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Abstract

This work is part of a joint project to build a computational tool for power

plant simulation, dealing specifically with the reaction chamber (place of the

boiler where the fuel is burned). In order to describe the conversion of

chemical energy to thermal energy, a one-dimensional pseudo-

homogeneous mathematical model, with variable physical properties, and

based on mass and energy balances, was developed. The equations were

implemented in the gPROMS simulator and the model parameters were

estimated using the module gEST of this software (maximum likelihood

method), with experimental data from a large-scale coal-fired utility boiler and

kinetic data from the open literature. For the dynamic simulation of the

reaction chamber, a multiple-steps implicit integration method with variable

order and step, available in this software, was used. The reaction chamber

was divided in three zones, where mass and energy balances were carried

out using the well-mixed assumption. The reaction chamber model can

predict the temperature profile along the chamber and the composition of the

combustion gas in each zone of the chamber, including a prediction of the

pollutants concentration, mainly NO and SO2. The results showed that the

model predicts the outlet combustion gas composition satisfactorily and that

the partition of the reaction chamber in different zones showed to be

appropriate to evaluate the energy generation and consumption in the

furnace.



Resumo

O presente trabalho é parte integrante de um projeto multidisciplinar

cujo objetivo é construir uma ferramenta computacional capaz de simular a

operação de uma Usina Termoelétrica tratando, especificamente, da câmara

de reação (local da caldeira onde se desenvolve a queima do combustível).

Foi desenvolvido um modelo matemático dinâmico, pseudo-homogêneo,

unidimensional e, com propriedades físicas variáveis, com o objetivo de

descrever a conversão do calor gerado pela combust em energia térmica,

que está baseado em balanços de massa e energia. Este modelo foi

implementado no simulador gPROMS e seus parâmetros foram estimados

utilizando o módulo gEST deste software (método da máxima

verossimilhança), com base em dados de operação da Usina e dados

cinéticos de literatura. Para a simulação dinâmica da câmara de reação foi

utilizado um método de integração implícita de passos múltiplos com ordem

e passo variáveis. A câmara de combustão foi dividida em três zonas, sendo

realizados, em cada zona, os balanços de massa e energia, adotando-se a

hipótese de mistura perfeita. O modelo desenvolvido prevê o perfil de

temperatura ao longo da câmara, as correntes de saída e a composição dos

gases de combustão em cada zona; incluindo uma previsão aproximada da

concentração dos poluentes formados, principalmente monóxido de

nitrogênio e dióxido de enxofre. Os resultados apresentados mostraram que

o modelo prediz satisfatoriamente a composição do gás de combustão na

saída da câmara de reação e que a divisão da câmara em diferentes zonas

de combustão é apropriada para avaliar a geração e o aproveitamento

energético na caldeira.
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Introdução

O presente trabalho é parte integrante de um projeto multidisciplinar cujo
objetivo é construir uma ferramenta computacional capaz de simular o processo de
geração de energia da Usina Termoelétrica Presidente Médice (UTPM), Fase B,
localizada no município de Candiota, RS, e administrada pela Companhia de
Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE). A Fase B é constituída por duas
unidades de geração de vapor que utilizam carvão mineral da Mina de Candiota
como combustível, duas turbinas e dois geradores. O processo de geração de
energia elétrica a partir do carvão pode ser dividido nas seguintes etapas:
(1) produção do vapor, envolvendo também a preparação e a queima do carvão;
(2) transformação do calor em energia mecânica; e (3) transformação da energia
mecânica em energia elétrica; conforme mostra a Figura 1.1.

Para a realização desse projeto, a operação da UTPM foi separada e
distribuída entre três equipes, do seguinte modo: (1) equipe do Departamento de
Engenharia Química da UFRGS, responsável pelo estudo da geração de vapor
(gerador de vapor); (2) equipe do Departamento de Engenharia Mecânica,
responsável pelo estudo da geração de energia mecânica (turbinas); e (3) equipe do
Departamento de Engenharia Elétrica, responsável pelo estudo da geração de
energia elétrica (geradores).
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FONTE: UTPM, Fase B, CGTEE
Figura 1.1: Fluxograma do processo de geração de energia

O objetivo da equipe da Engenharia Química neste projeto é desenvolver um
modelo matemático que descreva a combustão do carvão pulverizado e a troca
térmica entre os componentes do gerador de vapor (fontes e superfícies radiantes,
cinzas e gases de combustão, tubos da parede, economizadores, reaquecedores e
superaquecedores). O estudo dos mecanismos da combustão e da transferência de
calor nas unidades geradoras de vapor visa: reduzir o custo de energia, melhorando
a eficiência da queima; e conduzir uma queima mais limpa, reduzindo os problemas
associados a emissão de poluentes gasosos.

Para alcançar estes objetivos, o gerador de vapor foi dividido em câmara de
reação e zona de troca térmica. A câmara de reação compreende o local onde se
desenvolve a combustão do carvão pulverizado, enquanto que a zona de troca
térmica compreende o mecanismo de radiação predominante na câmara de reação e
o mecanismo de convecção entre os bancos de tubos superiores e os gases de
combustão. O objetivo do presente trabalho é modelar e simular o processo de
combustão do carvão dentro da câmara de reação.

Neste contexto, a seguir são apresentados os componentes da unidade
geradora de vapor, suas principais características e, também, a estrutura adotada
para a apresentação deste trabalho.
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1.1 Unidade Geradora de Vapor
A estrutura das unidades geradoras de vapor é bastante diversificada;

entretanto, as unidades de grande porte geralmente são equipadas com os
seguintes componentes: fornalha, caldeira, superaquecedor, economizador e
aquecedor de ar. (Bazzo, 1995). Para apresentar cada componente, a Figura 1.1
mostra o esquema de uma unidade projetada para produzir 160MW de energia
termoelétrica a pressão atmosférica.

Segundo Bazzo (1995), a fornalha compreende o local onde se desenvolve a
queima do carvão, denominada câmara de reação, neste trabalho. Enquanto que a
caldeira compreende as partes onde ocorre mudança de fase da água, do estado
líquido para o vapor, aqui denominada zona de troca térmica.

O carvão mineral utilizado como combustível é extraído da
Mina Candiota (RS) a céu aberto, localizada a 2,5km da UTPM, onde é fragmentado
com detonações de dinamite e, posteriormente, com britadores para uniformizar o
tamanho dos pedaços. O carvão não é submetido a qualquer tipo de processo de
beneficiamento na boca da mina, seguindo para a UTPM em correias
transportadoras. Este carvão é classificado como sub-betuminoso e, segundo dados
da Usina, apresenta um poder calorífico superior variando entre 10.885,7 a
13.397,8 kJ kg-1, um teor de cinzas variando de 52,2 a 59,0% e um teor de umidade
até 17%. As análises granulométricas realizadas para o carvão pulverizado,
mostraram que 63,15 a 86,46% das amostras utilizadas passaram pela peneira de
200 mesh Tyler (0,074mm).

Na Usina, o carvão é armazenado em silos e antes de entrar na câmara de
reação para a queima, passa por moinhos pulverizadores, para melhorar seu
aproveitamento térmico. Na Figura 1.1 estão representados os níveis dos
queimadores, os quais sopram uma mistura de ar e carvão pulverizado para o
interior da câmara. No centro de cada queimador há um injetor para óleo
combustível utilizado para dar a partida na operação da Unidade. O carvão em pó é
injetado junto com a corrente de ar. Os queimadores estão posicionados nos cantos
da Unidade e a mistura das correntes se realiza quando dois fluxos transversais se
chocam promovendo turbilhonamento e retenção das partículas pulverizadas por um
tempo suficiente para realizar a combustão em suspensão. A Figura 1.2 mostra a
disposição dos queimadores, na qual pode se observar que o fluxo de combustível é
dirigido de modo a tangenciar um cilindro imaginário colocado na posição central. A
inclinação dos queimadores pode fazer com que a combustão se dê em um
movimento espiral em torno deste cilindro.

Durante o processo de combustão, as cinzas pesadas caem por gravidade e
no fundo da câmara há um selo d’água. As cinzas leves são arrastadas pelos gases,
em direção aos superaquecedores, no topo da caldeira.
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Queimadores

Queimadores

FONTE: Butler e Webb, 1991.
Figura 1.2: Disposição dos queimadores

Os diversos tubos dispostos um ao lado do outro revestindo as paredes da
caldeira são chamados de paredes d’água. Na Unidade apresentada na Figura 1.1,
os tubos que formam as paredes d’água que revestem a câmara de reação são
levemente inclinados, formando uma espiral ao redor da câmara. Ao chegarem na
altura do superaquecedor, estes tubos são dispostos verticalmente até o topo da
caldeira. A energia liberada pela combustão vaporiza a água que circula na parede
espiral, sendo predominante a troca de calor por radiação.

O vapor gerado nas paredes da câmara de reação é coletado no topo da
caldeira e antes de ser enviado para o superaquecedor passa por um separador de
água e vapor. O superaquecedor consiste em um ou mais feixes tubulares com o
objetivo de aumentar a temperatura do vapor para ser usado para gerar energia
elétrica. De acordo com a Figura 1.1, existem dois superaquecedores nesta
Unidade: o ITS (proveniente da sigla em inglês que significa Intermediate
Temperature Superheater, ou seja, Superaquecedor de Temperatura Intermediária)
e o HTS (que significa High Temperature Superheater, ou seja, Superaquecedor de
Alta Temperatura). A temperatura final do vapor que vai para as turbinas pode ser
controlada mediante a injeção de água líquida através de um atemperador (AT).

A corrente de vapor proveniente de estágios intermediários da turbina é
enviada para um reaquecedor para elevar a sua temperatura. Como mostra a
Figura 1.1, nesta unidade existem dois reaquecedores: o HTR (proveniente da sigla
em inglês que significa High Temperature Reheater, ou seja, Reaquecedor de Alta
Temperatura) e o LTR (que significa Low Temperature Reheater, ou seja,
Reaquecedor de Baixa Temperatura).
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Os gases resultantes da combustão são tratados para retenção das cinzas e
passam por precipitadores eletrostáticos antes de serem expelidos pela chaminé,
evitando assim danos ao meio ambiente. O calor residual contido nestes gases é
aproveitado para pré-aquecer a água de alimentação e o ar utilizado na queima do
carvão. Esta unidade apresenta dois bancos de tubos para o aquecimento da água:
um localizado na exaustão do gás de combustão (Economizador 1 ou ECO 1) e o
segundo acima do LTR (Economizador 2 ou ECO 2); além de dois preaquecedores
de ar regenerativos (LUVO).

 1.2 Estrutura do Trabalho
Este trabalho foi dividido em cinco capítulos. No capítulo 2 são apresentados

os conjuntos de reações heterogêneas e homogêneas envolvidas no processo de
combustão, as respectivas equações para as suas taxas e os valores dos
parâmetros cinéticos disponíveis na literatura.

O processo de combustão pode ser modelado de diferentes maneiras,
usando-se desde relações totalmente empíricas, baseadas em observações
experimentais, até modelos fenomenológicos com alto grau de detalhamento. Uma
revisão sobre os modelos mais empregados é apresentada no capítulo 3. Neste
mesmo capítulo estão a descrição do modelo e suas equações.

As informações necessárias para a análise do modelo e o estudo de um caso
encontrado na literatura são apresentados no capítulo 4. Também é realizada uma
comparação entre os resultados obtidos e os dados medidos na Usina.

Nas conclusões, capítulo 5 são apresentados o resumo dos principais
resultados obtidos e algumas sugestões para trabalhos futuros na área.
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Cinética das Reações Envolvidas no Processo
de Combustão do Carvão

Para modelar a câmara de reação de uma caldeira é necessário conhecer a
cinética das reações envolvidas na combustão do carvão. O objetivo deste capítulo é
apresentar as equações das taxas das reações envolvidas na combustão do carvão,
bem como as constantes recomendadas por diferentes autores para os processos
envolvendo carvão pulverizado.

A combustão do carvão ocorre em duas etapas distintas: a primeira, chamada
de pirólise, cujos produtos consistem em char e gases; e a segunda, chamada de
gaseificação, tem como reagente sólido o char gerado durante a pirólise
(Molina e Mondragón, 1998). O char é composto por carbono, hidrogênio, oxigênio,
cinzas e uma pequena quantidade de outros elementos, como nitrogênio e enxofre.
Com o objetivo de elucidar a nomenclatura adotada para o processo de combustão
do carvão pulverizado foi elaborado um glossário, que é apresentado no Apêndice A.
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As principais reações envolvendo o carbono presente no char e gases
oxidantes (Molina e Mondragón, 1998; Weimer e Clough, 1981) em processos a
pressão atmosférica são:

( ) ( ) ( )ggs COCOC 22 →+ ∆Η0
298K = +172,58 kJ kmol-1      (2.1)

( ) ( ) ( ) ( )ggvs HCOOHC 22 +→+ ∆Η0
298K = +131,38 kJ kmol-1      (2.2)

( ) ( ) ( )ggs COOC 22 →+ ∆Η0
298K = -393,14 kJ kmol-1      (2.3)

( ) ( ) ( )ggs COOC →+ 22
1 ∆Η0

298K = -110,53 kJ kmol-1      (2.4)

( ) ( ) ( ) ( )ggvg HCOOHCO 222 +→+ ∆Η0
298K = +46,89 kJ kmol-1      (2.5)

( ) ( ) ( )ggg COOCO 222
1 →+ ∆Η0

298K = -283,03 kJ kmol-1      (2.6)

( ) ( ) ( )lgg OHOH 222
1

2 →+ ∆Η0
298K = -286,00 kJ kmol-1      (2.7)

Os voláteis liberados durante a pirólise são compostos principalmente por
vários gases (CO2, CO, CH4,  H2 e outros) e água, que reagem na fase gasosa.
Deste modo, foram consideradas no modelo as reações de combustão do metano,
etano e eteno, sendo os dois últimos representantes de outros hidrocarbonetos em
menor quantidade.

( ) ( ) ( ) ( )lggg OHCOOCH 2224 22 +→+ ∆Η0
298K = -212,70 kJ kmol-1  (2.8)

( ) ( ) ( ) ( )lggg OHCOOHC 2222
7

62 32 +→+ ∆Η0
298K = -1542,42 kJ kmol-1  (2.9)

( ) ( ) ( ) ( )lggg OHCOOHC 22242 223 +→+ ∆Η0
298K = -1412,21 kJ kmol-1  (2.10)

Entre as reações de interesse sob o aspecto ambiental, envolvendo a
formação de poluentes gasosos, as principais são (Grubor et al., 2003;
Mitchell e Tarbell, 1982):

( ) ( ) ( )ggs SOOS 22 →+ (2.11)

( ) ( ) ( ) ( )vggg OHSOOSH 2222 2232 +→+ (2.12)

( ) ( ) ( ) ( )gsgs SOOFeOFeS 23222
11

2 42 +→+ (2.13)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ggggg HCONOOHCN 22
1

2 ++→+ (2.14)
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )ggggg HCONNOHCN 22
1

2 ++→+ (2.15)

( ) ( ) ( ) ( )ggvg CONHOHHCN +→+ 32 (2.16)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )gvggg HOHNOONH 22
1

223 ++→+ (2.17)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )gvggg HOHNNONH 22
1

223 ++→+ (2.18)

( ) ( ) ( )ggg NOON 222 →+ (2.19)

Na seqüência serão apresentados os modelos disponíveis na literatura para
as taxas das reações envolvidas na combustão de carvão e os valores dos
parâmetros cinéticos recomendados para os processos que utilizam carvão
pulverizado. As reações foram reunidas em grupos: (1) reações de oxidação;
(2) reação entre monóxido de carbono e água; (3) combustão simultânea de
hidrogênio e monóxido de carbono; (4) combustão da matéria volátil, e (5) reações
ambientalmente importantes.

 2.1 Reações de Oxidação

As reações que envolvem a partícula sólida, o dióxido de carbono (CO2), o
vapor d’água e o oxigênio (O2) serão discutidas nesta seção. Encontram-se na
literatura muitos modelos publicados para a cinética destas reações, como
Bhatia e Perlmutter (1980), Dutta et al. (1977a), Dutta e Wen (1977b),
Gavalas (1980), Liliedahl e Sjöstrom (1997), Mitchell (1988),
Froment e Bischoff (2000) e Levenspiel (2000). Os modelos mais simples são
aqueles que não consideram as variações na estrutura do carvão durante a reação,
como o modelo Homogêneo e o modelo de Núcleo não Reagido.

O modelo Homogêneo considera que o gás reage com o sólido,
simultaneamente, em toda a sua superfície. Dentre os autores que trabalharam com
este modelo encontram-se Monson et al. (1995), e Roberts e Harris (2000). Para
estes autores a taxa do consumo de carbono por unidade de área superficial externa
da partícula pode ser expressa pela Equação 2.20.

n
gii Pkr =− (2.20)

Onde Pg é a pressão parcial do reagente oxidante, ki e n a constante cinética e a
ordem da taxa da reação, respectivamente.
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O modelo de Núcleo não Reagido considera cinco etapas ocorrendo
sucessivamente durante a reação (Levenspiel, 2000): (1) difusão do reagente
gasoso através do filme gasoso estagnado no entorno da partícula em direção à
superfície do sólido; (2) penetração e difusão do reagente gasoso através das
camadas de cinza em direção à superfície do núcleo não reagido; (3) reação do
reagente gasoso com o sólido na superfície de reação; (4) difusão dos produtos
gasosos através da cinza, de volta à superfície exterior do sólido; (5) difusão dos
produtos gasoso através do filme gasoso, de volta ao corpo principal do fluido.

Em algumas situações, algumas destas etapas não existem. Por exemplo, se
nenhum produto gasoso for formado, as etapas (4) e (5) não contribuirão
diretamente para a resistência à reação. Além disto, as resistências das diferentes
etapas geralmente variam diferentemente entre si. Em tais casos, pode-se
considerar que a etapa com maior resistência (mais lenta) irá controlar a taxa da
reação.

A equação para este modelo, considerando partícula isotérmica, é obtida a
partir da equação da continuidade para o reagente gasoso, na qual o termo de
acúmulo é considerado zero. O tempo t, necessário para obter a conversão completa
da partícula, é determinado através da Equação 2.21 (Froment e Bischoff, 2000;
p. 208).
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Na Equação 2.21, os três termos dentro do colchetes representam as três
etapas controladoras envolvidas no processo, respectivamente: a transferência de
massa através de um filme externo, a difusão ao longo do núcleo reagido e a taxa da
reação química.

Outro modelo encontrado foi o modelo de Poro Aleatório
(Bhatia e Perlmutter 1980), que considera a sobreposição aleatória das superfícies
da reação a medida que estas aumentam, incrementando uma teoria desenvolvida
anteriormente, na década de 40, para a análise da geometria dos cristais agregados.
Para estes autores, o modelo de Poro Aleatório apresenta a facilidade de descrever
sistemas com ou sem taxa máxima de reação. Em função disto, este modelo se
mostra mais flexível do que os modelos baseados na ordem da reação ou no modelo
de núcleo.

Encontraram-se na literatura alguns trabalhos que incluem modelos cinéticos
na modelagem de processos de combustão de carvão: Eaton et al. (1999),
Smoot (1984), Weimer e Clough (1980). No primeiro trabalho é citado que a equação
para a taxa da oxidação na superfície das partículas de char mais utilizada em
modelagem de processos de combustão é a Equação 2.20. Entretanto,
Eaton et al. (1999) afirmam que esta expressão deve ser aplicada a condições
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específicas e não pode ser extrapolada para diferentes tipos de char (as
características do char dependem do carvão que lhe deu origem), temperatura e
pressão.

