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RESUMO 

A remediação dos efluentes líquidos orgânicos oriundos dos processos da 
indústria química e Petroquímica é de suma importância para a redução dos 
impactos ambientais e a proteção da saúde humana. O presente trabalho de 
pesquisa apresenta um novo e moderno processo de tratamento por oxidação 
termoquímica em fase aquosa por contato direto, visando a degradação de 
compostos orgânnicos da família dos fenóis. Procurou-se reduzir as 
desvantagens encontradas com os processos convencionais que operam a 
pressões elevadas (5-15 MPa) e tempos de residência longos (acima de 1h). O 
processo de tratamento proposto envolve o uso da combustão de gás natural 
como fonte geradora de radicais livres hidroxila que juntamente com o oxigênio 
molecular residual da combustão, migram para a fase líquida promovendo a 
oxidação avançada dos poluentes orgânicos. Os estudos desenvolvidos 
contemplaram uma análise teórico-computacional da dinâmica do reator 
usando a técnica de fluidodinâmica computacional (CFD), além dos estudos 
experimentais na planta piloto, visando a validação e otimização das condições 
operacionais do processo. Os estudos decorrentes da fluidodinâmica 
computacional foram realizados com o uso do software comercial FluentTM, 
apresentando resultados satisfatórios na predição do comprimento da chama, 
dos perfis de temperatura dos gases ao longo do reator e da concentração dos 
radicais hidroxila envolvidos na combustão. Foi evidenciado que a natureza do 
fluido combustível (metano e gás natural) não apresenta forte influência na 
distribuição da temperatura, porém, interfere sensivelmente na formação e 
distribuição dos radicais hidroxilas na parede do reator. Os aumentos da vazão 
de combustível, em razões estequiométricas, e nas condições de operação, 
não apresentaram efeitos significativos na distribuição da temperatura ao longo 
do reator. Todavia a razão combustível/comburente teve uma forte influência 
na formação da chama, diminuindo as zonas de altas temperaturas e as 
deslocando para a região superior do reator. Foi estudado o comportamento do 
escoamento do líquido ao longo da ranhura helicoidal utilizando também a 
fluidodinâmica computacional, mostrando que a fase líquida transborda da 
ranhura molhando a parede do reator. Os ensaios experimentais realizados na 
planta piloto validaram de forma qualitativa as distribuições térmicas da fase 
gasosa e a hidrodinâmica da fase líquida preestabelecidas pelos estudos de 
simulação por via de CFD, além de mostrar que a taxa de evaporação do 
processo se manteve abaixo do 5%, onde a temperatura da fase líquida 
alcançou temperaturas inferiores a 70°C na saída do  reator. Foram 
identificadas as faixas de melhores condições de operação do processo, 4 m3/h 
de gás natural e excesso de ar de 40%. 

Palavras-Chave: Efluentes Líquidos Industriais, Oxidação Termoquímica, 
Radicais Livres, Fenóis, Combustão, Gás natural. 
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ABSTRACT 

The abatement of organic pollutants in liquid effluents of chemical and 
petrochemical industries is extremely relevant for lessen their environment 
impact and to protect human health. This research work introduces a novel 
process of thermochemical oxidation in liquid phase through direct contact, 
aiming to degrade phenolic compounds from industrial waste water. This 
technique was developed to overcome the major disadvantages of well 
established processes for phenol conversion, e.g. high pressures (5 – 19 MPa) 
and long residence times (greater than one hour).  The studied process uses 
the natural gas combustion products as a source of free radicals, i.e. hydroxyl 
and molecular oxygen, which oxidise the phenolic compounds via a bi-phasic 
mass transfer phenomenon. This investigation is comprised of theoretical and 
numerical studies of the rector dynamics using Computational Fluid Dynamics 
(CFD), in which the optimum operational conditions were evaluated. The 
commercial software FLUENTTM was employed for carrying on the CFD 
simulations and presented satisfactory results for predicting the flame length, 
temperature profiles along the reactor axis, and the molar concentrations of the 
hydroxyl radical resultant from the combustion products. The CFD results were 
later validated by an experimental investigation. It was noted that different fuels 
(methane or natural gas) did not affect the temperature profiles. On the other 
hand, the chosen fuel will change considerably the molar concentrations of 
hydroxyl radical, especially closer to the reactor walls. Also, an increase of the 
fuel flow rate at stoichiometric conditions, within the operation range, does not 
influence the temperature profile significantly. However, the fuel/air ratio has 
shown a strong effect to the flame profile, shrinking high temperature zones and 
moving then to the upper half of the reactor. The liquid flow through the 
helicoidal groove was also studied via CFD. This study demostrated that the 
liquid flowed over the groove, wetting the reactor’s wall. The results obtained 
from the CFD simulations for the reactor hydrodynamics and temperature 
profiles of the gaseous phase were validated by some experiments executed at 
the pilot plant and revealed that the effluent evaporation rate was below 5% and 
the its temperature was kept below 70°C at the reac tor’s outlet. Hence, it was 
indentified that the optimum operational conditions for the process are four 
cubic meter per hour of natural gas and an excess air of fourty percent. 

Keywords: Industrial Liquid Effluents, Thermochemical Oxidation, Free 
Radicals, Phenols, Combustion, Natural Gas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante os últimos anos a preocupação em recuperar locais 

contaminados e evitar riscos adicionais para o ambiente tem promovido o 

desenvolvimento de métodos efetivos para remoção de compostos orgânicos 

tóxicos. Apesar de contribuir economicamente para o desenvolvimento de 

diversas regiões no planeta através da geração de empregos e dos 

conseqüentes benefícios sociais, as refinarias de petróleo e as indústrias de 

síntese química e petroquímica geram quantidades de águas residuais que se 

tornam preocupantes, sendo essas, muitas vezes, poluídas por fenol, benzeno, 

metanol, xileno, assim como outras substâncias orgânicas voláteis. Estas 

indústrias foram protagonistas de diversos desastres ambientais do ultimo 

século, chamando a atenção de órgãos governamentais e da opinião pública 

para a busca de processos produtivos mais limpos (ALEMAGI 2007; GOWER, 

et al., 2008).  

Aproximadamente 90 países no mundo são responsáveis pela produção 

anual de bilhões de toneladas de efluentes aquosos por ano. Um exemplo do 

impacto causado por esta excessiva produção são as refinarias européias, que 

produziram no ano de 2000, cerca de 2540 milhões de toneladas de efluentes 

(WAKE, 2005). Segundo a Oil Companies Association for Enviroment, Health 

and Safety in Refining Distribution, entre 1993 e 2000, estas refinarias 

européias descartaram cerca de 60 toneladas de fenol por ano (CONCAWE, 

2004). Em julho de 2006, a comissão da União Européia publicou uma diretiva 

onde propõe a progressiva redução e, por fim, a total eliminação de 

substâncias classificadas por esta instituição como substâncias perigosas 
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prioritárias. Dentre estas, estão o benzeno e seus derivados, incluindo o fenol 

(CONCAWE, 2007). 

Várias tecnologias já comercializadas permitem tratar esses efluentes 

contaminados. Os processos desenvolvidos para o tratamento de resíduos 

líquidos podem ser divididos em três tipos: biológico, físico e químico. A 

eficiência dos processos biológicos em remover substâncias orgânicas pode 

ser bastante elevada podendo alcançar valores de até 97%. Entretanto, 

determinados fatores, tais como uma concentração da matéria orgânica acima 

de 500 mg.L-1 ou abaixo de 5 mg.L-1, e/ou uma temperatura abaixo de 10°C, 

podem afetar negativamente a eficiência dos processos biológicos (GUY et al., 

1997). Os processos físicos transferem a substância orgânica de uma fase 

para outra que apresenta facilidade de separação do soluto orgânico. Os 

processos físicos apresentam dois inconvenientes: eles são seletivos no 

tratamento de efluentes líquidos e requerem armazenamento e/ou disposição 

na eliminação dos contaminantes (FREIRE et al., 2000). 

Alternativas aos processos físicos e biológicos incluem os processos 

Químicos. Estes processos usam agentes de oxidação tais como o cloro, 

dióxido de cloro, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, ozônio, 

radiações ultravioleta e outros. Eles são freqüentemente limitados com relação 

ao volume de resíduo líquido a ser tratado. A oxidação úmida que usa o ar 

como oxidante mostra alta eficiência, mas é restrito pelas severas condições de 

operação: pressão da ordem de 2 a 25 MPa (GUY et al., 1997). 

Os processos de oxidação avançada (Advanced Oxidation Process - AOPs) 

parecem ser um campo promissor de estudo, isso porque os componentes 
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orgânicos, que são termodinamicamente instáveis para a oxidação, são 

eliminados e não transferidos de uma fase a outra. 

BENALI et al. (2000) apresentaram uma nova tecnologia de oxidação 

úmida, batizada como Tratamento Térmico por Contato Direto ou DiCTT, do 

inglês “Direct Contact Thermal Treatment”, desenvolvido originalmente no 

Centre de la Technologie de L’Energie de CANMET-Varennes (Canadá). 

Baseia-se no contato térmico direto entre o efluente contaminado e a chama da 

combustão de gás natural contendo os radicais livres hidroxila. Mais 

recentemente, BENALI e GUY (2007) demonstraram que os critérios de 

seleção para tratamento de efluentes líquidos por recuperação, ou por 

destruição, dos poluentes orgânicos são principalmente: taxa de fluxo da 

corrente do contaminante; composição química do resíduo líquido; 

concentração de poluentes orgânicos, e, limitações do processo de produção. 

Além disso, mostraram que a operacionalidade da oxidação termoquímica de 

águas residuais contaminadas pelo fenol, tolueno, xileno e acetonas, ocorrem 

em concentrações variando de 180 a 82.000 ppm, alcançando eficiência de 75 

a 99%. 

O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo o estudo do efeito 

da combustão do gás natural sobre a degradação de poluentes orgânicos em 

efluentes líquidos industriais, numa planta piloto usando o método DiCTT. 

Numa primeira etapa, foi realizada uma análise prévia com aplicação da 

técnica da fluidodinâmica computacional – CFD – para obtenção de um banco 

de informações detalhadas dos fenômenos de transferência de calor e geração 

de radicais livres •OH envolvidos no processo. Avaliou-se o efeito do excesso 

de AR e da vazão de gás natural no sistema de combustão não pré-misturada 
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sobre as características da chama. Procurou-se, numa etapa final, realizar uma 

validação experimental dos resultados simulados através de medidas 

longitudinais de temperatura, na parede externa do reator, com o uso de uma 

câmera de infravermelho, e das temperaturas dos gases de combustão por 

meio de termopares instalados ao longo do comprimento do reator.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

2.1.1. IMPACTOS AMBIENTAIS E USO DA ÁGUA EM REFINARIAS 

Um dos principais impactos ambientais do refino do petróleo é a geração 

de efluentes líquidos. Durante os processos de refino, são consumidas grandes 

quantidades de água, pois praticamente todas as operações, desde a 

destilação primária até os tratamentos finais, requerem grandes volumes 

aquosos. Estes processos geram também misturas de substâncias químicas 

complexas e potencialmente poluidoras dos corpos hídricos, sendo algumas 

contendo compostos de difícil eliminação (Weiczorek et al., 2005). A demanda 

total de água de uma refinaria de petróleo e a quantidade de seus efluentes 

líquidos gerados são apresentadas na Tabela 1, segundo dados fornecidos por 

Szklo (2005) e Barbosa (2007). 

Tabela 1 - Demanda Total de Água e Geração de seus Efluentes Líquidos em 
Refinarias de Petróleo.

Demanda total de água 250 a 350 litros por barril processado, ou cerca de 
2 litros de água por litro de óleo processado; 

Quantidade de efluentes 
líquidos gerados

0,40 a 1,60 m3 de efluente por m3 de óleo refinado 
na planta. 

Fonte: SZKLO (2005) e BARBOSA (2007) 

Os efluentes líquidos gerados nas refinarias são constituídos 

essencialmente de águas contaminadas coletadas a céu aberto, água de 

refrigeração, água de processo e efluentes sanitários, e variam, tanto em 

qualidade e quantidade, em função do tipo de petróleo processado, das 
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unidades de processamento que compõem a refinaria e do modo de operação 

dessas unidades. 

2.1.2. CONTAMINAÇÃO POR COMPOSTOS ORGÂNICOS TÓXICOS

A ocorrência de incidentes envolvendo poluição ambiental tem 

aumentado nos últimos anos devido ao crescimento da atividade industrial. 

Grande parte destes incidentes envolve atividades ligadas à extração, 

beneficiamento e distribuição de produtos derivados de petróleo. Muitas das 

operações de refino do petróleo produzem efluentes líquidos ricos em 

compostos orgânicos que devem ser removidos antes de sua descarga final 

(Bhargava et al., 2006). 

Os processos de tratamento de efluentes industriais líquidos que 

habilitam a reciclagem da água estão se tornando cada vez mais importantes, 

pois a quantidade (e a qualidade) da água doce disponível em certas regiões 

do mundo continua a diminuir devido a períodos longos de seca e/ou crescente 

demanda de água. Além disso, padrões crescentemente mais rígidos de 

descarga de efluentes continuam a ser implementados na escala do planeta, 

em um esforço para reduzir os impactos ambientais dos processos industriais. 

O fenol e seus derivados são prejudiciais à saúde humana, 

carcinogênicos e tóxicos, causando necrose, problemas digestivos, danos ao 

fígado e aos rins. Quando presentes em água, eles são altamente perigosos à 

vida aquática, podendo causar odor desagradável, mesmo em baixas 

concentrações (U.S.EPA 2007; Chen et al., 2004; Tor et al., 2006). 

Numerosos estudos foram conduzidos nas ultimas três décadas sobre a 

oxidação úmida (WO) de fenol e outros álcoois aromáticos (Bhargava et al., 
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2006). O fenol, em particular, tem sido o assunto de estudo considerável, pois 

ele é encontrado freqüentemente em efluentes aquosos de petroquímica e 

indústrias petrolíferas, indústrias de plástico, têxtil e além de atividades como a 

produção de insumos agrícolas. Por ser um composto tóxico, a mineralização 

do fenol em águas residuais e efluentes tem sido amplamente estudada desde 

que os processos oxidativos avançados começaram a ser investigados. Desde 

então este composto orgânico tem sido alvo de trabalhos que utilizam uma 

série de processos para sua destruição/eliminação (Teixeira, 2002; Al-Monani, 

2003; Chen et al., 2004; Tor et al., 2006).  

Do ponto de vista ambiental, vários grupos de hidrocarbonetos merecem 

maior cuidado pela sua potencialidade em causar danos ao meio ambiente e a 

saúde humana, alguns destes merecem lugar de destaque entre os poluentes 

prioritários da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) 

(US EPA, 2007). No Brasil a legislação ambiental através da resolução N°357 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA de 2005 estabelece como 

valor máximo para a presença de substâncias orgânicas em efluentes, tais 

como, clorofórmio, dicloroeteno, tetracloreto de carbono e tricloroeteno, o limite 

de 1,0mg.L-1 e para a presença de fenóis totais o limite máximo de 0,5mg.L-1. 

2.1.3. PRINCIPAIS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

A grande diversidade e complexidade dos efluentes industriais exigem 

por parte dos profissionais envolvidos, um estudo individual para encontrar a 

solução adequada. Em muitos casos é necessária a utilização de mais de um 

tipo de tratamento em consórcio. Segundo Freire et al. (2000), deve-se 
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procurar uma solução que permita, não somente a remoção das substâncias 

contaminantes, mas a sua mineralização completa. Os principais métodos de 

tratamento de efluentes industriais estão esquematizados na Figura 1. 

Figura 1 – Organograma com os métodos de tratamento de efluentes líquidos industriais. 

2.1.3.1. PROCESSOS FÍSICOS 

Segundo Freire et al. (2000) os processos físicos de tratamentos se 

baseiam em: 

• Separação de fases: sedimentação, decantação, filtração, 

centrifugação e flotação. Separação molecular: hiperfiltração, 

ultrafiltração, osmose reversa e diálise. 

• Transmissão de fases: destilação, evaporação, cristalização; 

• Transferência de fases: adsorção, “air stripping”, extração por 

solventes; 

De maneira geral, os processos físicos promovem a remoção das 

substâncias contaminantes presentes nos efluentes, mas não as degradam ou 

eliminam apenas as transferem de fase. Apesar de reduzirem o volume do 
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efluente contaminado, o problema ainda persiste. Portanto, os processos 

físicos apresentam importância como etapas de pré-tratamento ou polimento. 

2.1.3.2. PROCESSOS BIOLÓGICOS 

Estes processos conseguem tratar grandes volumes de efluentes com 

um custo relativamente baixo, degradando varias substâncias orgânicas, 

inclusive substâncias tóxicas dependendo da concentração, em compostos 

simples como CO2 e H2O. Baseiam-se na capacidade dos microrganismos em 

degradar matéria orgânica, utilizando-a como substrato para o seu crescimento 

e manutenção (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999; TABRIZI et al., 2004). 

Os processos de tratamento biológicos podem ser divididos em 

processos aeróbios e anaeróbios. Em processos aeróbios, tais como o lodo 

ativado, os microrganismos presentes utilizam o oxigênio molecular como 

aceptor de elétrons e levam a formação de CO2 e H2O. Já nos processos 

anaeróbios o oxigênio molecular está ausente, portanto, utilizam algumas 

formas de carbono, enxofre e nitrogênio como aceptores de elétrons, 

conduzindo a formação de CO2, CH4 e H2S. 

2.1.3.3. PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 

Os processos oxidativos avançados (POAs) têm se destacado nos 

últimos anos como uma tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes 

ambientais. A grande vantagem desses processos reside no fato deles ser um 

tipo de tratamento destrutivo, ou seja, o contaminante orgânico não é 

simplesmente transferido de uma fase para outra, mas degradados 
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completamente para CO2 e H2O ou desdobrados em espécies menos nocivas 

(HIGARASHI et al., 2000; ANDREOZZI, et al., 1999; SPLUGAS et al., 2002). 

Esses processos são considerados limpos e não seletivos, degradando 

diversos compostos, independente da presença de outros, podendo ser 

aplicados na degradação de compostos orgânicos tanto na fase líquida, gasosa 

ou adsorvidos em matrizes sólidas (TEIXEIRA e JARDIM, 2004). 

Os POAs se baseiam na geração de radicais hidroxila (•OH), que 

possuem um alto poder oxidante, podendo reagir com praticamente todas as 

classes de compostos orgânicos (BIDGA, 1995; RODRIGUEZ et al., 2003; AL-

MONANI, 2003; GIMENO et al.,2005). 

Segundo HUANG et al. (1993), a maioria dos processos oxidativos 

avançados combina um forte oxidante, como o peróxido de hidrogênio (H2O2), 

catalisadores, como íons de metais de transição ou fotocatalisadores, e 

irradiação, como ultravioleta (UV), ultra-som (US), ou feixe de elétrons. 

2.1.3.4. TRATAMENTO TÉRMICO DE CONTATO DIRETO (DICTT) 

Esta tecnologia foi desenvolvida originalmente no Centre de la 

Technologie de L’Energie de CANMET-Varennes (Canadá), denominada 

“Direct Contact Thermal Treatment - DiCTT” ou Tratamento Térmico de Contato 

Direto, baseia-se no contato direto entre o efluente contaminado e a chama de 

combustão do gás natural contendo os radicais hidroxila.  

O efluente é injetado tangencialmente no reator para produzir um fluxo 

helicoidal nas paredes internas do reator. O fluxo helicoidal permite um contato 

mais intimo entre o efluente líquido e os radicais livres da chama, resultando na 

oxidação da fase líquida, ao mesmo tempo evitando a incineração da mesma.  
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A temperatura elevada da chama contribui para o aumento do 

desempenho de oxidação dos radicais livres, bem como favorece que o 

processo de oxidação se realize completamente, na fase líquida, através do 

excesso de oxigênio presente na chama (BENALI e GUY, 2007).  

O DiCTT apresenta custos de capital e operacional sensivelmente mais 

baixos que os apresentados pelas técnicas tradicionais de oxidação úmida em 

presença do ar (WAO) e pela oxidação eletro-plasma (EPO) (BENALI et al, 

2000). O esquema do reator é ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Princípio da tecnologia “DiCTT”. 

A Tabela 2 apresenta um comparativo entre o DiCTT e suas tecnologias 

concorrentes.  
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Tabela 2 – Comparativo entre DiCTT e as principais tecnologias concorrentes. 

Tecnologia Vantagens Desvantagens 
Custo 

operacional 
($/ano)1 

Custo de 
capital 
($/ano)1

DiCTT 
Alta compactação, fácil 

operação, pressão 
atmosférica, baixo custo. 

Processo novo 60.000 138.000 

WAO tradicional Tecnologia bastante 
conhecida. 

Pressões altas, 
custo elevado 136.000 390.000 

Eletric Plasma 
Oxidation (EPO) 

Tecnologia bastante 
conhecida. Custo muito alto 250.000 550.000 

Processo 
Fotoquímico Fácil operação Apenas em 

pequena escala - - 

Diluição e 
Tratamento 
Biológico 

Baixo custo 
Dentro de 
condições 
específicas 

- - 

1 – em dólares canadenses. 
Fonte: BENALI et al. (2000).

2.2.  COMBUSTÃO GASOSA 

Segundo HILSDORF (2004), um dos mais importantes campos de 

estudo no conjunto das ciências e da tecnologia são os combustíveis e sua 

combustão. O termo combustão é definido como uma reação química de 

oxidação acompanhada por liberação de calor e emissão de luz (LIXING, 

1993).  

