da combustão, 

podendo ser constatada pela temperatura de ignição do bagaço, que está entre 500°C e 

600°C com 50% de umidade, caindo para 300°C a 400°C quando a umidade está em 

torno de 35% a 40%. Com baixo teor de umidade, a etapa de secagem na fornalha 

ocorre num tempo menor, favorecendo uma maior velocidade de queima. A temperatura 

da chama também é sensível ao nível de umidade, ficando entre 850°C e 920°C com 

50% de umidade, mas chegando acima de 1.100°C com 35% de umidade, aumentando 

consideravelmente a transmissão de calor por radiação, condução e convecção nos tubos 

e recuperadores que compõem uma caldeira. Apesar de o bagaço apresentar um alto teor 

de umidade, o responsável pela boa ignição do resíduo é o alto teor de voláteis, na 

ordem de 87% em base seca (PELLEGRINI, 2002).  

 

1.2 Processos termoquímicos de conversão da biomassa 

 

Os principais métodos de conversão termoquímica da biomassa são: combustão, 

gaseificação, pirólise e liquefação direta (ORECCHINI et al., 2007 e DEMIRBAS, 

2001). Os dois últimos processos, às vezes, são confundidos (Tabela 1.5). 

 

Tabela 1.5: Comparação entre a pirólise e liquefação. 

Processo T (K)  P (MPa) Secagem 

Liquefação 525 - 600 5 - 20 não 

Pirólise 650 - 800 0,1 - 0,5 sim 

 Fonte: DEMIRBAS, 2001. 

 

Em termos de estequiometria, os processos de conversão térmica da biomassa 

diferenciam-se pela relação ar-combustível (A/C) e pela faixa de temperatura. A Figura 

1.4 apresenta o diagrama desenvolvido por REED e DESESROSIERS (1979), onde as 
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temperaturas de equilíbrio para as reações da biomassa são dadas em função da razão de 

equivalência: razão ar-combustível real/razão ar-combustível estequiométrica. 

 

 

Figura 1.4: Razão de equivalência e diagrama ar-combustível para biomassa 

(REED e DESESROSIERS, 1979). 

 

1.2.1 Combustão 

 

A combustão da biomassa produz gases quentes com temperaturas em torno de 

800-1000°C. É possível queimar qualquer tipo de biomassa, desde que o teor de 

umidade da mesma seja inferior a 50%. 

Na realidade, a combustão da biomassa é o processo final que ocorre numa 

câmara, pois antes a mesma foi seca, pirolizada e gaseificada (ORECCHINI et al., 

2007). 

 

1.2.2 Gaseificação 

 

A gaseificação é o processo de termoconversão no qual a biomassa sólida 

converte-se em um gás combustível, através da oxidação parcial a elevada temperatura. 

A composição deste gás depende dos seguintes fatores: tipo de gaseificador, forma de 

fornecimento de energia ao processo, agente oxidante, tempo de retenção da carga, 

sistema de retirada de gases e da composição da matéria orgânica. O gás produzido é 
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mais versátil que a biomassa sólida, podendo ter várias aplicações na geração de calor e 

potência (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Aplicações dos gases da gaseificação (MCKENDRY, 2002). 

 

1.2.3 Pirólise 

 

A pirólise se caracteriza pela degradação térmica do combustível sólido a qual 

pode ser realizada em ausência completa do agente oxidante ou em uma quantidade tal 

que a gaseificação não ocorra extensivamente (MCKENDRY, 2002). 

 

1.2.4 Liquefação 

 

Liquefação é um processo termoquímico aplicado à matéria orgânica que ocorre 

na presença de um catalisador numa temperatura moderada e elevada pressão com 

adição de hidrogênio. Esse tipo de processo confere um baixo interesse devido aos 

sistemas serem mais complexos e caros quando comparados à pirólise (DEMIRBAS, 

2001). 

 

1.3 Cinética do processo de gaseificação 

 

O processo de gaseificação da biomassa pode ser subdividido nas seguintes 

etapas: 

 

1. Etapa de pirólise ou decomposição térmica desenvolve-se a temperaturas 

próximas de 600ºC. 
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2. Oxidação de parte do carbono fixo do combustível, método que constitui a fonte 

de energia térmica para o processo de volatilização e gaseificação. 

3. Gaseificação propriamente dita que inclui reações heterogêneas entre os gases e 

o coque residual, assim como reações homogêneas entre os produtos já 

formados. 

4. Craqueamento do alcatrão – processo de degradação térmica das moléculas dos 

compostos que formam o alcatrão com a obtenção de CO, CO2, CH4 e outros 

gases como produtos. 

5. Oxidação parcial dos produtos da pirólise. 

 

Dependendo da organização do processo de gaseificação (movimento relativo da 

biomassa e do gás de gaseificação), estas etapas transcorrem em diferentes regiões do 

gaseificador, ou em todo seu volume de maneira simultânea. As reações químicas mais 

importantes de cada uma destas etapas são mostradas a seguir (MURAKAMI et al., 

2007 e HAMEL et al., 2001): 

 

I. Pirólise 

o
298Biomassa + Calor  Coque + Gases + ... + Alcatrão∆H > 0→       (1.1) 

 

II. Oxidação do carbono 

o
2 298C + ½ O  CO ∆H = -111kJ/mol→           (1.2) 

o
2 2 298C + O CO ∆H = -408,4kJ/mol→           (1.3) 

III. Gaseificação 

 

 Reações heterogêneas 

o
2 298C + CO 2CO ∆H = +172,0kJ/mol→                  (1.4) 

o
2 2 298C + H O CO + H ∆H = +131,0kJ/mol→                  (1.5) 

o
2 4 298C + 2H CH ∆H = -74,9kJ/mol→                  (1.6) 

 

 Reações homogêneas 

o
2 2 2 298CO + H O CO  + H ∆H = -41,1kJ/mol↔          (1.7) 
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o

4 2 2 298CH  + H O CO + 3H ∆H = +206,3kJ/mol↔         (1.8) 

 

IV. Craqueamento do alcatrão 

o
2 4 298Alcatrão + Vapor + Calor CO + CO  + CH ∆H > 0→        (1.9) 

 

V. Oxidação parcial dos produtos da pirólise 

o
2 4 2 2 2 298(CO + CO + CH ) + O CO + H ∆H < 0→        (1.10) 

 

1.4 Termodinâmica do processo de gaseificação 

 

Determinada as etapas envolvidas nas reações de gaseificação da biomassa, as 

condições termodinâmicas de cada etapa reacional são estabelecidas. O equilíbrio 

termodinâmico do processo é baseado na constante de equilíbrio e não sobre a energia 

livre de Gibbs, Equações (1.11) e (1.12), logo se tem (JARUNGTHAMMACHOTE et 

al., 2007 e MELGAR et al., 2007), 

 

0G
ln K

RT

∆= −            (1.11) 

00
T i f ,T ,i

i

G g∆ = ν ∆∑            (1.12) 

 

A temperatura do estado padrão é aquela da mistura em equilíbrio, e as variações 

das propriedades padrões da reação, como ∆G0 e ∆H0, variam com a temperatura de 

equilíbrio. A dependência de ∆G0 em relação à temperatura é dada pela Equação (1.13). 

 

( )0 0

2

d G / RT H

dT RT

∆ ∆= −                   (1.13) 

A combinação das Equações (1.11) e (1.13) resulta em:  

 

0

2

d ln K H

dT RT

∆=                    (1.14) 
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Através da Equação (1.14) fica evidenciado o efeito da temperatura sobre a 

constante de equilíbrio, e assim sobre a conversão de equilíbrio. Se ∆H0 for negativo, a 

constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura, no entanto, numa reação 

endotérmica K aumenta com a temperatura. 

Dessa forma, o efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio é dado por:  

 

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0T T0
p p

0 T T

G H H C CG 1 dT
dT

RT RT RT T R R T

∆ − ∆ ∆ ∆ ∆∆ = + + −∫ ∫       (1.15) 

 

Na qual o termo referente à capacidade calorífica recorre à Equação (1.16), 

 

p 2 2
1 2 3 4

C
a a T a T a T

R
−= + + +           (1.16) 

 

As constantes a1, a2, a3 e a4, presentes na Equação (1.16), para os componentes 

reacionais do processo de gaseificação são dadas na Tabela 1.6. 

 

Tabela 1.6: Capacidades caloríficas dos componentes reacionais do processo de 

gaseificação.  

