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1. Biomassa e Bioenergia

Bioenergia é o termo genérico para designar a energia derivada da biomassa.

Neste contexto, define-se (Directiva 2001/77/EC de 27 de Setembro de 2001 )
como biomassa:

"a fracção biodegradável de produtos e resíduos da agricultura (incluindo
substancias vegetais e animais), da floresta e das indústrias conexas, bem

como a fracção biodegradável dos resíduos industriais e urbanos".

A biomassa inclui materiais tais como a madeira, palha, restos animais, ou seja,
materiais que constituíam matéria viva até recentemente – contrariamente aos
combustíveis fósseis.
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Esses materiais podem ser utilizados directamente em sistemas de
combustão, ou então ser convertidos em bio-combustíveis.

O carvão de madeira e o biodiesel, por exemplo, são biocombustíveis
produzidos a partir de madeira e sementes de plantas, respectivamente.

Apesar de representar apenas uma pequeníssima fracção da massa total da
Terra, a biomassa constitui um enorme reservatório de energia.

A biomassa é um reservatório de energia que está constantemente a ser
renovado, com base no fluxo de energia solar, através do processo de
fotossíntese; trata-se, portanto, de um reservatório de energia solar.

Se existir uma gestão sustentada dos recursos de biomassa, ou seja, se o
nível de consumo não exceder o nível natural de produção, a utilização de
bio-combustíveis não deverá gerar mais energia e emissão de CO2, do que
os processos naturais.
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Biomassa como um reservatório de energia solar
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Recursos de biomassa (bioenergia)

Floresta

Agricultura

Resíduos (urbanos e industriais)
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Floresta

Uma floresta bem gerida constitui um recurso sustentável de combustível,
absorvendo o CO2 atmosférico à medida que cresce, e mais tarde
providencia um substituto para os combustíveis fósseis.

A limpeza da floresta tem uma importância estratégica:

Necessidade de organização de espaços e limpeza regular, com o objectivo
por exemplo de prevenção de incêndios florestais;

Actividades complementares à utilização dos recursos florestais para
outros fins (por exemplo, a extracção de madeira para industria da
construção, mobiliário, celulose, etc.) exercem aqui um papel importante.

A biomassa sólida resultante da limpeza da floresta ou a parte
remanescente do abate de árvores para fins industriais, pode ser utilizada
directamente em sistemas de combustão para produzir calor ou energia
eléctrica.
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Agricultura

O aproveitamento energético dos produtos da actividade agrícola pode ser
visto de duas perspectivas:

Utilização de resíduos (subprodutos agrícolas), ou ainda dos produtos
excedentes da actividade agrícola;

Culturas de produtos cujo destino é exclusivamente a produção de energia,
as designadas culturas energéticas (energy crops).
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Combustíveis à base de biomassa

Combustíveis sólidos

Madeira

Carvão vegetal

Resíduos da floresta e da agricultura (resíduos tal e qual ou
triturados, estilha, briquetes, pellets)
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Pré-tratamento do combustível sólido

- Recolha

- Preparação

- Secagem

- Trituração
Produção de estilha para utilização ou então

triturados finos para densificação posterior.

- Densificação (pellets e briquetes)

- Distribuição e armazenamento
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Produção de lenha, estilha, briquetes e pellets
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2. Tecnologia de combustão

O estudo da tecnologia de combustão envolve conceitos de:

Termodinâmica (que indica a distribuição de produtos e a energia
libertada);

Cinética (velocidade de reacção química);

Fenómenos de transferência (massa, calor e quantidade de
movimento).

No processo de combustão, o curso da reacção é determinado por três variáveis
fundamentais (3 T’s):

Temperatura

Tempo de residência

Turbulência
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Temperatura

A temperatura afecta a cinética das reacções pois as constantes de velocidade das
reacções aumentam exponencialmente com a temperatura (lei de Arrhenius).

Tempo de residência

O aumento do tempo de residência a que os reagentes são sujeitos fazem
aumentar o respectivo grau de conversão em produtos;

Turbulência

A turbulência a que o efluente é sujeito é essencial quer para assegurar uma
efectiva mistura do comburente (oxigénio) com o combustível, quer para
assegurar uma boa distribuição da temperatura e dos radicais que são
produzidos e necessários a um bom andamento da reacção de combustão.