Como um processo reativo, necessita obrigatoriamente de uma energia 

de ativação, e como sendo uma reação de oxidação em alta temperatura, 

caracteriza-se como um processo exotérmico, tornando-se auto-ativante até a 

extinção completa do combustível. Este fenômeno é o resultado das interações 
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complexas de processos físico-químicos, desde o regime laminar até a 

combustão turbulenta (XIMENES 2004; HILSDORF, 2004). 

O primeiro estudo publicado sobre a influência do tipo de escoamento 

sobre o fenômeno da combustão foi realizado por DAMKOHLER em 1939. Este 

estudo, de caráter experimental, teve o propósito de verificar a influência da 

turbulência na propagação da chama com misturas ar e propano. Analisou a 

combustão em função do número de Reynolds, constatando que a velocidade 

de queima para um regime laminar permanece constante independente do 

número de Reynolds, enquanto que para o regime turbulento a velocidade de 

queima aumenta à medida que o no número de Reynolds aumenta. 

Hoje a comunidade científica utiliza bastante de ferramentas 

computacionais para estudos teóricos dos fenômenos da combustão, sendo a 

Fluidodinâmica computacional a mais comum. Para estes estudos, é, 

geralmente, escolhido um mecanismo de combustão levando-se em conta o 

custo computacional da solução dos modelos matemáticos envolvidos. Deste 

modo, são adotados mecanismos cinéticos simplificados, mas o uso de gás 

natural como combustível necessita de mecanismos bem detalhados, podendo 

conter centenas de reações elementares.  

Um mecanismo bastante completo, e muito utilizado, é o GRI-Mech 

desenvolvido nas universidades da Califórnia, em Berkeley, Stanford, em Palo 

Alto, Califórnia, Universidade do Texas, em Austin, e SRI International, um 

instituto de pesquisa independente, sem fins lucrativos, patrocinada por 

agências governamentais, por parcerias comerciais, fundações e outras 

organizações, além do suporte do Instituto de Pesquisa de Gás (Gas Research 

Institute). O GRI-Mech 3.0 é um mecanismo detalhado da combustão do gás 



16 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

natural envolvendo 322 reações e 53 espécies químicas. Seus parâmetros 

foram otimizados a partir de dados experimentais recolhidos dos trabalhos 

encontrados na literatura, sendo capaz de simular com bastante precisão a 

combustão de gás natural (LOEFFER et al., 2002).  

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DAS CHAMAS 

A ocorrência das chamas é a conseqüência da combustão de um 

determinado combustível. Estas chamas podem apresentar zonas distintas, 

características da própria reação de combustão. A primeira, conhecida como 

Zona Interior, é formada pela mistura do combustível e do comburente antes da 

reação, desse modo, essa região é identificada de escura. A segunda, 

conhecida como Zona Azul, é a região da chama onde a combustão evolui de 

forma completa, ou seja, todo o combustível e comburente são totalmente 

consumidos formando os produtos finais da combustão. Existe Zona Redutora, 

na qual ocorre a decomposição do combustível devido ao aquecimento, 

deixando o carbono livre, aparecendo sob forma luminosa, esta é a zona mais 

brilhante da chama. Por fim, a Zona Oxidante, que é a região externa da 

chama, onde acontece o contato com o ar atmosférico. Nesta região os 

produtos obtidos na zona redutora, principalmente o monóxido de carbono, CO, 

queimam com facilidade se transformando em dióxido de carbono, CO2 (JOSÉ, 

2004; TURNS, 1996).  

De acordo com HILSDORF (2004), qualquer substância que reaja 

quimicamente com liberação de calor, pode ser considerada como combustível. 

Mas as substâncias que podem ser considerados industrialmente importantes 

são bem restritas. Estes combustíveis são essencialmente compostos de 
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carbono, podendo conter outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio e enxofre. 

Para que um combustível forme uma frente de chama é necessária a 

presença de um comburente. Estas substâncias são oxidantes que alimentam 

a reação de oxido-redução do combustível, conhecida como reação de 

combustão. O oxigênio é o principal oxidante aplicado a um sistema de 

combustão industrial, onde a fonte natural é o ar atmosférico (BAUKAL et al., 

2001; HILSDORF 2004). 

A propagação da chama está relacionada à velocidade de queima. Esta, 

por sua vez, controla a frente de chama, tendo como temperatura sua principal 

variável de monitoramento. Em termos práticos, a característica mais 

importante da chama é estabilização. Os fluxos de combustível e comburente 

devem ser corrigidos proporcionalmente a fim de alcançar uma velocidade 

desejada e estabelecer uma posição física definida (BAUKAL et al., 2001). 

Para a obtenção de uma chama estável, deve-se observar se as 

condições de operação respeitam os limites de flamabilidade de chama. O 

limite de Flamabilidade refere-se à faixa de composição do combustível dentro 

da qual a ignição e propagação de chama podem ser provocadas pela 

aplicação de um estímulo externo, como por exemplo, uma faísca.  

Segundo BAUKAL (2001), o limite inferior de flamabilidade (LIF) é 

definido como a quantidade mínima de um comburente capaz de propiciar a 

mistura Combustível/Comburente uma energia suficiente para superar a 

energia de ignição da chama. Já o limite superior de flamabilidade (LSF), é 

definido como o limite máximo, onde a quantidade de Comburente na mistura é 

suficiente para gerar uma propagação de chama. Basicamente, existem três 
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tipos de chamas: pré-misturada, não pré-misturada e parcialmente pré-

misturada, que tem sido o objeto de estudos recentes.  

2.2.1.1. CHAMAS PRÉ-MISTURADAS 

As chamas pré-misturadas são formadas quando o combustível e o 

comburente são misturados a nível molecular antes da ocorrência de qualquer 

reação química de combustão, criando uma fina frente de chama à medida que 

todos os reagentes estão prontamente disponíveis.  

A Figura 3 representa a configuração de um queimador pré-misturado: 

Figura 3 – Configuração de queimador pré-misturado (BAUKAL et al., 2001). 

Com uma mistura rica entre o combustível e comburente, uma chama 

geralmente é encontrada na saída do queimador. Se o fluxo da mistura 

oxidante/combustível é laminar, a velocidade da combustão é controlada pela 

cinética da reação.  

Quando a taxa de alimentação do combustor é menor que a taxa de 

combustão, a chama pode mover-se para o interior do combustor até que todo 

o combustível seja consumido. Este fenômeno é conhecido como Flash-back. 

Este é um processo indesejado, pois em condições específicas pode causar 

acidentes. Então para estes tipos de combustores geralmente são instalados 

componentes (flame holder) que matem a combustão de forma contínua.  
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Quando a taxa de alimentação do combustor é igual à taxa de 

combustão, é formada uma frente de chama plana e estacionária na direção do 

fluxo. Se esta taxa de alimentação é maior que a taxa de combustão, a frente 

de chama se tornará cônica, e a velocidade desta chama é igual ao 

componente do vetor velocidade, normal a frente de chama (BAUKAL et al., 

2001). 

2.2.1.2. CHAMAS NÃO PRÉ-MISTURADAS

Em chamas não pré-misturadas, os reagentes estão inicialmente 

separados. A reação de combustão acontece apenas quando o combustível e o 

oxidante se misturam.  

A Figura 4 representa o esquema de um queimador não pré-misturado: 

Figura 4 – Configuração de queimador não pré-misturado (BAUKAL et al., 2001). 

As chamas não pré-misturadas podem exibir características laminares 

ou turbulentas, dependendo da velocidade de combustão. Em chamas 

turbulentas, a convecção turbulenta sustenta a mistura ar/combustível em uma 

base macroscópica. O processo de mistura é finalizado por difusão molecular 

na zona de reação química (BAUKAL et al., 2001).  

A chama não pré-misturada é geralmente empregada em fornos 

industriais devido ao suprimento separado de combustível e oxidante, o que 

previne a chama do fenômeno de flash-back.  
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2.2.1.3. CHAMAS PARCIALMENTE PRÉ-MISTURADAS

Em chamas parcialmente pré-misturadas, uma quantidade do 

comburente é pré-misturada com o combustível antes da ocorrência de 

qualquer reação de combustão. Esta mistura parcial ajuda a ancorar a chama, 

oferecendo mais estabilidade frente a perturbações turbulentas, além de 

reduzir a probabilidade de ocorrência do fenômeno de flash-back (BAUKAL et 

al., 2001). 

A Figura 5 apresenta o esquema de um queimador parcialmente pré-

misturado: 

Figura 5 – Configuração de queimador parcialmente pré-misturado (BAUKAL et al., 2001). 

Esse tipo de combustor se caracteriza pela produção de comprimentos 

de chama, temperaturas e distribuições de calor com características entre as 

das chamas não pré-misturadas e das chamas totalmente pré-misturadas. 

2.2.1.4. COMBUSTÃO ESTAGIADA

Os queimadores estagiados são conhecidos como queimadores de AR 

estagiado ou por queimadores de combustível estagiado por disporem de 

injetores secundários usados para alimentar uma porção do comburente, ou do 

combustível, a jusante da base da chama.  

A combustão estagiada é frequentemente usada para reduzir as 

emissões de NOx e para produzir chamas mais longas. Essas chamas longas 

apresentam um pico de temperatura mais baixo do que em chamas não 
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estagiadas, mas, por sua vez, apresentam uma distribuição de fluxo de calor 

mais uniforme ao longo da chama (BAUKAL et al., 2001). 

Esquemas de queimadores utilizados para produzir as chamas 

estagiadas são mostrados na Figura 6: 

Figura 6 – Esquemas de (a) queimador de combustível estagiado, (b) queimador de 

comburente estagiado (BAUKAL et al., 2001). 

2.2.2. FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL PARA A ENGENHARIA DAS 

REAÇÕES QUÍMICAS 

Tradicionalmente, a engenharia dos reatores químicos analisa a mistura 

de líquidos em termos do grau de segregação da mistura na escala molecular 

(LEVENSPIEL, 2000). Nestes termos, dois extremos de mistura molecular são 

considerados: o microfluido, que admite espécies completamente misturadas 

numa escala molecular, e o macrofluido, onde não há mistura. Os sistemas 

reais exibem comportamentos intermediários, onde um modelo detalhado, 

baseado na fluidodinâmica e nas simulações das interações entre mistura e 

reação química, pode levar a um melhor entendimento do equipamento, e a 

uma melhoria no desempenho destes reatores (RANADE, 2002). 
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Os processos de escoamento reativos são controlados pelos 

mecanismos de transferência e quantidade de movimento, da difusão e 

misturas das espécies envolvidas, além das reações químicas. Qualquer 

modelo matemático útil deve enfatizar todas estas contribuições em suas 

devidas proporções de importância (RANADE, 2002).  

Existem diversos métodos para a simulação de escoamentos baseados 

em modelos experimentais, analíticos ou numéricos. Ensaios experimentais 

exigem alto custo construtivo e operacional, enquanto os métodos analíticos 

são restritos a escoamentos ideais sujeitos a diversas simplificações teóricas, 

distantes da realidade das grandes plantas industriais (WILKES, 2000).  

Com o desenvolvimento de novas teorias, ferramentas em análise 

numérica, e por fim, de computadores de alto desempenho, a simulação 

numérica encontra cada vez mais espaço em diversas áreas, especialmente 

baseando-se na fluidodinâmica computacional (CFD). A CFD combina os frutos 

da análise numérica em equações diferenciais parciais e álgebra linear com a 

sempre crescente capacidade de processamento dos computadores modernos 

para resolver as equações governantes da fluidodinâmica (WILKES, 2000).  

A CFD requer, relativamente, poucas restrições, e dá uma completa 

descrição do campo de escoamento de todas as variáveis. Configurações 

bastante complexas podem ser tratadas e os métodos são relativamente fáceis 

de serem aplicados. Também, a CFD permite incorporar uma variedade de 

processos simultaneamente. Por se só, a CFD não é a resposta para todas as 

questões concernentes aos fenômenos termo-fluidos complexos, mas tem-se 

estabelecido firmemente como uma ferramenta indispensável, junto aos 

métodos teóricos e experimentais tradicionais, na análise, design, otimização e 
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solução de problemas de escoamento não-isotérmicos (WILKES, 2000; 

RANADE, 2002). 

A primeira etapa de qualquer projeto de modelagem por CFD é a 

identificação dos processos controladores chaves e relacionar estes processos 

a fluidodinâmica. Um entendimento claro do papel da modelagem 

fluidodinâmica é essencial. Os elementos básicos do mapeamento de um 

modelo computacional envolvem: O desenvolvimento dos modelos 

apropriados; A geração da modelagem geométrica e da malha, onde se 

determine o domínio do problema; A solução numérica das equações dos 

modelos; E a análise e interpretação dos resultados (RANADE, 2002). 

2.2.2.1. DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS APROPRIADOS 

2.2.2.1.1. MODELAGEM DA COMBUSTÃO TURBULENTA NÃO PRÉ-

MISTURADA 

Na combustão não pré-misturada, combustível e comburente (oxidante), 

entram na zona de reação em correntes distintas. A chama não exibe 

velocidade de propagação, portanto, é mais sensível a perturbações de 

velocidade, especialmente em chamas turbulentas. Problemas com chamas 

não pré-misturadas são divididos em duas partes: processo de mistura entre 

combustível/comburente, e, uma vez que a mistura é alcançada, processo de 

combustão. 

2.2.2.1.1.1. MODELAGEM DA TURBULÊNCIA 

Em aplicações práticas, a maior parte dos escoamentos encontrados na 

natureza é turbulenta. Conseqüentemente, é muito importante compreender os 
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mecanismos físicos que governam este tipo de fenômeno. Os escoamentos 

turbulentos são instáveis e contém flutuações que são dependentes do tempo e 

da posição no espaço. Entre as características mais importantes dos 

escoamentos turbulentos, destaca-se a multiplicidade de escalas que os 

caracterizam. As maiores estruturas (baixas freqüências) são controladas pela 

geometria que as geram, e as menores estruturas (altas freqüências) são 

controladas pela viscosidade do fluido.  

O regime turbulento é predominante entre os escoamentos existentes, 

devido ao fato de que pequenas perturbações geram instabilidades que 

conduzem à transição. Os parâmetros mais comuns para a determinação de 

um fenômeno de transição estão relacionados aos números de Reynolds e 

Rayleigh.  

Os primeiros estudos sobre instabilidade e turbulência foram 

desenvolvidos por Osborne Reynolds e Lorde Rayleigh no século XIX. 

REYNOLDS (1883), na sua famosa investigação de escoamentos no interior de 

tubos, estabeleceu a existência de dois regimes fundamentais de 

escoamentos: laminar e turbulento. O autor elaborou um parâmetro de controle 

da transição à turbulência, 

UD
Re =

ν
 (01) 

Este parâmetro tornou-se conhecido posteriormente como Número de 

Reynolds. Reynolds estabeleceu que um escoamento turbulento no interior de 

um tubo só pode ser sustentado para um valor crítico de Re, sendo este valor 

maior que 2300. Hoje, se sabe que este valor crítico depende da forma que o 

escoamento está sendo perturbado. Outra descoberta importante realizada por 
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Reynolds foi a existência de regiões turbulentas intermitentes, que, 

posteriormente, foi estabelecida como uma propriedade comum a escoamentos 

próximos de paredes. Reynolds deixou também outra contribuição importante 

ao desenvolver as famosas equações médias de Reynolds para os 

escoamentos turbulentos quando ele introduziu as conhecidas tensões de 

REYNOLDS (1883), que será discutido em detalhas posteriormente. 

Em paralelo aos trabalhos experimentais de Reynolds, Lorde Rayleigh 

desenvolvia suas investigações teóricas sobre instabilidades de escoamentos 

paralelos de fluidos invíscidos. Entre seus importantes resultados, destaca-se a 

demonstração de que a condição necessária para que um escoamento paralelo 

seja instável é a presença de uma região sem flexão no campo de velocidade 

(RAYLEIGH, 1880). 

A descrição matemática e computacional dos processos de combustão 

turbulenta usando o CFD pode ser alcançada usando três níveis 

computacionais (POINSOT e VEYNANTE, 2005): 

• Médias de Reynolds das equações de Navier Stokes (RANS):  

Do inglês, Reynolds Averaged Navier Stokes, foi historicamente a 

primeira abordagem possível para a modelagem da turbulência, pois o 

cálculo do campo de escoamento instantâneo na chama turbulenta era 

impossível. Portanto, técnicas de RANS foram desenvolvidas para 

resolver o valor médio de todas as quantidades.  

As equações de balanço para quantidades médias de Reynolds, 

ou Favre (Médias ponderadas), são obtidas fazendo a média dos 

balanços instantâneos. As equações médias requerem regras de 

fechamento, um modelo turbulento para lidar com a dinâmica do 
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escoamento em combinação com um modelo da combustão turbulenta 

para descrever a conversão das espécies químicas e a liberação de 

calor. 

• Simulações dos grandes vórtices ou escalares (LES): 

Do inglês, Large Eddy Simulations, os grandes escalares 

turbulentos são calculados explicitamente, enquanto que o efeito dos 

pequenos escalares é modelado usando regras de fechamento de 

subgrids. As equações de balanço para LES são obtidas filtrando-se as 

equações instantâneas do balanço que determinam a posição 

instantânea de um grande escalar resolvendo a frente de chama, mas 

um modelo de subgrid é ainda requerido para levar em conta os efeitos 

dos pequenos escalares turbulentos na combustão;

Simulação numérica direta (DNS): 

Do inglês, Direct Numeric Simulations, as equações completas 

instantâneas de Navier-Stokes são resolvidas sem qualquer modelo para 

o escoamento turbulento. Todos os escalares turbulentos são 

explicitamente determinados e seus efeitos sobre a combustão, 

capturados. A DNS pode prever todas as variações temporais de 

temperatura exatamente como um sensor de alta resolução mediria em 

um experimento. Desenvolvida nos últimos 20 anos, graças ao avanço 

tecnológico na concepção de computadores de alto desempenho, a DNS 

mudou a análise da combustão turbulenta, mas é ainda limitada a 

escoamentos simples e de interesse meramente acadêmico. 

Em vista do custo computacional proibitivo da DNS, restam duas 

abordagens, a RANS e a LES. Ambas introduzem termos adicionais nas 
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equações governantes que precisam ser modelados a fim de se alcançar o 

fechamento das variáveis. A RANS reduz bastante o esforço computacional 

necessário e é amplamente adotado em aplicações práticas da engenharia 

(Fluent Inc., 2006). Além disso, seu custo computacional é cerca de 100 a 1000 

vezes menor que a LES que requer também códigos muito precisos e 

simulações em 3D (POINSOT e VEYNANTE, 2005). 

As equações da RANS não modelam diretamente as flutuações das 

propriedades, e conseqüentemente, o procedimento introduz quantidades não-

fechadas que devem ser modeladas usando modelos de combustão turbulenta. 

O ponto inicial são as equações de balanço da continuidade, da energia 

e da quantidade de momento, aqui apresentadas em coordenadas cartesianas: 

• Equação da Continuidade:

( )i
i

u 0
t x

∂ρ ∂
+ ρ =

∂ ∂
 (02) 

• Quantidade de Movimento:

( ) ( ) iji
i j

i j i

u P
u u

t x x x

∂τ∂ ρ ∂ ∂
+ ρ + =

∂ ∂ ∂ ∂
 (03) 

• Balanço de Massa para a Espécie Química k:

( ) ( ) ( )k
i k k i k k

i i

Y
u Y V Y   k=1..N

t x x

∂ ρ ∂ ∂
+ ρ = − + ω

∂ ∂ ∂ , �  (04) 

• Balanço de Energia:

( ) ( )
N

ijs
i s T k i k s k ij

k 1i i i i j

uh DP T
u h V Y h

t x Dt x x x x=

∂∂ ρ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ⎛ ⎞
+ ρ = ω + + λ − ρ + τ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ , ,�  (05) 
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Sendo: i e j = 1,2 ou 3; representando as componentes de propriedades como 

a velocidade e as direções espaciais. k = 1,2,..., N; representando as espécies 

envolvidas. 

Em escoamento a densidade constante, a aplicação da abordagem das 

médias de Reynolds consiste em dividir qualquer quantidade X  em uma média 

X  e uma flutuação X '  (BAUKAL, 2000): 

X X X '= +  (06) 

A definição (06) é aplicada as variáveis das equações (02) a (05) e 

assumindo ρ = ρ e 0′ρ = . Usando-se este procedimento na equação da 

continuidade, chega-se a: 

( ) ( )i i
i i

u u
t x x

∂ρ ∂ ∂ ′ ′+ ρ = − ρ
∂ ∂ ∂

 (07) 

sendo a quantidade não-fechada iu′ ′ρ  corresponde a correlação entre as 

flutuações de densidade e velocidade que aparecem e requerem modelagem. 

Este termo também atua como um termo fonte para o campo médio do 

escoamento ( )i, uρ o qual é difícil de lidar em códigos de CFD. Para evitar esta 

dificuldade, médias mássicas ponderadas (também chamadas de médias de 

Favre) são usualmente escolhidas e utilizadas no código computacional 

aplicado (FluentTM): 

X
X

ρ
=

ρ
�  (08) 

E desta forma qualquer quantidade Φ pode ser dividida entre 

componentes médios e flutuantes segundo: 

X X X"= +�  (09) 
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Assumindo que X" 0= , e usando esta formulação, as equações de 

balanço médio tornam-se: 

( )i
i

u 0
t x

∂ρ ∂
+ ρ =

∂ ∂
�  (10) 

( ) ( ) �( )i
i j ij i j

i j i

u P
u u u u

t x x x

∂ ρ ∂ ∂ ∂ ′′ ′′+ ρ + = τ − ρ
∂ ∂ ∂ ∂

�
� �  (11) 

( ) ( ) �( )k

i k k i k i kk
i i

Y
u Y V Y u Y           k=1..N

t x x

∂ ρ ∂ ∂ ′′ ′′+ ρ = − + ρ + ω
∂ ∂ ∂ ,

�
� ��  (12) 

( ) ( )
N

s ij
i s T i k i k s k ijs

k 1i i i i j

h uDP T
u h u h V Y h

t x Dt x x x x=

∂ ρ ⎛ ⎞ ∂⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂′′ ′′+ ρ = ω + + λ − ρ − ρ + τ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ , ,

�
� ��  (13) 

Sendo: 

i j i
i i

DP P P P P P
u u u

Dt t x t t x

∂ ∂ ∂ ∂ ∂′′= + − + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

�  (14) 

Estas equações são formalmente idênticas às equações clássicas das médias 

de Reynolds para escoamento a densidade constante. 