Segundo Smoot (1984), a taxa de consumo do reagente oxidante, de primeira
ordem, pode ser expressa pela Equação 2.22. Esta equação inclui a taxa de difusão
do reagente através da superfície do sólido e a taxa de transferência de massa do
meio reacional até a superfície da partícula.





 


+
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(2.22)

Onde Cog é a concentração mássica de reagente oxidante no gás, km é o coeficiente
de difusão do reagente oxidante através da superfície da partícula e kr é o parâmetro
da reação, calculado pela Equação 2.23.

2O

gp
r MM

RTk
k = (2.23)

Onde kp é parâmetro da transferência de massa do meio reacional até a superfície
da partícula, MMO2 é a massa molar do oxigênio, R é a constante dos gases e Tg é a
temperatura dos gases.

Para Weimer e Clough (1980), a cinética das reações heterogêneas
envolvendo partícula sólida e reagentes oxidantes é representada pelo modelo
homogêneo, de primeira ordem e estas reações ocorrem somente na superfície
externa, sem reação interna a partícula. As taxas destas reações foram expressas
pela Equação 2.20.

De acordo com Monson et al. (1995) o modelo homogêneo é simples e
adequado para ser aplicado em processos a pressão atmosférica. Este autor cita
ainda que, de um modo geral, este modelo é muito utilizado em simulação de
processos de combustão.

Nas Tabelas 2.1 a 2.4 foram reunidos os valores dos parâmetros cinéticos do
modelo homogêneo publicados para a reação entre partícula sólida e agente
oxidante, a pressão atmosférica. A Tabela 2.1 refere-se ao dióxido de carbono
(CO2), incluindo os tipos de carvões empregados e a faixa de temperatura na qual os
parâmetros são válidos.

As diferenças nas constantes da taxa para esta reação, verificadas na
Tabela 2.1, estão aparentemente relacionadas com as diferenças nas características
dos poros das partículas (mais dependentes do tipo de carvão do que do tratamento
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térmico empregado); variando com a conversão e a temperatura
(Dutta et al., 1977a). Nesta tabela também verifica-se que não há uma
homogeneidade nas unidades utilizadas para expressar a constante da taxa de
reação, k0, pois as mesmas dependem do tipo de experimento, da amostra utilizada
e do tratamento dado aos resultados.

Tabela 2.1: Parâmetros cinéticos da reação entre partícula sólida e CO2

Referência Tipo de
amostra

k0CO2 ECO2 (kJ kmol-1) n T (ºC) Diâmetro
externo da
partícula

(mm)

Mayers (1934a) Grafite

Grafite

1,35x10-1 kg m-2s-1kPa-1

6,35x10-1 kg m-2s-1kPa-1

1,3552x105

1,6213x105

1

1

850-950

850-1400

21,3

Dutta et al. (1977a) Carvão
betuminoso
(Pittsburgh)

0,89x10-12 cm3 mol-1s-1 2,4795x105 1 840-1100 -0,417 +0,248

Roberts e Harris
(2000)

Carvão
betuminoso

3,947x10-2 kg m-2s-1kPa-1 2,0887x105 1 940* -1,0 +0,6

Weimer e Clough
(1981)

Não
informado

1,60x107 m s-1 2,469x105 1 Não
informado

Não
informado

*Temperatura máxima dos experimentos

Na Tabela 2.2 foram reunidos os valores dos parâmetros cinéticos do modelo
homogêneo publicados para a reação entre partícula sólida e vapor d’água, bem
como os tipos de carvões empregados e a faixa de temperatura na qual os
parâmetros são válidos.

Quanto a reação com vapor, um fator que pode interferir no seu estudo é a
variação das taxas de formação de CO e CO2, em função da possibilidade de
ocorrer a reação entre CO e água, principalmente nas temperaturas entre 860 e
960ºC, a pressão atmosférica e para partículas apresentado um diâmetro externo
entre 2,79 e 0,93mm. Entretanto, devido a conversão homogênea de CO a CO2 é
difícil determinar a quantidade de CO2 formado na superfície das partículas. Os
estudos realizados para definir a proporção CO/CO2 mostraram que esta razão
aumenta com o aumento da temperatura, e pode ser expressa pela Equação 2.24
(Arthur, 1951).









=

RT
kmol kJ 

exp,
molCO
molCO -151906

882511
2

(2.24)
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Tabela 2.2: Parâmetros cinéticos para a reação entre partícula sólida e vapor d’água

Referência Tipo de
amostra

k0 H2O(v) EH2O(v) 
(kJ kmol-1)

n T (ºC) Diâmetro
externo da
partícula

(mm)

Mayers (1934b) Grafite

Grafite

3,19x10-2 kg m-2s-1kPa-1

1,92x10-2 kg m-2s-1kPa-1

2,080x105

1,4699x105

1

1

860-960

1000-1160

21,3

Roberts e Harris
(2000)

Carvão
betuminoso

1,974x10-2 kg m
-2s-1kPa-n 2,2686x105 0,5-0,7 900* -1,0 +0,6

Weimer e
Clough (1981)

Não
informado

656 m s-1 1,473x105 1 Não
informado

Não
informado

*Temperatura máxima dos experimentos

Segundo Mitchell (1988), os resultados apresentados por Arthur (1951)
induziram muitos pesquisadores a assumir que o CO era o principal produto desta
reação em ambientes típicos de combustores de carvão pulverizado. Entretanto,
este autor observou que na temperatura de 1377ºC o valor para a razão CO/CO2 era
10 vezes menor do que a razão calculada pela Equação 2.24, questionando os
parâmetros obtidos por Arthur (1951). Por outro lado, a faixa de temperatura (1327 a
1527ºC) investigada por Mitchell (1988) não é suficientemente ampla para permitir
que os parâmetros da Equação 2.24 sejam determinados com exatidão.

Os valores dos parâmetros cinéticos publicados para a reação entre partícula
sólida e oxigênio foram reunidos na Tabela 2.3, bem como os tipos de carvão
empregados e a faixa de temperatura na qual os parâmetros são válidos. Nesta
tabela pode-se observar que alguns parâmetros cinéticos são válidos para altas
temperaturas. Dutta e Wen (1977b) citam que a maioria dos pesquisadores que
investigaram a reação com O2 em altas temperaturas (entre 650 e 2200ºC) observou
que a taxa de oxidação é controlada pela difusão na superfície externa da partícula,
não permitindo que a superfície interna da partícula participe da reação. Deste
modo, estes parâmetros não reproduzirão resultados confiáveis quando aplicados ao
modelo homogêneo.

Com relação aos carvões extraídos no RS, existem na literatura alguns
autores que determinaram as equações da taxa para algumas reações de oxidação,
a pressão atmosférica: Castellan (1978); Marcílio (1979); Lansarin (1986). Na
Tabela 2.4 são apresentados os valores encontrados para os parâmetros cinéticos e
a faixa de temperatura na qual estes parâmetros são válidos.
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Tabela 2.3: Parâmetros cinéticos para a reação entre partícula sólida e O2

Referência Tipo de
amostra

k0O2 EO2
(kJ kmol-1)

n T (ºC) Diâmetro
externo da
partícula

(mm)

Mitchell (1988)
(12% de O2)

Carvão
betuminoso:
Illinois #6

Pittsburgh #8

9,67x10-2 kg m-2s-1kPa-n

0,271 kg m-2s-1kPa-n

6,4728x104

7,9372x104

0,3

0,5

1270-1420 0,075 a
0,125

Roberts e
Harris (2000)

Carvão
betuminoso

1,974x10-2 kg m-2s-1kPa-n 1,5289x105 0,5-0,7 500* -1,0 +0,6

Monson et al.
(1995)

Carvão
betuminoso

0,176 kg m-²s-1kPa-n 6,1924x104 0,5 730-1230 0,07 a 0,04

Weimer e
Clough (1981)

Não
informado

1,55x107 m s-1 1,247x105 1 Não
informado

Não
informado

Skiner e
Smoot (1979)

Vários 8,60x102 kg m-²s-1kPa-n 1,4966x105 1 950-1650 Vários

*Temperatura máxima dos experimentos

Tabela 2.4: Equações de taxa para carvões gaúchos

Autor
(Ano)

Reagente
oxidante

Carvão
empregado

Condições
experimentais

Modelo Equação das taxas da reação* Diâmetro
externo da
partícula

(mm)
Castellan
(1978) Vapor

d’água

Charqueadas
RS

Pressão atmosférica
Temperatura entre 800
e 1000ºC

Núcleo não reagido

Reação contínua

np
RT

expr 1
39500

1350 





 −

= **

np
RT

expx,r 1
6 395001042 





 −= ***

-1,168
+0,833

Marcílio
(1979) Vapor

d’água

Charqueadas
RS

Temperatura entre 900
e 1000ºC

Temperatura: 850ºC

Núcleo não reagido

Reação contínua

Núcleo não reagido

720
1

36900
9470 ,p

RT
exp,r 






 −

=

550
1

210814 ,p,r −×=

530
1

510123 ,p,r −×=

-1,168
+0,833

Lansarin
(1986) CO2

Mina do Leão
– RS

Temperatura: 950ºC

Temperatura: 1010ºC

Núcleo não reagido

Reação contínua

Núcleo não reagido

Reação contínua

490
1

3 87847
10975 ,p

RT
,

exp,r 






 −
×=

540
1

7 77648
10913 ,p

RT
,

exp,r 






 −
×=

520
1

3 87847
10975 ,p

RT
,

exp,r 





−

×=

490
1

7 7764810913 ,p
RT

,exp,r 




 −×=

0,274,
0,359 e
0,505

*Energia de Ativação em kcal kmol-1; pressão em atm; taxa da reação de núcleo não reagido em
mol cm-2min-1 e da reação contínua em g min-1. ** ordem da reação (n): sem informação
*** Taxa da reação contínua em l min-1
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Como pode-se observar na Tabela 2.4, não foram determinadas
experimentalmente as equações de taxa para as reações que ocorrem com o carvão
extraído em Candiota-RS. Por este motivo, os parâmetros cinéticos para as reações
de oxidação foram buscados em literatura, e adotou-se aqueles publicados por
Weimer e Clough (1980).

Cabe salientar que na etapa inicial deste trabalho foram realizados
experimentos com o objetivo de determinar os parâmetros cinéticos das reações de
oxidação para o carvão de Candiota. Estes experimentos foram interrompidos devido
a grave avaria no equipamento - chave. No entanto, resultados preliminares podem
ser vistos no Apêndice B.

 2.2 Reação entre Monóxido de Carbono e Água

Os valores encontrados para os parâmetros cinéticos (k0, E) desta reação
podem ser expressos pela Equação 2.25 e a taxa desta reação pela Equação 2.26,
(Weimer e Clough, 1981).

( ) 






 ×
−×=

−
−−

RT
kmol kJ,

expkmolsm,k
vOH

14
11312 1024

109782
2

(2.25)

( ) ( )
[ ] ( )[ ]vOHOH OHCOkr

vv 222
= (2.26)

 2.3 Combustão Simultânea de Hidrogênio e Monóxido de
Carbono

A queima de carvão decompõe a matéria carbonosa formando CO2, vapor
d’água, CO e H2. Os hidrocarbonetos presentes nos estágios iniciais da combustão
são consumidos primeiro de modo que, após um breve intervalo, os únicos
combustíveis gasosos que permanecem são H2 e CO (Haslam, 1923). As taxas das
reações de combustão envolvendo o monóxido de carbono e o hidrogênio podem
ser expressas pelas Equações 2.27 e 2.28.

[ ][ ]2OCOk
dt

dCO
r COCO == (2.27)

[ ] [ ]2

2

2
2

22
OHk

dt
dH

r HH == (2.28)
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Na Equação 2.27, kCO é a constante da taxa de combustão de CO. Enquanto
que kH2, Equação 2.28, é a constante cinética da taxa de combustão do H2.
Entretanto, não foi encontrado na literatura um valor para a constante da taxa de
combustão do H2, e o seu valor foi aproximado através da relação apresentada na
Equação (2.29) (Weimer e Clough, 1981).

COH k,k 862
2

= (2.29)

 2.4 Combustão da Matéria Volátil

Embora tenham sido utilizados muitos métodos experimentais para
determinar a composição dos voláteis, Thurgood e Smoot (1979) afirmam que a
maioria destes métodos podem ser classificados em duas categorias: (1) métodos
que utilizam taxas lentas de aquecimento (10³ K s-1 ou menor); e (2) métodos que
utilizam taxas rápidas de aquecimento (da ordem de 104 K s-1, ou mais). Ambas
faixas da taxa de aquecimento produzem o mesmo tipo de compostos, os quais
incluem vários gases (CO2, CO, CH4, H2, e outros) e água. Por outro lado, os níveis
de concentração de cada componente podem variar significativamente, como é
possível verificar nas Tabelas 2.5 e 2.6, dependendo principalmente do tipo de
carvão estudado e da taxa de aquecimento utilizada (Thurgood e Smoot, 1979).

Tabela 2.5: Composição do gás de pirólise com taxa de aquecimento lenta

Composição do gás (% vol)

Condições Experimentais CO2 CO H2 CH4 Outros

Leito fluidizado (600ºC) 12,0 12,3 14,7 50,5 10,5**

‘Flow tube’ (530-650ºC) 10,6 4,9 25,0 42,3 17,2**

FONTE: Smoot e Pratt, 1979; p. 171.
Dados sobre o tipo de carvão e pressão não informados
**Valor obtido por diferença

Tabela 2.6: Composição do gás de pirólise com taxa de aquecimento rápida

Composição do gás (% vol)

Condições Experimentais CO2 CO H2 CH4 C2H6 Outros

‘Tube furnace’ 7,5 35,4 22,5 18,2 4,3 12,1

Carbonização 3,1 17,0 61,7 15,8 - 2,4

FONTE: Smoot e Pratt, 1979; p. 171.
Dados sobre o tipo de carvão e pressão não informados



16 2. CINÉTICA DAS REAÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE COMBUSTÃO DO CARVÃO

No trabalho realizado por Weimer e Clough (1981) foram utilizados valores
para a composição do gás (fração mássica) de pirólise recomendados por
Field et al. (1967). Estes valores são estimados através das seguintes relações, nas
quais VOL é a fração mássica da matéria volátil imediata do carvão em base seca
livre de cinzas. Segundo Hobbs et al. (1993) estas equações são válidas para todos
os tipos de carvão.

2241046902010
4

VOL,VOL,,
MVCH +−=α (2.30)

2338186801570
2

VOL,VOL,,
MVH +−=α (2.31)

2906190001350
2

VOL,VOL,,
MVCO +−=α (2.32)

2845465324250 VOL,VOL,,
MVCO +−=α (2.33)

2554438924090
2

VOL,VOL,,
MVOH +−=α (2.34)

28801227973250 VOL,VOL,,
MVOUTROS −+−=α (2.35)

Com relação ao carvão nacional, Mendes (1983) estudou a pirólise do carvão
em leito fluidizado com temperatura até 800ºC, a pressão atmosférica e utilizando
amostras com um diâmetro externo entre 0,21 e 0,149mm. Neste trabalho foram
utilizadas amostras de carvão da Mina do Leão I, com um teor de cinza igual a
32,3% em peso (base seca). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.7
para diferentes temperaturas. Na composição dos gases foram incluídos apenas os
compostos detectados conforme permitido pelas condições operacionais e pela
sensibilidade dos equipamentos.

Tabela 2.7: Composição do gás da pirólise para o carvão da Mina do Leão I

Composição do gás (%vol)

Temperatura (ºC) CO2 CO H2 CH4 C2H6 C2H4

519 55,2 8,6 36,2 - - -

604 60,4 16,7 18,8 4,2 - -

692 17,3 13,3 69,4 - - -

732 - 30,5 69,5 - - -

FONTE: Mendes, 1983; p.122-127.
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Para descrever precisamente o mecanismo completo da combustão dos
voláteis, é necessário combinar em um mecanismo global todas as etapas para cada
componente gerado. Segundo Thurgood e Smoot (1979), isto se torna difícil devido
aos seguintes problemas: (1) insuficiente conhecimento da composição dos
produtos; (2) questionável confiabilidade nos dados cinéticos deste mecanismo, e
(3) elevado custo computacional para modelagem de sistemas de reações muito
grandes. Com o objetivo de contornar estes problemas é comum assumir
desvolatilização do carvão instantânea com composição constante dos voláteis
gerados e combustão instantânea dos mesmos. Segundo Hobbs et al. (1993)
assumir desvolatilização instantânea é adequado quando se deseja prever a
composição do gás na saída da câmara de combustão.

 2.5 Reações Ambientalmente Importantes

Os principais poluentes formados durante a combustão de carvão pulverizado
são o óxido de nitrogênio (NO) e o dióxido de enxofre (SO2). Foram encontrados na
literatura alguns autores que levaram em consideração a modelagem da formação
dos poluentes gerados durante a combustão, entre eles Eaton et al. (1999), Smoot
(1984), e Smoot et al. (1993). Nesta seção são apresentados os modelos cinéticos
utilizados e as considerações feitas por estes autores.

O NO é resultante da fixação do nitrogênio presente no ar e da oxidação da
ligação orgânica do nitrogênio presente no carvão (Malte e Rees, 1979). A formação
de NO a partir da fração de N2 presente no ar está associada a altas temperaturas
(maiores do que 1370ºC) e sua taxa pode ser representada pela Equação 2.36.

[ ][ ]ONOkr fNO 12= (2.36)

Onde [O] é a concentração de oxigênio atômico, geralmente estimada através do
equilíbrio com o O2, e k1f é a constante da taxa da reação expressa pela
Equação 2.37.

118
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f (2.37)

No entanto, segundo Eaton et al. (1999), a formação de NO a partir do
nitrogênio presente no carvão prevalece sobre a fixação do nitrogênio presente no ar
pelos seguintes motivos: (1) requer temperaturas moderadamente baixas; (2) requer
uma chama rica em combustível sólido; e (3) as ligações comuns entre nitrogênio e
o sólido são mais fracas do que as ligações entre nitrogênio molecular. Em
temperaturas consideradas médias para uma caldeira (em torno de 1427ºC)
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segundo estes autores, o nitrogênio presente no carvão é responsável por 75% do
total de NO formado no processo de combustão.

Outros poluentes formados entre nitrogênio e oxigênio são o dióxido de
nitrogênio (NO2) e o óxido nitroso (N2O). O NO2 é aparentemente formado a partir da
oxidação de uma pequena fração de NO. O N2O foi classificado como poluente por
Malte e Rees (1979) devido a possibilidade de reagir com oxigênio nas camadas
superiores da atmosfera, destruindo a camada de ozônio.

Tendo em vista a grande variedade de carvões e dos compostos de nitrogênio
organicamente associados a eles, era de se esperar que não fosse possível obter
um modelo representativo para a conversão de NOx em um sistema de combustão.
Entretanto, segundo Mitchell e Tarbell (1982), vários estudos experimentais
revelaram que a conversão de NOx é notavelmente independente da natureza dos
compostos orgânicos de nitrogênio.