Estas três variáveis têm ainda um significado económico e,
consequentemente a sua optimização é de extrema importância.
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2.1. Combustão de sólidos

A combustão duma partícula carbonácea sólida envolve um conjunto de processos,
que podem ocorrer em paralelo ou de forma sequencial, e entre eles destacam-se:

Aquecimento e secagem

Pirólise (ou desvolatilização)

Combustão dos voláteis e do carbonizado

Fragmentação

Abrasão

A importância relativa destes processos varia, e depende de:

Tecnologia de conversão energética utilizada

Condições operatórias

Características do combustível
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Decomposição térmica e combustão/gasificação duma partícula de

biocombustível sólido.

biomass 
particle

char 
particle

Não são aqui representados processos de fragmentação e abrasão da partícula.
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Aquecimento e Secagem

Ao entrar num sistema de combustão, a partícula de biocombustível sólido vai
aquecer até atingir uma temperatura próxima da temperatura a que se encontra a
câmara de combustão.

A partícula carbonácea experimenta taxas de aquecimento na gama de
100ºC/s até valores superiores a 1000ºC/s.

À medida que aquece a partícula vai secando, à custa da evaporação da água

fisicamente adsorvida na superfície (externa e interna) da partícula.

A secagem ocorre durante os estágios iniciais de aquecimento da
partícula e para baixas temperaturas (<100ºC).
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Uma vez que a vaporização da água consome energia, o que sucede é que a

presença de água (humidade) no combustível contribui para o abaixamento

da temperatura de combustão.

Em sistemas de combustão de biomassa para os quais o teor de

humidade é superior a 60% (em massa, btq), o processo de

combustão não se consegue “auto-sustentar”.

É por este motivo que o teor de humidade no biocombustível sólido tem uma

grande importância, e daí a necessidade de nalgumas circunstâncias ser

necessário efectuar a secagem da biomassa antes da sua utilização.



18Combustion and gasification in fluidized beds, 2006, Prabir Basu, CRC Press.
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Pirólise (ou desvolatilização)

A pirólise, também muitas vezes designada por desvolatilização, refere-se à
degradação térmica da partícula carbonácea na ausência de fornecimento

externo de agente oxidante.

Os produtos de pirólise incluem:
Carbonizado

Alcatrões

Gases (CO2, CO, H2, CH4, C2H6)

Apesar da análise imediata nos fornecer informação sobre o teor em matéria
volátil no combustível, a quantidade e composição relativa dos voláteis

libertados durante a fase de pirólise é influenciada por:

Taxa de aquecimento da partícula

Temperatura final

Composição do combustível (uma variável importante é a razão C/H)

Tamanho de partícula

Pressão
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Composição de diferentes combustíveis (ênfase para a matéria volátil)

Carvão Biomassa

florestal

Lama

biológica RSU*Antracite Betuminoso

Análise imediata (%wt) (btq)

Humidade 3.2 4.4 9.0 9.7 28

Cinzas 6.8 13.8 2.3 18.4 24

Matéria volátil 2.0 28.5 77.7 59.6 40.8

Carbono fixo 88.0 53.3 11.0 12.3 7.2

Análise elementar (%wt) (bs)

Cinzas 7.0 14.4 2.5 20.4 33.3

C 88.5 69.0 49.8 41.1 33.1

H 1.0 4.0 6.7 5.7 4.9

N 0.7 1.8 3.0 4.0 1.0

S 1.3 0.9 não detectado 1.2 0.3

O (por diferença) 1.5 9.9 38.0 28.6 25.5

Outros - - - - 1.9

bqt – base tal e qual
bs – base seca
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Evolução da perda de massa duma partícula carbonácea durante a fase de pirólise

Fonte: Syntectic Fuels, RF Probstein and RE Hicks, 2002.

Aquecimento da partícula.
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Na figura 2.3 são apresentados resultados de experiências TGA

(ThermoGravimetric Analysis) para quatro tipos de madeira.
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Composição dos voláteis - Biomassa

CO, H2, CO2 e CH4 são os principais componentes gasosos presentes nos voláteis;

Com o aumento da temperatura de desvolatilização, o CO2 decresce enquanto que
o CO e H2 aumentam;

Às temperaturas mais elevadas, os produtos de pirólise CO, H2, CH4 representam
mais de 70–80%(v/v) das espécies libertadas.

% vol
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Liu et al. (2002) utilizam o seguinte modelo de desvolatilização para simular a

composição dos voláteis, durante a combustão de partículas de madeira de

pinheiro em leito fluidizado circulante.

[ ] 25 T105T0.1183120.72CO,%v ××+×−= −

[ ] 25
2 T107T0.1991140.51,%vCO ××+×−= −

[ ] 25
2 T105T0.146774.44,%vH ××−×+−= −

[ ] 25
4 T104T0.102649.345,%vCH ××−×+−= −

[ ] 25
62 T104T0.102649.345,%vHC ××−×+−= −

T em K



25

A revisão realizada por:

Neves D, Thunman H, Matos A, Tarelho L, Gomez-Barea A. Characterization

and prediction of biomass pyrolysis products. Progress in Energy and

Combustion Science, 2011; 37: 611.