Componente a1 a2 a3 a4 

C (s) 0,16336E5 0,60972E1 -0,64762E-3 -0,83634E9 

O2 (g) 0,31119E5 0,31088 -0,33884E-4 -0,16342E9 

CO2 (g) 0.36299E5 0,20352E2 -0,21455E-2 -0,44910E9 

CO (g) 0,28448E5 0,23633E1 -0,24877E-3 0,42919E7 

H2O (g) 0,28166E5 0,14667E2 -0,15433E-2 0,10023E9 

H2 (g) 0,25310E5 0,82575E1 -0,86850E-3 0,10601E9 

CH4 (g) 0,23607E5 0,49622E2 -0,52248E-2 -0,21280E9 

 Fonte: DE SOUZA-SANTOS, M.L., 2004. 

 

 As correlações apresentadas na Tabela 1.6 são válidas na faixa de temperatura de 

298 a 1500K. 
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1.5 Modelos matemáticos para sistemas de leito fluidizado 

 

Os sistemas gás-sólido podem ser apresentados em diferentes regimes de operação 

dependendo de parâmetros tais como velocidade do gás, características da partícula e 

geometria do leito (KUNII & LEVENSPIEL, 1968).  

Devido às diferenças na forma de contato, diferentes modelos são necessários para 

predizer o comportamento do leito em seus diferentes regimes. 

 

1.5.1 Leito fluidizado borbulhante (BFB – bubbling fluidized bed) 

 

Os primeiros estudos teóricos sobre transferência de massa, calor e das reações 

catalíticas em leitos fluidizados borbulhantes consideraram o modelo de reator pistão 

para o equipamento, com ou sem dispersão axial. Entretanto, verificou-se 

experimentalmente que o contato gás-sólido era muito inferior ao predito, devido ao 

“by-passing” do gás no leito (LEVENSPIEL, 2002). 

SHEN e JOHNSTONE, em 1955, entenderam que a causa dos desvios dos dados 

experimentais do BFB em relação ao modelo pistão eram provocados pelas bolhas 

ascendentes e propuseram uma concepção de leito fluidizado que ainda hoje, é a base de 

muitos dos modelos da fluidização, o modelo das duas fases. Neste modelo o leito foi 

dividido em dois compartimentos com densidades de sólidos bem diferentes, uma fase 

densa e uma fase diluída. 

 

Figura 1.6: Concepção do modelo das duas fases. 

 

O modelo da teoria das duas fases possui seis parâmetros ajustáveis: a vazão do 

gás na fase diluída, o volume da fase diluída, a fração de sólidos na fase diluída, a 

fração de sólidos na fase densa, o coeficiente de transferência de massa entre fases, a 
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dispersão nas fases diluída e densa. Dependendo de como são assumidos ou ajustados 

estes parâmetros, novos modelos derivados podem ser obtidos. 

Nos anos posteriores à exposição da teoria das duas fases, diversas publicações de 

modelos baseados nesta teoria foram realizadas, porém estes invariavelmente ajustavam 

apenas um conjunto de dados experimentais específicos de um dado estudo. 

Em 1963, DAVID & HARRISON realizaram os estudos fluido-dinâmicos sobre o 

aspecto e comportamento da bolha em leitos fluidizados (Figura 1.7), constituindo-se 

uma das maiores contribuições para o desenvolvimento da teoria da fluidização. 

Permitindo assim o surgimento de novos modelos na literatura, que são baseados no 

modelo teórico da bolha, com parâmetros ajustados ou teóricos.  

 

Figura 1.7: Modelo da bolha (DAVID & HARRISON, 1963). 

 

Diversos modelos baseados na teoria da bolha de Davidson são identificados 

como casos especiais da combinação de alguns parâmetros. Geralmente, o fator que 

limita a aplicação de cada modelo é a difícil medida ou estimativa de dados 

experimentais como tamanho das bolhas, coeficientes de transporte de massa e energia 

entre fases, entre outros. 

Em 1968, KUNII & LEVENSPIEL propuseram o famoso “Bubbling Bed Model”, 

que baseado na teoria da bolha de Davidson, modela o leito fluidizado com três fases, 

bolha, nuvem e emulsão. O destaque deste modelo é que todos os seus parâmetros estão 

em função de apenas uma variável: o tamanho efetivo da bolha. 

Em 1969, KATO & WEN publicaram o “Bubble Assemblage Model”, que supõe 

a existência de bolhas de tamanhos diferentes ao longo do leito. Neste modelo, o leito é 

subdividido em varias regiões, cada qual de tamanho igual ao de suas respectivas 

bolhas, sendo muito utilizado mesmo quando não se considera constante o tamanho da 

bolha ao longo do leito. 
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Outro tipo de modelo, às vezes utilizado na fluidização é o “Countercurrent 

Backmixing Model”, que estende a teoria das duas fases, subdividindo a fase densa do 

leito em duas fases distintas: densa ascendente e densa descendente. Sendo considerada 

uma fase bolha ou diluída que está em contato íntimo com a fase densa ascendente 

(FRYER & POTTER, 1972). Embora pareça bastante razoável teoricamente este 

modelo, na prática ainda apresenta problemas quanto ao ajuste dos parâmetros. 

 

1.5.2 Leito fluidizado circulante (CFB – circulating fluidized bed) 

 

Dentre os modelos desenvolvidos nas pesquisas sobre o leito fluidizado 

borbulhante, todos aqueles baseados na teoria da bolha de Davidson falham quando 

aplicados a outros regimes de fluidização, pois em altas velocidades não se distinguem 

mais bolhas no leito, e sim vórtices, regiões mais densas e outras mais diluídas. 

Portanto, o regime que caracteriza esse equipamento é o regime turbulento (TB – 

Turbulent Bed), sendo mais uniforme do que o borbulhante. 

Diversos modelos foram utilizados na literatura para descrever o CFB, dentre eles 

os modelos para reatores pistão, mistura, tanques em série, pistão com dispersão axial e 

os baseados na teoria das duas fases.  

A dificuldade de avaliação experimental de alguns parâmetros limita a escolha de 

um modelo mais adequado, com isso, os vários trabalhos publicados costumam apenas 

se ajustar a algum conjunto de dados experimentais, sendo geralmente ineficientes para 

extrapolação ou mudança de escala.  

 

1.6 Principais tipos de gaseificadores 

 

Os gaseificadores são equipamentos que apresentam diversas características 

construtivas e operacionais, sendo classificados normalmente quanto ao tipo de leito 

utilizado em gaseificador de leito fixo e leito fluidizado (WARNECKE, 2000). 

Os gaseificadores de leito fixo representam a maioria dos gaseificadores em 

operação ou construção no mundo. Segundo (CENBIO, 2002), 77,5% dos projetos de 

gaseificadores são do tipo leito fixo, 20% de leito fluidizado e 2,5 % dos outros tipos. 

Geralmente, são usados em potências inferiores a 10 MW. Dentre os gaseificadores de 

leito fixo, podem-se destacar dois grandes subgrupos: os de circulação de gases 

concorrente e contracorrente (Figura 1.8).  
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Figura 1.8: Gaseificadores de leito fixo (WARNECKE, 2000). 

 

A principal vantagem dos gaseificadores de leito fluidizado sobre o de leito fixo 

consiste na distribuição uniforme da temperatura na região de gaseificação, pois o 

material inerte de baixa granulometria, que mediante a injeção de ar ou outro agente de 

gaseificação em pressões acima da atmosférica, entra em regime de fluidização. O 

estado dinâmico do leito inerte (alumina, areia) assegura uma mistura homogênea com a 

biomassa alimentada e os gases quentes da combustão parcial (CENBIO, 2002).  

Os gaseificadores de leito fluidizado podem ser classificados em borbulhante ou 

circulante (Figura 1.9). 

 

 

Figura 1.9: Gaseificadores de leito fluidizado (AGUIAR, 2003). 

 

As principais vantagens e desvantagens dos gaseificadores, quanto à classificação 

do leito, são apresentadas na Tabela 1.7. 
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Tabela 1.7: Principais vantagens e desvantagens dos gaseificadores. 

Tipo de 

Gaseificador 
Vantagens Desvantagens 

Contracorrente 

 

- Capaz de gaseificar material com 

elevado teor de umidade e alto teor de 

material inorgânico. 

- Processo simples e de baixo custo. 

- Opera satisfatoriamente sob pressão e 

com variações de carga. 

- Temperatura de saída dos gases em 

torno de 250°C. 

- Alta eficiência na conversão de 

carbono. 

- Baixo nível de particulados no gás. 

- Alta eficiência térmica. 