O NO também pode ser formado a partir de compostos CN. Neste caso,
segundo Eaton et al. (1999), o NO é obtido através do mecanismo resultante da
reação entre hidrocarbonetos e nitrogênio atômico (N). Este mecanismo é
significante em condições ricas em combustível nas quais a temperatura é
relativamente baixa e o tempo de residência é curto, comuns em queimadores de
superfície, sistemas de combustão em estágios e turbinas a gás. Em sistemas de
combustão a carvão, a contribuição deste mecanismo é pequena.

As reações dos componentes de enxofre que ocorrem dentro da partícula de
carvão durante a pirólise podem ser: (1) decomposição da pirita (FeS2), (2) reação
do enxofre orgânico e (3) reações entre a matéria mineral e os compostos de
enxofre (Grubor et al., 2003). Segundo estes autores, os compostos de enxofre
liberados durante a pirólise são imediatamente oxidados a SO2 no exterior da
partícula.

Por outro lado, a oxidação do enxofre durante a gaseificação ocorre dentro da
partícula de char, de modo que o SO2 formado difunde para o exterior da partícula,
reagindo com óxidos básicos (principalmente CaO) formando sulfetos que
permanecem nas cinzas (Grubor et al., 2003).

Grubor et al. (2003) afirmam que devido as condições redutoras
predominantes durante a pirólise, o H2S é o mais comum composto gasoso
contendo enxofre presente nos voláteis. Este composto é formado a partir da
decomposição da pirita, e reage principalmente com carbonatos (CaCO3 e MgCO3) e
óxidos formando sulfetos, que permanecem retidos no char. Estes autores afirmam
também que os efeitos quantitativos destas reações são difíceis de avaliar, e ainda
mais de incorporá-los em uma correlação simplificada.
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Embora considerar reação instantânea seja apropriado para incorporar os
efeitos turbulentos de alguns elementos, não é adequado para as concentrações dos
elementos formados a partir das reações ambientais, principalmente dos compostos
contendo nitrogênio (Smoot, 1984). Na literatura não foi encontrado um trabalho de
modelagem da formação de poluentes que apresentasse dados suficientes para os
parâmetros cinéticos das reações ambientais. Deste modo, a formação de poluentes
foi inserida no modelo através de um balanço global entre as quantidades de
nitrogênio e enxofre presentes no carvão pulverizado e as quantidades retidas nas
cinzas.

 2.6 Considerações Finais

O procedimento mais seguro e adequado para modelar um sistema de
combustão de carvão pulverizado é utilizar valores para os parâmetros cinéticos
determinados experimentalmente, utilizando o char e as condições de temperatura e
pressão que mais se aproximam das condições reais. Entretanto, verificou-se que
existe uma carência de informações sobre o carvão da Mina de Candiota. Neste
trabalho são utilizados os parâmetros cinéticos obtidos na literatura, principalmente
os apresentados por Weimer e Clough (1981).

Durante o processo de combustão de carvão pulverizado são gerados cinzas
e gases contendo compostos de nitrogênio (NOx) e de enxofre, além de CO e CO2,
que contribuem com o aquecimento global e com a redução da camada de ozônio.
Contudo, com base na literatura consultada, pode-se afirmar que não há
informações suficientes para descrever matematicamente os mecanismos de
formação e de oxidação destes compostos. Assim, foram utilizados balanços globais
para prever as quantidades destes compostos presentes no gás de combustão, na
saída da câmara de reação.

No capítulo a seguir é apresentada uma revisão bibliográfica sobre
modelagem de processos de combustão de carvão e a descrição do modelo
desenvolvido para representar a conversão da energia química do combustível em
energia térmica na unidade instalada na UTPM.
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Modelagem da Câmara de Reação

Neste capítulo é apresentado o modelo desenvolvido para representar a
câmara de reação da Unidade da UTPM, iniciando com breve descrição dos
modelos matemáticos existentes em literatura.

Os modelos de combustão, de acordo com Smoot (1984), podem ser
classificados da seguinte maneira: (1) tipo de fluxo (mistura perfeita ou ‘plug flow’);
(2) complexidade matemática; (3) tipo de processo; e (4) tipo de chama. Quanto ao
tipo de chama, os modelos podem ser: (1) reator de mistura perfeita; (2) chama pré-
misturada; e (3) chama difusiva.

Para a modelagem de reator de mistura perfeita não é necessária a descrição
detalhada do fluxo de gases e sólidos no interior da câmara, e as propriedades
variam somente com o tempo. As etapas dominantes são a transferência de calor e
a cinética das reações heterogêneas. A chama pré-misturada é comum em, por
exemplo, explosões em minas e na ignição de carvão pulverizado. À medida que a
chama se expande, o carvão pulverizado é introduzido à chama, reforçando a
combustão e promovendo a propagação da ignição (Smoot e Smith, 1979). As
etapas controladoras deste processo são a taxa de difusão do gás na partícula
sólida, a transferência de calor e a cinética das reações gasosas.
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O terceiro tipo de chama apresenta como principal característica as
alimentações de gás e sólidos realizadas em correntes separadas, resultando em
uma mecânica de fluidos muito complexa, que inclui redemoinhos e recirculação de
fluxos. Neste caso, as etapas controladoras do processo são: cinética das reações
gasosas, cinética das reações heterogêneas e transferência de calor.

Com relação ao tipo de processo, podem ser: (1) leitos fixos ou com
movimentos lentos; (2) leitos fluidizados; e (3) sistemas pulverizados ou suspensos.
O processo de queima do carvão na câmara de reação descrita no primeiro capítulo
deste trabalho ocorre em suspensão, sendo os elementos básicos que caracterizam
estes sistemas: (1) fluido dinâmica turbulenta; (2) combustão turbulenta gasosa; (3)
dispersão do sólido; (4) pirólise do carvão; (5) reações heterogêneas do char; (6)
transferência de calor por radiação; (7) formação de poluentes; e (8) formação de
cinzas. O maior desafio em modelar este tipo de processo é atribuir equações
matemáticas que descrevam adequadamente cada um destes elementos.

Os modelos de combustão podem ter várias formas com relação a sua
complexidade matemática: desde relações totalmente empíricas, baseadas em
observações experimentais, até modelos fenomenológicos com alto grau de
detalhamento. Como os modelos empíricos tem aplicabilidade limitada quando se
deseja avaliar mudanças em parâmetros do processo ou nas condições de
operação, tais como alterações na estratégia de queima para aumentar a eficiência
de combustão ou variações na composição da carga, eles não serão abordados
neste trabalho. Por outro lado, modelos fenomenológicos complexos baseados em
dinâmica de fluidos computacional, que recaem na solução de sistemas
multidimensionais de equações diferenciais parciais para a conservação de massa,
energia e quantidade de movimento, não são adequados para integrar a simulação
de toda usina devido ao elevado custo computacional. Contudo, estes últimos
servem de base para a proposição de modelos mais simplificados, com uma
capacidade satisfatória de predição.

Uma revisão de modelos multidimensionais para a combustão e gaseificação
de carvão pode ser encontrada em Smoot e Smith (1985), Niksa (1996) ou em
Brewster et al. (1993). Com base nestas revisões, os fenômenos físico-químicos
relevantes que são requeridos para a construção de um modelo fenomenológico
rigoroso são: (1) fluido dinâmica gasosa turbulenta com transferência de calor; (2)
combustão turbulenta na fase gasosa; (3) transporte de energia radiativa; (4) fluido
dinâmica multifásica turbulenta; (5) vaporização de líquido das partículas; (6)
desvolatilização das partículas; (7) oxidação das partículas; (8) formação de fuligem;
(9) formação e distribuição de poluentes; (10) Comportamento dos depósitos e
aglomeração de partículas. Os métodos de solução destes tipos de modelos
geralmente seguem um procedimento comum, que possui três partes principais: (1)
solução do campo de escoamento gasoso, reativo e turbulento; (2) solução do
campo de partículas; (3) solução do transporte radiativo.

A maioria das ferramentas computacionais disponíveis para a solução de
modelos fenomenológicos possui em comum as seguintes características:
(1) capacidade para modelar geometrias tridimensionais; (2) modelos de turbulência
de duas equações do tipo k-ε; (3) modelo Lagrangiano para o campo de partículas
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com desvolatilização de uma ou duas etapas; (4) discretização pela técnica dos
volumes finitos. Uma revisão de aplicações utilizando estas ferramentas pode ser
encontrada em Niksa (1996).

Por outro lado, os modelos de combustão unidimensionais têm a vantagem de
reduzir drasticamente o tempo computacional, em detrimento da qualidade dos
resultados e da quantidade de informações disponibilizadas. A questão que deve ser
respondida, como parte do Projeto CGTEE, é o quão confiáveis e precisos são os
resultados obtidos por estes modelos para efeitos de simulação da usina como um
todo.

Adotando uma estrutura de modelo por zona, similar a utilizada por
Secchi et al. (2001) para simular a seção de regeneração de uma unidade de
craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCCU), pode-se obter um modelo de
complexidade intermediária e de baixo custo computacional. Assim sendo, o modelo
proposto divide a câmara de combustão em três zonas, ilustradas na Figura 3.1,
denominadas por simplicidade de: primeira zona, segunda zona e terceira zona. Em
cada zona são realizados os balanços de massa e energia, adotando-se a hipótese
de mistura perfeita. O equacionamento deste modelo matemático unidimensional,
pseudo-homogêneo, com propriedades físicas variáveis, bem como as demais
hipóteses simplificativas são apresentados a seguir.

Figura 3.1: Modelo por zonas da câmara de reação
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3.1 Hipóteses Simplificativas

Para a construção do modelo parte-se da premissa que devem ser usadas
informações rotineiramente disponíveis na Usina ou, pelo menos, que possam ser
facilmente obtidas. As hipóteses necessárias para o desenvolvimento do modelo são
apresentadas a seguir.

1) A câmara de reação pode ser modelada usando-se uma série de reatores
tipo tanque agitado (CSTR).

2) A água contida no carvão vaporiza imediatamente, incorporando-se ao
meio reacional.

3) Ao entrar na câmara de reação, a partícula sólida aquece liberando água e
matérias voláteis. A quantidade total de voláteis liberada é idêntica aquela
determinada pela NBR8290, embora a quantidade de voláteis liberada pelo carvão
seja dependente da temperatura.

4) O char é composto por: carbono fixo, nitrogênio, hidrogênio, enxofre e
oxigênio em proporções dadas pelos métodos NBR8829, ASTM D-5373, ASTM D-
4239.

5) Os gases liberados durante a pirólise são: metano, hidrogênio, dióxido de
carbono, monóxido de carbono, vapor d’água e outros compostos; cujas frações
mássicas podem ser estimadas por relações citadas por Weimer e Clough (1981).

6) Metano e outros compostos (etano e eteno) são imediatamente
transformados em dióxido de carbono e água. As reações são consideradas
instantâneas e o seu calor, bem como as quantidades resultantes de CO2 e água,
são adicionadas aos respectivos balanços.

7) A fase gasosa apresenta comportamento de gás ideal.

8) A relação entre as velocidade de combustão total e parcial do carbono
pode ser estimada através dos trabalhos de Arthur (1951) e Mitchell (1988).

9) As reações que ocorrem na superfície do sólido são consideradas de
primeira ordem, a exemplo de Weimer & Clough (1981), e as reações que ocorrem
na fase gasosa são consideradas de segunda ordem global, a exemplo de
Eaton et al. (1999). As reações que ocorrem na superfície do sólido apresentam
somente controle cinético.

10) Segundo Eaton et al. (1999) dentre os compostos NOx emitidos, o mais
importante é o NO. Os autores afirmam que as ligações C-N presentes no carvão
são mais fáceis de serem rompidas, porque são ligações menos estáveis do que as
ligações N-N e, ainda, que 75-95% do NO formado na combustão do carvão vem do
nitrogênio presente na estrutura do combustível. Assim sendo, inicialmente foi
considerado que todo o nitrogênio presente no carvão será emitido na forma de NO.
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11) O enxofre total do sólido seguirá dois caminhos: uma parte permanece
nas cinzas e o restante, reage. A fração de enxofre que permanece nas cinzas é
considerada como idêntica àquela determinada através do método NBR8297,
embora esta análise não seja realizada nas cinzas obtidas na caldeira e sim nas
cinzas obtidas pela análise imediata.

3.2 Balanços de Massa

Nesta seção são apresentadas as equações de balanço de massa
decorrentes das hipóteses simplificativas apresentadas anteriormente, que compõe
o modelo para representar o comportamento da câmara de reação. A seqüência de
reações químicas para o processo de combustão de carvão pulverizado, e as
respectivas equações de taxa são apresentadas na Tabela 3.1.

O balanço molar para um produto i qualquer considera as seguintes parcelas
(Fogler, 2002): (1) taxa de i que entra para o sistema; (2) taxa de geração de i no
sistema; (3) taxa de i que sai do sistema; e (4) taxa de acúmulo de i no sistema,
representado pela Equação 3.1.

dt
dN

FGF i
iii =−+0 (3.1)

As correntes que entram na câmara de reação são: ar total e carvão
pulverizado. Os componentes envolvidos são: oxigênio, água, dióxido de carbono,
monóxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio, argônio, enxofre, carbono e cinzas. A
taxa de carbono presente no char, em base molar, é representada pela Equação 3.2,
na qual a fração mássica de carbono, αC, é considerada igual a de carbono fixo
obtida pelo método NBR 8299.
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Na Equação 3.2, ws é a vazão mássica de carvão pulverizado que entra na
câmara de reação e MMc é a massa molar do carbono.

A taxa de oxigênio que entra na câmara, em base molar, é considerada igual
a quantidade presente no ar subtraindo-se a quantidade estequiométrica
(Tabela 3.1) que é convertida a dióxido de carbono e água através da combustão
instantânea de metano e outros gases (etano e eteno) liberados durante a pirólise do
carvão. Esta taxa é representada pela Equação 3.3.
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Tabela 3.1: Informações sobre as principais reações envolvidas

Nº

Reação química

Taxa da reação Fator de freqüência

(k 0)

Energia de

Ativação (E)

(kJ kmol-1)

∆Hr

(kJ kmol-1)

a 25ºC
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2 ( ) ( ) ( ) ( )ggvs HCOOHC 22 +→+ ( )

C
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 −
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1
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E

expkr 23
303 




 −
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4 ( ) ( ) ( )ggs COOC →+ 22
1

3
4

404 r
RT
E

expkr 





 −
= 2511,89* 519x104 -110,53
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2
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 −
−= 3,09x108 m³s -1kmol-1 9,976x104 -283,03

7 ( ) ( ) ( )lgg OHOH 222
1

2 →+

( ) ( )vl OHOH 22 →

2

2
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22

gasCO
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 −
−= 8,83x108 m³s -1kmol-1 9,976x104 -286,00

+44,05

8 ( ) ( ) ( ) ( )lggg OHCOOCH 2224 22 +→+

( ) ( )vl OHOH 22 →

Instantânea -212,7

+44,05

9 ( ) ( ) ( ) ( )lggg OHCOOHC 2222
7

62 32 +→+

( ) ( )vl OHOH 22 →
Instantânea -1542,42

+44,05

10 ( ) ( ) ( ) ( )lggg OHCOOHC 22242 223 +→+

.
( ) ( )vl OHOH 22 →

Instantânea -1412,21

+44,05
FONTE: Arthur (1951)*, Elliot (1970), Kanury (1970), Weimer & Clough (1981).
*Admensional
**Considerando-se uma área média de 3m2 g-1 de carvão em base seca.
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Na Equação 3.3, war é a vazão mássica de ar total que entra na câmara de
reação, α iar é a fração mássica de i presente no ar, α iMV  é a fração mássica de i
presente na matéria volátil (Weimer e Clough, 1981), MMO2 é a massa molar do
oxigênio, MMCH4 é a massa molar do metano e MMoutros é a massa molar média
entre etano e eteno (média aritimética).

A quantidade de umidade que entra na câmara é igual as quantidades
presentes no ar e no carvão adicionadas à quantidade estequiométrica produzida
através da combustão instantânea dos gases liberados durante a pirólise. Deste
modo, a taxa de água que entra na câmara de reação é dada pela Equação 3.4,
onde MMH2O é a massa molar da água.
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A quantidade de dióxido de carbono liberado durante a pirólise, bem como a
quantidade produzida através da combustão instantânea de metano e outros gases
liberados durante a pirólise também foram adicionadas ao balanço de massa. Neste
caso, a taxa de entrada de CO2 em base molar é dada pela Equação 3.5.
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O mesmo foi atribuído ao monóxido de carbono e hidrogênio liberados
durante a pirólise. As taxas de entrada de CO e água em base molar podem ser
descritas pelas Equações 3.6 e 3.7.
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O nitrogênio presente na entrada da câmara de reação é decorrente do
nitrogênio ligado ao carvão, em proporção obtida pelo método ASTM D-5373 e do
nitrogênio presente no ar. A taxa de nitrogênio presente no carvão, em base molar, é
dada pela Equação 3.8, e foi identificada pelo sub-índice ‘NO’ para distinguir da taxa
de nitrogênio presente no ar, que foi considerado inerte no interior da câmara de
reação, Equação 3.9.
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2

2

2 0

N

sarN

N MM

w
F

α
= (3.9)

Assim como o nitrogênio, o argônio presente no ar também é inerte no interior
da câmara. E a taxa de argônio (Ar) em base molar é dada pela Equação 3.10.
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A quantidade de enxofre que entra na câmara de reação convertida a dióxido
de enxofre (SO2) é dada pela Equação 3.11, onde αSR é a fração mássica de enxofre
que reage e MMSO2 é a massa molar do SO2.
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A quantidade de cinzas, em base mássica, que entra na câmara de reação é
dada pela Equação 3.12, onde a fração mássica, αcz, corresponde aquela obtida
pelo método NBR 8289.

sczcz ww α=0 (3.12)

O processo de combustão se dá através de um conjunto de reações
heterogêneas e homogêneas. As taxas específicas das reações heterogêneas,
envolvendo o carbono presente no char e gases oxidantes são descritas como a
quantidade (massa) de substância consumida (ou produzida) por unidade de massa
de sólido total presente na câmara de reação por unidade de tempo. As taxas
específicas das reações homogêneas são descritas como a quantidade (volume) de
substância gasosa consumida (ou produzida) por unidade de volume de gás por
unidade de tempo. Portanto, o termo de geração da espécie i do balanço de massa
deve abranger estas reações.

Além disso, a câmara de reação foi modelada usando-se uma série de
reatores CSTR, logo, não há variações espaciais da concentração, na temperatura,
ou na velocidade das reações em cada zona da câmara. O termo da taxa molar de
geração de i por reação química no sistema é representado pela Equação 3.13.
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Onde O é o fator de efetividade global, adimensional, ?ij é o coeficiente
estequiométrico do componente i na reação j e Ws é a quantidade de massa total de
sólidos (carbono e cinzas) presente na câmara, obtida pela Equação 3.14, onde Nc é
o número de moles de carbono presente na câmara de reação.
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Na Equação 3.14, wczf é a vazão mássica de saída de cinzas pesadas e FC é
a vazão molar de saída de carbono. Vgas na Equação 3.13 representa o volume da
câmara de reação ocupado pelos gases gerados pela combustão de carvão
pulverizado, determinado pela Equação 3.15.

sgas VVV −= (3.15)

Onde V é o volume da câmara de reação e Vs o volume ocupado pelos sólidos
presentes na câmara, calculado através da Equação 3.16, dada a massa específica
do sólido, ρs.
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A taxa de geração de carbono por reação química é dado pela Equação 3.17,
na qual o sinal positivo das taxas de reação significa que este componente está
sendo consumido durante o processo de combustão.