Observe que, a comparação das equações (02) a (05) com as 

respectivas equações (11) a (14) revela o aparecimento de variáveis adicionais 

que representam os efeitos da turbulência (FLUENT INC., 2006; POINSOT e 

VEYNANTE, 2005). É preciso ainda propor formas de fechamento para estas 

quantidades não conservadas nas equações de balanço das médias de Favre: 

• Tensores de Reynolds�i ju u′′ ′′ρ :  

Estes termos são fechados por um modelo turbulento. Este 

fechamento pode ser feito diretamente ou pela derivação de equações 

de balanço para os tensores de Reynolds. Adotando a hipótese da 
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viscosidade turbulenta proposta por Boussinesq, os tensores de 

Reynolds são geralmente descritos usando a expressão dos tensores 

viscosos mantida para fluidos newtonianos:  

� ji k
i j i t ijj

j i k

uu u2 2
u u u u k

x x 3 x 3

⎛ ⎞∂∂ ∂′′ ′′ ′′ ′′ρ = ρ = −μ + − δ + ρ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

�� �
 (15) 

Sendo µt a viscosidade turbulenta dinâmica e δij é o símbolo de 

Kronecker. O último termo da Equação (15) foi adicionado para 

recuperar a correta expressão para a energia cinética turbulenta k:  

�
3

k k
k 1

1
k u u

2 =

′′ ′′= ∑  (16) 

Neste ponto é preciso avaliar a viscosidade turbulenta. A maioria 

dos trabalhos de combustão utiliza para tal o modelo clássico da 

turbulência, desenvolvido para escoamento não-reativo, chamado 

modelo k-ε simplesmente reescritos em termos das médias de Favre. 

Nesta abordagem, a viscosidade turbulenta é estimada por: 

2

t

k
Cμμ = ρ

ε
 (17) 

sendo a energia cinética turbulenta k e sua taxa de dissipação ε

descritas pelas duas equações de balanço (RANADE, 2002): 

( ) ( ) t
i k

i i k i

k
k u k P k

t x x x

⎡ ⎤⎛ ⎞μ∂ ∂ ∂ ∂
ρ + ρ = μ + + − ρ⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂⎝ ⎠⎣ ⎦

�  (18) 

( ) ( )
2

t
i 1 k 2

i i i

u C P C
t x x x k kε ε

ε

⎡ ⎤⎛ ⎞μ∂ ∂ ∂ ∂ε ε ε
ρε + ρ ε = μ + + − ρ⎢ ⎥⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂⎝ ⎠⎣ ⎦

�  (19) 

O termo fonte Pk é dado por:  
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� i
k i j

j

u
P u u

x

∂′′ ′′= −ρ
∂
�

 (20) 

sendo os tensores de Reynolds  determinados usando a expressão de 

Boussinesq (Equação 20), e as constantes do modelo usadas no 

trabalho são Cµ = 0,09, σk = 1,0, σε = 1,3, Cε1 = 1,44 e Cε2 = 1,92. 

Os efeitos da liberação de calor nos tensores de Reynolds não 

são geralmente levados em conta explicitamente (POINSOT e 

VEYNANTE, 2005). 

• Fluxos turbulentos de espécies �i ku Y′′ ′′ e entalpia �i su h′′ ′′ : 

Estes fluxos são geralmente fechados usando uma hipótese 

clássica de gradiente: 

� t k
i k

kt i

Y
u Y

Sc x

μ ∂′′ ′′ρ = −
∂

�
 (21) 

sendo µt a viscosidade turbulenta, estimada a partir do modelo da 

turbulência, e Sck,t, um número de Schmidt turbulento para a espécie k.

• Fluxos difusivos laminares para espécies ou entalpia: 

Estes termos moleculares são geralmente desprezados frente ao 

transporte turbulento, assumindo um nível de turbulência 

suficientemente elevado. Eles também podem ser mantidos pela adição 

de uma difusividade laminar a viscosidade turbulenta na Equação 21. 

• Taxa de reação das espécies químicas kω� : 

  As bases da abordagem da combustão turbulenta não pré-

misturada está nas simplificações impostas para a determinação da taxa 

de reação das espécies químicas. O código FluentTM permite a escolha 
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entre três abordagens de mecanismos de reação química: formulação 

geral da taxa finita, frente pré-misturada e fração de mistura utilizando 

uma função de densidade de probabilidade. Neste último, utilizado neste 

trabalho, as equações para espécies individuais não são resolvidas 

diretamente, ao invés disto, as concentrações são derivadas a partir do 

campo da fração de mistura conforme abordado mais adiante (FLUENT 

INC., 2006). 

• Correlações de Pressão e Velocidade i

i

P
u

x

∂′′
∂

: 

Este termo, encontrado na Equação (14) é simplesmente 

desprezado na maioria dos códigos de RANS (POINSOT e VEYNANTE, 

2005). 

É claro que estas equações acopladas permitem apenas a 

determinação de quantidades médias que podem ser um tanto diferente 

das quantidades instantâneas (POINSOT e VEYNANTE, 2005). 

2.2.2.1.1.2. MODELAGEM BASEADA EM RANS PARA O ESCOAMENTO 

REATIVO TURBULENTO 

Ao considerar uma reação qualquer envolvendo apenas um combustível 

C e um oxidante O formando produtos P:  

C O PC O P⎯⎯→ν + ν ν←⎯⎯  (22) 

a equação da fração molar de cada espécie k pode, ser representada por: 

( ) ( )i i
i i k

i i i

Y Y
u Y D

t x x x

∂ ρ ⎛ ⎞∂∂ ∂
+ ρ = ρ + ω⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

�  (23) 

As taxas de reação das espécies para uma única etapa Q: 
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k k kW Qω = ν�  (24) 

Então a taxa de reação do oxidante está relacionada à taxa de reação 

do combustível por: 

O Csω = ω� �  (25) 

Com: 

O O

C C

W
s

W

ν
=

ν
 (26) 

sendo “s”  a razão estequiométrica mássica. A taxa de reação para temperatura 

é obviamente relacionada à taxa de reação do combustível por: 

T CQω = − ω� �  (27) 

Usando estas relações, as equações de conservação para o 

combustível, o oxidante e a temperatura tornam-se: 

( )C C
i C C

i i i

Y Y
u Y D

t x x x

⎛ ⎞∂ρ ∂∂ ∂
+ ρ = ρ + ω⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

�  (28) 

( )O O
i O F

i i i

Y Y
u Y D s

t x x x

⎛ ⎞∂ρ ∂∂ ∂
+ ρ = ρ + ω⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

�  (29) 

( ) i
i F

i i p i p

YT Q
u T

t x x C x C

⎛ ⎞∂∂ρ ∂ ∂ λ
+ ρ = − ω⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

�  (30) 

Combinando as equações (28) a (30) duas a duas, assumindo número 

de Lewis unitário (Le = λ/ρCpD = 1) mostra-se que as três quantidades: 

1 C Oz sY Y= −  (31) 

p
2 F

C T
z Y

Q
= +  (32) 

p
3 O

C T
z s Y

Q
= +  (33) 
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Segue o mesmo balanço, sem termo fonte, visto que a fração de mistura 

é uma quantidade conservativa (FLUENT INC., 2006): 

( )i
i i i

Z Z
u Z D

t x x x

⎛ ⎞∂ρ ∂ ∂ ∂
+ ρ = ρ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (34) 

Sendo Z um escalar passivo (conservativo), que muda devido à difusão 

e convecção, mas não devido à reação (POINSOT e VEYNANTE, 2005). A 

variável zj normalizada é definida por: 

O
j j

j F O
j j

Z Z
z

Z Z

−
=

−
 (35) 

Todas as variáveis reduzidas zj obedecem à mesma equação de 

balanço: 

( )j j
i j

i i i

z z
u z D

t x x x

∂ρ ∂⎛ ⎞∂ ∂
+ ρ = ρ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 (36) 

E têm as mesmas condições de contorno, zj = 1 na corrente do 

combustível e zj = 0 na corrente do oxidante. Todas estas variáveis são, 

portanto idênticas, z1 = z2 = z3 = z, onde z é chamado fração de mistura e mede 

a razão local de combustível/comburente. A variável fração de mistura pode ser 

convenientemente definida como: 

C O
0 0
F O

Y Y1
z 1

1 Y Y

⎛ ⎞
= φ − +⎜ ⎟φ + ⎝ ⎠

 (37) 

Sendo φ a razão equivalente: 

0
F
0
O

Y
s

Y
φ =  (38) 

Esta razão equivalente é um importante parâmetro nas chamas 

difusivas. Corresponde à razão obtida pela pré-misturas das correntes de 
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combustível e de oxidante, e não corresponde à razão equivalente global do 

sistema de combustão (POINSOT e VEYNANTE, 2005). 

As definições anteriores são válidas para o escoamento 

multidimensional e para qualquer regime de combustão, podendo, inclusive, 

serem aplicadas as chamas perfeitamente pré-misturadas embora, neste último 

caso, não seja tão útil visto que z seria constante em qualquer lugar (POINSOT 

e VEYNANTE, 2005). 

Sob a hipótese de igual difusividade, a introdução do conceito de fração 

de mistura permite reduzir o número de variáveis, uma vez todas as espécies 

são função da fração de mistura e da temperatura. A hipótese de igual 

difusividade é problemática no caso de escoamentos laminares, mas, é 

geralmente aceita no caso de escoamentos turbulentos uma vez que, a 

convecção turbulenta se sobrepõe à difusão molecular (FLUENT INC., 2006). A 

equação da fração de mistura para as médias de Favre é: 

( ) ( ) jt
i

i i t i

z
z u z

t x x x

∂⎛ ⎞μ∂ ∂ ∂
ρ + ρ = ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂⎝ ⎠

 (39) 

Pode ser visto que o conhecimento da fração de mistura média no tempo 

não é suficiente para se obter valores das frações mássicas do oxidante e 

combustível. Adicionalmente, resolve-se uma equação conservativa para a 

variância da fração de mistura, 2z′  (RENADE, 2002): 

( ) ( )
22 2

2 2 t
i

i i t i i i

z z z
z u z 2uf 2D

t x x x x x

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ′μ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂′ ′ρ + ρ = − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (40) 

Esta equação contém três novos termos, chamados de fluxo de 

variância escalar, produção de variância e dissipação de variância escalar os 
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quais requerem modelos adicionais para fechamento da equação. Os termos 

de fluxo são geralmente fechados pela invocação de modelos de difusão 

gradiente (com σt, o número de Schmidt turbulento de 0,85). Estas formas 

modeladas estão já incorporadas na equação (40). O termo de produção de 

variância é evocado de maneira análoga com a produção de energia 

turbulenta: 

2

g1 T
i i

z z
2u z C

x x

⎛ ⎞∂ ∂′ ′ = − υ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
 (41) 

Sendo Cg1 igual a 2,86. A dissipação da variância é quantificada por: 

2

2
g2

i

z
2D C z

x k

⎛ ⎞∂ ε ′=⎜ ⎟∂⎝ ⎠
 (42) 

Sendo Cg2 igual a 2. Desta forma, a expressão da variância da fração de 

mistura é dada por: 

( ) ( ) ( )
2

2 2 2 2t
i g t d

i i t i

z
z u z C z C z

t x x x k

⎛ ⎞′μ∂ ∂ ∂ ∂ ε′ ′ ′ ′ρ + ρ = + μ − ρ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂⎝ ⎠
 (43) 

Conhecimentos da fração de mistura média e sua variância são 

suficientes para calcular valores locais das frações mássicas do combustível e 

oxidante (RANADE 2002). Sob a hipótese de equilíbrio químico, todos os 

escalares termodinâmicos (fração das espécies, densidade e temperatura) são 

unicamente relacionados à fração de mistura. No caso de chamas não pré-

misturadas em não equilíbrio, utiliza-se abordagens como o modelo dos 

flamelets.

O modelo dos flamelets considera a chama turbulenta como um conjunto 

de chamas laminares finas e localmente unidimensionais embutidas dentro do 

campo de escoamento turbulento. Para uma chama turbulenta, uma chama 
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comumente utilizada para representar um flamelet é a chama difusional em 

contracorrente, que consiste na injeção de jatos opostos e assimétricos de 

combustível e oxidante. Como a distância entre os jatos diminui e/ou a 

velocidade dos jatos aumenta, a chama é esgotada e se afasta do equilíbrio 

químico até finalmente extinguir-se. Os campos das frações mássicas das 

espécies e da temperatura podem ser medidos experimentalmente ou 

calculados. Por fim, existe uma solução auto-similar, além das equações 

governantes, que podem ser simplificadas para uma dimensão ao longo do 

eixo dos jatos do oxidante e do combustível, onde os cálculos da química 

complexa podem ser realizados. 

Na chama laminar em contracorrente, a fração de mistura diminui 

monoliticamente a partir da unidade no jato de combustível até zero na corrente 

do oxidante. Se a fração das espécies químicas e a temperatura ao longo do 

eixo são mapeadas a partir do espaço físico para o espaço da fração de 

mistura, eles podem ser descritos unicamente a partir destes dois parâmetros: 

a fração de mistura e a taxa de “strain” definida como tensão de cisalhamento, 

ou equivalentemente, o escalar de dissipação χ. Esta redução da química 

complexa para duas variáveis permite que os cálculos dos flamelets sejam pré-

processados e armazenados em tabelas de look-up e assim reduzir 

consideravelmente o custo computacional. 

Um strain rate característico para o flamelet difusional em contracorrente 

pode ser definido como as, onde as= v/2d, sendo v a velocidade relativa dos 

jatos de combustível e oxidante, e d é a distância entre os bicos dos jatos. Ao 

invés de usar a strain rate para quantificar o deslocamento a partir do equilíbrio 

é útil usar a dissipação escalar denotada por χ, que é definido como:  
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2
2D fχ = ∇  (44) 

Sendo D um coeficiente difusional representativo. Note que o escalar da 

dissipação varia ao longo do eixo do flamelet. Para uma geometria em 

contracorrente a taxa de tensão (strain) do flamelet as pode ser relacionada à 

dissipação escalar na posição onde f é estequiométrico: 

( )( )21
s st

st

a exp 2 erfc 2f−⎡ ⎤− ⎣ ⎦
χ =

π
 (45) 

Sendo erfc-1 a função erro complementar inversa. Fisicamente, como a chama 

é tensionada, a largura da zona de reação diminui e o gradiente de f, na 

posição estequiométrica, aumenta. A dissipação escalar estequiométrica 

instantânea, χst, é usado como o parâmetro essencial de não equilíbrio e 

quando o seu valor tende a zero a cinética de reação tende ao equilíbrio. Para 

sistemas adiabáticos, a fração mássica das espécies e a temperatura nos 

flamelets laminares são completamente parametrizadas por f e χst. Frações 

mássicas ponderadas médias das espécies e temperatura na chama turbulenta 

podem ser determinadas a partir da função de densidade de probabilidade 

(Probability Density Function – PDF) de f e χst como: 

( ) ( )st st stf , p f , dfdφ = φ χ χ χ∫∫  (46) 

onde φ pode representar a temperatura e as frações mássicas das espécies. A 

fração de mistura e a dissipação escalar estequiométrica são admitidos como 

estatisticamente independentes de forma que a PDF p(f, χst) pode ser 

simplificada como pf(f)pχ(χst). Uma PDF do tipo beta é assumida para pf e 

equações de transporte para fração de mistura e para variância da fração de 

mistura são resolvidas para especificar pf. Flutuações em χst são desprezadas e 
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a PDF de χ é uma função delta. Para evitar as convoluções da função de 

probabilidade de densidade durante o tempo de execução do FluentTM, as 

integrações da equação (46) são pré-processadas e armazenadas em tabelas 

look-up. Para flamelets laminares não adiabáticos o parâmetro adicional da 

entalpia é necessário. Contudo, o custo computacional da modelagem de 

flamelets estacionários em um intervalo de entalpia é proibitivo, por isso 

algumas aproximações são feitas. 

As equações da chama laminar difusional em contracorrente podem ser 

transformadas a partir do espaço físico para o espaço da fração de mistura. No 

FluentTM um sistema simplificado de equações no espaço da fração de mistura 

é resolvido. Aqui n equações são resolvidas para as frações mássicas das 

espécies, Yi, 

2
i i

i2

Y Y1
S

t 2 f

∂ ∂
ρ = ρχ +

∂ ∂
 (47) 

e uma equação para a temperatura: 

2
p i

i i p,i2
i ip p

c YT 1 T 1 1 T
H S c

t 2 f c 2c f f f

∂⎡ ⎤∂∂ ∂ ∂
ρ = ρχ − + ρχ +⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦

∑ ∑  (48) 

A dissipação escalar χ deve ser modelada ao longo do flamelet. 

A discrição anterior relaciona as frações das espécies temperatura e 

densidade com a fração de mistura. A predição do escoamento reativo 

turbulento, contudo, diz respeito à previsão de valores médios desses 

escalares flutuantes e esses valores médios são relacionados aos valores 

instantâneos através dos modelos de interação química-turbulência. Os valores 

temporais médios das concentrações das espécies e da temperatura podem 

ser calculados através da abordagem da função de densidade de probabilidade 
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função (probability density function – PDF). A PDF, representada por p(z), 

descreve a fração de tempo que a variável flutuante z toma num valor entre z e 

(z + Δz). Este conceito está descrito na Figura 7. 

Figura 7– Descrição gráfica da função de densidade de probabilidade (FLUENT INC., 2006). 

2.2.2.1.2. ESCOAMENTO MULTIFÁSICO NA RANHURA 

O código FluentTM permite a abordagem do escoamento multifásico 

através de diferentes abordagens e o modelo da fração de volume (Volume of 

Fraction Model (VOF)) foi escolhido por tratar  com dois ou mais fluídos 

imiscíveis, não permitindo volumes vazios e, desta forma, todos os volumes de 

controle devem estar preenchidos com uma das fases. No modelo VOF, um 

único conjunto de equações do momento é compartilhado entre as fases, e a 

fração de volume de cada fluído em cada célula computacional é avaliada 

através do domínio. 

Modelos baseados em VOF simulam processos de escoamento em 

pequena escala próxima à interface. É possível calcular a área interfacial a 

partir da forma e orientação da interface simulada. Assim, simulações de VOF 

podem permitir um entendimento detalhado da interação da transferência de 

massa e dos processos de escoamento ao redor da interface (RANADE, 2002). 



41 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

A formulação do VOF considera que as fases em estudos não são 

interpenetrantes; para cada fase q adicionada ao modelo, uma variável fração 

de volume (α) é introduzida na célula computacional. Em cada volume de 

controle, a soma das frações de volume é igual à unidade: 

N

q
q 1

1
=

α =∑  (49) 

Assim, os campos para todas as variáveis e propriedades são compartilhados 

entre as fases e representam valores médios baseados neste volume. Assim, 

as variáveis e propriedades em cada célula são ou puramente representativas 

de uma única fase ou de uma mistura das fases, dependendo dos valores da 

fração de mistura: se αq = 0, a célula está vazia do q-ésimo fluído; αq = 1, a 

célula está cheio desta fase, e se 0<αq<1, a célula contém uma interface entre 

o q-ésimo fluido e um ou mais fluídos. 

O cálculo da(s) interface(s) entre as fases é acompanhado pela solução 

da equação da continuidade para a fração de volume de uma das fases (ou 

mais). Para a q-ésima fase, esta equação assume a seguinte forma: 

( ) ( ) ( )
n

q q q q q pq qp
p 1q

1
v m m

t =

⎡ ⎤∂
α ρ + ∇ ⋅ α ρ = −⎢ ⎥ρ ∂⎣ ⎦

∑� � �  (50) 

sendo qpm� a transferência de massa da fase q para a fase p e pqm� , o inverso. A 

equação da fração de volume não é resolvida para a fase declarada como 

primária, mas, avaliada através da restrição dada pela Equação (49). 

Uma única equação de quantidade de movimento é resolvida no domínio 

e o perfil de velocidade é compartilhado entre as fases. A equação de 

quantidade de movimento é dada por: 
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( ) ( ) ( )Tv vv p v v g F
t

∂ ⎡ ⎤ρ + ∇ ⋅ ρ = −∇ + μ ∇ + ∇ + ρ +⎣ ⎦∂

��� �� � �
 (51) 

E as propriedades calculadas por: 

q qΨ = α Ψ∑  (52) 

A equação da energia também é compartilhada entre as fases 

( ) ( )( ) ( )eff hE v E p k T S
t

∂
ρ + ∇ ⋅ ρ + = ∇ ⋅ ∇ +

∂
�

 (53) 

Sendo: 

n

q q q
q 1

n

q q
q 1

E

E =

=

α ρ
=

α ρ

∑

∑
 (54) 

No caso de equações adicionais, como, por exemplo, no caso da turbulência, 

equações adicionais são utilizadas, e da mesma forma como para o caso da 

energia e para o momento, as equações são compartilhadas pelas fases ao 

longo dos campos. 