- Capacidade de operar até 4 ton/h de 

biomassa em base seca. 

 

- Gás produzido contém de 10 a 20% 

de alcatrão. 

- Investimento em sistemas de 

limpeza. 

- A granulometria do combustível 

tem que ser uniforme para evitar 

perdas de carga no leito (no caso do 

gaseificador atmosférico) ou 

formação de canais preferenciais. 

- Inadequados à biomassa com alta 

concentração de finos para gerar 

eletricidade. 

Concorrente 

- Consome entre 99 e 99,9 % do alcatrão 

produzido, permitindo que o gás seja 

usado diretamente em motores com 

mínimo de limpeza. 

- Tecnologia comprovada. 

- Simplicidade construtiva e baixo 

investimento. 

 

- O combustível tem que ter baixa 

umidade (<20%) e granulometria 

uniforme. 

- O gás sai do gaseificador a 

temperaturas elevadas (em geral 

700°C). 

- Tipicamente 4 a 7% do carbono não 

é convertido, resultando nas cinzas de 

fundo. 

- Capacidade limitada a 500 kg/h de 

biomassa. 

 

Fonte: CENBIO, 2002 e WARNECKE, 2000. 
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Tabela 1.7: Principais vantagens e desvantagens dos gaseificadores, (cont.). 

Borbulhante 

- Construção e operação relativamente 

simples. 

- Apresenta uma distribuição uniforme da 

temperatura no interior do reator. 

- Alta taxa de conversão do gás de síntese 

com baixo teor de alcatrão e carbono não 

convertidos. 

- Gás obtido apresenta composição bastante 

uniforme. 

- Capacidade de operar com combustíveis 

com alto teor de cinzas. 

- Facilidade no controle de temperatura. 

- Capacidade de gaseificar de 10 a 15 t/h de 

biomassa. 

 

 

- Temperatura de operação 

limitada pela sinterização das 

cinzas. 

- Alta temperatura do gás 

produzido. 

- Possibilidade de alto teor de 

carbono nas cinzas. 

- Teor de umidade do 

combustível deve ser menor 

que 20%. 

Circulante 

- Temperatura de operação pode ser maior 

que 850ºC. 

- Grande tolerância com relação às 

características do combustível. 

- Taxa de conversão de carbono e alcatrão 

elevada. 

- Apresenta elevadas taxas de produção e de 

transferência de calor, entre combustível e 

material do leito. 

- Podem operar com combustível com teor de 

umidade superior a 65%. 

- Adequados para sistemas de grande 

capacidade, acima de 40 MW. 

- Dificuldade para efetuar o 

aquecimento do alcatrão no 

leito. 

- Produzem gases com teores 

de alcatrão intermediário, 

quando comparados aos 

gaseificadores de leito fixo 

concorrente e contracorrentes. 

- Operação mais complexa. 

- Problemas de corrosão e 

erosão nas partes expostas ao 

meio circulante. 

Fonte: CENBIO, 2002 e WARNECKE, 2000. 

 

1.7 Características gerais da gaseificação 

 

Os produtos da gaseificação variam basicamente de acordo com o tipo de reator 

escolhido e o agente de gaseificação (FILIPPIS et al., 2004). A situação ideal é que 

ocorra a completa conversão dos carbonos, dos alcatrões e dos hidrocarbonetos em 

gases combustíveis, porém diversos fatores não permitem esta situação, alguns relativos 
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às próprias reações termoquímicas da gaseificação e outros externos, relativos aos 

detalhes de projeto do reator.  

O ar como agente de gaseificação é amplamente utilizado devido às facilidades de 

obtenção, porém resulta em um gás de baixo poder calorífico, devido a sua diluição no 

nitrogênio. A taxa de oxigênio contido no ar, insuflado no gaseificador influencia 

bastante os produtos da gaseificação. A concentração de alcatrão diminui devido à 

maior disponibilidade de oxigênio para reagir com os voláteis na zona de pirólise. Por 

outro lado o efeito da concentração de oxigênio é bastante significativo a temperaturas 

elevadas, pois o aumento de sua concentração resulta em baixo teor de H2 e CO e, 

portanto, um alto teor de CO2, diminuindo o poder calorífico do gás produzido. A 

Tabela 1.8 mostra a composição, o poder calorífico e a qualidade do gás obtido em 

diversos tipos de gaseificadores. 

 

Tabela 1.8: Características do gás produzido por diversos gaseificadores. 

Tipo de gaseificador 

Composição do gás (%vol, 

b.s.) 
PCS 

(MJ/m 3) 

Qualidade do gás 

H2 CO CO2 CH4 N2 Alcatrão Particulado 

Leito fluidizado-ar 9 14 20 7 50 5,4 moderado pobre 

Contracorrente-ar 11 24 9 3 53 5,5 pobre pobre 

Concorrente-ar 17 21 13 1 48 5,7 bom moderado 

Concorrente-O2 32 48 15 2 3 10,4 bom bom 

Leito fluidizado duplo 31 48 0 21 0 17,4 moderado pobre 

Fonte: CENBIO, 2002. 

 

1.8 Sistema de limpeza dos gases 

 

Os gases obtidos  durante a gaseificação são provenientes da parte orgânica 

do combustível que se transforma principalmente em CO, H2 e em menores proporções 

no CH4 e outros compostos hidrocarbonetos. Sendo constituído também por outros 

gases inertes e elementos indesejáveis, como alcatrão, metais alcalinos, particulados 

sólidos, sulfetos de hidrogênio, amônia. Estes componentes devem ser removidos, para 

que não danifiquem os equipamentos que irão utilizá-lo (NETO, 2001).  
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 Alcatrão 

 

Composto de alta massa molecular, que se condensa parcialmente a temperaturas 

< 450ºC. A sua natureza depende do tipo de biomassa, sendo também influenciada pela 

tecnologia de gaseificação adotada. 

Quando se utiliza o ar como agente gaseificante, produz-se um alcatrão de baixa 

viscosidade e reatividade, mas quando o vapor é usado, o alcatrão se torna líquido e 

com baixo peso molecular.  

O alcatrão pode ser craqueado em compostos de baixa massa molecular, usando 

métodos catalíticos ou térmicos. Os processos catalíticos ocorrem a temperaturas que 

variam de 800 a 900ºC, ao passo que os craqueamentos térmicos ocorrem entre 900 

e1100ºC. Como a gaseificação ocorre normalmente entre 800ºC – 900ºC, o 

craqueamento térmico requer uma energia adicional conseguida através da injeção de 

um pequeno volume de ar, para manter uma pequena combustão e alcançar as 

temperaturas necessárias ao craqueamento do alcatrão. Como desvantagem, tem-se uma 

redução da eficiência térmica global do processo de conversão. O craqueamento 

catalítico é mais usual e utiliza como catalisadores, a dolomita, silicato de ferro e 

compostos de níquel. Manter a temperatura uniforme e alta tem sido a melhor 

combinação para permitir o total craqueamento do alcatrão (NETO, 2001).  

A Tabela 1.9 apresenta a redução do teor de alcatrão frente a diferentes 

tecnologias de tratamento dos gases. 

 

Tabela 1.9: Redução do teor de alcatrão usando diferentes tecnologias de limpeza do 

gás. 

Sistema de limpeza 
Temperatura 

(°C) 

Redução do teor de 

alcatrão (%) 

Filtro de areia 10 - 20 50 – 97 

Torre de lavagem 50 – 60 10 – 25 

Filtro de mangas 130 0 – 50 

Precipitador eletrostático úmido 40 - 50 0 - 60 

Absorvedor de leito fixo  80 50 

Craqueamento catalítico 900 >95 

 Fonte: AGUIAR, 2003. 



Capítulo 1 – Revisão Bibliográfica  23 

 

 Particulados 

 

São formados basicamente por cinzas e carbonos, suas quantidades dependem da 

biomassa usada e principalmente do método de gaseificação aplicado. Particulados 

acima de 10µm podem ser removidos usando ciclones convencionais, ao contrário das 

partículas menores que exigem sistemas de filtragem especiais tais como: filtros de 

manga, filtros de cerâmicas sinterizados, velas metálicas, etc (AGUIAR, 2003).  

 

 Impurezas 

 

A remoção do nitrogênio, enxofre, cloro e outros elementos volatilizados durante 

a gaseificação, são necessários para diversas aplicações técnicas. Os compostos de 

nitrogênio estão presentes principalmente na forma de amônia e requerem a utilização 

de filtros molhados em solução aquosa para sua remoção. Já o cloro contido na 

biomassa, usualmente na forma de HCl , requer que sua remoção seja feita através de 

filtros úmidos ou absorção por materiais ativos como CaO. 