( )4321 rrrrWG sC +++Ω= (3.17)

A velocidade com que o oxigênio é consumido durante o processo de
combustão é dado pela Equação 3.18.

( ) ( )7643 5050
2

rrV,r,rWG gassO +++Ω= (3.18)

Para o dióxido de carbono o termo de geração é representado pela
Equação 3.19.

( ) ( )65312
rrVrrWG gassCO +−−Ω= (3.19)

A velocidade com que o monóxido de carbono é consumido pelas reações
heterogêneas e gerado pelas reações homogêneas durante o processo de
combustão é descrita pela Equação 3.20.

( ) ( )654212 rrVrrrWG gassCO ++++Ω−= (3.20)

Para o hidrogênio liberado pelo carvão durante o processo de combustão, o
termo de geração é dado pela Equação 3.21.

( )5722
rrVrWG gassH −+Ω−= (3.21)
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As correntes de saída da câmara de reação são: gás de combustão, cinzas
pesadas e cinzas leves. Os componentes do gás de combustão são: oxigênio, vapor
d’água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrogênio, óxido de nitrogênio,
nitrogênio, argônio e dióxido de enxofre. A taxa total do gás de combustão na
entrada da câmara de reação é dada pelo somatório das vazões destes
componentes, Equação 3.22.
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A taxa molar total do gás de combustão na saída da câmara é calculada
através de um balanço de massa, em base molar, para os gases gerados;
desprezando o termo de acúmulo conforme a Equação 3.23.

( ) ( )421760 5050 r,rrWrrV,FF sgasgasgas ++Ω−++= (3.23)

Assim, as vazões molares de cada componente gasoso na saída da câmara
de reação é dada pela Equação 3.24.

gasii FyF = (3.24)

Onde a composição molar do gás de combustão, yi, na saída da câmara é dada pela
Equação 3.25, na qual o número de moles de gás presente na câmara, Ngas,  é
calculado pela Equação 3.26, e Ni é o número de moles de cada componente
calculado a partir de um chute inicial.
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A vazão mássica de cinzas pesadas que sai no fundo da câmara de reação é
dada pela Equação 3.27, na qual a fração mássica de cinzas pesadas (αf) é igual a
quantidade estimada pelos responsáveis técnicos pela operação da Unidade.

0czfczf ww α= (3.27)

A vazão mássica de cinzas leves que sai no topo da câmara é obtida a partir
de um balanço de massa para as cinzas, desprezando o termo de acúmulo, segundo
a Equação 3.28.

czfczczv www −= 0 (3.28)
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A vazão molar de carbono na saída da câmara de reação é dada pela
Equação 3.29, e corresponde a quantidade de carbono presente nas cinzas
observada durante a operação da Unidade (1%).
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Substituindo-se as Equações 3.2, 3.17 e 3.29 na Equação geral do balanço
de massa, em base molar (Equação 3.1), tem-se a expressão para o balanço de
massa para o carbono, Equação 3.30.
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Seguindo o mesmo procedimento para os demais componentes envolvidos
nas reações de combustão tem-se as seguintes equações.
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Uma previsão da quantidade de poluentes presente na corrente gasosa que
sai da câmara de reação pode ser obtida através de balanços de massa,
desprezando os termos de geração e de acúmulo. Deste modo, as quantidades de
óxido de nitrogênio e de dióxido de enxofre presentes no gás de combustão são
calculadas pelas Equações 3.36 e 3.37.
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Da mesma forma, as quantidades de nitrogênio e argônio presente no ar
consideradas inertes são calculadas pelas Equações 3.38 e 3.39.
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3.3 Balanço de Energia

No balanço de energia foram consideradas as seguintes parcelas: (1) energia
entrando com a partícula sólida, com o ar e com a umidade presente no sólido e no
ar; (2) energia saindo com os gases e com as cinzas; (3) calor trocado através da
parede da câmara de reação; (4) calor gerado pelas reações químicas, e (5) energia
acumulada dos gases e sólidos presentes na câmara de reação. A equação geral
para o balanço de energia é representada pela Equação 3.40.

ACUMULAGERwSAIENTRA QQQQQ &&&&& +−+= (3.40)

A taxa de energia que entra com a partícula sólida, 0sQ&  , é calculada a partir
da entalpia específica média dos componentes da partícula, assumindo que esta
seja composta por cinzas, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio; pela
Equação 3.41. A temperatura de referência, Tref, é 25ºC (298K).
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Onde spC  é obtido através da Equação (3.42).
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A taxa de energia que entra com o ar, 0arQ& , é calculada a partir da entalpia
específica média dos componentes do ar, pela Equação 3.43.
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A taxa de energia que entra com a umidade presente no ar e na partícula
sólida, OHQ

2

&  , é calculada pela Equação 3.44.
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A energia associada ao fluxo de gás de combustão que sai da câmara de
reação é calculada a partir da entalpia específica média dos componentes da
corrente gasosa: oxigênio, vapor d’água, dióxido de carbono, monóxido de carbono,
hidrogênio, óxido de nitrogênio, nitrogênio, argônio e dióxido de enxofre pela
Equação 3.45.
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Onde gaspC  é obtido através da Equação (3.46).

( ) ( )TCpyTpC iigas = (3.46)

A energia associada ao fluxo de sólidos que saem da câmara de reação é
calculada a partir da entalpia específica média dos componentes das cinzas,
principalmente óxido de silício (sílica, SiO2), óxido de alumínio (alumina, Al2O3),
óxido de ferro III (hematita, Fe2O3) e óxido de cálcio (cal, CaO), e de carbono pela
Equação 3.47.
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Nos processos de combustão o mecanismo de maior importância na
transferência de calor através das paredes da câmara de reação, segundo
Eaton et al. (1999), é de radiação. Estes autores afirmam que a modelagem do
mecanismo de radiação é um item de bastante importância na modelagem de
sistemas de combustão e um dos mais complexos, pois deve considerar as
contribuições dos sólidos (carvão/char, cinzas e fuligem) e dos gases
(principalmente dióxido de carbono e vapor d’água) presentes na câmara de reação.

A zona de troca térmica da Unidade da UTPM foi simulada em separado por
outra equipe deste projeto, e abrange as partes onde ocorre mudança de fase da
água de líquida para vapor (Ferreira et al., 2004). A integração entre os modelos da
câmara de reação e o de troca térmica pode ser vista na Figura 3.2. O modelo de
troca térmica recebe as informações das condições do meio reacional e fornece a
taxa de calor trocado em cada zona da câmara de reação.
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Figura 3.2: Interação entre os modelos da câmara de reação e de troca térmica

A energia liberada durante a combustão do carvão é definida pelas entalpias
das reações heterogêneas, homogêneas e instantâneas; subtraindo a quantidade de
energia necessária para mudança de fase da água produzida pela combustão
instantânea de metano e outros gases liberados durante a pirólise. A quantidade de
calor gerado por estas reações é calculada pela Equação 3.48.
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Onde rvQ&  é a quantidade de calor liberado pelas reações instantâneas calculada
pela Equação 3.49.
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Os cálculos adicionais realizados para as entalpias específicas dos
componentes e das entalpias das reação são apresentados no Apêndice C do
presente trabalho.

A quantidade de calor acumulada na câmara de reação, é obtida através da
Equação 3.50.

( ) ( )( )
dt
dT

TpCWTpCWQ gasgassACUMULA +=& (3.50)

Onde Wgas é a quantidade de gases acumulado na câmara de reação, calculada
pela Equação 3.51.

gasgasgas MMNW = (3.51)
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As condições iniciais, quando t = 0, dos balanços de massa e de energia são
apresentadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Condições iniciais do modelo para a câmara de reação.

Variável t = 0

NO2 2,83

NH2O 0

NCO2 0

NCO 0

NH2 0

NNO 0

NN2 9,19

NAr 0,16

NSO2 0

NC 0

3.4 Considerações Finais

Conforme foi apresentado neste capítulo, o modelo da câmara de reação,
adequado para integrar o simulador da usina, deve ter um compromisso entre o grau
de sofisticação e o custo computacional envolvido. Por esta razão desenvolveu-se
um modelo matemático unidimensional baseado em balanços de massa e energia
para descrever a combustão do carvão pulverizado.

As equações apresentadas neste capítulo foram implementadas no simulador
gPROMS (general Process Modelling System), e resolvidas por um método de
integração numérica do tipo BDF (Backward Differentiation Formulae) com ordem e
passo variáveis, através do código DASOLV (gPROMS, 2000). No capítulo seguinte
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são apresentados os dados operacionais utilizados para validar o modelo, bem
como os resultados obtidos nas simulações realizadas e a comparação entre os
dados preditos pelo modelo e os dados disponíveis da UTPM.
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Simulação da Câmara de Reação

O gerador de vapor instalado na UTPM, Fase B, possui capacidade para
produzir 160MW de energia elétrica a partir da combustão de carvão. Antes de
entrar na câmara de reação, o carvão passa por moinhos onde é pulverizado e
armazenado em silos. Em seguida, o combustível é arrastado por ar primário e
alimentado nos queimadores. Ar secundário entra nos queimadores para promover a
dispersão do carvão dentro da câmara. A quantidade de ar alimentada na câmara é
igual a quantidade estequiométrica de ar acrescida de um excesso, que varia com a
quantidade de energia a ser produzida. Esta Unidade apresenta quatro níveis com
quatro queimadores tangenciais em cada nível para carvão pulverizado. A seção
transversal da câmara tem dimensões de 10m x 10m.

O modelo dinâmico desenvolvido para a câmara de reação foi implementado
no simulador gPROMS (general Process Modelling System), e seus parâmetros
foram estimados utilizando o módulo gEST deste software com o método da máxima
verossimilhança, com base em dados de operação da Usina e dados cinéticos de
literatura. Para a simulação da câmara de reação foi utilizado um método de
integração implícita de passos múltiplos com ordem e passo variáveis, disponível no
software.
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O modelo da câmara de reação prevê o perfil de temperatura ao longo da
câmara, as correntes de saída e a composição dos gases de combustão na saída da
câmara; incluindo uma previsão aproximada da concentração dos poluentes
formados, principalmente monóxido de nitrogênio (NO) e dióxido de enxofre (SO2).
Com relação aos dados medidos na unidade, somente estão disponíveis as medidas
de percentual de dióxido de carbono e de oxigênio no gás de combustão na saída da
caldeira.

Neste capítulo é apresentada a análise do modelo da câmara de reação, bem
como o comportamento do mesmo em estado estacionário, comparando duas
formas de modelagem da câmara: uma utilizando uma zona de reação e outra
utilizando três zonas de reação. Também é analisado o comportamento do mesmo
em estado transiente com relação a algumas variáveis de entrada, como:
temperatura e teor de umidade do ar e teor de umidade do carvão bruto.

4.1 Ajuste do Modelo

A Figura 4.1 apresenta a divisão da câmara de reação, na qual observa-se
que todo o carvão e o ar são alimentados na 1ª zona, um fluxo ascendente de cinzas
leves e gases é transferido para as zonas seguintes saindo no topo da câmara de
reação, e que um fluxo descendente de cinzas pesadas sai no fundo da câmara de
reação. O calor transferido para a parede d’água é calculado em função de um perfil
da temperatura da água, para o qual considerou-se uma variação linear entre 250 e
450ºC.

Figura 4.1: Divisão do modelo da câmara de reação em três zonas
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Para que o modelo desenvolvido represente adequadamente o
comportamento da câmara de reação é importante que existam dados de operação
medidos na planta, além de informações sobre o combustível. Estes dados permitem
a comparação entre os valores preditos pelo modelo e os medidos na Usina, a qual
é seguida por um ajuste de parâmetros.

As características do carvão pulverizado utilizado na Usina são apresentadas
na Tabela 4.1. As cinzas foram consideradas compostas principalmente por óxido de
silício (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de cálcio
(CaO), em percentuais idênticos aos apresentados na Tabela 4.1. Os resultados de
análises realizadas com diferentes amostras revelaram que as variações nas
características do carvão utilizado pela Empresa podem ser desprezadas.

Tabela 4.1: Características do carvão pulverizado da Mina de Candiota

Análises Imediata e Elementar (%massa, b.s.)

Umidade higroscópica

Matéria volátil

Carbono fixo

Cinzas

Enxofre

Carbono

Hidrogênio

Nitrogênio

Oxigênio + halogênios

3,58

19,77

25,66

54,57

2,04

32,26

2,13

0,67

8,33

Poder calorífico superior (kJ kg-1) 13.000

Composição Química das Cinzas (%massa, b.s.)

Óxido de silício (SiO2) 66,0

Óxido de alumínio (Al2O3) 20,40

Óxido de ferro (Fe2O3) 6,20

Óxido de cálcio (CaO) 2,0

FONTE: CIENTEC-RS.

O procedimento usual da UTPM (Fase B) é analisar a composição do gás
gerado visando controlar a eficiência de combustão. Deste modo, existem medidas
de percentual de dióxido de carbono (CO2) e de oxigênio (O2) no gás de combustão
na saída da caldeira. O modelo foi ajustado com base nestas medidas, utilizando-se
o módulo gEST do simulador gPROMS, que emprega o método da máxima
verossimilhança, considerando que os erros experimentais são independentes e
apresentam distribuição normal.
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As condições de temperatura e pressão de operação da Unidade e a
composição do ar para a realização do ajuste do modelo são apresentadas na
Tabela 4.2. Estas condições foram fornecidas por engenheiros da Usina, e são
mantidas constantes durante a simulação da câmara de reação.

Tabela 4.2: Condições de operação da câmara de reação

Temperatura de entrada do carvão (K) 463,15

Temperatura de entrada do ar (K) 523,15

Pressão (kPa) 101,33

Teor de umidade do carvão bruto (%massa) 16,0

Teor de umidade do ar (%massa) 1,1

Densidade específica carvão (kg m-3) 1650

Composição do ar (% molar)

Oxigênio 20,99

Nitrogênio 78,03

Argônio 0,98

FONTE: UTPM (Fase B), CGTEE.

A Unidade instalada na UTPM, Fase B, apresenta aproximadamente 65m de
altura, dos quais 30m correspondem a altura da câmara de reação; ou seja, a altura
na qual termina a parede d’água espiral e inicia a parede reta. Consequentemente, o
volume total da câmara foi considerado igual a 3000m³. O ajuste de parâmetros foi
realizado para o modelo implementado com três zonas de reação, onde cada zona
representa um reator de mistura, pseudo-homogêneo com volume igual a 1000m³.

A planilha de análise de gases fornecida pela Empresa, a qual pode ser vista
na Tabela 4.3, apresenta as seguintes informações: carga (MW de energia
produzida), percentual de excesso de ar, e percentuais de dióxido de carbono (CO2)
e oxigênio (O2) experimentais empregados para realizar o ajuste do modelo das três
zonas. As vazões de carvão (kg s-1) e de ar (m³ s-1) alimentadas na câmara de
reação são diretamente relacionadas com a quantidade de energia produzida (MW).

Nesta estimação foi encontrado um parâmetro de ajuste igual a 1,096, o qual
multiplica a vazão total de ar que alimenta a câmara de reação. Os percentuais de
CO2 e de O2 calculados pelo modelo após o ajuste e seus respectivos desvios
relativos também são apresentados na Tabela 4.3. De acordo com os resultados
obtidos pode-se dizer que o modelo ajustado apresenta boa predição para o
percentual de oxigênio na saída da câmara de reação.
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Tabela 4.3: Planilha “Análise dos Gases da Fase B” – percentuais de O2 e CO2

medidos e estimados pelo modelo

Carga
(MW)

Excesso de ar
(% volume)

% O2

calculado
(molar)

% O2

medido
(molar)

Erro
Relativo

(%)

% CO2

calculado
(molar)

% CO2

medido
(molar)

Erro
Relativo

(%)

78 57,2 8,1 7,8 -4,4 10,5 11,0 4,9

89 48,8 6,9 7,0 0,7 11,5 12,0 4,4

90 48,1 7,1 7,0 -1,0 11,4 10,0 -13,7

90 60,2 6,9 8,0 13,8 11,5 11,4 4,4

91 48,8 7,7 7,0 -10,5 10,8 12,2 11,4

100 60,0 7,7 8,0 3,3 10,8 11,0 1,7

101 56,2 6,3 7,6 17,6 12,0 12,4 2,9

101 48,1 6,5 7,0 7,3 11,9 11,4 -3,9

117 48,8 6,9 7,0 1,4 11,5 12,0 4,1

119 48,1 7,5 7,0 -6,9 11,0 12,4 11,1

FONTE: CGTEE, Setembro/2003.

4.2 Avaliação do Modelo

Embora existam medidas para o percentual de oxigênio e dióxido de carbono
presentes no gás de combustão na saída da câmara de reação, não existem
medidas de variáveis de operação da Usina suficientes para avaliar o modelo da
câmara de reação. Os engenheiros da Empresa enfrentam algumas dificuldades
para realizar a manutenção e adequação dos poucos instrumentos de medidas
existentes nesta Unidade, bem como para instalar novos sensores.

Para contornar esta falta de informação, principalmente sobre o perfil de
temperatura na câmara de reação, foram procurados na literatura trabalhos que
visaram a obtenção de informações experimentais de geradores de vapor em escala
comercial para a validação de modelos de combustão de carvão pulverizado. Entre
os trabalhos encontrados podem ser citados: Bonin e Queiroz (1990);
Buttler e Webb (1991); Eaton et al. (1999); Hill e Smoot (1993); e
Smoot et al. (1993).

A adequação do modelo foi verificada com base nos dados operacionais
apresentados por Hill e Smoot (1993) para uma unidade em escala comercial. As
medidas experimentais publicadas por estes autores foram realizadas in situ na
unidade ‘Goudey Station #13’, instalada em Johnson City (NY) e operada pela New
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York State Eletric and Gas Co. (NYSEG). Esta unidade foi construída em 1952 para
ser utilizada como escala piloto, justificando assim o significante número de portas
de acesso que facilitam a aquisição de dados experimentais.

De acordo com a descrição realizada por estes autores, a unidade piloto
possui uma capacidade nominal para gerar 85 MW de energia através da queima de
carvão pulverizado em 16 queimadores tangenciais e 7 níveis de acesso, dos quais
6 possuem portas disponíveis para a medição e amostragem. As portas que
possibilitaram as medidas utilizadas para comparar com a predição do modelo da
câmara de reação, foram: 13, 7, 5a, 3 e 1.

O modelo apresentado no capítulo 3 foi construído de tal modo que na base
da câmara (zona 1) são injetados o carvão pulverizado e o ar. Na Figura 4.2 foram
sobrepostas as divisões da unidade piloto e as divisões do modelo, observando-se
nesta figura que somente as portas 13 e 5a podem ter suas medidas de temperatura
comparadas diretamente com a predição do modelo. A medida da composição do
gás de combustão na porta 3 pode ser comparada com a predição do modelo para a
3ª zona.

FONTE: Hill e Smoot, 1993; p. 879.
Figura 4.2: Divisão da Unidade piloto sobreposta a divisão do modelo
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As condições de operação e as características do carvão publicadas por
Hill e Smoot (1993) e que foram utilizadas para avaliar o modelo da câmara de
reação são apresentadas na Tabela 4.4. Na Unidade piloto a corrente de ar primário
carrega o carvão pulverizado para o interior da câmara de reação através dos
queimadores, que são cercados pela corrente secundária de ar necessária para a
combustão do carvão.