2.2.2.1.3. GERAÇÃO DA MODELAGEM GEOMÉTRICA E DA MALHA 

É primeiramente necessário selecionar um “domínio solução” apropriado 

para separar o sistema sob investigação do seu ambiente vizinho. Enquanto 

finaliza a extensão do domínio solução, cuidados devem ser tomados para 

entender e eliminar a influencia de contornos do domínio no resultado final do 

escoamento resultante. Uma vez o domínio finalizado, é importante decidir 

quais são as características geométricas é essencial para modelar, a fim de se 

avaliar a influência de equipamentos no processo de escoamento de interesse 

(RANADE, 2002). 
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Para implementar o método do volume finito (conforme será discutido 

posteriormente), é preciso dividir o domínio solução em um número de células 

computacionais, este processo é chamado de geração de malha (“grid 

generation”). O prévio conhecimento de várias escalas relevantes e prováveis 

regiões de agudos gradientes ajuda na geração de uma malha adequada para 

o problema considerado. Enquanto gera a malha, cuidados devem ser tomados 

para evitar extremos de razão de aspecto (aspects ratios) e distorção 

(skewness). É também necessário formular estratégias de seqüenciamento e 

refinamento da malha para entender a influência do espaçamento/distribuição 

da malha sobre os resultados simulados. 

Após a geração da uma malha adequada, o usuário deve especificar as 

informações necessárias concernentes às propriedades físico-químicas dos 

fluidos tais como viscosidade molecular, densidade, condutividade entre outros 

para a solução das equações dos modelos. Se o processo em consideração 

envolve reações químicas, dados sobre a cinética da reação também devem 

ser fornecidos. Adicionalmente, especificação das condições de contorno nas 

superfícies externas do domínio solução é um aspecto crucial extra do 

processo de solução. 

2.2.2.2. SOLUÇÃO NUMÉRICA DAS EQUAÇÕES DOS MODELOS 

Modelos matemáticos para os processos de escoamento são equações 

parciais acopladas e não-lineares, havendo possibilidade de solução analítica 

apenas para casos simples. Em geral, a solução numérica das equações de 

transporte governantes substitui a informação contínua contida nas soluções 

exata por informações discretas disponíveis em um número finito de 
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localizações, os chamados nós da malha. O objetivo do método numérico se 

torna o de prover um sistema de equações algébricas relacionando o valor das 

variáveis em cada nó da malha. No método dos volumes finitos empregado no 

FluentTM, estas equações discretizadas são obtidas pela integração das 

equações de transporte no volume de controle, VC (RANADE, 2002). 

Considerando uma quantidade qualquer Φ , a equação de transporte é 

integrada em cada célula computacional (empregando um teorema divergente) 

em um intervalo de tempo como: 

( )t t

V S S V
t

dV U ndA ndA S dV dt
t

+Δ

Φ Φ

∂ ρΦ⎧ ⎫
+ ρ Φ ⋅ = Γ ∇Φ ⋅ +⎨ ⎬∂⎩ ⎭

∫ ∫ ∫ ∫ ∫  (55) 

Para realizar a integração indicada em uma célula computacional, dois 

níveis de aproximação precisam ser realizados. No primeiro, a integral na 

superfície (ou no volume) é aproximada em termos dos valores das variáveis 

em uma ou mais localizações na face da célula (dentro do volume de controle). 

No segundo, os valores das variáveis nestas posições são aproximados em 

termos dos valores nos nós computacionais (no centro da célula). Para o 

primeiro nível, normalmente uma aproximação simples de segunda ordem é 

usada para substituir as integrais de volume ou superfície. Portanto, uma 

integral de superfície é aproximada como um produto do integrando no centro 

da face da célula com a área da face da célula. Similarmente, uma integral de 

volume é aproximada como o produto do valor médio do integrando ao longo 

do volume de controle (aproximado como valor no centro da célula) com o VC 

(RANADE, 2002). 

O segundo nível de aproximação diz respeito à estimativa dos valores 

das variáveis e dos seus gradientes em posições outras que os nós 
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computacionais (centros das células). Tal aproximação resulta então em um 

sistema de equações algébricas lineares. Deve-se notar que os termos fontes 

que aparecem na equação (55) são geralmente não lineares e devem ser 

linearizados a fim de formular um sistema de equações algébricas lineares 

(RANADE, 2002).  

Após a implementação de todas as condições de contorno o número de 

equações e variáveis serão iguais e, portanto, o sistema é bem definido e 

fechado. Por se tratar de uma aproximação das equações não-lineares, o 

sistema é susceptível a divergência, especialmente quando estas estão 

acopladas com equações de outras variáveis. Para controlar a magnitude da 

mudança durante cada iteração um parâmetro de sob-relaxação, que assume 

valores entre 0 e 1, é introduzido. Por fim, o sistema de equações lineares é 

resolvido geralmente por métodos interativos, tais como, o método Gauss-

Siedel, sobre-relaxação sucessiva e o algoritmo da matriz tridiagonal 

(RANADE, 2002). 
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3. MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO PROCESSO DiCTT POR CFD 

A modelagem matemática do processo DiCTT focou, inicialmente, o 

desenvolvimento de modelos para a simulação da combustão da chama do gás 

natural e do escoamento do líquido na ranhura. Em vista da conformação 

geométrica do queimador, foi utilizado um modelo baseado na combustão não 

pré-misturada. Por sua vez, a modelagem do escoamento do efluente líquido 

na ranhura foi baseada nos modelos de escoamento multifásico. Todas estas 

abordagens basearam-se nas equações fundamentais dos balanços de massa, 

energia e quantidade de movimento, que representam juntas, princípios 

fundamentais da dinâmica de fluídos. 

3.1. EFEITO DA NATUREZA DO COMBUSTÍVEL 

A fim de avaliar o efeito da natureza do combustível, foi estudada a 

combustão do metano e do gás natural cuja composição é apresentada na 

Tabela 3 (COPERGÁS, 2008). Para tal foram utilizados os mecanismos CH4-

Skel desenvolvido pelo Laboratório Sandia para a combustão do metano e o 

GRI 3.0 desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Universidade de Berkeley (SMITH et al., 2000). 

Tabela 3: Composição do gás natural. 

Componente Fração Molar (%) 

Metano 89,0 

Etano 8,0 

Propano 0,3 

Nitrogênio 1,5 

CO2 1,2 

                                            Fonte (COPERGÁS, 2008). 
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3.2. EFEITO DA NATUREZA DOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE 

CALOR  

Com o intuito de avaliar os efeitos dos mecanismos de troca de calor 

sobre a distribuição de temperatura no reator, a influência da radiação e da 

convecção foi investigada. Para prever propriedades relacionadas à radiação, 

tais como a emissividade e o coeficiente de absorção, foi empregado o modelo 

da soma ponderada dos gases cinza (WSGGM). Este é considerado um 

compromisso razoável entre o simplista modelo dos gases cinza e um modelo 

completo que leve em conta bandas de absorção das partículas. A hipótese 

básica do WSGGM é que a emissividade total (E) ao longo da distância pode 

ser representada por: 

( )( )i

I
ps

e,i
i 0

T 1 e−κ

=

Ε = −∑a  (56) 

sendo ae,i os fatores de emissividades ponderal para o i-ésimo fictício gás 

cinza, a quantidade entre parênteses representando a emissividade do o i-

ésimo fictício gás cinza, iκ  o coeficiente de absorção do i-ésimo gás cinza, p a 

soma das pressões parciais de todos os gases absorventes e s o comprimento 

característico. Para ae,i e iκ , o FluentTM usa valores disponíveis na literatura 

(COPPALLE e VERVISCH, 1983; SMITH, SHEN, e FRIEDMAN, 1982). 

O código FluentTM possui cinco modelos disponíveis para contabilizar os 

efeitos da radiação. Neste trabalho, foi utilizado o Modelo da Radiação Discreta 

Ordinária (Discrete Ordinary (DO) Radiation Model) que resolve a equação de 

transferência radiativa (Radiative Transfer Equation – RTE). Equação (57) para 

um número finito de ângulos sólidos, cada um associado com um vetor de 

direção s
�

 fixado no sistema cartesiano global (x,y,z). 
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( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
44

2 s
s

0

T
I r, s s I r, s an I r ,s s,s d

4

πσσ ′ ′ ′∇ ⋅ + + σ = + Φ Ω
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Os coeficientes de convecção foram estimados através da correlação 

(GNIELINSK, 1976): 

( )( )
( ) ( )
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D 2

3

f 8 Re 1000 Pr
Nu

1 12.7 f 8 Pr 1

−
=

+ −
 (58) 

Na qual, no caso de tubos lisos, o fator de atrito f é dado por: 

( ) 2

Df 0, 79 ln Re 1, 64
−= −  (59) 

3.3. EFEITO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 A fim de avaliar as melhores condições operacionais da chama capaz 

de promover o melhor desempenho do processo DiCTT, foram estudados 

vazões de combustível entre 1 e 5 m3/h com excesso de ar variando de 0 a 

50%. 

A fração de mistura foi usada para definir as fronteiras da chama, uma 

vez que está relacionada à razão equivalente (φ) pela equação: 

f
(A / F)

φ
=

+ φ
 (60) 

sendo (A/F) a razão ar-combustível para o combustível saindo do queimador. 

A fronteira da chama foi definida pela localização onde a fração de 

mistura assumiu o valor estequiométrico, como definido pela equação: 

esteq.

1
f

(A / F) 1
=

+
 (61) 

sendo (A/F)esteq a razão ar-combustível estequiométrica, cujos valores 

dependem da natureza do combustível e alguns resultados apresentados na 

Tabela 4. 
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Tabela 4: Valores da razão combustível-comburente para diferentes gases em 
base mássica e volumétrica. 

Combustível Razão (A/F)esteq em base 
volumétrica 

Razão (A/F)esteq em base 
mássica 

Metano 9,53 17,2 
Etano 16,68 15,90 

Propano 23,82 15,25 
Butano 30,97 14,98 

Gás natural* 9,88 16,09 
*Calculado a partir da composição apresentada na Tabela 3

3.4. MODELAGEM DO ESCOAMENTO DO LÍQUIDO NA RANHURA 

Reconhecendo que o escoamento da fase gasosa no centro do reator 

cilíndrico exerce uma forte influência no escoamento do líquido na ranhura, foi 

desenvolvido um modelo multifásico para prever o comportamento 

hidrodinâmico do efluente líquido durante o processo DiCTT. 

O código FluentTM permite a abordagem do escoamento multifásico 

através de diferentes abordagens e o modelo da fração de volume (Volume of 

Fraction Model (VOF)) foi escolhido por tratar  com dois ou mais fluídos 

imiscíveis, não permitindo volumes vazios e, desta forma, todos os volumes de 

controle devem estar preenchidos com uma das fases. No modelo VOF, um 

único conjunto de equações do momento é compartilhado entre as fases, e a 

fração de volume de cada fluído em cada célula computacional é quantificada 

através do domínio. 

Neste trabalho, inicialmente foram desenvolvidas simulações 

preliminares considerando apenas uma única volta da ranhura. Com o 

desenvolvimento mais adequado dos modelos, o passo seguinte foi uma maior 

aproximação da realidade com o estudo do escoamento num cilindro com dez 

voltas da ranhura. 
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4. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.1. PRINCÍPIO DA TECNOLOGIA DiCTT 

O princípio desta Tecnologia de Tratamento Térmico por Contato Direto, 

DiCTT, é baseado no contato íntimo entre o efluente contaminado, que contém 

um, ou mais, poluente, orgânicos, e  os produtos da combustão do gás natural. 

Figura 8 – Esquema do reator ressaltando a injeção tangencial da fase líquida com seu 
percurso helicoidal ao longo da ranhura. 

A injeção tangencial da fase líquida, com o percurso helicoidal ao longo 

de uma ranhura presente na face interna do reator, constitui o modo de 

alimentação dos efluentes orgânicos, evitando que o processo se torne de 

incineração (Figuras 8 e 9). 
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Figura 9 – Ranhura na superfície interna do reator.

4.2. CONCEPÇÃO DA MONTAGEM EXPERIMENTAL 

A Figura 10 mostra um esquema da unidade piloto de DiCTT, onde os 

estudos experimentais foram realizados, já a Figura 11 enfatiza as vistas lateral 

e a vista frontal da unidade; 

Figura 10 – Esquema global do dispositivo experimental. 
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A instalação da unidade piloto, esquematizado na Figura 10, consiste 

principalmente dos seguintes elementos: 

• Um reservatório de aço inoxidável de 500L de volume total para a 

preparação do efluente sintético a ser degradado (Tanque 1); 

• Um reservatório de aço inoxidável de 500L de volume total para a 

estocagem da fase líquida e para a alimentação do reator (Tanque 2); 

• Um reator vertical gás-líquido em aço inoxidável, o qual é constituído 

de um corpo cilíndrico e de uma saída cônica. A altura do corpo 

cilíndrico é de 1.758,9 mm (69,3”) cujos 400 mm (15,8”) dela são 

revestidos por um material refratário na região próxima ao combustor. 

A saída cônica tem altura de 241,1 mm (9,5”). O diâmetro interno do 

corpo cilíndrico é de 203,2 mm (8”), abrigando uma ranhura helicoidal 

em sua face interna, de largura 9,525mm (3/8’’) e profundidade de 

3,175mm (1/8’’), por onde escoa a fase líquida; 

• Um combustor não pré-misturado, alimentado com gás natural, 

utilizando AR como comburente, de 50kW de potência máxima, 

permitindo a geração de uma chama centralizada com o eixo 

geométrico do reator e a produção de radicais livres para a reação de 

oxidação química em fase líquida; 

• Um separador gás-líquido na saída do reator onde é rompido o 

contato íntimo entre a fase líquida e os produtos gasosos da 

combustão; 

• Um computador com software de monitoramento e controle das 

variáveis do processo.  
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a) b) 

Figura 11 – Fotografia da instalação da unidade piloto DiCTT.   a) Fotografia Lateral da 
unidade; b) Fotografia Frontal da Unidade, enfatizando o Reator (R), o Separador Gás-Líquido 

(S) e o Condensador (C).  

4.3. OPERAÇÃO DA PLANTA PILOTO 

A unidade piloto de tratamento de efluentes líquidos é operada em modo 

automático, fazendo uso de um software de acompanhamento e de controle 

das variáveis do processo (Figura 12). 

Figura 12 – Tela do software de acompanhamento e controle das variáveis do processo. 

 R.  

S.
 C.  
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A unidade é divida em três módulos de processo. No primeiro ocorre a 

preparação e a estocagem do efluente líquido, no segundo módulo, o processo 

de combustão e tratamento térmico, e no terceiro, a separação do efluente 

líquido dos gases de combustão. 

O primeiro módulo é formado por dois tanques em aço inoxidável 316L, 

cada tanque com volume útil de 400L. No primeiro tanque, são efetuadas as 

preparações dos efluentes sintéticos, sendo estes obtidos através da 

dissolução, em água, da matéria orgânica a ser tratada (fenol, tolueno, 

benzeno, etc.). A dissolução é facilitada através da atuação de um agitador 

mecânico, podendo ser controlada a rotação do motor. Também pode ser 

provida uma melhor homogeneização da mistura com uso da bomba de 

recirculação tipo centrifuga (Bomba 3). Já o segundo tanque, serve de Tanque 

Pulmão para a alimentação do processo. Nele é possível também realizar uma 

segunda homogeneização do efluente com uso de uma outra bomba de 

recirculação também do tipo centrifuga (Bomba 2). A alimentação do reator é 

feita através de uma bomba de deslocamento positivo (Bomba 1). A vazão do 

líquido é controlada pela válvula MV02 com acionamento digital. A medição da 

vazão é realizada por meio de uma turbina (FT03) ou, paralelamente, por meio 

de um rotâmetro analógico. 

O segundo módulo é composto pelo combustor e pelo reator. O efluente 

líquido é injetado através de um orifício tangencialmente orientado para 

produzir um fluxo helicoidal na ranhura localizada na face interna do reator 

(Figura 9). O combustor é alimentado por duas correntes. A primeira de gás 

natural e o segundo com ar. O fluxo dos gases é controlado por meio do 

acionamento digital de válvulas esfera, MV24 (AR), e MV25 (gás natural). A 
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medição da vazão de AR é dada por uma turbina (FT01). Por sua vez o gás 

natural passa por um medidor digital de vazão volumétrica tipo termal (FT02). 

Em paralelo, as vazões dos gases podem ser efetuadas por meio de 

rotâmetros analógicos.  

Através de termopares PT100, tipo K, distribuídos axialmente ao longo 

do reator (Figura 13), são medidas as temperaturas dos gases de combustão. 

Já a temperatura da parede externa do reator é monitorada por meio de 

termogramas elaborados com uso de uma câmera de Infravermelho modelo EZ 

THERM PRO TVS-700 com freqüência de imagem de 25 a 30 Hz, faixa de 

temperatura de -20°C a 2000°C e precisão de ± 2°C d e leitura, e faixa espectral 

de 8 a 14 μm (Figura 14). 

Figura 13 – Regiões do reator monitoradas por Termopares tipo K.  
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Figura 14 – Câmera de Infravermelho Radiométrica FPA. 

Esta câmera utiliza uma técnica de ensaio não destrutivo, que consiste na 

captação da energia de um corpo no comprimento de onda eletromagnética na 

faixa do infravermelho. Esta tecnologia opera por meio da captura da porção 

superior do espectro luminoso emitido na forma de calor pelos objetos, e não 

simplesmente pelos espectros refletidos como luz. A radiação medida pela 

câmara depende tanto da temperatura quanto da emissividade do corpo que 

está sendo analisado. Portanto, os parâmetros da emissividade são 

fundamentais para uma estimativa precisa de temperatura do fluxo radiante 

medido.

4.4. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO REATOR 

Durante a realização das medições da temperatura na parede do reator 

com a câmera de infravermelho, foi observado que muitos fatores interferem na 

captação da radiação de infravermelho, acarretando vários problemas de 

medição pela câmera. 
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 Como o reator é de um material polido (aço inoxidável), muitas 

interferências por reflexos causavam vários erros de medição. As incidências 

diretas e indiretas dos raios solares e das lâmpadas do laboratório 

ocasionaram erros de leitura nas imagens termográficas, elevando a 

temperatura do reator para níveis que não condiziam com a realidade. Então foi 

necessário um estudo de sensibilidade para avaliar como a emissividade, as 

condições ambientais, e a refletância da superfície do reator podiam afetar nas 

imagens termográficas de Infravermelho. Assim, foram realizados testes de 

revestimentos na parede do reator a fim de encontrar um revestimento, que 

além de suportar altas temperaturas, aderisse bem a uma superfície polida e, 

principalmente, reduzisse sensivelmente a quantidade de reflexo na parede do 

reator. Além deste revestimento, para reduzir ainda mais os erros de medição, 

toda a área em torno do reator foi isolada com um anteparo negro, visando 

reduzir as interferências de fundo, tentando se aproximar de um corpo negro.  

a) b) 
Figura 15 – Comparativo de uma região do reator antes e depois da pintura e do isolamento da 
área de fundo com um corpo negro; a) Antes da pintura e do isolamento; b) Depois da pintura e 

do isolamento. 

A Figura 15 apresenta um comparativo visual de uma região do reator 

antes e depois do revestimento e do isolamento da área externa em volta do 
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reator. A Figura 16 mostra um comparativo de duas termografias realizadas 

antes e depois deste procedimento.  
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Figura 16 – Termografias de uma região do reator (indicada em retângulo) antes e depois da 
pintura e do isolamento da área de fundo com um corpo negro, para as mesmas condições de 

operação; a) Antes da pintura e do isolamento; b) Depois da pintura e do isolamento. 

É nítida a melhoria na qualidade da imagem termográfica. Após a 

preparação das superfícies do reator, e do ambiente em que se encontram, as 

novas termografias apresentaram a formação de um perfil de temperatura bem 

desenvolvido, sem interferências de reflexos. Outro comparativo, na Figura 

16.b a pintura encontra-se na região delimitada por uma fronteira negra. Fora 

dela é bem evidente a formação de interferências causadas por reflexos 

residuais. 

4.5. ENSAIOS TÉRMICOS.

Para os ensaios térmicos foram analisados os efeitos da combustão do 

gás natural e do excesso de ar sobre a eficiência energética do processo. 

Como citado anteriormente, a temperatura dos gases de combustão é obtida 

através de três (03) termopares distribuídos axialmente ao longo do reator, e a 

temperatura da parede externa avaliada com uso de uma câmera de 

infravermelho. 
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Nesta primeira etapa foram quantificados os efeitos de diferentes vazões 

do gás natural e do excesso de ar sobre a temperatura dos gases de 

combustão, a temperatura de saída do efluente líquido e a temperatura da 

parede externa do reator.  

Os estudos experimentais de avaliação do efeito das condições 

operacionais de combustão do gás natural sobre a distribuição de temperatura 

dos gases ao longo do comprimento do reator e da temperatura da parede 

externa do contactor gás/líquido foram realizados mantendo-se fixa a vazão do 

efluente líquido, no intervalo de 100 a 170 L/h, e variando-se as vazões de gás 

natural e Excesso de AR, na faixa de 2 a 4 m3/h, e de 10 a 60%, 

respectivamente. 

O acompanhamento das temperaturas indicadas pelos termopares é 

feito através dos valores indicados pelo software de monitoramento e controle 

das variáveis do processo a cada instante de tempo. Os gradientes de 

distribuição da temperatura ao longo da parede externa do reator foram obtidos 

com as imagens termográficas realizadas através da utilização da câmera de 

infravermelho, após ter sido alcançado o regime térmico estacionário para cada 

um dos valores de vazão gás natural e de ar estudados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira etapa desta pesquisa envolva a realização de estudos 

teóricos referentes aos fenômenos da combustão do gás natural e de 

escoamento da fase liquida ao longo da ranhura, adotando a Fluidodinâmica 

Computacional (CFD) como ferramenta de investigação. A segunda e última 

etapa trata do desenvolvimento de ensaios experimentais na planta piloto, 

anteriormente descrita, procurando verificar qualitativamente os resultados de 

simulação dos fenômenos de combustão previamente elaborados. 