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38

Modelação da pirólise de partículas carbonáceas

A evolução da perda de massa global duma partícula carbonácea , ou

libertação de espécies individuais, durante a fase de pirólise tem sido
geralmente simulada de acordo com um modelo de primeira ordem, designado por
modelo “S”, do género:

( )n0d mmk
dt

dm
−×=









×
−

×= TR

E

0d

d

ekk

m – massa de voláteis libertada até ao instante t, kg
m0 – massa total de voláteis na partícula, kg
n –ordem da reacção, -
t – tempo, s
kd – constante de velocidade, s-1

k0 – factor pré-exponencial, s-1

Ed – energia de activação, J·mol-1

R – constante dos gases perfeitos, 8.314 J·mol-1·K-1

T – temperatura, K

Velocidade de libertação 
dos voláteis.
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Um modelo mais complexo, é por exemplo o modelo de distribuição de
velocidades, ou modelo “G”.

Assume que em vez duma única energia de activação, existe um

conjunto de energias de activação, por exemplo de acordo com uma

distribuição Gaussiana.
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Liu et al. (2002) utilizam o seguinte modelo de desvolatilização para simular a
libertação dos voláteis, durante a combustão de partículas de madeira de

pinheiro em leito fluidizado circulante:

( )xd mmk
dt

dm
∞−×−=

Massa da partícula após
desvolatilização, em base seca
sem cinzas.

Massa da partícula em cada
instante, em base seca sem cinzas.Tempo, em segundos.

Constante de desvolatilização.

( )
243.0

p

43.1
6

d
d

273T
10696.1k

−
××= −

5.0x =

Diâmetro da partícula, em mm.

( ) 321.0

271.0
p

0 273T

d
844.0

m

m

−
×=∞

Massa inicial da partícula,
em base seca sem cinzas.
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Da aplicação do modelo resulta, para o efeito da temperatura:
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Da aplicação do modelo resulta, para o efeito do tamanho de partícula:
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Nos casos anteriores os modelos de libertação dos voláteis não fazem intervir uma
variável importante:

A taxa de aquecimento da partícula carbonácea.

A libertação total de gases voláteis aumenta com a

taxa de aquecimento.

No caso da biomassa, há ainda a considerar, por exemplo, o facto de a libertação
total de voláteis resultar da decomposição térmica de cada um dos componentes

principais que a constituem:
Celulose

Hemicelulose

Lenhina
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Radmanesh et al. (2006) propõem um modelo para a pirólise de biomassa que
faz intervir:

Três reacções independentes e paralelas, nomeadamente para a
decomposição da celulose, hemicelulose e lenhina;

A taxa de aquecimento na libertação dos voláteis.

Para cada componente da biomassa (celulose, hemicelulose e lenhina) a
libertação de voláteis é dada por:














−×=

∗

∗

i

i
i,d

i

i

V

V
1k

dt

V

V
d









×

−
×= TR

E

i,0i,d

i,d

ekk

i - refere-se a cada componente da biomassa
Vi

* - matéria volátil em cada componente da biomassa
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A libertação total de voláteis é dada por:

∗∞
=

−
−

V

V

mm

mm

0

0

∑ ×=








=
∗∗

3

1i i

i
i

total V

V
c

V

V

Expressa a contribuição do componente i para a
perda total de massa da biomassa, m0-m∞, durante
pirólise.

1
V

V
c

3

1i i

i
i =∑ ×

=
∗

∞

∞
−

−
=

mm

mm
c

0

i,i,0
i

i,i,0

ii,0

i

i
mm

mm

V

V

∞∗ −

−
=

i - refere-se a cada componente da biomassa
m0 - massa inicial de amostra, kg 
m - massa de amostra em cada instante, kg
m∞ - massa final de amostra após pirólise, kg
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De forma a fazer intervir a taxa de aquecimento na libertação de voláteis é
considerada a seguinte relação:

∗
∗

×−=








Vk

1
d

dV
v

β









−

∗
∞

∗ ×= β
vk

eVV

kv- constante, min/K 

β - Taxa de aquecimento da partícula, K/min

V* - Libertação máxima de voláteis, para β→∞
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Fragmentação da partícula de biocombustível sólido

Paralelamente ao fenómeno de decomposição térmica da partícula de

combustível sólido surgem fenómenos de fragmentação das partículas, quer
em resultado do choque térmico quer em resultado da libertação da matéria

volátil.

Este aspecto é importante do ponto de vista de oxidação da partícula:

Oxidação completa

Oxidação parcial, seguida de arrastamento para fora do sistema de

combustão

Diminuição de eficiência térmica

Diminuição da eficiência de
conversão do carbono

Perda de energia

Emissão de partículas para a atmosfera
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Combustão (dos voláteis e carbonizado)

Combustão dos voláteis

A combustão dos compostos voláteis ocorre em fase homogénea, e envolve a
oxidação dos compostos libertados durante a fase de pirólise.