Tabela 4.4: Condições de operação da Unidade piloto e características do carvão
utilizado pela NYSEG

Condições de Operação

Carga (MW)

Excesso de ar (%)

Vazão de ar primário (kg h-1)

Temperatura do ar primário (K)

Vazão de ar secundário (kg h-1)

Temperatura do ar secundário (K)

Vazão total de ar (kg h-1)

Vazão de carvão (kg h-1)

Temperatura do carvão (K)

Locais de medida (portas)

Densidade específica carvão (kg m-3)

82

4,4

-

360

-

540

463.700

28.350

360

3, 5a, 7, 64

1340

CARVÃO 2

Bruto (%) Seco (%)

Umidade

Matéria volátil

Carbono fixo

Cinzas

Enxofre

Carbono

Hidrogênio

Nitrogênio

Oxigênio

5,82

20,01

64,09

10,08

1,47

73,59

4,30

1,01

3,73

-

21,24

68,0

10,70

1,56

78,14

4,56

1,07

3,97

Poder calorífico superior (kJ kg-1) 30.290 32.160

FONTE: Hill e Smoot, 1993; p. 880.
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Para a Unidade piloto não há informação sobre a temperatura das paredes
d’água. Entretanto, Hill e Smoot (1993) estabeleceram uma perda de calor média
através das paredes da ordem de 250 kW m-2, considerando uma área superficial
efetiva para a troca térmica de 90% e uma emitância da parede igual a 0,77. Esta
Unidade apresenta as seguintes dimensões: 25m x 7,6m x 7,6m. Deste modo, o
calor total transferido através das paredes da Unidade piloto é de:

-1-2
w s kJ.,,m,mm kWQ 67013177090046725250 =×××××= (4.1)

Para implementar o modelo de três zonas, considerou-se que a terça parte de
Qw era transferida em cada uma das câmaras de reação.

As medidas apresentadas por Hill e Smoot (1993) incluem o perfil de
temperatura e os percentuais de oxigênio, dióxido de carbono e óxido de nitrogênio
presentes no gás de combustão nas diferentes portas da Unidade piloto. Em cada
porta foram realizadas medidas em diferentes distâncias, partindo da parede interna
até 3,2m no interior da câmara de reação. Deste modo, para comparar os valores
medidos e os valores preditos pelo modelo, foi calculado um valor experimental
médio para cada uma das portas de acesso, procedimento que passa a ser descrito.

4.2.1 Cálculo do valor experimental
A Tabela 4.5 apresenta os valores medidos para o perfil de temperatura no

interior da câmara ao longo da seção transversal a partir da porta 13 (Figura 4.2).
Com base nestas medidas, obteve-se com a média aritmética uma temperatura
média na seção transversal da câmara de reação no valor de 1617,98K.

Tabela 4.5: Perfil de temperatura medida na seção transversal a partir da porta 13

Distância da parede (m) Temperatura (K)

0,7 1640,45

1,0 1640,45

1,3 1640,45

1,6 1651,69

1,9 1640,45

2,2 1573,03

2,5 1606,74

2,8 1606,74

3,1 1606,74

FONTE: Hill e Smoot, 1993; p. 881.
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O mesmo procedimento foi realizado para o perfil da temperatura no interior
da câmara de reação medido na porta 5a (Figura 4.2), apresentado na Tabela 4.6,
obtendo-se uma temperatura média de 1587,32K.

Tabela 4.6: Perfil de temperatura medida na seção transversal a partir da porta 5a

Distância da parede (m) Temperatura (K)

0,6 1615,76

0,9 1614,30

1,2 1603,60

1,5 1592,84

1,8 1572,78

2,1 1562,02

2,7 1549,92

FONTE: Hill e Smoot, 1993; p. 881.

Hill e Smoot (1993) publicaram valores medidos dos percentuais molares de
oxigênio e dióxido de carbono em duas portas da Unidade piloto. A primeira,
porta 5a (Figura 4.2), cujas medidas podem ser diretamente comparadas com a
predição do modelo para a segunda zona; e a outra, porta 3 (Figura 4.2), localizada
no topo desta Unidade. A Tabela 4.7 apresenta os valores medidos dos percentuais
de oxigênio e dióxido de carbono presente no gás de combustão na porta 5a, ao
longo da seção transversal da Unidade piloto. A composição média foi calculada do
mesmo modo descrito anteriormente, e os valores obtidos são 4,89 para o
percentual molar de oxigênio e 13,84 para o percentual molar de dióxido de carbono
presente no gás de combustão.

A Tabela 4.8 apresenta os valores medidos dos percentuais de oxigênio e
dióxido de carbono presente no gás de combustão no topo da Unidade piloto ao
longo da seção transversal a partir da porta 3 (Figura 4.2). A composição média foi
calculada do mesmo modo descrito anteriormente. Neste caso, foi obtida um
percentual médio de oxigênio no gás de combustão igual a 5,40, e um percentual de
dióxido de carbono igual a 13,57.
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Tabela 4.7: Composição do gás de combustão na porta 5a da câmara de reação da
Unidade piloto

Distância da parede (m) O2 (% molar) CO2 (% molar)

0,9 5,0 13,87

1,2 4,89 13,69

1,6 4,89 13,79

1,8 4,66 13,98

2,1 4,77 13,89

2,4 4,89 13,89

2,7 5,11 13,82

FONTE: Hill e Smoot, 1993; p. 882.

Tabela 4.8: Composição do gás de combustão na saída da câmara de reação da
Unidade piloto (porta 3)

Distância da parede (m) O2 (% molar) CO2 (% molar)

0,6 5,5 13,79

0,9 5,37 13,94

1,2 5,12 13,63

1,6 5,32 13,93

1,8 5,29 13,67

2,1 5,49 13,52

2,4 5,57 13,26

2,8 5,43 13,21

3,1 5,52 13,20

FONTE: Hill e Smoot, 1993; p. 882.

A concentração de óxido de nitrogênio presente no gás de combustão na
saída da câmara da Unidade piloto é apresentada na Tabela 4.9. A concentração
média calculada para esta concentração é igual a 589,34 ppm, ou seja 0,0581%
molar de NO.
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Tabela 4.9: Concentração de NO presente no gás de combustão na saída da
câmara da Unidade piloto (porta 3)

Distância da parede (m) NO (ppm)

0,9 607,75

1,2 595,12

1,5 594,67

1,8 588,09

2,1 581,53

2,4 568,89

FONTE: Smoot et al., 1993; p. 792.

4.2.2 Análise dos resultados
Hill e Smoot (1993) consideraram a desvolatilização do carvão um

mecanismo em duas etapas produzindo um gás de voláteis que reage em fase
gasosa, e um char sólido. A composição deste gás foi considerada constante, porém
nada foi dito quanto a distribuição dos componentes dos voláteis. Ocorre que o
modelo de três zonas da câmara de reação inclui a composição dos voláteis. Foram
encontrados na literatura três diferentes composições para os voláteis: (1) Weimer e
Clough (1981); (2) Howard (1981) e (3) Hobbs et al. (1993). E uma quarta
composição foi inferida para o carvão de Candiota, a partir de dados obtidos por
Mendes (1983) para o carvão nacional. Foram comparados os resultados preditos
pelo modelo das três zonas, usando-se estas composições, como mostra a Tabela
4.10.

Tabela 4.10: Influência da composição da matéria volátil no comportamento do
modelo

Composição da matéria volátil (%massa) Temperatura (K) Composição gás na
saída da câmara

(%molar)

Ref CH4 H2 CO2 CO H2O OUTRO
S

Zona 1 Zona 2 Zona 3 O2 CO2 NO

(1) 10,31 2,62 2,88 6,81 9,84 67,77 1511,6 1290,4 1054,4 4,9 12,6 0,058

(2) 7,09 2,84 3,41 6,81 17,59 69,07 1500,3 1277,7 1040,1 5,3 12,4 0,058

(3) 16,43 34,22 3,84 0,73 23,0 21,79 1617,6 1410,9 1189,5 5,4 10,4 0,057

(4) 6,17 4,98 63,26 19,41 2,44 11,27 1373,2 1131,2 1131,3 9,4 10,5 0,058

Observa-se na Tabela 4.10 que a predição do modelo é bastante dependente
da composição da matéria volátil. A composição do gás de combustão depende da
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composição dos voláteis, principalmente da quantidade de metano e de outros
gases (principalmente etano e eteno) presentes nos voláteis. Quanto maior a
quantidade de metano e de ‘outros’, as reações de combustão destes compostos é
favorecida, sendo maior o percentual de dióxido de carbono e menor o percentual de
oxigênio no gás de combustão. Entretanto, para a composição da ref. 3 desta tabela,
verifica-se uma diminuição na quantidade de CO2, mesmo havendo um aumento da
quantidade de metano. Isto ocorre devido ao aumento das quantidades de H2 e de
H2O presentes na composição dos voláteis.

A temperatura no interior da câmara de reação também varia com a
composição dos voláteis, e está relacionada com o calor liberado pela combustão
destes componentes. Para o cálculo do calor de combustão da matéria volátil foi
realizada uma ponderação da entalpia de combustão (∆H0

C) do metano, hidrogênio,
monóxido de carbono e ‘outros’ (principalmente etano e eteno) a 25ºC e pressão
constante, para as diferentes proporções apresentadas na Tabela 4.11.

Tabela 4.11: Calor de combustão a 25ºC para os componentes da matéria volátil

Componente da
matéria volátil

Calor de combustão do componente da mat.
volátil (kJ kg-1)* a 25ºC

CH4 -5,518x104

H2 -1,429x105

CO2 -

CO -1,009x104

H2O -

Outros -5,095x104

FONTE: *Kanury (1970)

Deste modo, o cálculo do calor de combustão da matéria volátil, ∆HCMV, pode
ser representado pela Equação (4.2).

0000

2244 outrosCOHCH CoutrosMVCCOMVCMVHCMVCHCMV HHHHH ∆α+∆α+∆α+∆α=∆ (4.2)

onde αi é a fração mássica do componente i na matéria volátil.

A Tabela 4.12 apresenta os valores do calor de combustão a 25ºC calculados
para a matéria volátil. Nesta tabela observa-se que uma matéria volátil com maior
quantidade de metano e hidrogênio apresenta maior calor de combustão e,
consequentemente, as temperaturas ao longo da câmara de reação serão mais
altas.
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Tabela 4.12: Influência do calor de combustão a 25ºC no perfil de temperatura da
câmara de reação

Composição da matéria volátil (%massa) Temperatura (K)

Ref CH4 H2 CO2 CO H2O OUTROS Zona 1 Zona 2 Zona 3

Calor combustão
da mat. volátil

(kJ kg-1) a 25ºC

(1) 10,31 2,62 2,88 6,81 9,84 67,77 1511,6 1290,4 1054,4 -4,639x104

(2) 7,09 2,84 3,41 6,81 17,59 69,07 1500,3 1277,7 1040,1 -4,538x104

(3) 16,43 34,22 3,48 0,73 23,00 21,79 1619,8 1413,2 1192,0 -7,029x104

(4) 6,17 4,98 63,26 19,41 2,44 11,27 1373,2 1131,2 1131,3 -1,863x104

Assumindo-se uma composição da matéria volátil idêntica aquelas que
apresentam maior calor de combustão, comparou-se os dados preditos pelo modelo
e os dados experimentais medidos na Unidade piloto. Na Tabela 4.13 observa-se
que o perfil de temperatura calculado pelo modelo é mais baixo do que os valores
medidos ao longo desta Unidade.

Tabela 4.13: Comparação entre os valores preditos pelo modelo e os dados
medidos na Unidade piloto

Valores preditos pelo modelo

Ref. (1) Ref.(3)

Valores medidos

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Porta 13
(Zona 1)

Porta 5a
(Zona 2)

Porta 3
(Zona 3)

T (K) 1511,6 1290,4 1054,4 1619,8 1413,2 1192,0 1617,98 1587,32 -

% O2 (molar) - 4,93 4,93 - 5,41 5,41 - 4,89 5,40

% CO2 (molar) - 12,63 12,63 - 10,37 10,37 - 13,84 13,57

% NO (molar) - - 0,058 - - 0,057 - - 0,058

Outros fatores que podem ocasionar diferenças entre os valores medidos na
Unidade piloto e os previstos pelo modelo, além da composição da matéria volátil,
são: (1) a aproximação feita para a troca térmica através do fluxo radiante médio da
unidade; (2) deficiente informação sobre a posição exata das portas (cotas), de
modo a resultar numa sobreposição equivocada dos dados preditos pelo modelo e
os medidos experimentalmente; e (3) o modelo proposto considera cada zona um
reator CSTR, calculando uma temperatura média em todo o volume de cada zona,
obtendo-se valores mais baixos para a temperatura, enquanto que as medidas
experimentais foram puntuais ao longo de uma distância de 3,2m da parede interna
da unidade.
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Com relação a composição do gás de combustão, pode-se dizer que o
modelo proposto é capaz de prever com boa precisão os percentuais de O2 e CO2

na saída da câmara de reação da Unidade piloto. Uma predição mais precisa
depende do conhecimento da composição da matéria volátil. Na Tabela 4.13
observa-se que a composição da matéria volátil apresentada por
Weimer e Clough (1981) permite predizer com boa precisão o percentual de oxigênio
na segunda zona da câmara de reação, ou seja a porta de medição 5a, e apresenta
uma boa aproximação do percentual de dióxido de carbono, com um erro relativo de
6,65%.

4.3 Resultados da Simulação da Câmara de Reação da
CGTEE

Uma vez avaliado o modelo, é possível simular algumas situações com o
objetivo de analisar o comportamento das variáveis importantes para a UTPM em
estado estacionário e estado transiente. Nesta análise considerou-se uma produção
de 100 MW de energia que, para o estado estacionário, foi modelada de duas
formas: usando-se uma zona de reação (um único reator CSTR) e três zonas de
reação (três reatores CSTR em série). Para o estado transiente são apresentados os
resultados do modelo de três zonas de reação.

4.3.1 Simulação em estado estacionário
A câmara de reação foi considerada inicialmente um único reator pseudo-

homogêneo sem variação espacial da concentração e da temperatura no volume de
controle. Posteriormente, a câmara de reação foi dividida em três zonas, cada zona
representando um reator de mistura pseudo-homogêneo com características
distintas para as suas vazões de entrada e de saída. Todo o carvão e o ar são
alimentados na primeira zona, um fluxo ascendente de cinzas leves e gases é
transferido para as zonas seguintes saindo no topo da câmara de reação, enquanto
um fluxo descendente de cinzas pesadas sai no fundo da câmara de reação,
conforme o arranjo apresentado na Figura 4.1. O objetivo desta seção é relatar a
comparação feita entre os modelos com uma única zona de reação (MC1) e com
três zonas de reação (MC3), com a finalidade de verificar qual dos dois apresenta
resultados com a precisão requerida para integrar o simulador da Usina.

A Tabela 4.14 apresenta uma comparação entre os resultados obtidos com
ambos os modelos quando se atinge o estado estacionário e os dados medidos na
Usina. Nesta tabela pode-se verificar que os modelos apresentam resultados
semelhantes no que se refere ao percentual de CO2 e de O2 presente no gás de
combustão na saída da câmara de reação, próximos dos valores medidos na
CGTEE.
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Tabela 4.14: Resultados do estado estacionário para uma produção de 100MW

Valores preditos por
MC1

Valores preditos por
MC3

Valores
medidos

% CO2 10,4 11,0 11,0

% O2 7,9 7,5 8,0

Temperatura saída (K) 1018,8 959,1 Não disponível

Observa-se, na Tabela 4.14, que o modelo MC1 prevê uma temperatura
uniforme no volume da câmara em torno de 1019K, um pouco acima daquela
prevista para a terceira câmara; ambas compatíveis com a temperatura de operação
prevista para a caldeira. Cabe salientar que estas temperaturas correspondem a
valores médios, ou seja, existe uma região de temperatura baixa próxima as paredes
d’água e uma região de temperatura elevada próxima a chama (provavelmente
superior a 1300K).

A análise do comportamento do modelo em estado estacionário foi realizada
com relação a proporção entre a quantidade de ar e de carvão alimentados na
caldeira. A Figura 4.3 apresenta uma comparação entre a temperatura predita pelo
modelo MC1 e as temperaturas preditas pelo MC3. Nesta figura é possível observar
que a temperatura da câmara atinge um valor máximo quando a proporção entre ar
e carvão na alimentação é igual a quantidade mínima necessária de O2 para
queimar 1kg de carvão.

Figura 4.3: Temperatura de estado estacionário em função da relação mássica
ar/carvão, nas zonas de reação para os modelos MC1 e MC3.
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A quantidade estequiométrica de O2 pode ser calculada com base na
quantidade de carvão alimentada na câmara e sua composição, conforme mostra a
Tabela 4.15. Considera-se que todo o carbono presente no carvão é convertido a
CO2, todo o hidrogênio a vapor d’água, todo o nitrogênio a NO e todo enxofre a SO2.

Tabela 4.15: Demanda mínima de oxigênio

Composição carvão
(%massa, b.s.)

Vazão mássica na
alimentação (kg s-1), b s.

Vazão molar na
alimentação (kmol s-1)

Demanda de
O2 (kmol s-1)

Cinzas 54,57 16,55 - -

C 32,26 9,78 0,815 0,815

H2 2,13 0,65 0,325 0,163

N2 0,67 0,203 0,0073 0,0073

O2 8,33 2,53 0,079 -

S 2,04 0,62 0,019 0,019

Total 100,0 30,33 - 1,0043

Deste modo, para queimar 30,33kg s-1 de carvão são necessários 0,9253kmol
s-1 de oxigênio; ou seja, 29,6 kg s-1 de O2, como mostra a Equação (4.3).

s
kg

,
kmol
kg

s

kmol
,

s

kmol
,

s

kmol
, Ocarvão no presenteOO 609293292530079000431 222 =×=− (4.3)

Na Figura 4.3 a temperatura atinge seu valor máximo quando a proporção
ar/carvão é igual a aproximadamente 3,6. Considerando uma vazão de ar contendo
1,1% umidade (% massa) e 23,19% de O2 (% massa, b. s.) e uma vazão de
alimentação de carvão em base úmida igual a 36,11 kg s-1, tem-se uma demanda de
oxigênio igual a 29,81 kg s-1, que é aproximadamente a quantidade mínima de O2

calculada pela Equação (4.3).

A Figura 4.3 também evidencia o fato de MC1 calcular uma temperatura
média entre a base e o topo da câmara de reação, que tem mais de trinta metros de
altura.

A quantidade de calor gerado pelas reações de combustão para o modelo
MC1 é apresentada na Figura 4.4. Esta figura confirma a necessidade de um
excesso de ar em relação a quantidade mínima para aproveitar ao máximo o calor
gerado pelas reações de combustão.

Além do que mostra a Figura 4.4, a utilização de um excesso de ar em
relação a quantidade mínima garante um percentual mínimo de monóxido de
carbono no gás de combustão na saída da câmara de reação como mostra a
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Figura 4.5. Para as condições simuladas, a quantidade ótima de oxigênio
corresponde a um excesso de ar de aproximadamente 30%.