A seguir, estão apresentados os resultados dos estudos teórico-

computacionais e experimentais obtidos ao longo deste trabalho de 

dissertação. 

5.1. ESTUDOS TEÓRICO-COMPUTACIONAIS 

5.1.1. ESTUDO DA COMBUSTÃO GASOSA 

Em estudos teórico-computacionais, são muito comuns as tentativas de 

obtenção de modelos simplificados, desprezando alguns mecanismos que, 

aparentemente, exercem pouca ou nenhuma influência sobre o fenômeno 

global. Procura-se, assim, construir modelos matemáticos mais simples, onde a 

predição numérica seja bem mais facilitada. Todavia, estas simplificações 

devem ser feitas tomando cuidado para que os resultados simulados não se 

distanciem significativamente das observações comprovadas 

experimentalmente.  

Neste trabalho, foi realizado um estudo comparativo do mecanismo de 

combustão do metano e do gás natural, sendo o sistema funcionando em modo 
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não adiabático, aplicando-se um mecanismo de combustão simplificado, 

desconsiderando-se os efeitos dos mecanismos de troca térmica por radiação 

e convecção, visando a predição dos valores da temperatura dos gases, da 

taxa de geração de radicais livres 
.
OH no processo e do comprimento da 

chama de combustão. A definição desses três últimas grandezas foi também 

efetuada desenvolvendo estudos térmicos de avaliação dos efeitos da natureza 

dos mecanismos de troca térmica, radiação e convecção/radiação, 

considerando o reator operando também em condições não adiabáticas. E, por 

fim, foram analisados os efeitos das condições operacionais, variando-se a 

vazão de gás natural e o excesso de ar, procurando-se sempre a quantificação 

dos valores da temperatura dos gases, da taxa de geração de radicais livres 

.
OH no processo e do comprimento da chama de combustão. 

5.1.1.1. ESTUDO DO EFEITO DA NATUREZA DO COMBUSTÍVEL 

Como anteriormente sublinhado, um estudo comparativo da natureza do 

combustível foi realizado a fim de averiguar a possibilidade de obtenção de 

uma modelagem mais simplificada dos fenômenos que ocorrem no reator. Foi 

considerado na simulação da combustão um primeiro mecanismo onde o 

combustível é totalmente composto pelo metano e um segundo mecanismo 

onde o combustível é o gás natural com composição apresentada 

anteriormente na Tabela 3. 
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• Reator não adiabático, combustão estequiométrica do metano e 

gás natural (φφφφ = 1), e vazão de combustível de 1m3/h:

A influência da natureza do gás sobre distribuição da temperatura dos 

gases no reator está apresentada na Figura 17.  

Figura 17 – Contorno da temperatura para condição de parede não-adiabática, sem considerar 
os efeitos dos mecanismos de troca térmica por radiação e convecção (Qc=1m3/h  e  φ = 1); a) 

combustível metano, b) combustível gás natural. 

Nela, observa-se que a distribuição da temperatura dos gases é pouco 

afetada pela natureza do gás combustível. Confrontando as temperaturas 

obtidas na parede do reator para os dois combustíveis, Figura 18, fica evidente 

que a natureza do combustível, metano ou gás natural, não tem influência 

significativa no perfil da temperatura obtido nas condições estudadas 

(Qc=1m3/h e φ = 1). 
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Figura 18 – Comparação dos perfis de temperatura na parede em condições não-adiabática, 
sem considerar os efeitos dos mecanismos de troca térmica por radiação e convecção para 

combustível metano e combustível gás natural (Qc=1m3/h e φ = 1). 

De acordo com o procedimento adotado no Anexo 3, foi possível calcular 

a temperatura teórica de combustão adiabática (TTCA) para os combustíveis 

metano e gás natural, obtendo um valor médio, para os dois gases, a redor de 

2310 K. Essa aproximação é coerente pelo fato de que o Gás Natural é 

formado de  89% de metano (Tabela 3). Evidencia-se por via CFD, que para os 

dois combustíveis estudados, a temperatura dos gases de combustão alcança 

seu valor máximo na metade final do reator, com valores um pouco abaixo de 

2200 K. Em comparação com a TTCA, a temperatura prevista por via CFD é 

bem próxima, pois apresenta a mesma ordem de grandeza e a pequena 

diferença na temperatura pode ser ocasionada pelas trocas térmicas devido ao 

escoamento advectivo, uma vez que se trata de um funcionamento não 

adiabático. Considerando este modo de troca térmico com meio exterior, 

mecanismos de radiação e convecção no modelo proposto são necessários 

para a obtenção de resultados mais realísticos, uma vez que temperaturas 
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nestes patamares certamente causariam sérios danos nos materiais 

constituindo o reator. 

 Os resultados de análise do efeito da natureza do combustível sobre o 

contorno da fração mássica de espécies •OH produzidas estão apresentados 

na Figura 19. 

Figura 19 – Contorno da fração mássica de •OH em condições de parede não adiabática 
(Qc=1m3/h e φ = 1), a) combustível metano, b) combustível Gás natural. 

Uma comparação dos perfis da fração mássica de •OH na parede está 

apresentado na Figura 20. Nela, pode se evidenciar que apesar de apresentar 

uma concentração de •OH ligeiramente menor (a fração mássica máxima de 

•OH de 0,994.10-3 na combustão do gás natural enquanto esta é de 1,04.10-3

na combustão do metano), a distribuição das espécies no caso do gás natural é 

mais bem alongada, apresentando alta concentração perto da parede na 

metade final do reator. 
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Figura 20 – Comparação da fração mássica na parede do reator obtida para condições 
Qc=1m3/h e φ = 1. 

Observa-se também que antes de z = 0,70 m, não há formação de 

radicais hidroxilas. No caso da combustão do metano, a concentração de •OH 

alcança um máximo em z = 1,2 m e depois decai continuamente até menos da 

metade do valor máximo observado, devido provavelmente a reações de 

recombinação. No caso da combustão do gás natural, a concentração máxima 

de •OH é alcançada em cerca de z = 1,4 m. Porém, diferentemente do que 

ocorre com o metano, a concentração se mantém praticamente inalterada até o 

final do reator. 

 A taxa de geração dos radicais livres •OH ao longo do reator é uma 

variável de difícil quantificação experimental, devido à complexidade da técnica 

de medição, tornando o seu mapeamento por via CFD fundamental para os 

estudos de processos de oxidação avançada. 

Também foi quantificado o comprimento da chama de combustão, sendo 

os resultados apresentados na Figura 21, para a combustão do metano e do 

gás natural. 
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Figura 21 – Comprimento da chama para condições de parede não adiabática, Qc=1m3/h e φ = 
1, a) combustível metano; b) gás natural. 

Os resultados obtidos revelam que a natureza do combustível exerce um efeito 

significativo na cinética da reação, o que se esperava em vista dos diferentes 

mecanismos utilizados para cada combustível, e conseqüentemente na 

distribuição dos radicais hidroxilas gerados, e no alongamento do comprimento 

de chama de combustão. 

• Reator não adiabático, combustão do metano e Gás natural com 

razão estequiométrica φφφφ = 0,91 e vazão de combustível de 1m3/h:

Foi avaliada também a influência da natureza do combustível sobre a 

distribuição da temperatura dos gases no reator para com excesso de ar de 

10% (razão estequiométrica φ = 0,91). O contorno da temperatura para os dois 

combustíveis está apresentado na Figura 22. Os perfis obtidos são 

praticamente idênticos, revelando um efeito desprezível da natureza dos 

combustíveis estudados, metano e gás natural, nas condições operacionais 

estudadas (Qc=1m3/h  e  φ = 0,91). 
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Figura 22 – Contorno da temperatura para condição de parede não-adiabática (Qc=1m3/h  e  φ
= 0,91) , a) combustível metano; b) gás natural. 

Comparando os perfis de temperatura na parede, Figura 23, novamente 

se observa uma diferença não muito considerável, entretanto, os valores das 

temperaturas alcançadas são um pouco diferentes, sempre maiores para o gás 

natural, comportamento inverso daquilo observado para a combustão 

estequiométrica conforme mostrado na Figura 18. 

Figura 23 – Comparação dos perfis de temperatura na parede em condições de parede não 
adiabática para combustível metano e gás natural (Qc=1m3/h com  φ = 0,91). 
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Com o excesso de 10% de AR, os contornos da fração mássica dos 

radicais •OH ficam qualitativamente parecidos, independentemente da natureza 

do gás de combustão usado, metano ou gás natural (Figura 24). 

Figura 24 – Contorno da fração mássica de •OH em condições de parede não-adiabática 
(Qc=1m3/h e  φ = 0,91), a) combustível metano; b) gás natural. 

A comparação dos perfis da fração mássica de •OH na parede mostram 

(Figura 25), como no 1° Caso (Figura 20), que antes  de z = 0,70 m não há 

radicais •OH nas proximidades da parede. 

Figura 25 – Comparação dos perfis da fração mássica de OH na parede em condições não-
adiabática, para combustível metano e gás natural (Qc=1m3/h)  e  φ = 0,91. 
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O aumento da razão comburente/combustível diminuiu 

consideravelmente o comprimento da chama, especialmente no caso da 

queima do metano, conforme resultados apresentados pela Figura 26. 

Figura 26 – Comprimento de chama para condições de parede não adiabática (Qc=1m3/h e φ = 
0,91), a) combustível metano; b) gás natural. 

Os resultados comparativos das Figura 27 e 28 fortalecem a observação 

de que o metano é mais sensível à razão comburente/combustível, reduzindo 

bastante o comprimento da chama. 

Figura 27 – Comprimento de chama para condições de parede não adiabática, combustível 
metano, a) Qc=1m3/h e φ = 0,91; b) Qc=1m3/h  e  φ = 1. 
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Figura 28 – Comprimento de chama para condições de parede não adiabática, combustível gás 
natural, a) Qc=1m3/h e φ = 0,91; b) Qc=1m3/h  e  φ = 1. 

Visto que a natureza do combustível utilizado no processo DiCTT se 

mostrou importante para determinação de parâmetros como a distribuição de 

radicais •OH e comprimento de chama, as simulações subseqüentes foram 

realizadas apenas com o gás natural, pois este combustível que será utilizado 

na planta piloto. 

5.1.1.2. EFEITOS DOS MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Os resultados obtidos anteriormente demonstraram a necessidade de se 

considerar processos de transferência de calor adequados a fim de se alcançar 

valores de temperatura mais realísticos. Já é bem estabelecida a importância 

dos mecanismos de transferência de calor em chamas de grande escala onde 

consideráveis perdas de calor são registradas (BAUKAL, 2000) Transferência 

de calor por radiação leva a um decréscimo na temperatura da chama de 

combustão, o que pode induzir a grandes variações de algumas propriedades 

da chama tais como à sua espessura e seus limites de extinção. Além disso, 
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visto que a produção de espécies químicas é muito sensível à temperatura, 

uma pequena diminuição desta pode provocar importantes mudanças na 

geração de espécies menores, especialmente de poluentes tais como NOx 

(WATANABE et al., 2008; SANTOS et al., 2008). 

5.1.1.2.1. EFEITOS DA RADIAÇÃO 

Para levar em consideração os efeitos da radiação, as diversas 

propriedades utilizadas pelo modelo disponível no código FluentTM estão 

resumidas na Tabela 4. Tais valores foram encontrados na literatura ou 

estimados com base em correlações diversas apresentadas no parágrafo 3.2. 

Tabela 4: Diversas Propriedades Utilizadas pelo Modelo Disponível no 
FluentTM. 

Propriedade Mistura Flamelet Aço 316L 

Coeficiente de Dispersão 0 0 

Comprimento Característico (Lc) 0,09 - 

Emissividade Interna WSGGM 0,89 

Emissividade Externa - 0,87 

• Reator não adiabático, combustão estequiométrica do Gás 

natural (vazão de GN de 1m3/h e φφφφ = 1), com efeitos da radiação:

O contorno na temperatura no reator considerando os efeitos da 

radiação está apresentado na Figura 29. 
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Figura 29 – Contorno da temperatura em condições de parede não adiabática e com efeitos da 
radiação, combustível gás natural (Qc = 1m3/h e φ = 1). 

A comparação dos contornos com e sem radiação, apresentada na 

Figura 30, reforça os relatos de diversos autores sobre a importância do 

mecanismo de radiação nas perdas de calor (BAUKAL, 2000; DAGUSE et al., 

1996). O perfil obtido no caso com radiação concentra as maiores temperaturas 

apenas no centro do reator, e mesmo assim, as temperaturas mais altas não 

ultrapassam os 1800K, bem abaixo dos 2200K obtidos quando não se leva em 

consideração o fenômeno de radiação. 

Figura 30 – Comparação dos contornos da temperatura com combustível gás natural (Qc = 
1m3/h  e  φ = 1) em: a) sem radiação; b)com radiação. 



76 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

Tal fato se torna ainda mais evidente quando se observa a temperatura 

na parede do reator para ambos os casos (com e sem radiação). A 

comparação das Figura 31 e 18, apresentando os perfis da temperatura ao 

longo da parede do reator obtidos considerando ou não o efeito do mecanismo 

da radiação, respectivamente, mostra que o fenômeno de radiação provoca 

uma redução ainda maior da temperatura nas proximidades das paredes do 

reator que passa de mais de 2000K na metade final do reator para não mais 

que 575K. 

Figura 31 – Perfil da temperatura na parede em condições não adiabáticas e com efeitos da 
radiação, combustível gás natural (Qc = 1m3/h e  φ = 1). 

Estes valores da temperatura constituem-se em observações mais 

desejáveis tendo em vista a própria natureza do processo, uma vez que a fase 

líquida deverá escorrer ao longo da ranhura localizada na parede do reator, e o 

material empregado na confecção do equipamento (Aço 316L). 
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Figura 32 – Contorno da fração mássica de •OH em condições de parede não adiabática e com 
efeitos da radiação, combustível gás natural (Qc = 1m3/h e φ = 1). 

Uma vez que a presença da radiação afeta a distribuição de 

temperatura, também é esperado um efeito sobre a cinética da combustão. Tal 

expectativa pode ser confirmada pelo contorno da fração mássica dos radicais 

•OH no reator (Figura 32), completamente diferente daquele obtido 

anteriormente (Figura 19.b).  

Semelhantemente ao que acontece com a temperatura, a concentração 

de •OH fica confinada praticamente ao centro do reator, o que é indesejável 

tendo em vista o papel oxidante das espécies •OH na degradação do fenol e 

outros compostos orgânicos presentes nos efluentes a serem tratados pelo 

processo DiCTT. Esta redução da distribuição de radicais •OH é observada no 

perfil destes na parede do reator, Figura 33, cuja presença se limita 

praticamente à faixa de comprimento do reator entre 1,2 e 1,5 m. 



78 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

Figura 33 – Perfil da fração mássica de •OH na parede em condições não adiabáticas e com 
efeitos da radiação, combustível gás natural (Qc = 1m3/h e φ = 1). 

O contorno do comprimento da chama obtido levando em consideração 

o fenômeno de radiação está ilustrado na Figura 34.a. Comparando-se com o 

contorno sem radiação, (Figura 34.b) observa-se uma diminuição deste 

comprimento, conseqüência das modificações na temperatura e cinética da 

reação. 

Figura 34 – Comprimento da chama em condições não adiabática, combustível gás natural (Qc 
= 1m3/h) e φ = 1, a) Com efeitos da radiação; b) sem efeitos da radiação.  
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5.1.1.2.2. EFEITOS SIMULTÂNEOS DA RADIAÇÃO E CONVECÇÃO

Ao modelo da combustão com radiação implementaram-se também o 

fenômeno de convecção e as considerações de condições convectivas da 

parede do reator. 

• Reator não adiabático, combustão do gás natural com razão 

estequiométrica (vazão de GN de 1m3/h e φφφφ = 1), com efeitos 

simultâneos da radiação e convecção:

Acrescentando os efeitos da convecção no reator, observa-se uma 

pequena mudança na distribuição de temperatura no reator, especialmente na 

sua metade final, conforme apresentado pela Figura 35. 

Figura 35 – Contorno da temperatura em condições de parede não adiabática, combustível gás 
natural (Qc = 1m3/h e φ = 1), a) Com efeitos simultâneos da radiação e convecção; b) Com 

efeitos apenas da radiação. 
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A convecção favorece também a perda de calor, afirmação aceita ao se 

comparar os perfis da temperatura na parede do reator (Figura 35), obtidos ao 

se considerar os efeitos da radiação (Figura 35.b) e os efeitos simultâneos da 

radiação e convecção (Figura 35.a).  

É evidente que, embora a radiação seja um fator importante quando se 

trata da combustão não adiabática, conforme foi visto anteriormente, porém 

este mecanismo à ele sozinho não é capaz de promover perdas térmicas 

suficientes para reduzir a temperatura da parede a valores inferiores a 550 K 

(conforme Figura 31). Uma diminuição ainda maior da temperatura foi 

observada apenas com a introdução das condições convectivas (conforme 

Figura 36). 

Figura 36 – Perfil da temperatura na parede em condições não adiabáticas com efeitos 
simultâneos da radiação e convecção, combustível gás natural (Qc = 1m3/h e φ = 1). 

Por outro lado, ao se considerar efeitos convectivos, não foram 

identificados efeitos significativos na distribuição das espécies •OH no reator, 

de acordo como apresentado na Figura 37. 
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Figura 37 – Contorno da fração mássica de •OH em condições de parede não adiabática com 
efeitos simultâneos da radiação e convecção, combustível gás natural (Qc = 1m3/h) e φ = 1. 

Entretanto, ao se analisar o perfil de concentração de •OH na parede, 

Figura 37, conclui-se que a faixa de comprimento onde esta concentração é 

diferente de zero, passou de 1,2 a 1,5m (apenas considerando os efeitos da 

radiação, Figura 33) para 1,0 a 1,3m (considerando os efeitos simultâneos da 

radiação e convecção, Figura 38), bem que a fração mássica máxima obtida 

com radiação/convecção é cerca de cinco vezes menor em comparação aquela 

quantificada considerando somente o fenômeno de convecção. 

Figura 38 – Perfil da fração mássica de •OH na parede em condições não adiabáticas com 
efeitos simultâneos da radiação e convecção, combustível gás natural (Qc = 1m3/h) e φ = 1. 



82 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

A Figura 39 mostra que o comprimento de chama é ligeiramente menor 

ao considerar os efeitos simultâneos da radiação e convecção, quando 

comparado ao tamanho da chama obtido considerando apenas o fenômeno da 

radiação. 

Figura 39 – Comprimento da chama em condições não adiabáticas, combustível gás natural 
(Qc = 1m3/h) e φ = 1, a) Com efeitos simultâneos da radiação e convecção; b) Apenas da 

radiação. 

O efeito do valor do coeficiente de transferência de calor por convecção 

sobre o perfil da temperatura na parede também foi avaliado e os resultados 

apresentado na Figura 40. Conforme se pode observar, o coeficiente de 

convecção (h) exerce uma grande influência sobre a distribuição de 

temperatura na parede. Evidentemente, quanto maior foi o seu valor, menor a 

temperatura na parede. Estas variações de temperatura, por conseguinte, 

influenciam também a quantidade, mas não a distribuição dos radicais •OH 

presentes na parede, conforme mostrado pela Figura 41. Nessa situação, 

quanto maior o valor do coeficiente h, menor a temperatura e menor a 

quantidade de •OH disponível.  
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Figura 40 – Efeito do valor do coeficiente de convecção sobre o perfil de temperatura na 
parede, condições não adiabáticas com efeitos simultâneos da radiação e convecção, 

combustível gás natural (Qc = 1m3/h e φ = 1). 

Figura 41 – Efeito do valor do coeficiente de convecção sobre a distribuição de OH na parede, 
condições não  adiabáticas com efeitos simultâneos da radiação e convecção, combustível gás 

natural (Qc = 1m3/h) e φ = 1. 

Quando avaliada, entretanto, a influência deste mesmo coeficiente h 

sobre o perfil de temperatura no centro do reator, evidencia-se que não há 
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mudança significativa no perfil obtido, conforme Figura 42. Isto se deve ao fato 

de que, no centro do reator, para altas temperaturas, os mecanismos de 

radiação são mais importantes sendo responsáveis quase que em sua 

totalidade pelos mecanismos de troca térmica, enquanto que a convecção se 

faz mais importante para temperaturas menores. 

Figura 42 – Efeito do valor do coeficiente de convecção sobre o perfil de temperatura no centro 
do reator, condições não adiabáticas com efeitos simultâneos da radiação e convecção, 

combustível gás natural (Qc = 1m3/h) e φ = 1. 

5.1.1.3. EFEITO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Uma vez obtido um modelo apropriado para os estudos da combustão, o 

próximo passo foi estudar o efeito das variáveis operacionais, excesso de ar e 

vazão de combustível. 

5.1.1.3.1. EFEITO DO EXCESSO DE AR  

Foram estudadas razões de combustível/comburente na faixa do 

excesso do AR entre 10% e 50%, sendo os seus efeitos sobre o contorno da 

temperatura dos gases no reator apresentados na Figura 43. 
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Figura 43 – Efeito da razão combustível/comburente sobre o contorno da temperatura para Qc 
= 2m3/h: (a) excesso de ar de 10%, (b) excesso de ar de 20%, (c) excesso de ar de 30%, (d) 

excesso de ar de 40% e (e) excesso de ar de 50%. 