Os componentes álcalis da biomassa, principalmente o sódio (Na) e o potássio 

(K), são voláteis a altas temperaturas e causam corrosão nos equipamentos. A estratégia 

para removê-los é resfriar os gases a temperaturas próximas a 500ºC, e condensá-los 

para posterior filtragem (AGUIAR, 2003). 

 

1.9 Aplicações tecnológicas da gaseificação 

 

A geração de calor e eletricidade a partir gaseificação da biomassa comporta rotas 

diferentes para sua conversão, como os ciclos a vapor, motores de combustão interna e 

os ciclos combinados. 

 

1.9.1 Ciclo a vapor 

São as mais simples aplicações para utilização do gás combustível proveniente da 

gaseificação, possui a grande vantagem, em dispensar o tratamento do gás produzido, 

sendo o alcatrão gerado na gaseificação, queimado na câmara de combustão não 

causando danos a caldeira. A eficiência líquida máxima nestes ciclos para geração de 

eletricidade está em torno de 23%.  
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A grande limitação dos ciclos a vapor são as temperaturas máximas permitidas 

nos superaquecedores, normalmente em torno de 450ºC, devido à excessiva corrosão 

ocasionada pelo ácido clorídrico presente nos gases de escape. Esta limitação resulta em 

menores temperaturas na entrada na turbina e conseqüentemente uma menor eficiência 

global da planta de geração de eletricidade. Pode-se superar tal limitação através do pré-

tratamento do gás para a remoção do HCl, antes do mesmo ser conduzido para a câmara 

de combustão. Dessa forma, pode-se operar com temperaturas de vapor próximas a 

520ºC, com ganhos de eficiência em torno de 8%, podendo então a eficiência líquida na 

geração de eletricidade atingir valores em torno de 29% (CENBIO, 2002). A Figura 

1.10 apresenta uma planta que opera com ciclo de vapor, com combustão auxiliada 

pelos gases obtidos na gaseificação de biomassa em leito fluidizado circulante, 

integrado a caldeira de 350 MW. 

 

 

Figura 1.10: Planta de gaseificação integrada à caldeira de 350 MW (AGUIAR, 2003). 

 

1.9.2 Motores de combustão interna 

São normalmente acionados com os derivados do petróleo como óleo pesado, 

diesel, querosene e mais recentemente com gás natural. Podem também operar 

utilizando o gás obtido nos processos de gaseificação da biomassa, mediante pequenas 

modificações nos equipamentos, como taxa de compressão, sistema de ignição e etc 

(NETO, 2001). 

As principais inovações atuais são nos sistemas de limpezas e tratamentos dos 

gases, para remoções dos alcatrões, álcalis metálicos e particulados. Os sistemas de 
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gaseificação usando motores de combustão interna para geração de eletricidade podem 

operar na faixa de 5 a 10 MW, e suas principais vantagens são: 

 Possuem grandes tolerâncias com relação aos contaminantes se comparados com 

turbinas a gás. 

 Capacidade de operar com vários combustíveis ou mistura deles, mediante 

pequenos ajustes. 

 Possibilidade de utilização de equipamentos existentes reduzindo os investimentos 

necessários. 

 

Enquanto que as desvantagens mais relevantes são: 

 Perda de eficiência na conversão do motor existente para a utilização com gás de 

biomassa. 

 Capacidade de potência limitada. 

 

A Figura 1.11 mostra o esquema de uma planta de gaseificação que utiliza o 

motor de combustão interna. 

 

Figura 1.11: Gaseificação aplicada em motores de combustão interna para geração de 

eletricidade e calor (NETO, 2001).  

1.9.3 Ciclo combinado 

Os ciclos com turbinas a gás empregando biomassa representam uma alternativa 

promissora para a geração de potência. Estes ciclos consistem essencialmente na 
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combinação de um gaseificador de biomassa com a tecnologia das turbinas a gás, 

apresentando altas eficiências térmicas e baixo custo unitário de capital em escalas 

moderadas de capacidade.  

As turbinas a gás apresentam-se desenvolvidas e consolidadas para aplicações 

com gás natural e combustíveis líquidos de boa qualidade, mas aspectos econômicos 

têm induzido esforços visando o uso de combustível sólido gaseificado em tais ciclos. 

As plantas que utilizam principalmente o gás natural operam com altas eficiências em 

torno de 50-60%, para que a gaseificação integrada com os ciclos combinados possa se 

tornar competitiva, as eficiências destes devem ser superiores a 30%. Além disso, o 

processo de gaseificação da biomassa requer níveis de temperatura inferiores aos 

impostos pelos combustíveis fósseis e tem como contrapartida a eventual formação de 

cinzas alcalinas volantes. 

Diversos desafios tecnológicos devem ser vencidos, para que embora os 

fabricantes de turbinas a gás garantam que a combustão do gás de biomassa é 

tecnicamente possível, muitas incertezas ainda existem quanto ao uso do gás de baixo 

poder calorífico nesses ciclos. As principais modificações destes ciclos requerem: 

aumento do volume da câmara de combustão, alterações no projeto dos queimadores, 

capacidade de operar com duplo combustível ou uma mistura pré-estabelecida 

(AGUIAR, 2003 e NETO, 2001). A Figura 1.12 mostra o fluxograma de uma planta de 

gaseificação com ciclo combinado. 

 

 

Figura 1.12: Gaseificação aplicada a ciclo combinado (NETO, 2001). 



 
 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo especifica o procedimento adotado no desenvolvimento do modelo 

matemático do processo de gaseificação de biomassa da unidade piloto do Laboratório 

de Controle e Otimização de Processos (LACO) do Departamento de Engenharia 

Química da UFPE. 

 

2.1 Desenvolvimento do modelo matemático 

 

O modelo utilizado foi baseado na teoria das duas fases (bolha-emulsão), sendo 

sua utilização bem adequada devido a sua habilidade em predizer resultados 

experimentais corretamente através de estudos em reações em leitos fluidizados 

(SADAKA et al., 2002). Foram considerados os efeitos das mudanças na temperatura 

do gás ao longo do tempo no leito fluidizado, os parâmetros hidrodinâmicos, diâmetro e 

volume das bolhas, as taxas de transferência de calor entre as fases e a partícula sólida. 

O modelo é caracterizado pelo surgimento de bolhas que se formam quando a 

velocidade superficial do gás excede a velocidade superficial requisitada para apenas 

fluidizar as partículas, e sob estas condições, o leito está dividido em zonas Figura 2.1 

(SADAKA et al., 2002). 
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Figura 2.1: Zonas do gaseificador de leito fluidizado (SADAKA et al., 2002). 

 

A representação do modelo das duas fases do gaseificador de biomassa em leito 

fluidizado borbulhante é dada pela Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2: Diagrama esquemático do modelo das duas fases no gaseificador (YAN 

et al., 1998). 
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A formulação do modelo matemático do processo é baseada nas seguintes 

considerações (YAN et al., 1998): 

 

 O sólido está perfeitamente homogeneizado na fase emulsão. As fases bolha e 

emulsão são modeladas matematicamente para um reator perfeitamente misturado. 

 A composição da biomassa  na alimentação será representada como sendo: 80% 

de carbono(C) e 20% teor de umidade(H2O). 

 Os perfis de concentração e temperatura no gaseificador nas duas fases são 

relacionados à variação com o tempo e não variam ao longo do equipamento. 

 A biomassa está presente apenas na fase emulsão, não existindo troca de calor e 

massa entre o sólido e a fase bolha. O perfil de temperatura da biomassa é igual ao 

da fase emulsão. 

 O tamanho da bolha no gaseificador varia em relação à altura do mesmo, portanto 

crescem por coalescência com as outras bolhas. Sendo uniformes quanto ao 

tamanho, em qualquer secção transversal do equipamento. 

 Na fase emulsão, a transferência de massa entre o gás e o sólido ocorre devido ao 

transporte convectivo. 
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A modelagem matemática do processo de gaseificação seguiu o algoritmo descrito 

na Figura 2.3.  A resolução do conjunto de quinze equações diferenciais ordinárias foi 

feita com o integrador EDO 15s, implementado em ambiente MATLAB®-SIMULINK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Algoritmo usado na implementação computacional do processo. 

Parâmetros  

operacionais 

FIM 

Cálculos 

hidrodinâmicos: 

porosidade, velocidade, 

fração de bolhas, número 

de Arquimedes, .... 