Figura 4.4: Quantidade de calor gerado pelas reações de combustão predita pelo
modelo MC1 no estado estacionário

Figura 4.5: Concentração de Monóxido de carbono na saída da câmara de reação,
no estado estacionário.
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O decréscimo do calor gerado, observado na Figura 4.4, decorre de uma
redução no tempo de residência do carvão na câmara de reação causado pelo
aumento da vazão de ar. Este fato é ilustrado na Figura 4.6, onde se observa um
acréscimo na quantidade de carbono não reagido presente no gás de combustão.

Figura 4.6: Quantidade de carbono na câmara de reação, no estado estacionário.

A composição do gás de combustão na saída da câmara de reação é
apresentada na Figura 4.7, na qual é possível verificar que os modelos apresentam
resultados semelhantes. O percentual de CO2 está relacionado com a quantidade de
carbono presente na câmara, pois seu valor atinge um máximo quando a razão
ar/carvão é igual a proporção mínima. Deste modo, a medida que cresce a
quantidade de ar fornecido ao sistema, diminui o percentual de CO2 devido ao
aumento da quantidade de O2 e de N2 que não reagem, provocando uma diluição na
quantidade de CO2 presente no gás de combustão.
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Figura 4.7: Percentual de CO2 e O2 no gás de combustão, no estado estacionário.

Comparando-se os resultados dos modelos com os dados de composição do
gás de combustão na saída do gerador de vapor, observa-se que o modelo com três
zonas de reação apresenta melhor predição. Porém, quando se pretende
estabelecer as condições de saída da câmara de reação, os modelos de uma e de
três zonas se equivalem.

Com relação ao perfil de temperatura predito pelo modelo da câmara de
reação, observa-se que para uma produção de 100MW de energia o modelo com
uma única zona de reação prevê uma temperatura acima daquela prevista para a 3ª
zona, superestimando a troca de calor na seção de superaquecimento do vapor.
Portanto, a divisão da câmara de reação em diferentes zonas de combustão é mais
apropriada para avaliar o aproveitamento energético da caldeira.

4.3.2 Simulação em estado transiente
O comportamento do modelo dividido em três zonas no estado transiente

para uma mudança de operação da UTPM de 90MW para uma produção nominal de
100MW, utilizando 55,3% de excesso de ar na alimentação, um carvão bruto com
16% de umidade, fração mássica de água no ar igual a 0,011, temperatura de
entrada do ar de 250ºC (523,15K) e temperatura de entrada do carvão igual a 190ºC
(463,15K); é apresentado nas figuras a seguir. A Figura 4.8 apresenta o perfil de
temperatura nas três zonas de reação para estas condições.
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Figura 4.8: Perfil transiente de temperatura ao longo da câmara de reação.

Entre as variáveis de saída do modelo da câmara de reação, pode-se citar a
concentração molar dos componentes do gás de combustão, além da fração molar
destes componentes na terceira zona de reação. A Figura 4.9 apresenta a fração
molar de oxigênio e dióxido de carbono presente neste gás na terceira zona de
reação. Nesta figura pode-se observar que a câmara atinge o estado estacionário
rapidamente, em torno de 16s.

A Figura 4.10 apresenta a fração molar de vapor d’água e monóxido de
carbono presentes no gás de combustão prevista pelo modelo da câmara de reação
na saída.

O modelo da câmara de reação também prevê a fração molar de poluentes
presentes no gás de combustão na saída da câmara de reação, conforme mostra a
Figura 4.11. Nesta figura observa-se que a quantidade de dióxido de enxofre
formado durante a combustão do carvão é superior a quantidade de monóxido de
nitrogênio no gás de combustão. Estes valores foram obtidos a partir de um balanço
de massa das quantidades de nitrogênio e enxofre presentes no carvão.
Consequentemente, o percentual mássico de enxofre presente no carvão que é
convertido a SO2 é igual a 1,04% (b.s.), enquanto que o percentual mássico de
nitrogênio é igual a 0,67% (b.s.).
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Figura 4.9: Concentração de O2 e de CO2 na saída da câmara, no estado transiente.

Figura 4.10: Concentração de vapor d’água e CO na saída da câmara, no estado
transiente.
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Figura 4.11: Concentração de poluentes gasosos na saída da câmara de reação, no
estado transiente.

A Figura 4.12 apresenta a quantidade de calor total gerado na câmara de
reação através das reações de combustão durante o processo da queima do carvão,
ou seja, a soma do calor gerado em cada uma das zonas de reação. Nesta figura
verifica-se que o calor gerado total atinge seu valor estacionário, para as condições
de operação padrão da UTPM para gerar 100MW de energia, em aproximadamente
16s. Consequentemente, todos os gráficos mostrados a seguir representarão os
dados durante 20s de operação.

A análise do comportamento do modelo em estado transiente foi realizada
com relação a algumas variáveis de entrada da câmara de reação, como a
temperatura e o teor de umidade do ar, e o teor de umidade do carvão bruto que
entra nos pulverizadores. A Figura 4.13 apresenta o perfil de temperatura ao longo
da câmara de reação, comparando duas situações de operação: (1) ar entrando a
uma temperatura de 200ºC (473,15K), abaixo da temperatura média de operação de
250ºC (523,15K); e (2) ar entrando a uma temperatura de 300ºC (573,15K).

Na Figura 4.13 verifica-se um aumento nas temperaturas das zonas de
reação como resultado do aumento da temperatura média do ar na alimentação,
com relação a operação nominal da Unidade. Quantitativamente, este aumento foi
de 30ºC na temperatura da primeira zona, de aproximadamente 19ºC na segunda
zona e de 14ºC na terceira zona.
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Figura 4.12: Quantidade de calor gerado pelas reações de combustão, no estado
transiente.

Figura 4.13: Perfil transiente de temperatura em função da temperatura do ar na
alimentação da câmara de reação.
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O aumento na temperatura das zonas de reação decorre do aumento da
quantidade de energia disponível pelo ar na primeira zona da câmara, como mostra
a Figura 4.14. Também foi observado uma variação de aproximadamente 0,012% no
calor gerado pelas reações químicas com o aumento da temperatura média do ar na
alimentação, como mostra a Figura 4.15, a qual não é significativa levando em
consideração o volume total da Unidade de 3000m³.

Figura 4.14: Energia disponível pelo ar na sua temperatura de entrada na câmara
de reação.

Figura 4.15: Calor gerado pelas reações de combustão em função da temperatura
do ar na alimentação da câmara de reação
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Com base nas análises de carvão bruto realizadas na UTPM, verificou-se que
o carvão mais úmido alimentado na Unidade apresentou um percentual igual a
19,15% e o mais seco apresentou um percentual em torno de 10,50%. Para o teor
de umidade do ar, foram analisadas duas situações: (1) um dia quente de verão, em
janeiro/2004, com a temperatura do ar igual a 34ºC e 60% de umidade relativa (que
corresponde a 0,023 kg água/kg ar seco); e (2) um dia frio de inverno, em junho de
2004; com a temperatura do ar igual a 5ºC e 85% de umidade relativa (que
corresponde a 0,0044kg água/kg ar seco) (INMET, 2004). A Tabela 4.16 apresenta a
comparação entre as quantidades de água total alimentadas em cada um destes
casos e a quantidade alimentada na operação considerada padrão da UTPM para
gerar 100MW de energia.

Tabela 4.16: Quantidade de água presente na alimentação da câmara de reação

Condições de
operação

Umidade do
carvão bruto

(kgágua kgcarvão
-1)

Umidade do ar
(kgágua kgar

-1)
Quantidade de

água na
alimentação

(kg s-1)

Variação da
quantidade de H2O

com relação ao
padrão (%)

Operação nominal 0,16 0,011 10,90 -

Carvão mais seco 0,1050 0,011 9,10 -16,51

Carvão mais úmido 0,1915 0,011 11,90 9,17

Dia frio de inverno 0,16 0,0044 9,50 -12,84

Dia quente de verão 0,16 0,023 13,40 22,94

Para verificar a influência da quantidade de água que entra na câmara de
reação com o carvão bruto no comportamento das variáveis importantes para a
UTPM, utilizou-se as condições considerando uma diminuição de 16,5% na
quantidade de água alimentada durante a operação nominal, e considerando um
aumento de 9,17% na quantidade de água.

A Figura 4.16 apresenta o perfil de temperatura ao longo da altura da câmara
de reação com relação a variação da quantidade de água presente na alimentação.
De acordo com as hipóteses do modelo, a água que acompanha o carvão vaporiza
imediatamente, tomando parte da reação. Nesta figura observa-se que a
temperatura ao longo da câmara de reação aumenta com a redução da quantidade
de umidade presente no carvão na alimentação da câmara. O comportamento
observado é o resultado da redução da quantidade de calor requerida para a
vaporização da água e do favorecimento das reações endotérmicas.

Com a redução da quantidade de calor necessário para a vaporização da
água presente no carvão na alimentação, aumenta a quantidade de calor gerado
total na câmara de reação, como pode-se observar na Figura 4.17. A variação do
calor gerado total através das reações de combustão foi significativa, da ordem de
aproximadamente 8,6%.
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Figura 4.16: Perfil transiente de temperatura em função da quantidade de água
presente na alimentação de carvão da câmara de reação.

Figura 4.17: Calor gerado pelas reações de combustão em função da quantidade
de água presente no carvão na alimentação da câmara de reação.
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Na Figura 4.18 observa-se que diminui a quantidade de água na alimentação
(carvão mais seco) aumenta a quantidade de dióxido de carbono, diminuindo a
quantidade de oxigênio que não reage na saída da câmara de reação. Nesta figura,
para o carvão mais seco, foi apresentado um aumento de 7,9% na quantidade de
dióxido de carbono e uma redução de 9,1% na quantidade de oxigênio na
composição do gás de combustão, com relação a operação nominal. Enquanto que
para o carvão mais úmido foi apresentado uma redução de 6,6% na quantidade de
dióxido de carbono e um aumento de 5,2% na quantidade de oxigênio.

Figura 4.18: Composição do gás de combustão em função da quantidade de água
presente no carvão na alimentação da câmara de reação.

Para verificar a influência da quantidade de água que entra na câmara de
reação com a corrente de ar no comportamento das variáveis importantes para a
UTPM, foram escolhidas as condições de inverno e verão: a primeira, considerando
uma diminuição de 12,8% na quantidade de água alimentada durante a operação
padrão, e a outra considerando um aumento de 22,9% na quantidade de água.

A Figura 4.19 apresenta a variação de temperatura ao longo do tempo para
as diferentes alturas da câmara de reação com relação a variação da quantidade de
água presente na corrente de ar na alimentação da câmara. Nesta figura observa-se
que em dias frios com baixa umidade relativa do ar a temperatura ao longo da
câmara de reação será maior do que em dias quentes com alta umidade relativa do
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ar. O comportamento observado é o resultado do favorecimento das reações
endotérmicas pelo aumento da quantidade de água presente na alimentação.

Figura 4.19: Perfil transiente de temperatura em função da quantidade de água
presente no ar na alimentação da câmara de reação.

O favorecimento das reações endotérmicas resulta em uma diminuição da
quantidade de calor gerado total na câmara de reação, como pode-se observar na
Figura 4.20. A variação do calor total gerado através das reações de combustão não
foi muito significativa, da ordem de 1,1% para o dia de inverno e de 2% para o dia de
verão.

Na Figura 4.21 observa-se que diminui a quantidade de água na alimentação
(ar mais seco) aumenta a quantidade de dióxido de carbono e de oxigênio na saída
da câmara de reação. Nesta figura, para o ar mais seco, foi apresentado um
aumento de 0,6% na quantidade de dióxido de carbono e de 1,0% na quantidade de
oxigênio na composição do gás de combustão, com relação a operação nominal.
Enquanto que para o ar mais úmido foi apresentado uma redução de 1,8% na
quantidade de dióxido de carbono e de 1,7% na quantidade de oxigênio.



64 4. SIMULAÇÃO DA CÂMARA DE REAÇÃO

Figura 4.20: Calor gerado pelas reações de combustão em função da quantidade
de água presente na corrente de ar na alimentação da câmara de
reação.

Figura 4.21: Composição do gás de combustão em função da quantidade de água
presente na corrente de ar na alimentação da câmara de reação.



4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 65

Com base nas análises apresentadas nesta seção, pode-se concluir que a
temperatura do ar na alimentação influencia na temperatura de operação da câmara,
principalmente na primeira zona. Enquanto que o aumento da quantidade de água
na alimentação, provoca a redução da temperatura no interior da câmara de reação,
resultando em um decréscimo da quantidade de calor gerado pelas reações
químicas e um acréscimo da quantidade de oxigênio que não reage, sendo este
efeito muito mais pronunciado pela variação da umidade do carvão do que da
umidade do ar.

Outro fator observado foi que dias frios com baixa umidade relativa do ar
favorece a operação da caldeira, atingindo temperaturas mais altas do que em dias
quentes com alta umidade relativa do ar.

4.4 Considerações Finais

Neste capítulo foi mostrado o ajuste e a avaliação do modelo apresentado no
Capítulo 3; o comportamento das principais variáveis da Unidade e discutidos as
possíveis influências dessas variáveis no modelo.

O ajuste do modelo foi realizado para a quantidade de ar alimentada na
câmara de reação através da comparação entre os valores preditos e as medidas
realizadas na unidade instalada em Candiota, que incluem os percentuais de dióxido
de carbono e oxigênio presentes no gás de combustão.

A avaliação do modelo foi realizada com base em medidas experimentais
disponíveis na literatura. Os resultados mostraram que o modelo prevê um perfil de
temperatura mais baixo do que os valores medidos ao longo da Unidade piloto
instalada em Johnson City (NY), devido a influência da composição da matéria
volátil, a previsão aproximada da troca térmica na câmara de reação, bem como a
informação inexata sobre as posições das portas de amostragem.



Capítulo 5

Conclusões e Sugestões para Trabalhos
Futuros

A simulação da câmara de reação, integrada ao ciclo térmico para a geração
de energia elétrica, permite avaliar a eficiência do processo, fornecendo subsídios
para a sua otimização e para a condução de uma queima mais limpa, reduzindo os
problemas associados a emissão de poluentes gasosos. Além disso, é uma
ferramenta importante para o treinamento dos operadores da unidade.

Verificou-se que a combustão de carvão pulverizado pode ser modelada de
diferentes maneiras, usando-se desde relações totalmente empíricas, baseadas em
observações experimentais, até modelos fenomenológicos com alto grau de
detalhamento. Em vista disso, foi desenvolvido para a câmara de reação um modelo
dinâmico, pseudo-homogêneo, unidimensional e, com propriedades físicas variáveis,
capaz de predizer satisfatoriamente o seu comportamento com um baixo custo
computacional. As equações envolvidas no modelo dinâmico da câmara de reação
foram implementadas no simulador gPROMS (general Process Modelling System) e
resolvidas por um método de integração numérica implícita de passos múltiplos com
ordem e passo variáveis. O ajuste do modelo foi realizado para a quantidade de ar
alimentada na câmara de reação através da comparação entre os valores preditos e
as medidas realizadas na unidade instalada em Candiota, que incluem os
percentuais de dióxido de carbono e oxigênio presentes no gás de combustão,
obtendo-se resultados satisfatórios com erros relativos da ordem de 10%.

Com base nos resultados obtidos nas simulações estacionárias usando dados
de literatura, concluiu-se que o procedimento mais adequado para modelar um
sistema de combustão de carvão pulverizado é empregar valores para os
parâmetros cinéticos e de caracterização do carvão determinados
experimentalmente, além das condições de temperatura e pressão que mais se
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aproximam das reais. Verificou-se que a composição da matéria volátil tem uma
grande influência no perfil de temperatura e na composição dos gases de combustão
da câmara de reação.

Como existe uma carência de informações sobre o carvão da Mina de
Candiota, principalmente quando o objetivo é gaseificá-lo, a etapa de validação do
modelo ficou prejudicada. Deste modo, a avaliação do modelo foi realizada com
base em medidas experimentais disponíveis na literatura. Os resultados mostraram
que o modelo é capaz de prever o perfil de temperatura observado na Unidade piloto
instalada em Johnson City (NY). Observou-se erros relativos da ordem de 15% entre
as temperaturas previstas pelo modelo e aquelas medidas na Unidade Piloto. A
responsabilidade por este desvio foi atribuída, principalmente, à diferença existente
entre a composição da matéria volátil usada nas simulações e aquela usada na
Unidade Piloto.

Após a avaliação do modelo, o comportamento em estado estacionário das
variáveis importantes para a UTPM foi analisado: (i) no que se refere à predição da
composição dos gases na saída da câmara de reação, os modelos com uma e três
zonas de reação se equivalem; (ii) com relação ao perfil de temperaturas predito
para a operação considerada padrão, observou-se que o modelo com uma única
zona de reação previu uma temperatura acima daquela prevista para a terceira zona,
superestimando a troca de calor na seção de superaquecimento do vapor.

O comportamento do modelo de três zonas em estado transiente foi analisado
com relação a algumas variáveis de entrada da câmara de reação, como a
temperatura e o teor de umidade do ar e o teor de umidade do carvão bruto que
entra nos pulverizadores: (i) a temperatura do ar alimentado influencia na
temperatura de operação da câmara de reação, principalmente na primeira zona;
(ii) o aumento da quantidade de água na alimentação provoca a redução da
temperatura do interior da câmara de reação, resultando em um decréscimo na
quantidade de calor gerado pelas reações químicas e um acréscimo na quantidade
de oxigênio que não reage, sendo este efeito muito mais pronunciado pela variação
da umidade do carvão do que da umidade do ar.

Durante o processo de combustão de carvão pulverizado são gerados cinzas
e gases contendo compostos de nitrogênio (NOx) e de enxofre (SOx), além de CO e
CO2, que contribuem com o aquecimento global e com a redução da camada de
ozônio. Contudo, com base na literatura consultada, pode-se afirmar que não há
informações suficientes para descrever matematicamente os mecanismos de
formação e de oxidação destes compostos. Assim, foram utilizados balanços globais
para prever as quantidades destes compostos presentes no gás de combustão, na
saída da câmara de reação.

Como sugestões para trabalhos futuros salienta-se a necessidade de
informações sobre a composição do gás de pirólise e a cinética das reações de
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combustão do carvão pulverizado extraído na Mina de Candiota-RS, a investigação
quantitativa e qualitativa dos poluentes formados durante o processo de combustão
deste carvão, bem como o estudo cinético das reações envolvendo estes poluentes.
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Apêndice A

Glossário

Carbono elemento químico de massa molecular 12 kg kmol-1

Carvão combustível fóssil sólido formado a partir da matéria orgânica de
vegetais depositados em bacias sedimentares (Hobbs et al. 1993).

Char  resíduo sólido, rico em carbono, obtido a partir do processo de
desvolatilização do carvão. (Mendes, 1983)

Pirólise refere-se ao conjunto de transformações físicas e químicas
decorrentes da desvolatilização do carvão quando submetido a
ação do calor. Durante este processo são produzidos,
basicamente, um resíduo sólido (char), rico em carbono, e uma
fração volátil rica em hidrogênio (Mendes, 1983)

Processo de combustão  refere-se ao processo que envolve principalmente
a transformação do carvão em cinzas, dióxido de carbono e água.
O principal objetivo deste processo é gerar calor. Num processo de
combustão ocorrem também reações de gaseificação.