Como se pode observar, o aumento do excesso de ar promove a 

diminuição de regiões quentes no interior do reator, provocando também o 

deslocamento destas regiões para perto da entrada do reator.  

A análise do efeito do excesso de AR sobre a temperatura na parede, 

sendo os resultados apresentados na Figura 44, mostra que a razão 

combustível/comburente afeta pouca ou possui nenhuma influência sobre a 

temperatura na parede para um comprimento do reator z<1,30m. Na parte final 

do reator, quanto maior o excesso de ar, menor a temperatura na parede, 

sendo observada nenhuma diminuição significativa dela para excesso de AR 

acima de 30%. Todavia, em nenhuma situação, a temperatura na parede 

ultrapassou valores maiores que 321K (48°C). 
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Figura 44 – Efeito do excesso de ar sobre o perfil de temperatura na parede em condições não 
adiabáticas, combustível gás natural (Qc = 2m3/h) considerando os efeitos da (a = 0,87) e 

convecção (h = 500 W/m2.K). 

Os resultados referentes à analise do efeito do excesso de ar sobre o 

contorno da fração mássica de •OH gerada estão apresentado na Figura 45 na 

qual é revelado que, até um excesso de 30%, o aumento da razão 

combustível/comburente é favorável para promover a distribuição da fração 

mássica de •OH. Entretanto, quando o excesso fica maior que 30%, ocorre o 

efeito de concentração dos radicais •OH no centro do reator. 

A fração mássica de •OH na parede também sofre uma considerável 

influência da razão Combustível/Comburente, conforme Figura 46. Como já 

havia sido observado, não houve formação de radicais OH para z ≤ 1,0 m, 

excessos de AR variando entre 10 e 50 %. Para z > 1,0 m, a concentração de 

•OH se torna mais distribuída à medida que o excesso de ar aumenta. Esta 

melhora da distribuição, contudo, é acompanhada por uma diminuição 

significativa da concentração máxima dos radicais hidroxila, e para um excesso 
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de 40%, a concentração é cerca de doze vezes menor daquela observada para 

a razão estequiométrica (excesso de ar de 0%). 

Figura 45 – Efeito da razão combustível/comburente sobre o contorno da fração mássica ·OH 
para Qc = 2m3/h: (a) excesso de ar de 10%, (b) excesso de ar de 20%, (c) excesso de ar de 

30%, (d) excesso de ar de 40% e (e) excesso de ar de 50%. 

Figura 46 – Efeito do excesso de ar sobre o perfil de fração mássica de •OH parede em 
condições não adiabáticas, para combustível gás natural (Qc = 2m3/h) considerando os efeitos 

da (a = 0,87) e convecção (h = 500 W/m2.K). 
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Em relação ao comprimento de chama, o efeito da razão combustível 

comburente está apresentado na Figura 47. Confirmando a hipótese levantada 

no parágrafo anterior, o aumento do excesso de ar diminui consideravelmente 

o comprimento da chama de combustão. 

Figura 47 – Efeito da razão combustível/comburente sobre o comprimento da chama para Qc = 
2m3/h: (a) excesso de ar de 10%, (b) excesso de ar de 20%, (c) excesso de ar de 30%, (d) 

excesso de ar de 40%, (e) excesso de ar de 50%. 

5.1.1.3.2. EFEITO DA VAZÃO DE COMBUSTÍVEL 

O efeito da vazão de combustível sobre o contorno da temperatura no 

reator está apresentado na Figura 48. Nela, como era de se esperar, se mostra 

que, para a faixa de operação estudada, o aumento da quantidade de 

combustível torna as regiões quentes mais bem distribuídas no interior do 

reator. 
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Figura 48 – Efeito da vazão de gás natural sobre a temperatura em condições 
estequiométricas: (a) Qc = 1m3/h, (b) Qc = 2m3/h, (c) Qc = 3m3/h, (d) Qc = 4m3/h e (e) Qc = 

5m3/h. 

Por sua vez, o efeito da vazão de combustível sobre a temperatura da 

parede do reator pode ser observado na Figura 49. Nela se confirma que, 

apesar do aquecimento do reator, a temperatura na parede não ultrapassa 

335K (62°C). 

Figura 49 – Efeito da vazão de combustível sobre a temperatura na parede para a combustão 
estequiométrica do gás natural. 
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A vazão do combustível também exerce influência sobre o contorno da 

fração mássica de •OH, conforme Figura 50. Com o aumento da vazão de 

combustível, observa-se uma maior distribuição dos radicais hidroxila ao longo 

do reator. A quantidade de •OH gerada também aumenta, em especial na 

parede, conforme Figura 51. 

Figura 50 – Efeito da vazão de combustível sobre o contorno da fração mássica de •OH em 
condições estequiométricas: (a) Qc=1m3/h, (b) Qc=2m3/h, (c) Qc=3m3/h, (d) Qc=4m3/h e (e) 

Qc=5m3/h. 

Figura 51 – Efeito da vazão de combustível sobre a fração mássica de •OH na parede para a 
combustão estequiométrica do gás natural. 
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Por fim, a Figura 52 mostra que o comprimento da chama aumenta 

consideravelmente com o aumento da vazão de combustível, resultado 

coerente com aqueles apresentados até agora. 

Figura 52 – Comprimento de chama para diferentes vazões de  : (a) Qc = 1m3/h, (b) Qc = 
2m3/h, (c) Qc = 3m3/h, (d) Qc = 4m3/h e (e) Qc= 5m3/h. 

5.1.2. ESTUDO DO ESCOAMENTO DA FASE LÍQUIDA NA RANHURA 

Os estudos iniciais do escoamento do líquido na ranhura se limitaram 

primeiramente em avaliar o efeito da velocidade inicial do fluido sobre o 

escoamento. Para tal, foi analisado o escoamento numa única volta da ranhura 

e posteriormente o escoamento em 10 voltas, representando assim a totalidade 

da mesma. 



92 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

5.1.2.1. ESCOAMENTO EM UMA ÚNICA VOLTA DA RANHURA 

As linhas de corrente do escoamento da fase líquida em uma única 

volta, para uma velocidade de injeção do líquido v = 1,0 m/s, em ausência de 

fluxo forçado de ar e com um valor da rugosidade da parede de 0,00005, estão 

apresentadas na Figura 53. Observa-se que, à uma dada distância a partir da 

entrada de líquido, este acaba transbordando para fora da ranhura. 

Figura 53 – Linhas de corrente do líquido a partir da entrada para uma velocidade de injeção do 
líquido 1m/s, ausência de fluxo forçado de ar e coeficiente de rugosidade = 0,00005. 

As Figuras 54 e 55 apresentam as linhas de corrente para duas outras 

velocidades de líquido, v = 2,0 m/s e v = 0,8 m/s, respectivamente, sendo 

sempre em ausência de fluxo forçado de ar e o valor da rugosidade da parede 

de 0,00005. A comparação dos três resultados de simulação sugere que a 

permanência do liquido na ranhura é uma função da velocidade de injeção 

inicial do líquido. 
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Figura 54: Linhas de corrente do líquido a partir da entrada para uma velocidade de injeção do 
líquido 2m/s, ausência de fluxo forçado de ar e coeficiente de rugosidade = 0,00005. 

Figura 55 – Linhas de corrente do líquido a partir da entrada para uma velocidade de injeção do 
líquido 0,8m/s, ausência de fluxo forçado de ar e coeficiente de rugosidade = 0,00005. 
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Os resultados da fração de volume da água, complementares aos 

obtidos para as linhas de corrente, também revelam a não permanência do 

líquido na ranhura. A fração de volume da água para o caso quando v = 1m/s é 

apresentada na Figura 56. 

Figura 56 – Contorno da Fração de volume da água para uma velocidade de injeção de líquido 
de 1m/s, ausência de fluxo forçado de ar e coeficiente de rugosidade = 0,00005. 

5.1.2.2. ESCOAMENTO EM DEZ VOLTAS DA RANHURA 

Também foram estudados os perfis de velocidade e da fração de volume 

para o caso de um cilindro contendo dez voltas de ranhura. As linhas de 

corrente para o escoamento do líquido a partir do tubo de entrada da fase 

líquida estão apresentadas na Figura 57. 

Os resultados das simulações sugerem que logo após a entrada do 

liquido ocorre o transbordo do mesmo para fora da ranhura molhando 

parcialmente a face oposta à tubulação de injeção da fase líquida. A Figura 58 

apresenta uma vista mais detalhada do perfil de escoamento da fase líquida na 
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entrada. Conforme observado nela, à medida que a fase liquida escoa na 

ranhura uma parte cada vez maior do líquido transborda e molha a parede 

lateral do cilindro. 

Figura 57 – Linhas de corrente para o escoamento da fase líquida a uma velocidade de líquido 
de 1,5m/s (vazão de 160L/h), vazão de ar no cilindro de 1m3/h, e coeficiente de rugosidade 

desprezível.  

Figura 58 – Detalhe Linhas de corrente para o escoamento da fase líquida a uma velocidade de 
líquido de 1,5m/s (vazão de 160L/h), vazão de ar no cilindro de 1m3/h, e coeficiente de 

rugosidade desprezível.  
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5.2. ESTUDO EXPERIMENTAL E VALIDAÇÃO 

Os ensaios experimentais foram realizados com o objetivo de conhecer 

o comportamento do sistema, na tentativa de se verificar os fenômenos 

observados nos estudos de simulação. 

Segundo as simulações realizadas, o aumento do excesso de ar 

contribui para a redução do tamanho e temperatura da chama, ou seja, com a 

diminuição do excesso de ar, é de se esperar que a temperatura do reator 

aumente, uma vez que a vazão de gás natural for mantida constante. Também 

foi visto que, na faixa estudada, o aumento da vazão de combustível favorece o 

desenvolvimento da chama, aumentando consigo as regiões quentes no reator. 

O estudo do escoamento da fase líquida mostrou que o líquido transborda da 

ranhura do reator, molhando a parede interna do mesmo. Procurou-se, então, 

estudar por técnicas indiretas, através de imagens termográficas, os indícios de 

um acontecimento real destes fenômenos. 

Os parágrafos a seguir tentam comprovar quantitativamente as 

previsões teóricas efetuadas via simulação por CFD na análise térmica da 

influência das condições operacionais sobre o funcionamento do reator. 

Todavia, em muitas vezes, serão apresentadas validações qualitativas, sendo 

propostas melhorias na modelagem para posteriores estudos mais realísticos e 

precisos na predição dos fenômenos térmicos e reacionais que acercam a 

operacionalidade do reator gás/líquido. 

5.2.1. COMPORTAMENTO OPERACIONAL DO REATOR 

Primeiramente, foram realizados experimentos de aquecimento com a 

vazão fixa de gás natural e com o excesso de ar constante, por volta de 45% (φ
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= 0,69), e vazão fixa de efluente, por volta de 170 L/h, a fim de observar o 

tempo que o sistema precisa para a estabilização da chama, para a 

viabilização do monitoramento da temperatura dos gases de combustão.  

As Figuras 59, 60 e 61 mostram a evolução da temperatura dos gases 

de combustão para as três zonas do reator. Evidencia-se que o aumento da 

vazão do combustível, além de promover um maior aquecimento, também 

reduz o tempo de estabilização da chama, e por decorrência, o tempo de 

estabilização da temperatura dos gases de combustão, alcançando assim o 

estado estacionário de funcionamento mais rapidamente. 

Comparando os resultados apresentados nessas figuras, constata-se 

que o aquecimento na região mais perto do queimador (Termopar TT04), é 

maior que o da região central (Termopar TT05), enquanto que os estudos 

teóricos apontam a região central como a parte do reator que desenvolve o 

maior aquecimento térmico. Uma abordagem mais profunda será discutida 

posteriormente. 

Figura 59 – Evolução da Temperatura dos Gases de Combustão no Termopar TT04, em 
função da Vazão de Gás natural para um Excesso de ar de 45% (φ = 0,69) e Vazão de Líquido 

de 170 L/h. 
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Figura 60 – Evolução da Temperatura dos Gases de Combustão no Termopar TT05, em 
função da Vazão de Gás natural para um Excesso de ar de 45% (φ = 0,69) e Vazão de Líquido 

de 170 L/h. 
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Figura 61 - Evolução da Temperatura dos Gases de Combustão no Termopar TT06, em função 
da Vazão de Gás natural para um Excesso de AR de 45% (φ = 0,69) e Vazão de Líquido de 

170 L/h. 
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A Figura 62 mostra o comportamento da temperatura dos gases de 

combustão perante a perturbação da vazão do gás natural, com o fluxo de 

comburente (ar) constante, e sendo a vazão de líquido de 170 L/h. Torna-se 

bem explicitado que a resposta do sistema é rápida frente à perturbação na 

alimentação do combustível. Fica bem claro que à medida que se afasta do 

combustor, o sistema apresenta uma perturbação cada vez menos 

pronunciada, provocando menores gradientes de temperatura na zona perto da 

saída do reator. Isso é uma indicação que a chama do gás natural não alcança 

tais zonas, ficando mais viva na parte superior do mesmo. 
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Figura 62 – Comportamento da Temperatura dos Gases de Combustão frente a perturbações 
na Vazão de Gás natural e Vazão de Líquido de 170 L/h. 

Uma vez conhecido o comportamento do sistema frente às 

perturbações, foram realizados estudos de aquecimentos sucessivos, partindo 
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de uma vazão fixa de gás natural e reduzindo gradativamente o excesso de ar. 

Os resultados estão apresentados nas Figuras 63, 64 e 65: 
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Figura 63 – Temperatura dos gases versus tempo. Operação do Reator com Vazão de 
GN de 2m3/h, para diferentes excessos de ar, com Vazão de Líquido de 170 L/h. 

20 40 60 80 100 120 140 160 180
550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
K

)

Tempo (min)

 TT04
 TT05
 TT06

E = 15%
(φ φ φ φ = 0,87)

E = 27%
(φ φ φ φ = 0,77)

E = 40%
(φ φ φ φ = 0,69)

E = 60% 
(φ φ φ φ = 0,63)

Figura 64 – Temperatura dos gases versus tempo. Operação do Reator com Vazão de GN de 
3m3/h, para diferentes excessos de ar, com Vazão de Líquido de 170 L/h. 
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Figura 65 – Temperatura dos gases versus tempo. Operação do Reator com Vazão de GN de 
4m3/h, para diferentes Excessos de ar, com Vazão de Líquido de 170 L/h. 

Em paralelo, foram acompanhadas as flutuações na vazão de gás 

natural em função do tempo, enquanto esta deve ser manter fixa. A Figura 66 é 

apresentada a título de exemplo para ilustrar este fenômeno. 
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Figura 66 – Vazão Normalizada de Gás natural após estabilização versus tempo, com Vazão 
de Líquido de 170 L/h. 
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Em primeiro, constata-se que para uma vazão de gás natural, em torno 

de 2m3/h, a estabilização da chama, no reator, demorada cerca de 30 minutos 

(Figura 63). Todavia, uma vez estabelecida, os valores das vazões de ar e de 

gás natural se tornam mais estáveis do que para vazões por volta de 4m3/h 

(Figura 66). No entanto, para estas vazões de gás natural relativamente 

grandes, ao redor 4m3/h, a estabilização da chama de combustão é obtida mais 

rapidamente, aproximadamente de 10 a 15 min (Figura 65). 

Observa-se também que para excesso de ar elevado (a partir de 60%), a 

chama se torna muito instável, bem evidenciado pela Figura 65, em particular, 

para as regiões localizadas pelos termopares TT04 e TT05, apresentando 

muita flutuação na temperatura dos gases de combustão. Uma possível 

explicação para tal fenômeno pode estar certamente relacionado ao modo de 

mistura GN/AR. Segundo BAUKAL et al. (2001), para que um processo de 

combustão consiga manter uma propagação de chama estável, a mistura 

GN/AR  não pode ultrapassar os limites de flamabilidade do combustível. O 

Limite Superior de Flamabilidade do Gás natural é definido como a quantidade 

máxima de AR na qual a mistura GN/AR consegue uma combustão estável. 

Segundo os procedimentos adotados por BAUKAL et al. (2001), o limite de 

flamabilidade do gás natural, comercializado no estado de Pernambuco, foi 

avaliado e apresentado no Anexo 2. Segundo estes cálculos, o limite superior 

de flamabilidade do gás natural é de 57% de excesso de ar, ou Φ = 0,64. Isso 

explica a instabilidade observada na operação da planta piloto para as 

condições de 60% de Excesso (Φ = 0,63), pois, nestas condições, a 

estabilidade da chama de combustão se encontra então comprometida. 
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As Figuras 63, 64 e 65 evidenciam, também, que as variações do 

excesso de ar e da vazão do gás natural afetam os valores da temperatura dos 

gases ao longo do reator. Uma discussão mais detalhada desses fenômenos 

será feita posteriormente nos próximos parágrafos. 

Outra variável muito importante também monitorada é a Taxa de 

Evaporação do líquido efluente do processo. Uma das principais características 

do processo DiCTT é manter baixos níveis de volatilização do efluente líquido, 

para que este não se torna de incineração. A Figura 67 ilustra a variação da 

taxa de evaporação do reator para diferentes vazões de AR e gás natural, 

evidenciando valores abaixo de 5%, de mesma ordem de grandeza daqueles 

observados por BENALI e GUY (2007) na unidade piloto do Centre de la 

Technologie de L’Energie de CANMET-Varennes, Canadá. 
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Figura 67 – Taxa de Evaporação do Efluente Líquido, com Vazão de Líquido de 115 L/h. 
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5.2.1.1. EFEITO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

A Figura 43 apresenta os resultados de simulação do mapeamento 

térmico do reator à medida que o excesso de ar aumenta, prevendo que o 

comprimento da chama diminui com o aumento do excesso de ar, causando 

uma diminuição de temperatura à medida que se distancia do corpo da chama. 

Nela está registrado também que a chama desenvolve maiores temperaturas 

no centro do reator, na região do Termopar TT05. 

Estudos experimentais foram realizados com o objetivo de verificar os 

resultados dessas simulações. Foi acompanhado o desenvolvimento da 

temperatura dos gases de combustão, sendo variada a vazão de comburente, 

ar, mantendo-se a vazão de combustível, gás natural, constante, e vazão fixa 

de efluente de 170 L/h. Os resultados destes ensaios experimentais estão 

resumidos nas Figuras 68, 69 e 70.  
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Figura 68 – Evolução da temperatura dos gases de combustão em regime estacionário em 
função do excesso de ar no ponto fixo do reator, Termopar TT04, com vazão de líquido de 170 

L/h. 
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Figura 69 – Evolução da temperatura dos gases de combustão em regime estacionário em 
função do excesso de ar no ponto fixo do reator, Termopar TT05, com vazão de líquido de 170 

L/h. 
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Figura 70 – Evolução da temperatura dos gases de combustão em regime estacionário em 
função do excesso de ar no ponto fixo do reator, Termopar TT06, com vazão de líquido de 170 

L/h.170 L/h. 
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Qualitativamente, pode-se afirmar que os resultados experimentais 

condizem com os apresentados pelos estudos de simulação por CFD. Fica 

evidenciado que o excesso de ar tende a reduzir o desenvolvimento da 

temperatura da chama, ou seja, o aumento de excesso de ar faz que a chama 

se retraia e diminui a temperatura dos gases de combustão presentes no 

reator. 

Estes resultados resumem bem as previsões teóricas, bem que as 

curvas obtidas na região da saída do reator (Termopar TT06) apresentam um 

comportamento aparentemente diferente. Para as vazões de 3m3/h, e 

principalmente, para a vazão de 2m3/h de combustível (bem clara na Figura 

70), a temperatura dos gases de combustão apresentou uma leve elevação 

com o aumento do excesso de ar. Todavia, considerando o desvio padrão 

apresentado por estas curvas (Figura 70), estatisticamente esta inclinação da 

curva não é contundente, assim, nenhuma conclusão definitiva pode ser feita 

em relação ao efeito do excesso do ar sobre a evolução da temperatura TT6 

para as vazões de GN variando entre 2 e 3 m3/h.  

Como previamente elaborado, as previsões teóricas apontam que o 

corpo da chama produz maiores temperaturas na região central do reator, onde 

está localizado o termopar TT05, todavia os resultados apresentados pela 

Figura 71 mostram que as maiores temperaturas estão concentradas na região 

do termopar TT04. Ou seja, o corpo da chama é mais desenvolvido na entrada 

do reator e não no seu centro. Contudo, a discrepância observada não está nos 

perfis de temperatura, mas no valor absoluto destas temperaturas. Os estudos 

de simulação apresentam ainda a não concordância nos valores das 

temperaturas dos gases de combustão, sendo necessário, então, em um 
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trabalho futuro, investigações mais profundas a fim de tornar as predições 

teóricas mais realísticas, adotando nestas condições malhas mais adequadas 

para descrever o conjunto do sistema: combustor, refratário e reator. 
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Figura 71 – Evolução da temperatura dos gases de combustão ao longo do reator em função 
do excesso de ar, para uma vazão fixa de gás natural de 2 m3/h , com vazão de líquido de 170 

L/h. 