Balanço de massa: 

equações diferenciais 

para C, CO, CO2, H2O, 

O2, H2, CH4 

Balanço de energia: 

Temperaturas na fase bolha e 

na fase emulsão 

 
Saída de resultados 



 

 
CAPÍTULO 3 

 
 

MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROCESSO DE 

GASEIFICAÇÃO DO BAGAÇO 

 

Este capítulo detalha o desenvolvimento do modelo matemático, descrevendo as 

equações dos balanços de massa e energia para cada um dos componentes envolvidos 

no processo de gaseificação do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

3.1 Equações das reações 

 

Até o presente momento, foram consideradas as seguintes etapas reacionais do 

processo de gaseificação do bagaço (MURAKAMI et al., 2006 e HAMEL et al., 2001): 

 

2 2C + O CO→    0
298∆H = -408,4 kJ/mol       (3.1) 

 

2C + CO 2CO→    0
298H = +172,0 kJ/mol∆        (3.2) 

 

2 2C + H O CO + H→    0
298H = +131,0 kJ/mol∆        (3.3) 

 

2 2 2CO + H O CO + H↔   0
298H = -41,1 kJ/mol∆         (3.4) 

 

4 2 2CH + H O CO + 3H↔   0
298H = +206,3 kJ/mol∆        (3.5) 

 

Como as reações (3.1), (3.2), e (3.3) são heterogêneas, estas ocorrem apenas na 

fase emulsão, enquanto que a (3.4) e (3.5) que são homogêneas, ocorrem nas fases bolha 

e emulsão. A Tabela 3.1 apresenta as expressões das taxas cinéticas e constantes de 

equilíbrio de cada reação envolvida: 
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Tabela 3.1: Taxas cinéticas e constantes de equilíbrio para o processo de gaseificação. 

Reação Taxa cinética (mol/m3s) e constante de 

equilíbrio 

 

 

1 2 2C + O CO→  

21 1 CO 1r C= k f  

2
1 p

p p

149.440 6
5,957 10 T exp

RT d

 −= × ⋅ ⋅ ⋅  
 

k  

1 0,05=f  

 

 

 

2 
2C + CO 2CO→  

2

2 2

2 CO
2 22 2

CO CO CO CO

C
r

1 K C K C

⋅
= ⋅

+ +
k

f  

( )p7
2 2

p

268.000
4,89 10 exp 1 X

RT M

− = × ⋅ ⋅ − 
 

k
ρ

 

2

2 2
COK 6,60 10−= ×  

2 1
COK 1,20 10−= ×  

2 21 X 0,35= =f  

 

 

 

3 
2 2C + H O CO + H→  

2

2 2 2 2

3 H O
3 33 3

H O H O H H

C
r

1 K C K C

⋅
= ⋅

+ +
k

f  

( )p2
3 3

p

129.000
2,39 10 exp 1 X

RT M

− = × ⋅ ⋅ − 
 

ρ
k  

2

3 2
H OK 3,16 10−= ×  

2

3 3
HK 5,36 10−= ×  

3 32 X 0,5= =f  

 

 

 

4 
2 2 2CO + H O CO + H↔  

2 2

2

CO H
4 4 CO H O 44

eq

C C
r C C

K

 
= ⋅ − ⋅  

 
k f  

4

12.560
2,778 exp

RT

− = ⋅  
 

k  

4
4
eq

3,473 10
K 0,022 exp

RT

 ×= ⋅  
 

 

1,04 =f  

Fonte: PETERSEN et al., 2005. 
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Tabela 3.1: Taxas cinéticas e constantes de equilíbrio para o processo de gaseificação, 

(cont.). 

 

 

 

5 

 

 

 

4 2 2CH + H O CO + 3H↔  

2

2 4

3
CO H

5 5 H O CH 55
eq

C C
r C C

K

 ⋅
= ⋅ − ⋅  

 
k f  

10 2
5

p p p

36.150 1
4,916 10 T exp

RT M d
− − = × ⋅ ⋅ ⋅ 

  ρ
k  

5
5 14
eq

2,088 10
K 3,106 10 exp

RT

 − ×= × ⋅  
 

 

5 0,1=f  

Fonte: PETERSEN et al., 2005. 

 

 A taxa total para cada componente consumido e produzido pode ser obtida usando 

a seguinte equação (XIU et al., 2002): 

 

5

j i i
i 1

R r
=

= ν∑               (3.6) 

 

Onde νi é o coeficiente estequiométrico do componente i na reação j. Logo, a taxa 

para cada um dos componentes na fase bolha: 

 

b
CO 4 5R r r= − +               (3.7) 

2

b
CO 4R r=               (3.8) 

2

b
H O 4 5R (r r )= − +              (3.9) 

2

b
H 4 5R r 3 r= + ⋅            (3.10) 

4

b
CH 5R r= −             (3.11) 

 

 No entanto, para a fase emulsão tem-se as seguintes taxas,  

 

e
C 1 2 3R (r r r )= − + +            (3.12) 

2

e
O 1R r= −             (3.13) 

e
CO 2 3 5 4R (2 r r r ) r= ⋅ + + −           (3.14) 
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2

e
CO 1 4 2R (r r ) r= + −            (3.15) 

2

e
H O 3 4 5R (r r r )= − + +            (3.16) 

2

e
H 3 4 5R r r 3 r= + + ⋅            (3.17) 

4

e
CH 5R r= −             (3.18) 

 

3.2 Equações dos balanços de massa e energia 

 

O gaseificador de biomassa em leito fluidizado borbulhante pode ser dividido em 

três zonas, como foi mostrado anteriormente, a de bolha (subdividida em bolha e 

emulsão), a de coalescência ou slugg e a zona livre ou freeboard. Os balanços de massa 

e energia do sistema são fundamentados através do esquema da Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1: Volume de controle do gaseificador (SADAKA et al., 2002). 

 

 Na realização do balanço consideraram-se as duas primeiras zonas. Dessa forma, 

para cada componente é necessário fazer o balanço mássico na fase bolha e emulsão. 

Entretanto, vale ressaltar que para componente carbono não existe transferência de 

massa entre as fases de bolha e emulsão. 
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3.2.1 Fase Bolha 

 

Balanço de Massa 

 

Diferença entre vazões
Taxa de acúmulo de Taxa de transferência de

mássicas componente i
massa do componente massa componente i entre

na entrada e saída
i na fase bolha as fases bolha e emulsã

da fase bolha

 
  
  
   = +
  
   
  

o

Taxa de geração / consumo

de massa do componente i

pela reação na fase bolha

 
 
  ±
 
  

 
 
 
 
  

 

 

Então, 

 

( )ib,entrada ib,saída bib
ib,0 ib i ie ib i

Q QdC
C C K C C R

dt V V
= − + − ±       (3.20) 

 

Balanço de Energia 

 

Diferença entre fluxos de
Taxa de acúmulo de Calor trocado entre as

entrada e saída de energia
energia na fase bolha fases bolha e emulsão

da fase bolha

Calor gerado pela

reação na fase bolha

 
    
 = + ±   
       
  

 
 
  

 

 

Logo, 

 

( )

( )VRHf

TTHfTCFTCF
dt

dT
CV

i
ibbrib

bebebb
i

saídapibsaídaibgás
i

entradapibentradaib
b

pmm

∑

∑∑

=

==

⋅∆±

−+






−






=ρ

2

1
,

6

1
,,

6

1
,,

 

(3.19) 

(3.21) 

(3.22) 
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3.2.2 Fase Emulsão 

 

Balanço de Massa 

 

 Para o gás: 

 

Taxa de acúmulo de Diferença entre vazões Taxa de transferência de

massa do gás i na mássicas do gás i na entrada massa do gás i entre as

na fase emulsão e saída da fase emulsão fases bolha e emulsão

T

     
     
     = + ±
     
          

axa de geração / consumo

de massa do gás i pela

reação na fase emulsão

 
 
 
 
  

 

 

Então, 

 

( )ie,entrada ie,saída eie
ie,0 ie i ib ie i

Q QdC
C C K C C R

dt V V
ε = − + − ±       (3.24) 

 

 Para o sólido: 

 

Taxa de acúmulo de Diferença entre vazões Taxa de consumo de

massa do sólido mássicas do sólido na entrada massa do sólido pela

na fase emulsão e saída da fase emulsão reação fase emulsão

     
     
     = ±
     
          

(3.25) 

 