Processo de gaseificação  refere-se ao processo no qual a partícula
sólida de carvão ou char reage com gases oxidantes (oxigênio,
vapor d’água, dióxido de carbono e hidrogênio) com o principal
objetivo de produzir um gás rico em monóxido de carbono,
hidrogênio e metano (Hobbs et al. 1993).
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Determinação Experimental dos Parâmetros
Cinéticos das Reações de Combustão

A reação de combustão de carvão é heterogênea; ou seja, os reagentes e/ou
produtos estão em fases distintas. A determinação dos parâmetros cinéticos de
reações heterogêneas, nas quais o sólido é consumido, pode ser feita usando-se
uma termobalança.

Uma termobalança pode ser descrita como uma balança analítica adaptada
para realizar pesagens em condições especiais. Sendo assim, exige as condições
de trabalho usuais para uma balança analítica e mais algumas especiais para que os
resultados possam ser corretamente interpretados. Dentre as primeiras estão:
isotermicidade do ambiente, ausência de correntes de ar e ausência de vibrações.
As condições específicas estão relacionadas com o experimento que se deseja
realizar, como o tipo e a quantidade de amostra, sendo algumas inerentes ao
equipamento. As condições inerentes ao equipamento são: estabilidade,
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reprodutibilidade e efeito de empuxo. Além disso, para que se estude a cinética das
reações heterogêneas, os resultados obtidos devem fornecer informações sobre a
reação química, sem a interferência significativa de outros fatores como, por
exemplo, a resistência a difusão do reagente gasoso até a zona de reação.

Esta seção tem como objetivo descrever os ensaios preliminares realizados
em uma termobalança para determinar as condições adequadas ao estudo da
reação de combustão do carvão mineral de Candiota, iniciando-se pela
caracterização do mineral. No entanto, cabe esclarecer que, devido a problemas
com a assistência técnica do equipamento, este trabalho foi interrompido.

B.1 Caracterização do carvão pulverizado

As propriedades do carvão podem fornecer uma indicação do seu
desempenho durante a combustão. Existem ensaios que são rotineiramente
realizados com o objetivo de caracterizar o mineral, entre eles encontram-se a
análise imediata (que envolve a determinação dos teores em massa de umidade,
cinzas e matérias voláteis e carbono fixo, este calculado por diferença) e a análise
elementar (que envolve a determinação da composição em massa de carbono,
hidrogênio, nitrogênio e enxofre; oxigênio é determinado por diferença).

Outra análise importante é a das temperaturas de fusão das cinzas, que são
um conjunto de temperaturas que caracterizam o comportamento das cinzas quando
aquecidas a altas temperaturas. A temperatura inicial de deformação está
relacionada com a temperatura na qual as cinzas começam a fundir e amolecer; a
temperatura de amolecimento relaciona-se à temperatura na qual estas cinzas
apresentam uma acelerada tendência de fundir e aglomerar-se em grandes massas;
a temperatura de fusão está relacionada à temperatura em que as cinzas do carvão
tornam-se fluidas e escoam. Estas temperaturas são também afetadas pela
atmosfera da fornalha; uma atmosfera redutora geralmente leva a menores
temperaturas de fusão do que em atmosfera oxidante. Entretanto, como estas
temperaturas referem-se a teste empírico de laboratório, nem sempre é possível
estabelecer sua adequação para todos os tipos de aplicação.

A análise das cinzas fornece as percentagens de óxidos inorgânicos (óxido de
silício, óxido de alumínio, dióxido de titânio, óxido férrico, óxido de cálcio, óxido de
magnésio, óxido de potássio, óxido de sódio e trióxido de enxofre) presentes na
amostra de cinzas e são usadas para avaliar o potencial de corrosão, formação de
escória e incrustação da cinza do carvão. Uma estimação do comportamento das
cinzas pode ser obtida a partir das percentagens relativas de cada constituinte. Os
óxidos de enxofre emitidos durante a combustão do carvão são também função da
composição das cinzas, cujos óxidos alcalinos (óxido de cálcio, de magnésio, de
potássio e de sódio) podem capturá-los parcialmente. O enxofre remanescente pode
ser emitido como SO2 ou SO3, de acordo com o excesso de ar e com a temperatura
do sistema.
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Pelo exposto, a caracterização do carvão que é processado na UT Presidente
Médici (Fase B), CGTEE, é de fundamental importância para o desenvolvimento do
Simulador dos Processos Operacionais desta unidade. Os dados disponibilizados
pela Empresa foram: caracterização de duas amostras de carvão pulverizado
correspondentes ao meses de Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003, obtidos e
enviados pela Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), e informações
contidas em um relatório interno da Empresa intitulado “Dados Sobre a Fase B da
UTPM”.

Nas duas amostras citadas acima, foram efetuadas as seguintes análises:
umidade higroscópica, análise imediata, análise elementar, formas de enxofre e
enxofre total e poder calorífico superior; cujos resultados são apresentados na
Tabela B.1.

Tabela B.1: Análises do carvão pulverizado

Análise Dezembro de
2002

Janeiro de
2003

Umidade higroscópica, % 3,58 4,02

Cinza, b.s., % 54,57 53,30

Matérias voláteis, b.s., % 19,77 20,14

Carbono fixo, b.s.  % 25,66 26,56

Enxofre total, b.s., % 2,04 2,11

Enxofre pirítico, b.s., % 1,50 1,74

Enxofre sulfático, b.s., % 0,13 0,13

Enxofre orgânico, b.s., % 0,41 0,24

Carbono, b.s., % 32,26 32,10

Hidrogênio, b.s., % 2,13 2,16

Nitrogênio, b.s., % 0,67 0,65

Oxigênio + Halogênios, b.s., % 8,33 9,36

Poder calorífico superior, b.s., kJ kg-1 1,30x104 1,29x104

FONTE: CIENTEC-RS

Nas cinzas obtidas em laboratório das amostras de carvão pulverizado
correspondentes ao meses de Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003 determinou-se
a fusibilidade em atmosfera oxidante e a composição química, e os resultados
obtidos são apresentados na Tabela B.2.
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Tabela B.2: Análise das cinzas do carvão geradas em laboratório

Análise Dezembro de
2002

Janeiro de
2003

Fusibilidade em atmosfera oxidante

Temperatura inicial de deformação, °C 1260 1300

Temperatura de amolecimento, °C 1340 1380

Temperatura de hemiesfera, °C 1480 1480

Temperatura de fusão, °C 1500 1520

Composição química

Óxido de silício, % 66,0 66,0

Óxido de alumínio, % 20,4 20,8

Óxido de ferro, % 6,2 6,5

Óxido de titânio, % 0,6 0,6

Pentóxido de fósforo, % <0,1 <0,1

Óxido de cálcio, % 2,0 1,8

Óxido de magnésio, % 0,7 0,6

Óxido de sódio, % 0,18 0,16

Óxido de potássio, % 1,8 1,8

Trióxido de enxofre, % 1,0 0,9
FONTE: CIENTEC-RS

Pelas análises dos óxidos presentes nas cinzas, verifica-se que os óxidos em
maior concentração são SiO2 (66,0%) e Al2O3 (20,4%), seguidos pelo Fe2O3 (6,2%),
CaO (2,0%) e K2O (1,8%). O MgO e o TiO2 apresentaram concentrações em torno
de 0,7% e as concentrações de Na2O em torno de 0,18%; em vista disso, estes
componentes não entraram nos balanços que o compõe o modelo de combustão
inserido ao simulador de operações da UTPM.

Com relação as informações disponibilizadas em relatórios da Empresa
podem ser citadas algumas análises realizadas durante os anos de 2001, 2002 e
2003, as quais são: (1) incombusto nas cinzas leves e pesadas do carvão
pulverizado; (2) análise granulométrica do carvão pulverizado; (3) análise do teor de
umidade e cinzas no carvão pulverizado; e (4) análise de umidade, cinzas e poder
calorífico do carvão britado (bruto).

Pelas análises de incombusto, verificou-se que seu valor nas cinzas leves
apresentou uma variação entre 0,02 e 2,36%; e em geral, foi inferior ao percentual
nas cinzas pesadas, que variou entre 0,11 e 1,96 %, nas amostras da unidade IV
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(Fase B). Conforme informação da equipe técnica da Empresa, as cinzas pesadas
correspondem de 12 a 20% do total de cinzas produzidas durante a combustão do
carvão. Pelas análises granulométricas do carvão pulverizado, verificou-se que a
percentagem do passado na peneira 200 (0,074mm), oscilou entre 63,15 e 86,46%.

Pelas análises do teor de umidade e cinzas no carvão pulverizado, da
Unidade IV (Fase B), no ano de 2002, verificou-se que o teor de umidade variou
entre 0,24 e 5,18%, sendo as médias mensais iguais a 2,4, 2,9 e 2,6% nos meses
de dezembro, novembro e outubro respectivamente; o teor de cinzas variou entre
50,61 e 55,84% sendo as médias mensais iguais a 53,9, 54,4 e 53,5% nos meses de
dezembro, novembro e outubro, respectivamente.

Pelas análises de umidade, cinzas e poder calorífico do carvão britado
(médias mensais ponderadas no ano de 2002), observou-se que o teor de umidade
variou entre 14,67 e 15,77%, sendo a média  anual igual a 15,31%; o teor de cinzas
variou entre 54,02 e 55,33%, sendo a média anual igual a 54,34 e o poder calorífico
variou entre 12.500 e 12.900kJ kg-1, sendo a média anual igual a 12.800kJ kg-1.
Entretanto, estes dados parecem ter sido obtidos através de uma regressão linear.

Comparando as informações disponibilizadas pela Empresa àquelas obtidas
através das análises realizadas pela CIENTEC-RS, observou-se que os resultados
destas análises (CIENTEC-RS) apresentaram valores menores do que os limites
máximos das variações das características do carvão pulverizado apresentados pela
Empresa, porém um pouco acima das médias anuais. Entretanto, para a realização
de estudos cinéticos experimentais em Termobalança é de fundamental importância
que sejam obtidas amostras representativas do material processado na UTPM (Fase
B). Por este motivo, a Empresa autorizou a cedência de material remanescente das
análises dos meses de Dezembro de 2002 e Janeiro de 2003 para que fossem
processados na Termobalança do Departamento de Engenharia Química da
UFRGS. Deste modo, optou-se por utilizar as características do carvão de Candiota
determinados pela CIENTEC-RS para a amostra de Dezembro de 2003 nos cálculos
de combustão deste carvão.

B.2 Descrição do Equipamento

Os experimentos foram realizados utilizado-se uma termobalança STA1500
da Rheometric Scientific, apresentada na Figura B.1. Como se pode observar nesta
Figura, este equipamento é formado por um forno resistivo, dentro do qual se
encontra a câmara de reação, e uma balança analítica, permitindo dois percursos
para os gases: um ascendente (quando a alimentação do gás é feita pela parte
inferior da câmara de reação) e outro descendente (quando a alimentação é feita por
uma entrada auxiliar na parte superior da câmara de reação) conforme mostram as
Figuras B.1 e B.2.
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A termobalança STA1500 não permite escolher a altura do cadinho: o
fabricante oferece cadinhos de diferentes materiais, todos eles com 4mm de altura.
Neste trabalho foram utilizados cadinhos de alumina, pois estes resistem à altas
temperaturas.

 
Figura B.1: Termobalança, modelo STA1500

Figura B.2: Entradas de gás na câmara de reação
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B.3 Determinação das condições de trabalho para o estudo
da cinética das reações heterogêneas utilizando uma
Termobalança

Como foi dito anteriormente, a termobalança exige condições de trabalho
usuais para uma balança analítica e mais algumas especiais para que seus
resultados possam ser corretamente interpretados. Esta seção tem como objetivo
descrever a metodologia que foi empregada para determinar as condições de
trabalho.

B.3.1 Calibração térmica
Chama-se calibração térmica o conjunto de procedimentos exigidos para

calibrar o sistema de medida da temperatura, sendo necessário que se realizem
experimentos especificamente para este fim. Nestes ensaios, os cadinhos de
amostra e de referência são colocados no suporte da balança, o qual possui um
termopar fixado na base de cada cadinho. Qualquer evento que ocorra na amostra
será calculado pela medida da diferença entre a temperatura da amostra e a
temperatura de referência.

Estes ensaios foram realizados usando-se nitrogênio analítico como gás de
purga, com vazão de 55ml min-1. As rampas de aquecimento foram conduzidas com
uma taxa de aquecimento de 20ºC min-1. Cada uma das etapas dos procedimentos
de calibração será discutida separadamente, a seguir.

Linha de Base: a Linha de Base é um teste conduzido com os dois cadinhos
vazios submetido a uma rampa de aquecimento. Esta calibração resultará em uma
curva característica de fluxo de calor para a condição sem amostra. Posteriormente,
durante o processo de calibração, esta curva será subtraída dos dados obtidos em
um teste com amostra.

Safira: neste ensaio é colocada uma massa conhecida de safira, enquanto
que o cadinho de referência permanece vazio. O objetivo deste teste é determinar a
proporção entre a voltagem medida no termopar e o fluxo de calor sob determinada
faixa de temperatura.

Ao subtrair os dados do teste de safira com os dados da linha de base obtém-
se uma curva livre das diferenças e variações entre os cadinhos. Esta curva pode
ser ajustada em um polinômio, como mostra a Equação B.1.

7
8

2
321 xcxcxccy ++++= K (B.1)

O polinômio da Equação B.1 é chamado de Polinômio de Sensibilidade e
pode ser refinado posteriormente através dos testes de ponto de fusão.



B.3 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA O ESTUDO DA CINÉTICA DAS
REAÇÕES HETEROGÊNEAS UTILIZANDO UMA TERMOBALANÇA 81

Ponto de fusão de amostra padrão: o teste do Ponto de Fusão consiste na
determinação, e posterior comparação, do ponto de fusão de elementos puros como
o índio, estanho, chumbo ou zinco. Neste teste coloca-se a amostra de massa
conhecida dentro do cadinho de amostra e realiza-se uma rampa de aquecimento
com temperatura inicial menor que a temperatura de fusão da amostra e temperatura
final maior que a temperatura de fusão da amostra (diferenças mínimas de 20ºC).

Para a obtenção de melhores resultados o fabricante recomenda que sejam
realizados dois testes deste tipo com amostras diferentes. Por este motivo,
escolheu-se o Índio que possui temperatura de fusão igual a 156,59ºC e o Zinco que
possui temperatura de fusão igual a 419,53ºC. O objetivo deste teste é fornecer um
ajuste fino a curva de fluxo de calor do teste da Safira.

Forno: o termopar do forno encontra-se introduzido na resistência do forno, e
a temperatura lida por este termopar é utilizada para controlar a temperatura dentro
da câmara de reação. Os objetivos desta calibração são melhorar a resposta do
forno e linearizar as rampas de temperatura, diminuindo a diferença entre a
temperatura medida na amostra e a temperatura medida no forno. Este teste é
realizado sem cadinhos e a rampa de aquecimento deve incluir a faixa de
temperatura na qual os experimentos serão realizados. Neste procedimento de
calibração foi realizado uma rampa de aquecimento partindo da temperatura inicial
do forno, 26ºC, até a temperatura final de 1.200ºC.

B.3.2 Efeito de Empuxo
Na câmara de reação de uma termobalança existem dois efeitos: o empuxo

estático e a força de arraste. O empuxo estático é o mesmo estudado por
Arquimedes (287-212 a.C.) e a força de arraste é resultante da ação de uma
corrente gasosa sobre o cadinho dentro da câmara de reação (Lansarin, 1986).
Quando o reagente gasoso percorre a câmara de cima para baixo, tem-se uma força
que tende a “aumentar” o peso da amostra. Quando o fluxo gasoso apresenta o
sentido contrário, verifica-se uma “redução” do peso da amostra. A resultante destas
duas forças pode ser significativa, exigindo uma correção nas curvas peso da
amostra versus tempo obtidas diretamente do equipamento. Sabe-se que a
resultante destas forças varia proporcionalmente com a velocidade e o peso
molecular do gás, sendo influenciada pela temperatura da câmara da reação. Além
disto, o empuxo é desprezível quando comparado à força de arraste.

A resultante destas forças deve ser determinada para dois gases reagentes,
com três velocidades de entrada cada um. Este teste é realizado com os cadinhos
vazios, conduzindo duas isotermas em diferentes temperaturas. Em conseqüência,
ficará estabelecida uma correção, a ser aplicada nos resultados dos ensaios.

Este teste foi realizado nas temperaturas de 300ºC e 750ºC com uma vazão
de nitrogênio igual a 55ml min-1, de baixo para cima como mostra a Figura B.3.
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Figura B.3: Efeito de empuxo em diferentes temperaturas

A tendência de crescimento da força resultante com o aumento da
temperatura também foi verificada por Lansarin, 1986.

A Figura B.4 apresenta os resultados obtidos para três vazões diferentes, de
baixo para cima, 35ml min-1, 50ml min-1 e 77ml min-1 numa mesma temperatura, de
800ºC, realizando a troca do gás de purga para o gás reagente, nitrogênio analítico e
dióxido de carbono puro respectivamente. A troca do gás se dá no momento em que
a curva apresenta um pico descendente.



B.3 DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA O ESTUDO DA CINÉTICA DAS
REAÇÕES HETEROGÊNEAS UTILIZANDO UMA TERMOBALANÇA 83

Figura B.4: Efeito de empuxo em diferentes vazões

B.3.3 Reprodutibilidade
Os teste de decomposição do oxalato de cálcio monohidratado e do sulfato de

cobre pentahidratado são recomendados pelo fabricante para o operador se
familiarizar com os procedimentos de operação do equipamento. Estes dois
compostos apresentam picos tanto em temperatura baixa como em temperatura alta.

Aproveitando os dados do fabricante, foi realizado o teste de reprodutibilidade
utilizando amostras de sulfato de cobre pentahidratado. Na decomposição o sulfato
perde peso através do desprendimento das moléculas de água da sua estrutura,
esta reação é endotérmica e ocorre em multi-estágios, como mostram as
Equações B.2, B.3, B.4 e B.5. A perda de peso ocorre na faixa de temperatura entre
90ºC e 850ºC.

OHOH.CuSOOH.CuSO 22424 235 +→ (B.2)

OHOH.CuSOOH.CuSO 22424 23 +→ (B.3)

OHCuSOOH.CuSO 2424 +→ (B.4)

Zona de temperatura
crescente
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OHSOCuOCuSO 22
1

24 ++→ (B.5)

Neste caso foram realizados quatro testes com nitrogênio analítico com vazão
de 55ml min-1 e 18,2mg de amostra, observando-se a variação do peso da
substância com a elevação da temperatura. A Figura B.5 apresenta a variação do
peso da amostra em função do tempo de duração dos testes.

Figura B.5: Decomposição do sulfato de cobre pentahidratado

De acordo com os resultados apresentados na Figura B.5 o equipamento
apresenta ótima reprodutibilidade e o tempo de reação não foi suficiente para
verificar a quarta etapa da reação de decomposição do sulfato de cobre
pentahidratado.

Na Figura B.6 é apresentada a variação do peso da amostra em função da
temperatura, esta figura confirma a excelente reprodutibilidade do equipamento,
verificado na Figura B.5.