De modo a entender melhor a evolução da temperatura dos gases de 

combustão ao longo do reator, foi estudada a variação da vazão do gás natural 

para diferentes valores do excesso de ar. Como previsto pelos trabalhos 

prévios de simulação, as temperaturas aumentam sensivelmente com o 

aumento da vazão de gás natural, e os resultados dos ensaios experimentais 

realizados estão apresentados nas Figuras 72, 73, 74 e 75. 
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Figura 72 – Evolução da temperatura dos gases de combustão ao longo do reator em função 
da vazão de gás natural, com excesso de ar constante de 15%, com vazão de líquido de 170 

L/h. 
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Figura 73 – Evolução da temperatura dos gases de combustão ao longo do reator em função 
da vazão de gás natural, com excesso de ar constante de 28%, com vazão de líquido de 170 

L/h. 
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Figura 74 – Evolução da temperatura dos gases de combustão ao longo do reator em função 
da vazão de gás natural, com excesso de ar constante de 44%, com vazão de líquido de 170 

L/h. 
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Figura 75 – Evolução da temperatura dos gases de combustão ao longo do reator em função 
da vazão de gás natural, com excesso de ar constante de 60%, com vazão de líquido de 170 

L/h. 



110 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

Como foi mencionado anteriormente, e devidamente evidenciado pelas 

figuras acima mostradas, o aumento da vazão de Gás natural favoreça 

fortemente a geração de calor no reator, aumentando a temperatura dos gases 

de combustão, independentemente da região estudada. Pode-se notar que se 

obtêm temperaturas mais elevadas na região superior do reator (TT04), não 

confirmando as previsões das simulações, já mencionadas nos estudos do 

efeito do Excesso de ar.  

Na Figura 76 está apresentado o comportamento do perfil de 

temperatura na região do Termopar TT04, parte inicial/superior do reator. Nela, 

mostra-se uma tendência de crescimento do gradiente de temperatura para 

diferentes valores do excesso de ar. É visível que nesta região, além da vazão 

do GN, o excesso de ar possui também um efeito não desprezível no 

comportamento da temperatura dos gases de combustão. 
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Figura 76 – Evolução da temperatura dos gases de combustão em função da vazão de GN, 
para diferentes excessos de ar, no ponto fixo do reator, Termopar TT04, região superior do 

reator. 
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Para as condições de parede, observa-se a mesma tendência. As Figuras 77, 

78 e 79 mostram as Imagens Termográficas de Infravermelho na região 

inicial/superior do reator. 
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Figura 77 – Imagem da termografia de infravermelho da parte inicial/superior do reator para as 
condições de operação de 2m3/h de GN e 14% de Excesso de ar. 
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Figura 78 –  Imagem da termografia de infravermelho da parte inicial/superior do reator para as 
condições de operação de 3m3/h de GN e 15% de excesso de ar. 
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Figura 79 – Imagem da termografia de infravermelho da parte inicial/superior do reator para as 
condições de operação de 4m3/h de GN e 16% de excesso de ar. 

Pode-se verificar, pelas imagens termográficas, o desenvolvimento do 

perfil de temperatura na parede externa do reator. É novamente verificado que 

o aquecimento é mais intenso para maiores vazões de gás natural. Estas 

imagens evidenciam a passagem do efluente pela ranhura servindo como um 

fluido refrigerante. Tal conclusão se deve ao aparecimento de uma região bem 

desenvolvida na forma helicoidal (cor azul nas termografias). 

O estudo de escoamento da fase líquida, apresentado no capítulo dos 

estudos de simulação, prevê que, em certas regiões, o fluido transborda da 

ranhura e molha a parede interna do reator. Nas termografias acima 

mostradas, a região abaixo da área da ranhura apresenta temperatura muito 

inferior à região acima da mesma. Isso é uma forte indicação que o efluente 

líquido transborda de fato da ranhura e molha a superfície interna da parede do 

reator, provocando o resfriamento desta. 
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Nas regiões central e final do reator, o comportamento da temperatura 

dos gases continua sofrendo uma forte influência da vazão de gás natural, 

conforme mostrado pela Figura 80 e pela Figura 81. Todavia, a diferença é que 

o excesso de ar passou interferir com menos intensidade em comparação com 

a região superior, pois como visto anteriormente, essas regiões ficam fora de 

alcance da chama de combustão, resultando em um efeito pouco significativo 

do excesso de ar no estabelecimento do perfil da temperatura dos gases nesta 

parte do reator. 
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Figura 80 – Evolução da temperatura dos gases de combustão em função da vazão de GN, 
para diferentes excessos de ar e vazão de líquido de 170 L/h, no ponto fixo do reator, 

Termopar TT05, região central do reator. 
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Figura 81 – Evolução da temperatura dos gases de combustão em função da vazão de GN, 
para diferentes excessos de ar e vazão de líquido de 170 L/h, no ponto fixo do reator, 

Termopar TT06, região da saída do reator. 

As quantificações do gradiente de temperatura dos gases em função da 

variação da vazão do gás natural para diferentes regiões do reator e diversos 

valores do excesso do ar e vazão de líquido de 170 L/h, estão resumidas nas 

Figuras 82 a 84. Evidenciam que o aumento da vazão de gás natural produz 

maiores gradientes de temperatura à medida que se aproxima da região final 

do reator, bem que as temperaturas absolutas, nestas condições, sejam 

menores.  
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Figura 82 – Estudo da influencia das vazões de gás natural sobre o gradiente de temperatura 
dos gases nas diversas regiões do reator para excesso de ar de 15%, com vazão de líquido de 

170 L/h. 
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Figura 83 – Estudo da influencia das vazões de gás natural sobre o gradiente de temperatura 
dos gases nas diversas regiões do reator para excesso de ar de 27%, com vazão de líquido de 

170 L/h. 
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Figura 84 – Estudo da influencia das vazões de gás natural sobre o gradiente de temperatura 
dos gases nas diversas regiões do reator para excesso de ar de 43%, com vazão de líquido de 

170 L/h. 

Isto poderá indicar que as taxas de trocas térmicas por convecção, no 

interior do reator, aumentam à medida que a vazão do combustível aumenta, e 

também à medida que se distancia da chama de combustão. Como as 

temperaturas na parte superior do reator são bem maiores, e por estar bem 

próximo do corpo da chama, é de se esperar que nesta região as taxas de 

trocas térmicas por radiação são mais intensas, conduzindo a temperaturas 

mais altas, como foi identificado pela elaboração das termografias 

apresentadas nas Figuras 77,78 e 79. 

Para as condições de parede na região central do reator, mais uma vez, 

se verifica as condições de aquecimento com o aumento da vazão de gás 

natural, conforme mostrado pelas termografias apresentadas nas Figuras 85, 

86 e 87. 
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Figura 85 – Imagem da termografia de infravermelho da parte central superior do reator para as 
condições de operação de 2m3/h de GN e 14% de excesso de ar, com vazão de líquido de 170 

L/h. 
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Figura 86 – Imagem da termografia de infravermelho da parte central superior do reator para as 
condições de operação de 3m3/h de GN e 15% de excesso de ar, com vazão de líquido de 170 

L/h.
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Figura 87 – Imagem da termografia de infravermelho da parte central superior do reator para as 
condições de operação de 4m3/h de GN e 16% de excesso de ar, com vazão de líquido de 170 

L/h.

Como mostrado anteriormente, a temperatura interna do reator 

apresenta um perfil no qual a região superior apresenta maior aquecimento, e 

vai se resfriando à medida que se aproxima da saída. Todavia, as Figuras 85, 

86 e 87 evidenciam para a parede externa do reator um perfil diferente. As 

temperaturas amenas estão na parte superior, sofrendo aquecimento ao se 

aproximar da saída do reator e apresentando ao mesmo tempo várias 

descontinuidades. Estes constituem indícios não negligenciáveis de que a 

parede interna do reator está sendo resfriada pelo efluente líquido, devido ao 

transbordamento da água da ranhura. 

Com o objetivo de reforçar esta dedução, foi realizado um experimento, 

com ajuda das termografias de infravermelho, onde o reator foi operado a uma 

vazão fixa de combustível (2,8 m3/h), e excesso de ar constante (55%). A 

vazão do efluente líquido foi reduzida gradativamente, a partir da vazão 

máxima (170 L/h), até a operação em condições secas (vazão de líquido nula).  
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Figura 88 – Imagem da termografia de infravermelho da parte central superior do reator para as 
condições de operação de 2,8m3/h de GN e 55% de excesso de ar, onde: a) 170 L/h de 

efluente, antes da combustão, b) 170 L/h de efluente, 45 minutos de operação, c) 140 L/h de 
efluente, 80 minutos de operação, d) 110 L/h de efluente, 110 minutos de operação. 

Os resultados das imagens termográficas estão apresentados na Figura 

88. A Figura 88.a mostra a imagem termográfica no momento inicial, onde o 

efluente é bombeado numa temperatura ligeiramente diferente da temperatura 

da parede, sendo possível observar nitidamente a posição das ranhuras. As 

imagens termográficas da Figura 88.b, c, e d, que apresentam as temperaturas 

da parede externa do reator, em condições de combustão, à medida que se 

reduz a vazão do efluente, tendem a mostrar que a presença de líquido 

contribui para resfriar a parede interna, pois à medida que a vazão do efluente 

diminui o perfil da parede externa se modifica, com o aparecimento de uma 

superfície do contato Gás/Líquido a cada vez maior, comportando regiões mais 

quentes. Outra observação relevante consta na variação da temperatura de 

corpo de fundo. Uma vez que o reator vai aquecendo, as trocas térmicas vão 
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se tornando mais intensas, com o ambiente externo, aumentando assim a sua 

temperatura. 
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Figura 89 – Evolução da temperatura do efluente líquido em função da sua vazão. 

A Figura 89 que apresenta a evolução da temperatura da fase líquida em 

função da sua vazão mostra que o efluente líquido aquece pouco perante a 

variação de vazão da água, aproximadamente de 332 a 337 K quando a vazão 

do líquido passa de 170 a 110 L/h, indicando que as trocas térmicas  entre os 

gases de combustão e a fase líquida se mantêm numa taxa praticamente 

constante, independentemente da vazão do líquido. Uma possível confirmação 

da observação deste fenômeno está exposta na Figura 90. Nela, está 

apresentada a evolução da temperatura dos gases de combustão com o 

tempo. É visto que uma vez que a temperatura se estabiliza em torno de um 

determinado valor, esta varia pouco à medida que se reduz a vazão de líquido, 
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ao menos que a vazão do efluente caia para o valor de zero, aumentando 

significativamente a temperatura dos gases de combustão. 
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Figura 90 – Evolução da temperatura dos gases de combustão com o tempo frente a variação 
da vazão de efluente liquido. 

Isso pode constituir uma forte indicação de que a fase líquida assume 

um papel importante na definição dos fenômenos de transferência de calor, 

sendo assim oportuna a incorporação destes na modelagem da combustão, o 

que não foi considerado neste trabalho pela grande complexidade 

computacional encontrada. Isso indica que uma possível solução para este 

problema, citado anteriormente na predição das temperaturas teóricas, está na 

formulação de um modelo mais integrado, onde os fenômenos da combustão 

serão acoplados aos do escoamento bifásico Gás/Líquido.  

De acordo com a Figura 89, o efluente líquido pode alcançar 

temperaturas máximas em torno de 377K (64°C) na saí da do contactor gás-

líquido. Pode sublinhar que este resultado corrobora ao decorrente dos 
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trabalhos de BENALI e GUY (2007), realizados na unidade piloto de DiCTT do 

Centre de la Technologie de L’Energie de CANMET-Varennes, Canadá, com 

registro nos seus estudos de uma temperatura da fase líquida variando entre 

60 e 70°C. 

A Figura 91 mostra a imagem termográfica da parede externa do reator, 

sendo o contactor G/L naquele momento, operando sem a injeção da fase 

líquida. Esta termografia reforça que o líquido resfria a parede interna do reator, 

pois, comparado a Figura 88, nota-se que o perfil de temperatura da parede se 

inverte, apresentando temperaturas mais elevadas na região superior da 

mesma, com aumento em quase 200°C em cerca de 20 mi nutos. Temperaturas 

menores são observadas à medida que se aproxima da saída do reator, porém 

mais elevadas do que as temperaturas  anteriormente registradas na mesma 

região.  
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Figura 91 – Imagem da termografia de infravermelho da parte central superior do reator 
para as condições de operação de 4m3/h de GN, 16% de excesso de ar em ausência da fase 

líquida.  

Uma mudança de escala de temperatura na termografia apresentada na 

Figura 86 foi realizada procurando observar com mais detalhes o perfil de 



123 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

temperatura nestas condições de operação. A elaboração da imagem 

termográfica tratada está apresentada na Figura 88. Nela, aparece com clareza 

a entrada da água na primeira volta da ranhura e o derramamento do efluente 

líquido na parede interna do reator. Pode-se verificar também a previsão dos 

estudos prévios de simulação do escoamento da fase líquida, onde esta 

transborda da ranhura molhando a parede interna do reator e retorna para a 

próxima volta da ranhura. Este transbordo de água resfria a parede do reator 

sendo assim a causa da descontinuidade observada no perfil de temperatura 

ao longo da sua superfície. 

Figura 92 – Imagem da termografia, após tratamento (com uma nova escala de temperatura), 
referente à região central superior do reator, para as condições de operação de 2m3/h de GN e 

14% de excesso de ar, com vazão de líquido de 170 L/h. 

Um estudo da região da saída do reator está apresentado pelas Figuras 

93, 94 e 95, mostrando as imagens termográficas de infravermelho para esta 

região submetida a três diferentes condições de operação.  
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Figura 93 – Imagem da termografia de infravermelho da região final do reator, para as 
condições de operação de 2m3/h de GN e 15% de excesso de ar 
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Figura 94 – Imagem da termografia de infravermelho da região final do reator, para as 
condições de operação de 3m3/h de GN e 15% de excesso de ar. 
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Figura 95 – Imagem da termografia de infravermelho da região final do reator, para as 
condições de operação de 4m3/h de GN e 15% de excesso de ar. 

Para as condições de parede na região final do reator, assim como para 

as outras regiões do reator, se verifica as condições de aquecimento com o 

aumento da vazão de gás natural. Nota-se, conforme evidenciado pela Figura 

95, que existe uma região bastante aquecida. Assim como na Figura 92, um 

tratamento na termografia da Figura 95 foi efetuado e o resultado apresentado 

na Figura 96, procurando uma elaboração mais detalhada do perfil de 

temperatura na parede do reator nestas condições de operação. Mais uma vez, 

pode se verificar a previsão dos estudos prévios de simulação do escoamento 

da fase líquida onde esta transborda da ranhura, molhando a parede interna do 

reator, retornando para a próxima e última volta da ranhura. Nota-se também 

uma parcela da superfície do reator onde o aquecimento é relativamente mais 

intenso, esta área (em vermelho na Figura 96), pelas evidências da imagem, é 

provavelmente uma região menos úmida, ou até, seca do reator. 
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Figura 96 – Imagem da termografia de infravermelho , após tratamento (com uma nova escala 
de temperatura), referente a região final do reator, para as condições de operação de 4m3/h de 

GN e 16% de excesso de ar, com uma nova Escala de Temperatura. 
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Conclusões e 
Perspectivas 
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6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

6.1. CONCLUSÕES 

Levando em consideração os resultados obtidos nos estudos de 

simulação da combustão não pré-misturada com uso da Fluidodinâmica 

Computacional aplicando o software comercial FluentTM, foi possível concluir 

que: 

• A natureza do gás (gás natural ou metano) não tem efeito significativo na 

definição do perfil da temperatura dos gases de combustão obtido nas 

condições estudadas; 

• Apesar de proporcionar uma concentração de radicais hidroxila •OH

ligeiramente menor, a distribuição das espécies no caso da 

combustão do gás natural é melhor, em comparação ao gás metano, 

apresentando alta concentração, perto da parede na metade final do 

reator (z=0,70m); 

• A natureza do combustível (gás natural ou metano) exerce um efeito 

pronunciado sobre a cinética da reação, o que se esperava em razão 

dos diferentes mecanismos utilizados em cada caso, e 

conseqüentemente na distribuição dos radicais hidroxila gerados e do 

comprimento da chama de combustão; 

• Os mecanismos radiativos são importantes para a previsão de 

temperaturas no reator e provocam uma redução do valor desta, 

comparada com simulações onde não se considerada este modo de 

transferência de calor, nas proximidades das paredes do reator que 

passa de mais de 2000K na metade final do reator para não mais que 

575K. Nestes casos, a concentração dos radicais •OH fica confinada 
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praticamente ao centro do reator e ocorre uma diminuição no 

comprimento da chama, como conseqüência das modificações na 

temperatura e cinética da reação de combustão; 

• É evidente que, embora a radiação seja fator importante quando se 

considera a combustão não adiabática, este mecanismo sozinho não 

é capaz explicar perdas térmicas suficientes para obtenção de 

temperaturas de parede com valores inferiores a 550K. Uma redução 

ainda maior foi observada apenas com a introdução dos efeitos 

convectivos; 

• Quando avaliada a influência do coeficiente convectivo de transferência 

de calor (h) sobre o perfil de temperatura no centro do reator, 

observa-se que não há mudança significativa no perfil obtido. Isto se 

deve ao fato de que, no centro do reator, para altas temperaturas, os 

mecanismos de radiação são mais importantes sendo responsáveis 

quase que em sua totalidade pelos mecanismos de troca térmica, 

enquanto que a convecção se torna mais importante a temperaturas 

baixas; 

• O aumento do excesso de ar não apenas diminui a região do reator com 

mais alta temperatura, mas também desloca esta região para mais 

perto da entrada do reator. No caso da razão GN/AR estequiométrica, 

a maior parte do reator se encontra na temperatura mais alta, 

entretanto, para um excesso de 50% de ar, quase a totalidade do 

reator se encontra a temperaturas bem menores, entre 880 e 1100K; 

• A fração mássica de •OH gerada perto da parede sofre uma 

considerável influência da razão Combustível/AR. Para z > 1,0m, a 



130 
6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Julierme Gomes Correia de Oliveira                                                                                                                                              2009

concentração de radicais hidroxila se torna mais distribuída à medida 

que o excesso de AR aumenta. Esta melhor distribuição, contudo, é 

acompanhada por uma diminuição da concentração máxima dos 

radicais •OH, e para um excesso ≥ 40%, a concentração é cerca de 

12 vezes menor daquela observada para a razão estequiométrica; 

• O aumento do excesso de AR diminui consideravelmente o comprimento 

da chama de combustão; 

• Em relação à vazão de combustível, a sua elevação permitiu aumentar a 

temperatura dos gases de combustão. A análise do seu efeito sobre a 

temperatura da parede do reator revelou que, apesar de promover um 

aquecimento, a temperatura na parede não ultrapassa 335K (62°C); 

• Assim como foi observado para o excesso de AR, uma maior distribuição 

do •OH é alcançada com o aumento da vazão de combustível. A 

quantidade de •OH produzida e o comprimento da chama de 

combustão também aumentaram com o aumento da vazão de gás 

natural; 

• As simulações do escoamento da fase líquida em uma única volta de 

ranhura mostraram que a uma dada distância a partir da sua entrada, 

o líquido transborda para fora da ranhura, independente das 

velocidades utilizadas nas simulações (entre 0,8 e 2m/s); 

• As simulações demonstraram que a distância da entrada a partir da qual 

o líquido escoa para fora da ranhura depende da velocidade de 

injeção do líquido e a permanência do liquido na ranhura é 

diretamente relacionada à velocidade de injeção inicial da fase 

líquida; 
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• Os resultados da fração de volume da água, complementares aos 

obtidos para as linhas de corrente, revelam também a não 

permanência do líquido na ranhura; 

• Os resultados das simulações com 10 voltas de ranhura sugerem que 

logo após a entrada do liquido ocorre a queda do fluido para fora da 

ranhura, como ocorreu para as simulações de uma única volta, 

molhando parcialmente a face oposta à tubulação de injeção da fase 

líquida; 

Com a obtenção dos resultados experimentais, é possível inferir que: 

• O aumento da vazão do combustível GN reduz o tempo de estabilização 

da chama, e por decorrência, o tempo de estabilização temperatura 

dos gases de combustão, alcançando assim o estado estacionário de 

funcionamento mais rapidamente; 

• O aquecimento na região mais perto do queimador (Termopar TT04) é 

maior que o da região central (Termopar TT05); 

• A resposta do sistema é rápida frente à perturbação na alimentação do 

combustível, tornado-se menos pronunciada à medida que se afasta 

do queimador; 

• Para vazão de gás natural em torno de 2 m3/h, as vazões de 

combustível e comburente se mantém em valores mais estáveis do 

que para vazões mais altas, em torno de 4 m3/h. Por sua vez, para 

estas vazões menores (em torno de 2 m3/h), a combustão demora 

mais tempo para alcançar a estabilidade de chama, cerca de 30 

minutos em comparação aos 10 a 15 minutos obtidos com vazões 

maiores (em torno de 4 m3/h); 
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• Observa-se que para excesso de AR elevado, a partir de 60%, a chama 

se torna muito instável, pois esta operação está além do limite 

superior de flamabilidade do Gás natural; 

• Apesar de um contato direto do efluente líquido com os gases de 

combustão provenientes da chama, a evaporação da água se 

manteve abaixo dos 5% na saída do reator, onde temperaturas do 

líquido apresentaram valores abaixo dos 70°C; 

• O excesso de AR tende a reduzir o desenvolvimento da temperatura da 

chama, ou seja, o aumento de excesso de AR faz com que a chama 

se retraia e diminui a temperatura dos gases de combustão; 

• O aumento da vazão de gás natural favorece intensamente a geração de 

calor no reator, aumentando a temperatura dos gases de combustão, 

independentemente da região estudada, alcançando temperaturas 

mais elevadas na região superior do reator (TT04); 

• Nas regiões central e final do reator, o comportamento da temperatura 

dos gases de combustão sofre forte influência da vazão de gás 

natural, todavia o excesso de AR passa a interferir com intensidade 

menor em comparação com a região superior. Essas regiões, central 

e final, ficam fora de alcance da chama de combustão, resultando em 

um efeito pouco significativo do excesso de AR no estabelecimento 

do perfil da temperatura nesta parte do reator; 

•  O aumento da vazão de gás natural produz maiores gradientes de 

temperatura à medida que se aproxima da região final do reator, 

mesmo que as temperaturas absolutas, nestas condições, sejam 

menores, indicando que as taxas de trocas térmicas por convecção, 
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no interior do reator, aumentam à medida que a vazão do combustível 

aumenta, e também à medida que se distancia da chama de 

combustão;  

• Como as temperaturas na parte superior do reator são bem maiores, e 

por estar bem próximo do corpo da chama, é de se esperar que nesta 

região as taxas de trocas térmicas por radiação são mais intensas, 

conduzindo a temperaturas mais altas; 

• O aquecimento na parede externa do reator é mais intenso para maiores 

vazões de gás natural, e a passagem do efluente pela ranhura serve 

como um fluido refrigerante, formando perfis de temperaturas bem 

estabelecidos na direção do escoamento da fase líquida; 

• Os gases de combustão apresentam um perfil de temperatura no qual a 

região superior envolve um maior aquecimento, e vai se resfriando à 

medida que se aproximam da saída. Todavia, a temperatura da 

parede externa do reator mostra um perfil inverso, as temperaturas 

mais baixas estão localizadas na parte superior, sofrendo o 

aquecimento ao se aproximar da saída do reator, indicando que a 

parede interna do reator está sendo resfriada pelo efluente líquido, 

devido ao transbordamento do mesmo da ranhura; 

• A presença de líquido contribui para resfriar a parede interna, pois à 

medida que a vazão do efluente diminui o perfil da temperatura da 

parede externa se modifica, com o aparecimento de uma superfície 

maior do contato gás/líquido comportando regiões mais quentes;  

• No intervalo de variação de vazão de líquido entre 110 e 170 L/h, a 

temperatura do efluente varia pouco, cerca de 5°C, indicando que as 
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trocas térmicas entre o efluente e os gases de combustão se mantêm 

numa taxa praticamente constante, independente da vazão do líquido 

na faixa estudada. A redução da vazão de efluente para o valor de 

zero, condições secas de aquecimento, provoca um aumenta 

significativo da temperatura dos gases de combustão. 