Logo, 

 

biomassa,entrada biomassa,saída ebiomassa
biomassa,e0 biomassa,e biomassa

Q QdC
C C R

dt V V
= ⋅ − ⋅ ±β    (3.26)

 

 

 

 

(3.23) 
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Balanço de Energia 

 

Diferença entre fluxos de
Taxa de acúmulo de Calor trocado entre as

entrada e saída de energia
energia fase emulsão fases bolha e emulsão

da fase emulsão

Calor trocado entre o

gás e o sólido na

fase emulsão

 
    
 = + +   
       
  

Calor gerado pela

reação na fase emulsão

 
   
  ±  
    
  

 

 

Ou ainda, 

 

( )

( ) ( ) ( )

7 7
e

m pm ie,entrada pie,entrada gás ie,saída pie,saída e e be b e
i 1 i 1

5
ge

e mf s biomassa e e ri,e ie
i 1p

dT
V C F C T F C T H T T

dt

2k
1 a T T H R V

d

= =

=

   = − + −   
   

 
+ − − ± ∆ ⋅  

 

∑ ∑

∑

f

f f

ρ

ε

 (3.28) 

 

A resolução do sistema de quinze equações diferenciais dado pelas Equações 3.19 

a 3.28 referentes aos balanços de massa e energia dos reagentes e produtos (Anexo I) 

envolvidos no processo de gaseificação, foi realizada por um integrador do tipo Runge 

Kutta de 4a ordem, implementado em ambiente MATLAB®.  

Parâmetros hidrodinâmicos foram utilizados na modelagem e simulação do 

gaseificador de biomassa dentro da faixa de validade para o regime de operação do 

equipamento (Anexo II). 

 

(3.27) 



 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos na simulação computacional do 

modelo das duas fases estudado para o gaseificador de bagaço, bem como uma análise 

sobre as principais variáveis do processo através da curva de resposta das mesmas frente 

a perturbações no sistema. 

 

4.1 Parâmetros utilizados na simulação 

 

 As simulações computacionais foram realizadas para predizer o perfil de 

concentração nas fases bolha e emulsão, bem como o perfil de temperatura ao longo do 

tempo. Os parâmetros utilizados estão descritos na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros usados na simulação. 

Parâmetros Símbolo Valores / unidades 

Densidade do gás ρg 24 kg/m3 

Densidade do sólido ρs 2530 kg/m3 

Viscosidade do gás µg 1,14 x 10-5 Pa⋅s 

Diâmetro da partícula dp 183,5 µm 

Altura do gaseificador H 2 m 

Diâmetro do gaseificador d 0,5 m 

Taxa de alimentação do bagaço Qbag 110 kg/h 

Vazão de gás Qar 130 m3/h 

Pressão de operação P 1,01 x 105 Pa 

Teor de umidade do bagaço wb 20% 

Temperatura do ar Tar 500°C 

Temperatura do bagaço Tbag 600°C 

Fonte: AGUIAR, 2003 e FAN et al., 2003. 
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4.2 Estudo sobre a vazão de alimentação do bagaço 

 

 Na avaliação do comportamento dinâmico do gaseificador, duas vazões de 

alimentação do bagaço foram utilizadas, para predizer os perfis de concentração e 

temperatura ao longo do tempo nas duas fases, bolha e emulsão.  

 A Tabela 4.2 apresenta os dados da simulação, para temperatura de alimentação 

do bagaço e do ar de 600°C e 500°C, respectivamente. O experimento denominado 

CASO-1 é tomado como referência para as demais simulações computacionais, e as 

condições de processo são obtidas de AGUIAR (2003). 

 

Tabela 4.2: Estudo sobre vazão de alimentação do bagaço. 

CASO Qbag (kg/h) Qar (m
3/h) 

1 110 130 

2 1100 1300 

 

 CASO 1: 
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Figura 4.1 - Perfil de concentração dos reagentes na fase bolha em Qbag = 110 kg/h. 
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 A Figura 4.1 apresenta os perfis de concentração dos reagentes na fase bolha. Para 

ambos os reagentes, O2 e H2O, existe o consumo devido às reações químicas. No tempo 

35s os valores de concentração são praticamente nulos. A água no processo é 

proveniente da alimentação da biomassa. Segundo as Equações (3.4) a (3.5) o consumo 

de água irá produzir H2, CO e CO2.  
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Figura 4.2 – Perfil de concentração dos produtos na fase bolha em Qbag = 110 kg/h. 

 

 A Figura 4.2 apresenta os perfis de concentração dos produtos, CO, CO2 e H2, na 

fase bolha. O CO é produzido segundo a Equação (3.5), através do consumo do CH4 e 

H2O, tendo sua concentração estabilizada em t = 40s no valor de 30 mol/m3. Enquanto 

que H2 é rapidamente formado no início do processo, segundo as Equações (3.4) e (3.5). 

No caso das reações reversíveis a temperatura atingida no processo está favorecendo a 

produção do H2. O CO2 é formado nos instantes iniciais, de acordo com a Equação 

(3.4), e em seguida é consumido. No entanto, como a temperatura do processo atinge 

valores altos, tem-se um favorecimento da reação de consumo de CO2, que então é 

convertido em CO e H2. 

 O número elevado de reações, reversíveis e irreversíveis, envolvidas no processo, 

dificulta uma análise simples de causa e efeito, prevalecendo desta forma uma 

informação macroscópica, sobre o consumo e a produção dos reagentes, tal qual foi 

apresentado. Todavia é bom salientar a importância de investigar a mudança de certas 
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variáveis de processo, como vazão de alimentação de biomassa e os seus efeitos nos 

perfis de concentração e temperatura. Novamente, tal modificação irá influenciar na 

temperatura e nas reações que são processadas no gaseificador. Uma nova condição de 

processo será abordada nas figuras do caso de estudo número 2. 
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Figura 4.3 - Perfil de temperatura na fase bolha em Qbag = 110 kg/h. 

 

 O perfil de temperatura na fase bolha, mostrado na Figura 4.3, atinge um valor 

máximo de 1020K nos instantes iniciais. As reações exotérmicas e as condições de 

alimentação do processo de gaseificação favorecem o aumento de temperatura. 

Notadamente a Equação (3.1), que é altamente exotérmica, é a principal responsável 

pelo aumento de temperatura, na fase emulsão, e por troca térmica aumenta a 

temperatura da fase bolha.  
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Figura 4.4 - Perfil de concentração dos reagentes na fase emulsão em Qbag = 110 kg/h. 

 

 A Figura 4.4 apresenta os perfis de concentração dos reagentes C, O2 e H2O na 

fase emulsão, devido às reações químicas homogêneas e heterogêneas. No tempo t = 5s 

os valores de concentração são praticamente nulos, para o O2 e H2O. O carbono é 

consumido totalmente após t = 45s, pelas Equações (3.1) a (3.3) que existem 

exclusivamente na fase emulsão.  
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Figura 4.5 - Perfil de concentração dos produtos na fase emulsão em Qbag = 110 kg/h. 
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 A Figura 4.5 apresenta os perfis de concentração dos produtos, CO, CO2 e H2 na 

fase emulsão. O CO é produzido segundo as Equações (3.2), (3.3) e (3.5), através do 

consumo do carbono e do CO2 produzido. A concentração de CO é estabilizada em 

t=40s no valor de 30mol/m3, tal qual na fase bolha. Os valores de concentração dos 

produtos formados nas duas fases, bolha e emulsão, são iguais no tempo final devido ao 

processo de transferência de massa entre as duas fases. O H2 é rapidamente formado no 

início do processo, de acordo com as reações (3.3), (3.4) e (3.5). No caso das reações 

reversíveis a temperatura atingida no processo está favorecendo a produção do H2. Para 

o caso do CO2 as Equações (3.1) e (3.4) ambas exotérmicas, apresentam a formação e 

consumo deste produto. Entretanto, pela Equação (3.2), endotérmica, nota-se o 

favorecimento quanto ao consumo de CO2 nos instantes iniciais da gaseificação, devido 

o valor máximo atingido pela temperatura do processo. 
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Figura 4.6 - Perfil de temperatura na fase emulsão em Qbag = 110 kg/h. 