O fabricante recomenda o uso dos testes de decomposição do oxalato de
cálcio e do ferro pentahidratado para analisar o efeito da taxa de aquecimento e o
efeito do tamanho da partícula da amostra.
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Figura B.6: Decomposição do sulfato de cobre pentahidratado

 B.4 Estudo cinético das reações de combustão utilizando
uma termobalança

Para que se estude a cinética das reações heterogêneas, os resultados
experimentais devem fornecer informações sobre a reação química, sem a
interferência significativa de outros fatores como, por exemplo, a resistência a
difusão do reagente gasoso até a zona de reação. Esta seção tem como objetivo
descrever a metodologia empregada para determinar as condições adequadas ao
estudo da reação de combustão do carvão mineral de Candiota.

B.4.1 Procedimento experimental
Ao utilizar uma termobalança para estudar as reações que ocorrem durante a

gaseificação do carvão, observa-se que a perda de peso do sólido se dá em duas
etapas distintas: a primeira é chamada de pirólise, cujo produto consiste em char e
gases; e a segunda, chamada de gaseificação, tem como reagente sólido o char
gerado durante a pirólise. Como o objetivo deste trabalho é estudar a segunda etapa
da reação, a primeira etapa é realizada a uma taxa de aquecimento constante e
igual em todos os experimentos de modo que não influencie na taxa de gaseificação.
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Nos testes preliminares aqui descritos, a amostra de carvão foi colocada no
cadinho de amostra, enquanto que o cadinho de referência permaneceu vazio. Para
conduzir o aquecimento da amostra em atmosfera inerte e, consequentemente,
realizar a pirólise do carvão, foi utilizado nitrogênio analítico. A rampa de
aquecimento foi conduzida com uma taxa constante de 40ºC min-1 e mantida igual
para todos os testes realizados. A amostra foi aquecida até a temperatura de
1100ºC. Após atingir-se a temperatura final, esperava-se 10min para a estabilização
da temperatura e trocava-se o nitrogênio pelo dióxido de carbono puro.

Influência da vazão: o objetivo de se estudar a influência da vazão é
encontrar uma velocidade para o gás reagente na qual a resistência a difusão no
filme gasoso não seja a etapa controladora da reação. Para este propósito foram
utilizadas vazões de 110ml min-1, 150ml min-1 e 200ml min-1, tanto para o nitrogênio
como para o dióxido de carbono. O cadinho de alumina utilizado para estes testes
possui 4mm de altura.

A análise dos resultados somente permitiu concluir que, nestas condições, a
reação sofre controle difusivo. Os cálculos realizados mostraram que no final de
240min de reação ainda havia aproximadamente 3,7mg de carvão para gaseificar,
esta quantidade foi obtida através da Equação (A.6), na qual m0 é a massa inicial de
sólidos colocada no cadinho, mH2O

 é a massa de água perdida pela amostra (a
105ºC), mvol é a massa de voláteis presentes na amostra, e mcz a massa de cinzas
da amostra.

( )czvolOHc mmmmm ++−=
20 (B.6)

A resistência difusiva observada durante os testes foi, inicialmente, atribuída
ao filme gasoso que se forma entre a superfície do leito e a borda do cadinho. O
equipamento utilizado nestes ensaios não permite escolher a altura do cadinho: o
fabricante oferece somente cadinhos de alumina com 4mm de altura. A maneira
encontrada para reduzir esta resistência foi “subir” o leito através da adição de um
leito inerte de alumina no fundo do cadinho.

Influência do percurso do gás: conforme foi apresentado, a termobalança
utilizada permite dois percursos para os gases: um ascendente, e outro
descendente, conforme mostram as Figuras B.1 e B.2.

Na configuração padrão, o gás entra na parte inferior da câmara de reação,
fluxo ascendente, como mostra a Figura B.2. Para alterar o percurso do gás no
interior da câmara de reação, a linha do gás deverá ser conectada na entrada
auxiliar mostrada na Figura B.1.

A Figura B.7, a título de exemplo, apresenta os resultados do teste realizado
utilizando a configuração padrão, com ar sintético como gás reagente a uma vazão
de 66ml min-1, uma taxa de aquecimento de 20ºC min-1 e temperatura final de
1100ºC. Nesta situação a reação de combustão apresentou maior controle difusivo e
menor efeito de empuxo.
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Figura B.7: Entrada de gás na parte inferior da câmara de reação, fluxo
ascendente

Quando foi trocado o sentido do fluxo para descendente, verificou-se maior
efeito de empuxo, porém o gás reagente entra diretamente em contato com a
superfície da amostra.

Nos diversos experimentos realizados com os dois sentidos de fluxo,
verificou-se que ao final da reação ainda havia massa de carbono para gaseificar
permanecendo, portanto, o controle difusivo da reação. Este controle difusivo pode
ser atribuído ao tipo de cadinho ou a quantidade de amostra, entre os outros fatores
já apresentados.

Tempo de lavagem do forno: após colocar o cadinho da amostra no
respectivo suporte e fechar o forno da termobalança deve-se realizar uma lavagem
com o gás de purga (nitrogênio analítico) para eliminar possíveis contaminações
com o ar ambiente. O tempo necessário para realizar a troca de atmosfera no interior
do forno foi determinado através da análise cromatográfica dos gases na saída do
forno a cada 5 minutos, utilizando um cromatógrafo VARIAN 3600 com um detector
TCD e temperatura da coluna de 50ºC.
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B.5 Conclusões

Em relação a caracterização do carvão, observou-se que os resultados das
análises avaliadas referem-se a amostras médias ou compostas, não havendo
vinculação das mesmas com as condições operacionais da caldeira. Para contornar
este fato seriam analisados dados de planta onde se vinculassem as condições de
operação (vazões, temperaturas) e as características do carvão e das cinzas.

A realização dos procedimentos de calibração permite a obtenção de dados
experimentais confiáveis, que fornecem informações sobre a reação química, sem a
interferência significativa dos fatores inerentes ao tipo de equipamento utilizado.
Como resultado da etapa de “Determinação das Condições de Trabalho para o
Estudo da Cinética das Reações de Combustão do Carvão Utilizando uma
Termobalança”, ficou estabelecido que:

 i. antes da realização dos ensaios, deve ser realizada uma “lavagem” da
câmara de reação com nitrogênio analítico a 200ml min-1 durante, pelo
menos, 10min;

 ii. fluxo dos gases no interior da câmara de reação deve ser descendente,
com vazão  superior a 180ml min-1;

 iii. os ensaios devem ser conduzidos com alumina no fundo do cadinho, de
maneira tal que o leito de sólidos alcance a borda do mesmo;

 iv. todas as providências acima descritas não são suficientes para que se
possa garantir controle cinético da reação, sendo necessário trabalhar a
temperaturas mais baixas que as praticadas até o momento. Cumpre
esclarecer que o objetivo inicial foi realizar os experimentos a
temperaturas próximas da temperatura de operação da câmara de
reação da caldeira da UTPM.



Apêndice C

Cálculos adicionais ..................................................................................................... 89

C.1 Nomenclatura .................................................................................................... 89
C.2 Entalpia Específica dos Componentes.......................................................... 90
C.3 Entalpia das Reações ...................................................................................... 93

Cálculos adicionais

O objetivo desta seção é apresentar o equacionamento para a variação das
entalpias dos componentes e das reações consideradas mais importantes em função
da temperatura.

C.1 Nomenclatura

Cpj Calor específico do componente j a pressão constante, em kJ kmol-1K-1,
onde j = C, CO2, CO, H2O, H2, O2, N2, NO, SO2, CH4,  C2H6,  C2H4, Al2O3,

Fe2O3, SiO2 e CaO.

? Hj Entalpia específica do componente j a pressão constante, em kJ kmol-1

∆Hri Entalpia da Reação i, em kJ kmol-1, onde i = 1, 2, ..., 10

∆Hri
0 Entalpia da Reação i, em kJ kmol-1, na temperatura de referência,

geralmente 298K

T Temperatura em Kelvin



90 3. CÁLCULOS ADICIONAIS

C.2 Entalpia Específica dos Componentes

Desprezando quaisquer variações de entalpia devido à mistura, de forma que
as entalpias parciais molares são iguais às entalpias molares das espécies puras, a
entalpia específica dos componentes foi calculada a partir da variação de entalpia
para um componente  j qualquer que está sendo aquecido de uma temperatura de
referência até uma temperatura T qualquer, na ausência de mudança de fase, pela
Equação C.1.

( )∫=∆
T

T ij
ref

dTTCpH (C.1)

A Tabela C.1 apresenta os calores específicos dos componentes da mistura
reacional, Cpj, encontrados em literatura (Perry, 1999).

A forma integrada das equações para os calores específicos dos
componentes no intervalo de temperatura entre a temperatura de referência até a
temperatura da câmara (T), é apresentada na Tabela C.2.

Tabela C.1: Calor específico dos componentes

Nº Comp. Calor específico (kJ kmol-1K-1) Temp. (K)

1 C
2

489437
011019111

T
T,, −+ 273-1373

2 CO2
2

818519
0115029243

T
T,, −+ 273-1200

3 H2O
253 107909621030666447533 T,T,, −− ×+×− 273-1073

4 H2 T,, 0034071727 + 273-2500

5 O2 2

785862
0011062534

T
T,, −+ 300-5000

6 CO T,, 005063327 + 273-2500

7 SO2
200000347500222023832 T,T,, −+ 300-2500

8 CH4

2

5

5

4

2

3

3

21
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+

T
C

cosh
C

T
C

senh
CC T

C
T

C

C1 =33,300; C2 =79,93; C3 =2086,9; C4 =41,6;

C5=991,96

50-1500
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Tabela C.1 continuação

9 C2H6
2

5

5

4

2

3

3

21



























+



























+

T
C

cosh
C

T
C

senh
CC T

C
T

C

C1=40,330; C2=134,22; C3=1655,5; C4=73,22;

C5=752,87

200-1500

10 FeS2 T,, 0559079944 + 273-713

11 Fe2O3 2

1772691
06720498103

T
T,, −+ 273-1097

12 C2H4

2

5

5

4

2

3

3

21



























+



























+

T
C

cosh
C

T
C

senh
CC T

C
T

C

C1 =33,380; C2 =94,79; C3 =1596; C4 =55,1; C5

=740,8

60-1500

13 NO
2

654397
0009755070433

T
T,, −+ 300-5000

14 N2 T,, 0042021427 + 300-3000

Principais Componentes das Cinzas

15 Al2O3 2

2187603
0376044592

T
T,, −+ 273-1973

16 CaO
2

452174
0203086841

T
T,, −+ 273-1173

17 MgO
2

873785
0050046945

T
T,, −+ 273-2073

18 K2O.Al2O3.

3SiO2

2

9759431
03440978289

T
T,, −+ 273-1373

19 Na2O.Al2O

3.3SiO2

2

7025450
04900034267

T
T,, −+ 273-1373

20 Ti2O 2

175427
0316044649

T
T,, −+ 273-713

FONTE: Perry (1999).
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Tabela C.2: Entalpia Específica dos Componentes

Nº Comp. Entalpia Específica (kJ kmol-1)

1 C 0085680
044489437

005509111 2 ,
T

,
T,T, −++

2 CO2 3516158
818519

00575029243 2 ,
T

T,T, −++

3 H2O 5399331030319101535344833 3623 ,Tx,Tx,T, −+−+ −−

4 H2 6384100017071727 2 ,T,T, −+

5 O2 2113004
785862

00055062534 2 ,
T

T.T, −++

6 CO 6584560025063327 2 ,T,T, −+

7 SO2 991056110110011023832 352 ,Tx,T,T, −−+ −

8 NO 0712283
654397

108775470433 24 ,
T

Tx,T, −++ −

9 N2 2682960021021427 2 ,T,T, −+

10 CH4 (33,3Tsenh(2086,9/T)cosh(991,96/T)+166805,92cosh(2086,9/T)cosh(99

1,96/T)-41265,54senh(991,96/T)senh(2086,9/T)-

135569senh(2086,9/T)cosh(991,96/T))/(senh(2086.9/T)/cosh(991.96/T)

11 C2H6 (40,33Tsenh(1655,5/T)cosh(752,87/T)+222201,21cosh(1655,5/T)

cosh(752,87/T)-55125,14senh(752,87/T)senh(1655,5/T)-

179801,22senh(1655,5/T)cosh(752,87/T))/(senh(1655,5/T)

cosh(752,87/T))

12 C2H4 (33,38Tsenh(1596/T)cosh(740,8/T)+151284,84cosh(1596/T)

cosh(740,8/T)-40818,08senh(740,8/T)senh(1596/T)-

120982,64senh(1596/T)cosh(740,8/T))/(senh(1596/T)cosh(740,8/T))

13 Al2O3 0836559
992187602

01879044592 2 ,
T

,
T,T, −++

14 Fe2O3 8539774
991772690

03360498103 2 ,
T

,
T,T, −++

15 CaO 3814895
452174

01015086841 2 ,
T

T,T, −++

16 SiO2 4210890
1263568

00935098747 2 ,
T

T,T, −−+
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C.3 Entalpia das Reações

De acordo com Kanury (1975), a entalpia de uma reação química, ∆Hri, é igual
a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes envolvidos,
como mostra a Equação C.2.

REAGENTESPRODUTOSr HHH
i

∆−∆=∆ (C.2)

A variação de ∆Hri com a temperatura, mantendo a pressão constante, é dada
pela Equação C.3.

dT
Hd

dT
Hd

dT

Hd
REAGENTESPRODUTOSri ∆

−
∆

=
∆

(C.3)

Substituindo a definição de calor específico a pressão constante na
Equação C.3, tem-se:

REAGENTESPRODUTOS
r CpCp

dT
dH

i −= (C.4)

Para acompanhar a variação da entalpia entre duas temperaturas utiliza-se a
forma integrada da Equação C.4.

( )∫ −=∆−∆
T

T REAGENTESPRODUTOSrr
refii

dTCpCpHH 0 (C.5)

ou seja,

∫ ∆+∆=∆
T

T jrr
refii

dTCpHH 0 (C.6)

Para uma reação genérica, representada pela Equação C.7, o ∆Cp é
calculado através da Equação C.8.

DCBA
a

d

a

c

a

b +→+ (C.7)

ABCD CpCp
a
b

Dp
a
c

Cp
a
d

Cp −−+=∆ (C.8)

Aplicando as Equações C.6 e C.8 para as principais reações envolvidas na
combustão de carvão, tem-se para a reação 1:
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( )dTCpCpCpHH
T

T CCOCOrr
ref

∫ −−+∆=∆
2

20
11 (C.9)

Para a reação 2, tem-se:

( )dTCpCpCpCpHH
T

T COHHCOrr
ref

∫ −−++∆=∆
22

0
22 (C.10)

Para a reação 3, tem-se:

( )dTCpCpCpHH
T

T COCOrr
ref

∫ −−+∆=∆
22

0
33 (C.11)

Para a reação 4, tem-se:

( )dTCpCp,CpHH
T

T COCOrr
ref

∫ −−+∆=∆
2

500
44 (C.12)

Para a reação 5, tem-se:

( )dTCpCpCpCpHH
T

T OHCOHCOrr
ref

∫ −−++∆=∆
222

0
55 (C.13)

Para a reação 6:

( )dTCpCp,CpHH
T

T COOCOrr
ref

∫ −−+∆=∆
22

500
66 (C.14)

Para a reação 7:

( )dTCp,CpCpHH
T

T OHOHrr
ref

∫ −−+∆=∆
222

500
77 (C.15)

Para a reação 8:

( )dTCpCpCpCpHH
T

T CHOOHCOrr
ref

∫ −−++∆=∆
4222

220
88 (C.16)

Para a reação 9:

( )dTCpCp,CpCpHH
T

T HCOOHCOrr
ref

∫ −−++∆=∆
62222

53320
99 (C.17)

Para a reação 10:

( )dTCpCpCpCpHH
T

T HCOOHCOrr
ref

∫ −−++∆=∆
42222

3220
1010 (C.18)



Nomenclatura

Parâmetros

A  área da seção transversal da câmara de reação (m²)

Ei  energia de ativação da reação química i (kJ kmol-1)

Fi0  taxa molar do componente i na entrada (kmol s-1)

h  altura da câmara de reação (m)

k0i  fator de freqüência da equação de Arrhenius da reação i,
(m3 s-1kg-1

.) ou (m3 s – 1 kmol –1)

MMi  massa molar do componente i, e da média (∑yiMMi) de uma mistura
(kg kmol-1)

R  constante universal do gases (kJ kmol-1K-1)

Tref  temperatura de referência, 25ºC (298K)

T0ar  temperatura de entrada do ar (K)

T0s  temperatura de entrada do carvão (sólido) (K)

U  coeficiente global de transferência de calor (kJ s-1m-2K-1)

wi  taxa de massa do componente i (kg s-1)

yiar  fração molar do componente i do ar
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Variáveis

Cpi  calor específico molar do componente i (kJ kmol-1K-1)

ipC   calor específico médio da mistura i (∑yiCpi) (kJ kmol-1K-1), (∑αiCpi)
(kJ kg-1K-1)

Fi  taxa molar do componente i (kmol s-1)

Hi  entalpia do componente i na temperatura T (kJ kmol-1)

ki  constante cinética da reação i na fase sólida (m3 s-1kg-1) ou na fase
gás (m3 s-1kmol-1)

Ni  número de moles do componente i

P  pressão total na câmara de reação (kPa)

iQ&   taxa de calor relativa ao componente i (kJ s-1)

0iQ&   taxa de calor relativa ao componente i na entrada (kJ s-1)

ri  taxa de reação para o componente i dada em: kmol s-1kg-1 de
carbono para as reações heterogêneas, ou kmol s-1m-3 para as
reações homogêneas

T  temperatura da câmara de reação (K)

t  tempo de reação (s)

V  volume da câmara de reação (m3)

Vgas  volume ocupado pelos gases na câmara de reação (m3)

Vs volume ocupado pelos sólidos presentes na câmara de reação (m3)

wcz0  taxa de massa de cinzas entrando na câmara de reação (kg s-1)

wczv  taxa de massa de cinzas arrastadas junto com os gases para fora da
câmara de combustão (kg s-1)

wcvf  taxa de massa de cinzas que aglomera e sai pelo fundo da câmara
de reação (kg s-1)

Wi  massa total do componente i (kg)
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yi  fração molar do componente i

Símbolos gregos

αf fração mássica de água presente no ar

αH2O ar fração mássica de água presente no ar

αH2O s  umidade higroscópica do carvão

αi  fração mássica do componente i do carvão (base seca)

αi MV  fração mássica do componente i dos voláteis (base seca)

αSR  fração mássica de enxofre que reage (base seca)

∆Hºrj  entalpia da reação j a pressão constante e temperatura igual a 25ºC
(kJ kmol-1)

∆Hrj  entalpia da reação j a pressão constante na temperatura da câmara
de reação (kJ kmol-1)

ε  fração de volume da câmara de reação ocupada pelos gases

γi  coeficiente estequiométrico do componente i na reação de
combustão

Ω  fator de efetividade global

ρs  densidade específica do carvão pulverizado (kg m-3)

Sub-índices

ar  ar

C  carbono

CFIX  carbono fixo presente no carvão

CTOT  carbono total presente no carvão
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cz  cinzas

f  cinzas que aglomera e sai pelo fundo da câmara

gas  mistura gasosa

GER  gerado

MF  mudança de fase

MV  matéria volátil

N  nitrogênio presente no carvão

outros  representa a média entre os compostos C2H4 e C2H6

ref  referência

s  carvão pulverizado

SR  enxofre que reage

v  cinzas arrastadas com os gases de combustão

w  paredes