• Em condições de operação secas, em ausência da fase líquida, 

evidencia-se que o perfil de temperatura da parede externa se 

comporta de modo idêntico ao da temperatura dos gases de 

combustão, em comparação a condições de operação úmidas, 

apresentando temperaturas mais elevadas na região superior da 

mesma, e temperaturas amenas à medida que se aproxima da saída 

do reator.  

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS:

Com base nas conclusões referentes ao estudo desenvolvido até o 

presente momento, são propostas as seguintes sugestões para trabalhos 

futuros: 

• O desenvolvimento de uma modelagem via CFD mais robusta, na qual 

os aspectos reais da geometria do sistema combustor/refratário/reator 

sejam rigorosamente levados em consideração, juntamente com o 

estudo detalhado da incorporação dos fenômenos da combustão 

acoplados ao escoamento bifásico gás/líquido.  

• A realização de estudos mais detalhados dos fenômenos de 

transferência de calor e do escoamento da fase líquida a fim de 

otimizar a fluidodinâmica do reator.  
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• A partir dos conhecimentos adquiridos na otimização operacional da 

unidade de DiCTT, desenvolver os estudos cinéticos da degradação 

dos poluentes oriundos da indústria do petróleo, como águas 

contaminadas por benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX); 

• Determinar as taxas de conversão de cada poluente orgânico dos BTEX 

em condições otimizadas de valorização da chama de combustão de 

gás natural, avaliando o efeito da concentração inicial dos mesmos; 

• Analisar o efeito sinérgico da presença destes poluentes orgânicos, 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, sobre a redução do teor de 

carbono orgânico total no efluente líquido em condições otimizadas de 

combustão.
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Os cálculos aqui apresentados são realizados levando em consideração 

que os hidrocarbonetos (HC) e o ar, no momento da combustão, apresentam o 

comportamento de gases ideais, sendo então possível propor a relação 

seguinte: 

i
i

PV
n

RT
=
�

�                                                          (1.01) 

sendo in� a vazão molar da espécie “i” em condições estequiométricas, e V� a 

vazão volumétrica da mesma. 

Uma vez que no momento da reação, a mistura dos gases se encontram 

nas mesmas condições de temperatura e pressão, e em condições 

estequiométricas, obtêm-se a seguinte relação: 

HC HC

ar ar

n V

n V
=
��
��                                                          (1.02) 

ou, 

HC HC
esteq

ar ar

n Q

n Q
=

�
�                                                          (1.03) 

 Segundo HILSDORF (2004), o excesso de ar pode ser calculado pela 

seguinte equação: 

esteq esteq
ar ar arQ Q E Q= + ×                                              (1.04)

ou, 

1ar
esteq
ar

Q
E

Q
= −                                                      (1.05) 
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Fazendo uso da equação (1.03), obtém: 

1HC ar

ar HC

n Q
E

n Q

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠

�
�

                                                (1.06) 

 Por sua vez, a razão equivalente (φ) é definida pela expressão 

(HILSDORF, 2004): 

1
=

1+E
φ                                                       (1.07) 

ou, 

Q
 = 

Q
ar GN

GN ar

n

n
φ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

�
�                                              (1.08)

Em processos industriais, o oxigênio necessário para a combustão é 

fornecido pela injeção de ar na corrente que alimenta o queimador. O ar, por 

sua vez, é constituído por apenas 21% de oxigênio, e 79% de uma mistura de 

nitrogênio, hidrogênio, argônio e dióxido de carbono. 

Então, mecanismos reacionais simplificados para a combustão do 

metano, etano e propano são compostos pelas seguintes reações: 

4 2 2 22 2CH O CO H O+ ⎯⎯→ +                                          (1.09) 

2 6 2 2 23,5 2 3C H O CO H O+ ⎯⎯→ +                                        (1.10) 

3 8 2 2 25 3 4C H O CO H O+ ⎯⎯→ +                                        (1.11) 

De uma maneira geral, pode-se dizer que: 

2 2 2HC n 2n 2 O 2 CO 2 H O 2C H O CO H O;+ν + ν ⎯⎯→ ν + ν                             (1.12) 

sendo iν  corresponde ao coeficiente estequiométrico da espécie “i”, e n 2n 2C H +

representa um determinado hidrocarboneto. 
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Pela estequiometria da reação, para oxidar, por meio de combustão, 

HCν moles do hidrocarboneto n 2n 2C H + , é necessário 
2Oν moles de Oxigênio. 

Como o AR é composto de 21% de Oxigênio, para a mesma reação é 

necessário ( )
2O 0, 21ν  moles de AR. Então: 

4

2 6

3 8

2
9,524;

0, 21

3,5
16,667;

0, 21

5
23,810;

0, 21

CH
AR

C H
AR

C H
AR

N

N

N

= =

= =

= =

Com 2 6 3 84 C H C HCH
AR AR ARn , n  e n , sendo respectivamente, o número de moles de ar 

necessários para a combustão de metano, etano e propano. 

Ou seja, para a combustão estequiométrica do metano, é necessário 

9,524 moles de ar, assim como para a combustão estequiométrica do etano e 

do propano são necessários 16,667 e 23,810 moles de ar respectivamente. 

Segundo a Tabela 3 (página 40), a composição do gás natural 

comercializado no estado de Pernambuco é constituída de aproximadamente 

89% de metano, 8% de etano, 0,3% de propano e 3% de nitrogênio e dióxido 

de carbono. Sabendo a composição do combustível é possível calcular o 

número de moles de ar necessário para a combustão estequiométrica do Gás 

natural: 

4 4 40,890 0,080 0,003CH CH CH
AR AR AR ARn n n n= × + × + × ; 

9,881 molesARn = ; 
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ou seja, para cada mol de gás natural a ser oxidado por processo de 

combustão, é necessário, em condições estequiométricas, 9,881 moles de AR, 

podendo ser escrita a seguinte relação: 

9,881 AR GNn n=                                                 (1.13) 

 Em resumo, as equações 1.06 e 1.08 aplicados aos combustíveis 

metano e gás natural são apresentadas pelas seguintes reações: 

• Metano: 

4

1
1

9,524  
ar

CH

Q
E

Q

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                (1.14) 

4
Q

 = 9,524
Q

CH

ar

φ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                   (1.15) 

• Gás Natural: 

1
1

9,881  
AR

GN

Q
E

Q

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                                (1.16) 

Q
 = 9,881

Q
GN

AR

φ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                  (1.17) 
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Segundo BAUKAL et al. (2001), para que um combustível manter uma 

propagação de chama estável é necessário que esta mistura 

Combustível/Comburente proporcione energia química suficiente para superar 

a energia mínima de ignição da chama. Isso conduz aos conceitos dos limites 

flamabilidade.  

O Limite Inferior de Flamabilidade (LIF) é definido como a quantidade 

mínima de um comburente capaz de propiciar a mistura 

Combustível/Comburente uma energia suficiente para superar a energia de 

ignição da chama. Já o Limite Superior de Flamabilidade (LSF), é definido 

como o limite máximo, onde a quantidade de Comburente na mistura é 

suficiente para gerar uma propagação de chama. 

A Tabela B.1 apresenta os limites de flamabilidade de alguns gases 

puros (BAUKAL et al., 2001): 

Tabela 2.1 – Limites de Flamabilidade de Hidrocarbonetos em AR 

Hidrocarboneto 
LIF 

(% por volume) 
LSF 

(% por volume) 
Metano 5,0 15,5 
Etano 3,0 12,8 

Propano 2,1 10,1 
*Fonte: BAUKAL et al. (2001) 

Para mistura de gases, como o gás natural, a estimativa dos limites de 

flamabilidade são obtidas com o uso da regra de Le Châtelier, definidas pelas 

equações 2.01 e 2.02: 

n

i
i=1 i

1
LIF = = 

1
y

LIF

AR

GN LIF

Q

Q

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
                                   (2.01) 
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n

i
i=1 i

1
LSF = =

1
y

LSF

AR

GN LSF

Q

Q

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎝ ⎠

⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
                                  (2.02) 

 Com uso das Equações 2.01 e 2.02, e pelos dados da Tabela 3 e Tabela 

2.1: 

1
LIF = 4,85

1 1 1
0,890 0,080 0, 003

5 3 2,1

1
LSF = 15,63

1 1 1
0,890 0,080 0,003

15,5 12,8 10,1

=
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Então, pela equação 1.17: 

1 1
 = 9,881× = 9,881×  = 2,06

LIF 4,85LIFφ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

;  

1 1
 = 9,881× = 9,881×  = 0,64

LSF 15,14LSFφ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

; 
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De maneira geral, uma reação de combustão é representada pela 

seguinte expressão: 

2 2 2C O 2 CO 2 H O 2C O CO H O;ν + ν ⎯⎯→ ν + ν                             (3.1) 

sendo iν  corresponde ao coeficiente estequiométrico da espécie “i”, e C 

representa um determinado combustível. 

Em processos industriais, o oxigênio necessário para a combustão de é 

fornecido pela injeção de AR na corrente que alimenta o combustor. O AR, por 

sua vez, é constituído por aproximadamente 21% de oxigênio e 79% nitrogênio. 

Existem em sua composição outros gases como hidrogênio, argônio, dióxido de 

Carbono, entre outros, mas em quantidades muito pequenas, e para fim de 

cálculo, estas espécies são negligenciadas. 

Em termodinâmica, um sistema representa qualquer porção do universo 

onde são aplicados modelos termodinâmicos. Estes sistemas podem ser 

abertos, quando trocam massa com as vizinhanças, ou fechados, onde não hã 

troca de massa com meio exterior, apenas calor ou trabalho. 

Segundo o primeiro principio da termodinâmica, a variação total de 

energia em um sistema fechado dU , é igual ao fluxo de calor para o sistema, 

dQ , menos o trabalho realizado pelo sistema sobre as vizinhanças dW . 

dU = dQ - dW                                              (3.2) 

 Uma câmara de combustão é considerada como um sistema aberto, pois 

massa cruza as fronteiras do sistema no momento que o combustível e o 

comburente alimentam o combustor, e quando os gases de combustão escoam 
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a jusante da câmera de combustão. Realizando um balanço de energia para 

um sistema aberto, em estado estacionário, pode-se escrever: 

  Quantidade de       Trabalho        Energ

calor transferido       realizado

  das vizinhaças     pelo sistema

  para o sistema sobre a vizinhança

           Q             W

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥− +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ entra entra

ia adicionada    Energia perdida

   ao sistema através  pelo sistema através

 da massa transferida        da massa que  

      para o sistema       sai do sistema

          n ×H     

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ −
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦ sai sai

0

       n ×H

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

Admitindo que o sistema seja adiabático, Q  = 0, e negligenciando as 

taxas de trabalho, W  = 0, tem-se: 

( ) ( )
1 1

0ref
n n TT

i i j jo
i j

n H n H
= =

× − × =∑ ∑
                               

(3.3) 

Sendo:

( )

( )

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

0  298,15 K 0  298,15 K 0  298,15 K 0  298,15 K 0  298,15 K

1

 T    T  T

1

ref
n

T

i i C C O O CO CO H O H O N No
i

n T T T
j j C C O O CO CO H O H O N N

j

n H n H n H n H n H n H

n H n H n H n H n H n H

=

=

⎧
× = + + + +⎪

⎪⎪
⎨
⎪
⎪ × = + + + +
⎪⎩

∑

∑

Da reação representada pela Equação 3.1, é possível dizer que: 

2 2 2

* * * *
C O 2 CO 2 H O 2         C O CO H Oν + ν ⎯⎯→ ν + ν

Supondo que a reação acontece em proporções estequiométricas, e que a ela 

apenas ocorre na saída do combustor, para cada mol de combustível, o 

sistema recebe 
2

*
Oν moles de oxidante. Como esta quantidade de oxigênio 

representa apenas 21% da corrente de AR, os 79% restantes são constituídos 

pelo gás inerte nitrogênio, ou seja, para cada mol de combustível na 

alimentação: 
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2 2 2

2 2 2

O CO H O* * * *
C O CO H O

C C C

  1;     ;      ;      ;
ν ν ν

ν = ν = ν = ν =
ν ν ν

Então: 

2 2

2 2 2 2

O O0 0 0 0 0
C O CO H O N

C C

n 1;     n ;     n 0;     n 0;     n 3,76 ;
ν ν

= = = = =
ν ν

Definindo 
0
i

i 0
C

n

n
θ =  como a fração molar, tem-se:  

2 2

2 2 2 2

O O
C O CO H O N

C C

1;     ;     0;     0;     3,76 ;
ν ν

θ = θ = θ = θ = θ =
ν ν

Já os números de moles após a reação de combustão podem ser obtidos pela 

expressão: ( )0 *
i C i in n X= × θ − ν

Supondo que a reação de combustão tenha uma conversão de 100% do 

combustível, ou seja, X = 1, tem-se então em condições estequiométricas: 

( ) ( )

2 2 2

2 2

2 2 2

2 2

0 0
C C C C

O O O0 0
O C O C

C C C

CO CO CO0 0 0
CO C CO C C

C C C

n n X  = n 1 1 0;

n n X  = n  = 0;

n n X  = n 0  = n ;

= × θ − × − =

ν ν ν⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= × θ − × −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ν ν ν⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ν ν ν⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= × θ + × +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ν ν ν⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2 2 2

2 2

2

2 2

H O H O H O0 0 0
H O C H O C C

C C C

O0 0
N C N C

C

n n X  = n 0  = n ;

n n  = 3,76 n  ;

ν ν ν⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= × θ + × +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ν ν ν⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ν
= ×θ

ν

Aplicando estas considerações na Equação 3.3, tem-se: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0  298,15 K 0  298,15 K 0  298,15 K   T  TT
C C O O N N CO CO H O H O N Nn H n H n H n H n H n H+ + = + +

    
(3.4) 
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Realizando algumas simplificações e sabendo que: 

ref

ref

T i
TT P

i i

T

C
H H R dt

R
= + × ∫

                                             
(3.5) 

Obtém-se: 

2

2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

 298,15 K  298,15 K  298,15 K  298,15 K

298,15 K

 N

298,15 K 298,15 K

...

                                         ... 3,76

T P CO
C C O O CO CO H O H O CO

T TP H O P
H O O

C
H H H H R dT

R
C C

R dT R dT
R R

ν ν ν ν ν

ν ν

+ − − = × +

+ × × + × ×

∫

∫ ∫

Por fim: 

-
2 2 2

2 2 2

   N
 298,15 K

298,15 K

3, 76CO H O
T CO P H O P O PC C C

H R dT
R

ν ν ν+ + ×
Δ = × ∫           (3.6) 

Ou de uma maneira clássica: 

 i3
 298,15 K

298,15 K
1

T
P

i
i

C
H R dT

R
ν

=

Δ = × ×∑ ∫                              (3.7) 

Sendo a espécie 1 representa o CO2, a espécie 2 representa a H2O e a espécie 

3 o N2. 
21 COν ν= , 

22 H Oν ν=  e 
23 3,76 .Oν ν= ×

Para reações de combustão com excesso de ar: 

 i4
 298,15 K
* 298,15 K

1

T
P

i
i

C
H R dT

R
ν

=

Δ = × ×∑ ∫                                   ( 3.8) 

Sendo “E” quantifica o excesso de ar, a espécie 1 representa o CO2, a espécie 

2 representa a H2O, a espécie 3 o N2 e a espécie 4 o O2 em excesso, 
21 COν ν= , 

22 H Oν ν= , 
23 3,76 (1 ) OEν ν= × + × , e: 
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2 2

 298,15 K  298,15 K  298,15 K
* O OH H E HνΔ = Δ − × ×

Como, por convenção, 
2

 298,15 K 0OH = , então: 

 298,15 K  298,15 K
*H HΔ = Δ

Então, para um caso geral: 

 i4
 298,15 K

298,15 K
1

T
P

i
i

C
H R dT

R
ν

=

Δ = × ×∑ ∫                                 (3.9) 

A capacidade calorífica a pressão constante (CP) para uma espécie i 

pode ser calculada pela seguinte expressão: 

2 2
i
p

i i i i

C
A B T C T D T

R
−= + × + × + ×                               (3.10) 

Tabela 3.1 -Parâmetros para o cálculo de CP. 

Substância A B x 103 C x 106 D x 10-5

Água H2O 3,470 1,450 0 0,121 
Dióxido de Carbono CO2 5,457 1,045 0 -1,157 
Etano C2H6 1,131 19,225 -5,561 0 
Metano CH4 1,702 9,081 -2,164 0 
Nitrogênio N2 3,280 0,593 0 0,040 
Oxigênio O2 3,639 0,506 0 -0,227 
Propano C3H8 1,213 28,785 -8,824 0 
* Smith et al, 2000.         

Tabela 3.2 - Entalpia de Formação para a temperatura de 298,15 K. 
Joules por mol da sustância formada 

Substância   298,15 KHO
f

Água H2O -241818 
Dióxido de Carbono CO2 -393509 
Etano C2H6 -83820 
Metano CH4 -74520 
Nitrogênio N2 0 
Oxigênio O2 0 
Propano C3H8 -104680 
* Smith et al, 2000. 
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Aplicando a Equação 3.10 na 3.9, tem-se:  

( ) ( )

( ) ( )

 298,15 K 4 4
2 2

1 1

4 4
3 3 1 1

1 1

...
2

                        ...
3

i i
i i ref ref

i i

i i
ref i i ref

i i

BH
A T T T T

R

C
T T D T T

νν

ν ν

= =

− −

= =

×Δ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= × − + − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
×⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − + − × −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑ ∑

∑ ∑
        (3.11) 

Fazendo:  

4 4 4 4

1 2 3 4
1 1 1 1

1 1
;          ;          ;          ;

2 3i i i i i i i i
i i i i

A B C Dα ν α ν α ν α ν
= = = =

= × = × = × = − ×∑ ∑ ∑ ∑

Tem-se: 

( ) ( ) ( ) ( )
 298,15 K

2 2 3 3 1 1
1 2 3 4ref ref ref ref

H
T T T T T T T T

R
α α α α − −Δ

= − + − + − + −     (3.13) 

Aplicando a Equação 3.13, é possível encontrar a temperatura teórica de 

chama adiabática (TTCA) para qualquer combustível gasoso, respeitando as 

relações e considerações apresentadas nesta metodologia. A Tabela 3.3 e a 

Figura 3.1 apresentam o comportamento da TTCA para alguns gases 

combustíveis, variando o excesso de ar.  

Tabela 3.3 – Temperatura teórica de combustão adiabática para alguns gases, variando o 
excesso de ar. 

Excesso de ar 
(%) 

Hidrogênio 
(K) 

Metano 
(K) 

Etano 
(K) 

Propano 
(K) 

Gás Natural
(K) 

0 2493,77 2311,30 2362,03 2372,68 2308,75 

5 2428,04 2243,98 2292,29 2302,24 2241,73 

10 2366,04 2180,99 2227,09 2236,40 2179,01 

15 2307,49 2121,92 2166,00 2174,73 2120,18 

20 2252,10 2066,42 2108,65 2116,86 2064,89 

25 2199,62 2014,18 2054,69 2062,43 2012,85 

30 2149,84 1964,92 2003,85 2011,16 1963,76 

35 2102,56 1918,39 1955,86 1962,78 1917,39 

40 2057,60 1874,38 1910,48 1917,04 1873,52 

45 2014,79 1832,68 1867,52 1873,75 1831,96 

50 1973,99 1793,12 1826,78 1832,71 1792,52 
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Figura 3.1 - Temperatura Teórica de Combustão Adiabática(TTCA)  para alguns gases 
combustível, variando o excesso de ar.