 

 O perfil de temperatura na fase emulsão, apresentado na Figura 4.6, atinge um 

valor máximo de 1030K nos instantes iniciais. As reações exotérmicas, e as condições 

de alimentação do processo, favorecem o aumento de temperatura, segundo a Equação 

(3.1), que é altamente exotérmica, sendo a principal responsável pelo aumento de 

temperatura nesta fase. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  44 
 

 CASO 2: 

 

 Na simulação deste estudo de caso, a vazão de alimentação no gaseificador foi 

tomada como sendo dez vezes superior àquela usada no experimento de referência 

(caso1), mas tendo as mesmo condições de alimentação do processo. 
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Figura 4.7 - Perfil de concentração dos reagentes na fase bolha em Qbag = 1100 kg/h. 

 

A Figura 4.7 apresenta os perfis de concentração dos reagentes na fase bolha, O2 e 

H2O, são semelhantes ao da Figura 4.1 (caso 1), diferenciando apenas quanto ao tempo 

em que seus valores atingem um valor próximo de zero, que nesse caso é um pouco 

maior que t = 35s, um dos fatores para explicar tal comportamento seria a diminuição 

do tempo de residência no gaseificador modificando as taxas de conversão de reagentes 

e produtos. 
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Figura 4.8 - Perfil de concentração dos produtos na fase bolha em Qbag = 1100 kg/h. 

 

Os perfis de concentração dos produtos CO, CO2 e H2, na fase bolha são 

apresentados na Figura 4.8. O aumento da vazão de alimentação afetou principalmente a 

formação do CO, quando comparamos com o gráfico da Figura 4.2 (caso 1). A 

concentração de CO não atingiu o valor de 30 mol/m3, assim como, não foi estabilizada, 

e ainda em t=30s teve-se um pequeno decréscimo de sua concentração devido à 

diminuição do tempo de residência no equipamento. O H2 continua sendo formado 

rapidamente e atingindo um valor próximo àquele obtido no experimento de referência, 

no entanto, em t=20s nota-se uma redução da sua concentração, semelhante ao que 

ocorre com o CO. Enquanto que o aumento da vazão de alimentação não alterou o perfil 

de concentração do CO2, que é produzido segundo a Equação (3.4). A temperatura nessa 

fase continua atingindo valores altos nos instantes iniciais, favorecendo a produção do 

gás de síntese. 
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Figura 4.9 - Perfil de temperatura na fase bolha em Qbag = 1100 kg/h. 

 

O perfil de temperatura na fase bolha, Figura 4.9, não sofreu alteração com o 

aumento da vazão de alimentação. A temperatura nessa fase continua atingindo valores 

altos nos instantes iniciais, 1020K, favorecendo a produção do gás combustível. A 

Equação (3.1) é a principal responsável pelo aumento de temperatura, na fase emulsão, 

conseqüentemente, e por troca térmica aumenta a temperatura da fase bolha. 
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Figura 4.10 - Perfil de concentração dos reagentes na fase emulsão em Qbag = 1100 kg/h. 
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 Observa-se que os perfis de concentração dos reagentes na fase emulsão, Figura 

4.10, são semelhantes ao da Figura 4.4 (caso 1), diferenciando apenas quanto ao instante 

em que seus valores são praticamente nulos. Agora, um pouco maior para o O2 e H2O, 

em t=12s, enquanto que para o C tem-se uma pequena diminuição nesse tempo, em 

t=38s. Ressalta-se que as reações heterogêneas ocorrem apenas nessa fase. 
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Figura 4.11 - Perfil de concentração dos produtos na fase emulsão em Qbag = 1100 kg/h. 

 

A Figura 4.11 mostra os perfis de concentração dos produtos CO, CO2 e H2, na 

fase emulsão, que são semelhantes àqueles obtidos para a fase bolha. Já o aumento da 

vazão de alimentação afetou principalmente a formação do CO e H2. A temperatura 

nessa fase continua atingindo valores altos nos instantes iniciais do processo, 

favorecendo a produção do gás do gás combustível. 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  48 
 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

Tempo (s)

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
K

)

 

 

Te

 

Figura 4.12 - Perfil de temperatura na fase emulsão em Qbag = 1100 kg/h. 

 

O aumento da vazão de alimentação afetou o perfil de temperatura na fase 

emulsão, Figura 4.12. A temperatura atinge valores altos nos instantes iniciais, em torno 

de 1030K, nesse caso um pouco maior quando comparamos ao experimento do CASO 1 

estudado. A Equação (3.1) é a principal responsável pelo aumento de temperatura nessa 

fase, conseqüentemente, por troca térmica aumenta a temperatura da fase bolha, 

favorecendo assim a produção do gás combustível. 

 

4.2 Estudo sobre a temperatura de alimentação no gaseificador 

 

 A Tabela 4.3 apresenta os dados para a simulação do comportamento dinâmico 

do gaseificador em leito fluidizado, em três condições operacionais distintas, para a 

vazão de alimentação do bagaço de 110 kg/h e do ar 130 m3/h  

 O experimento denominado CASO 1-T é tomado como referência para as 

demais simulações computacionais, e as condições de processo. 
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Tabela 4.3: Estudo sobre a temperatura de alimentação. 

CASO Tar (°C) Tbag (°C) 

1-T 500 600 

2-T 400 500 

3-T 700 800 

 

 CASO 1-T: 

 

Este caso se refere ao CASO 1, tomado como referência, já abordado nas Figuras 

(4.1) a (4.6) 

 

 CASO 2-T: 
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Figura 4.13 - Perfil de temperatura na saída do gaseificador. 

 

O perfil de temperatura de saída para este caso, apresentado na Figura (4.13) 

mostra um perfil extremamente diferente do CASO 1 (referência). As temperaturas de 

bolha e emulsão apresentam um ponto de mínimo em t = 0,3s, estabilizando-se em t =2s 

no valor de T=777K, aproximadamente. A temperatura de saída do processo é calculada 
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como T = (Temperatura da bolha + Temperatura da emulsão)/2. No presente caso as 

temperaturas de bolha e emulsão foram idênticas, o que possibilita analisar este caso a 

partir da temperatura de saída.  
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Figura 4.14 - Perfil de concentração do gás produzido. 

 

A Figura (4.14) mostra que a concentração de H2 atinge um valor de 15 mol/m3, 

similar ao caso 1 (referência). Para o caso do CO2 tem-se um valor final de 7,5 mol/m3. 

Observa-se que para esta condição de processo existe uma diferença muito significativa 

de perfil, tanto para o H2 como para o CO, quando comparado ao caso de referência. O 

perfil de CO não é estabilizado e apresenta um aumento crescente.  
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 CASO 3: 
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Figura 4.15 - Perfil de temperatura na saída do gaseificador. 

 

A Figura (4.15) apresenta a temperatura de saída do gaseificador de biomassa. A 

temperatura atinge um valor máximo nos instantes iniciais, assumindo um valor de 

1350K. Neste estudo de caso, nota-se que a temperatura de saída alcança valores muito 

superiores ao caso de referência, causando modificações consideráveis nos perfis de 

concentração do processo. O valor final de temperatura é estabilizado em T = 1075K. 
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Figura 4.16 - Perfil de concentração do gás produzido. 

 

 O perfil de concentração do gás produzido, Figura 4.16, mostra que todos os 

produtos foram afetados neste caso estudado, visto que são formados muito 

rapidamente, quando comparadas ao caso de referência. Diferentemente do que ocorre 

no caso de referência, o CO2 atinge um valor de 6,5 mol/m3, sendo em seguida 

totalmente consumido em t=4s. Enquanto que o CO e H2 não conseguem se estabilizar, 

além de atingir valor um pouco superior ao CASO 1 (referência), 17 e 32 mol/m3 

respectivamente, e posteriormente ambos sofrem um pequeno decréscimo devido ao 

aumento da temperatura de alimentação do bagaço e ar. 

 

4.3 Estudo sobre a porosidade do leito 

 

 Na avaliação do comportamento dinâmico do gaseificador de leito fluidizado, é 

importante estudar o efeito da porosidade do leito quanto ao consumo de bagaço. Logo, 

três valores distintos foram tomados para estudo de caso quanto ao efeito da porosidade, 

que foram 0.6, 0.8 e 0.7, sendo este último, o valor adotado como referência nos estudos 

feitos anteriormente quanto à vazão e temperatura de alimentação no processo de 

gaseificação. 
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Figura 4.17 - Perfil de concentração do carbono para diferentes porosidades. 

 

 O aumento da porosidade do leito, Figura 4.17, não favorece o consumo de 

carbono, devido a uma menor interação gás-sólido no sistema, tendo assim menos 

reação química e troca de massa/calor.  

 

 



 

 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 

O modelo matemático proposto permitiu investigar diferentes condições de 

processo da gaseificação de biomassa em leito fluidizado. Foi adotado o modelo 

matemático baseado na teoria das duas fases, bolha e emulsão. Tal consideração 

mostrou-se adequada, visto que o sistema de leito fluidizado pode ser bem representado 

por tal metodologia. A consideração do modelo adotado possibilitou o desenvolvimento 

de um sistema dinâmico, o que permitirá sua aplicação em estratégias de controle 

avançado e mesmo otimização de processos. 

A simulação computacional demonstrou a grande importância das reações 

químicas envolvidas, e seu encadeamento para determinação dos valores de saída. 

Foram adotadas diferentes condições de processo para investigação do comportamento 

dinâmico. Os perfis de concentração são extremamente dependentes dos perfis de 

temperatura, da bolha e da emulsão.  

A vazão de alimentação altera consideravelmente os perfis de concentração, sem 

afetar de forma significativa a temperatura do processo, para os casos que foram 

estudados. Deve-se salientar que para os diferentes casos estudados foi respeitada a 

validade das equações dos modelos cinéticos utilizados.  

A temperatura de alimentação do processo, para os reagentes biomassa e ar, 

interfere de forma considerável no perfil de temperatura de saída do gaseificador, e por 

conseqüência nos perfis de concentração. Uma temperatura elevada de alimentação 

proporcionará valores máximos não desejáveis, fugindo das condições de gaseificação 

da biomassa. 
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Perspectivas de trabalhos futuros deverão incorporar: 

 

1. Novas reações para o processo, principalmente modelos reacionais que possam 

levar em consideração a formação de alcatrão; 

2. Validação do modelo com dados de uma planta piloto; 

3. Comparação com modelos matemáticos a parâmetros distribuídos, para estudos 

dos efeitos de dispersão no processo. Metodologia esta abordada por poucos 

autores na literatura. 

4. Evolução do modelo matemático do gaseificador estudado através da 

representação com diferentes reatores em série 
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ANEXO I 

 
 

BALANÇOS DE MASSA E ENERGIA 

 

A modelagem do gaseificador de biomassa em leito fluidizado borbulhante foi 

realizada segundo a teoria das duas fases da fluidização. Aproximou-se o equipamento a 

um reator de mistura perfeita. A fase bolha possui sete equações diferenciais ordinárias, 

enquanto que a fase emulsão tem oito. Dessa forma, o modelo está constituído por um 

conjunto de quinze EDO’s.  

As equações abaixo descrevem os balanços de massa e energia para o 

gaseificador. 

 

Fase Bolha 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

O b O b,entrada O b,saída b
O b,0 O b O O e O b O

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±        (I.1) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

CO b CO b,entrada CO b,saída b
CO b,0 CO b CO CO e CO b CO

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±      (I.2) 

 

( )COb,entrada COb,saída bCOb
COb,0 COb CO COe COb CO

Q QdC
C C K C C R

dt V V
= − + − ±       (I.3) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

H Ob H Ob,entrada H Ob,saída b
H Ob,0 H Ob H O H Oe H Ob H O

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±      (I.4) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

H b H b,entrada H b,saída b
H b,0 H b H H e H b H

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±        (I.5) 

 

( )4 4 4

4 4 4 4 4 4

CH b CH b,entrada CH b,saída b
CH b,0 CH b CH CH e CH b CH

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±      (I.6) 
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( )

( )

6 6
gás b be e bb b

ib,entrada pib,entrada ib,saída pib,saída
i 1 i 1m pm m pm m pm

2
b

ri,b ib
i 1m pm b

T H T TdT T
F C F C

dt V C V C V C

H R
C

= =

=

−   = − +   
   

± ∆

∑ ∑

∑

f

f

ρ ρ ρ

ρ

(I.7) 

 

Fase Emulsão 

 

C,entrada C,saída
C,0 C C

Q QdC
C C R

dt V V
= − + ±β           (I.8) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

O e O e,entrada O e,saída e
O e,0 O e O O b O e O

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±ε       (I.9) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

CO e CO e,entrada CO e,saída e
CO e,0 CO e CO CO b CO e CO

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±ε    (I.10) 

 

( )COe,entrada COe,saída eCOe
COe,0 COe CO COb COe CO

Q QdC
C C K C C R

dt V V
= − + − ±ε     (I.11) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

H Oe H Oe,entrada H Oe,saída e
H Oe,0 H Oe H O H Ob H Oe H O

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±ε    (I.12) 

 

( )2 2 2

2 2 2 2 2 2

H e H e,entrada H e,saída e
H e,0 H e H H b H e H

dC Q Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±ε     (I.13) 

 

( )4 4 4

4 4 4 4 4 4

CH e,entradaCH e CH e,saída e
CH e,0 CH e CH CH b CH e CH

QdC Q
C C K C C R

dt V V
= − + − ±ε    (I.14) 

 

( )

( ) ( ) ( )

7 7
gás e be b ee e

ie,entrada pie,entrada ie,saída pie,saída
i 1 i 1m pm m pm m pm

5
ge biomassa e e

e mf s ri,e ie
i 1p m pm m pm

T H T TdT T
F C F C

dt V C V C V C

2 T T
1 a H R

d V C C

= =

=

−   = − +   
   

  −
+ − ε ± ∆  

 

∑ ∑

∑

f

k f
f

ρ ρ ρ

ρ ρ

 

(I.15) 



 

 
ANEXO II 

 
 

PARÂMETROS HIDRODINÂMICOS 

 

Na modelagem e simulação do gaseificador em leito fluidizado borbulhante 

utilizaram-se alguns parâmetros hidrodinâmicos. As equações abaixo descrevem os 

parâmetros e estão dentro da faixa de validade para o regime de operação do 

equipamento. 

 

 Número de Arquimedes: 

 

( )3
p g s g

2
g

d g
Ar

−
=

ρ ρ ρ
µ

            (II.1) 

 

 Velocidade mínima de fluidização (Botterill e Bessant): 

 

g
mf

g p

U (1135,7 0,0408Ar) 33,7
d

 
 = + −    

 

µ
ρ

        (II.2) 

 

 Velocidade da bolha (Davidson e Harrison): 

 

( )b 0 mf bU U U 0,711 gd= − + ⋅           (II.3) 

 

 Fração de bolhas: 

 

( )0 mf
b

b

U U

U

−
=f             (II.4) 

 

 Fração de emulsão: 

e b1= −f f              (II.5) 



Anexo II  63 
 

 Velocidade da emulsão: 

 

( )
mf

e
b

U
U

1
=

− f
             (II.6) 

 

 Porosidade na mínima velocidade de fluidização (Abrahamssen e Geldart): 

 

mf p0,4025 603,7 d= + ⋅ε            (II.7) 

 

 Porosidade na fase emulsão: 

 

( )0 mf
e mf

U U
0,00061 exp

0,262

− 
= + ⋅  

 
ε ε          (II.8) 

 

 Porosidade na fase bolha: 

 

( )0 mf
b

U U
0,784 0,139 exp

0,272

− − 
= − ⋅  

 
ε          (II.9) 

 

 Porosidade do leito: 

 

e e b b= δ ε + δ εε           (II.10) 

 

 Coeficiente de troca de massa de cada componente entre as fases bolha e 

emulsão: 

 

Entre a bolha e nuvem tem-se, 

 

( ) ( )1/ 2 1/ 4
imf

i,bc 1,25b
p b

D gU
K 4,5 5,85

d d

⋅
= ⋅ + ⋅        (II.11) 

 

Entre a nuvem e emulsão, 
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( )
1/2

mf i b
i,ce 3e

b

D U
K 6,78

d

 ⋅ ⋅= ⋅ 
 

ε
        (II.12) 

 

Logo, o coeficiente de troca entre as fases bolha e emulsão é dado por: 

 

( ) ( )i i,bc i,ceb e

1 1 1

K K K
= +          (II.13) 

 

 Coeficiente de troca de calor entre as fases bolha e emulsão: 

 

Entre a bolha e nuvem tem-se, 

 

( ) ( )1/2 1/ 4
m pm mmf m pm

bc 1,25b
b b

C C gU C C
H 4,5 5,85

d d

κ ⋅
= ⋅ + ⋅      (II.14) 

 

Entre a nuvem e emulsão, 

( )
1/ 2

mf m m pm b
ce 3e

b

C C U
H 6,78

d

κ 
= ⋅ 

 

ε
        (II.12) 

 

Logo, o coeficiente de troca entre as fases bolha e emulsão é dado por: 

 

( ) ( )be bc ceb e

1 1 1

H H H
= +          (II.13) 

 