Inclui ainda a oxidação de espécies gasosas como o CO formado
em resultado da gasificação do carbonizado, quer pelo O2 quer pelo
CO2.

Mecanismos de reacção

As reacções de combustão dos voláteis envolvem um conjunto de

transformações químicas que convertem os reagentes em produtos.

A análise detalhada destas reacções consiste em estabelecer os mecanismos de

reacção química que permitam explicar a distribuição de produtos de acordo
com as condições em que acontecem as reacções químicas.
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Infelizmente, e nos casos conhecidos, originam-se sistemas de equações cuja
resolução em simultâneo coloca grandes dificuldades de cálculo.

Há a necessidade de possuir “equações cinéticas” simples, capazes de dar
origem a modelos mais “utilitários”.

Para o efeito usam-se três tipos de mecanismos simplificados:

Mecanismos globais num passo

Mecanismos globais em dois passos

Mecanismos quasi-globais
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Mecanismo global num único passo

Consideremos, por exemplo, a reacção de oxidação de um combustível dada por

e a equação cinética dada por

(-rcomb) Fornece informação acerca da velocidade a que o combustível é

consumido; o sinal negativo indica que o combustível está a
desaparecer.

OHd  COc  Oxidanteb  lCombustívea 22 +→+

( ) [ ] [ ] [ ]βα OxidCombk
dt

Combd
-r- Comb ××==

TR

E

n
0

a

eTkk ×
−

××=
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representa a concentração molar do combustível em 3-mmol ⋅[ ]Comb

representa a concentração molar do oxidante em 3-mmol ⋅[ ]Oxid

βα  , estão relacionados com a ordem de reacção, isto é, no caso em
análise a reacção é de ordem α relativamente ao combustível, de
ordem β relativamente ao oxidante, e de ordem global αααα + ββββ.

k representa a constante global de velocidade de reacção, que
é normalmente bastante dependente da temperatura T (em K),

( ) 113- smmol −β−α−
⋅⋅
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0k representa o factor pré-exponencial ( ) n-113- Ksmmol ⋅⋅⋅ −β−α−

T representa a temperatura absoluta em K

aE representa a energia de activação em 3-molJ ⋅

O valor dos parâmetros anteriores é determinado em resultado do ajuste de

resultados experimentais, e pode depender das condições em que decorre a
reacção química, nomeadamente:

Natureza do combustível

Pressão

Estequiometria, etc.
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Exemplo de 

um mecanismo 

global num 

passo.
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A utilização de reacções globais para expressar a química associada a um
determinado processo é normalmente uma aproximação tipo “caixa negra”.

Apesar desta aproximação poder ser útil em determinadas circunstâncias, não
fornece uma base que permita a compreensão do que realmente sucede no sistema
químico, e muitas vezes o resultado obtido não é realista.

De facto, é irrealista pensar que “b” moléculas de um oxidante colidam

simultaneamente com “a” moléculas dum combustível para formar “c” e “d”

moléculas de produtos (CO2 e H2O), uma vez que esse processo requer o
quebrar dum conjunto de ligações entre átomos e a formação de outras novas
ligações.

Na realidade, poderão ocorrer muitos passos sequenciais durante os quais estão
envolvidos um conjunto bastante elevado de espécies intermediárias.

Por exemplo, consideremos a reacção global em fase gasosa:

OH2O H2 222 →+
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Para que esta reacção global ocorra são importantes, entre outras, as seguintes
reacções elementares:

De facto, no mecanismo parcial para a combustão do hidrogénio verificamos que
da colisão e reacção entre as moléculas de O2 e H2 não ocorre directamente a
libertação de moléculas de água, mas em vez disso um conjunto de espécies
intermédias o HO2, OH, H e O.

Este conjunto de espécies intermédias são átomos e moléculas que apresentam
electrões desemparelhados, e são bastantes reactivas. São designados de radicais

ou radicais livres e apresentam uma grande importância em sistemas de

combustão.

O conjunto reacções elementares necessárias para descrever uma reacção global
é designado de mecanismo de reacção.

HHOO H 222 +→+

OOHO H 2 +→+

HOHH OH 22 +→+

MHOMO H 22 +→++
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Mecanismo global em dois passos

Apesar da oxidação do CO ser só por si uma reacção importante, contudo ela é
bastante importante na oxidação de hidrocarbonetos.

De facto, em alternativa a um mecanismo global, a combustão de

hidrocarbonetos pode ser caracterizada, duma forma simplista, por um processo

em dois passos:

O primeiro passo envolve a quebra das moléculas de combustível em

CO

O segundo passo envolve a oxidação do CO a CO2

OHd  COe  Oxidantef  lCombustívea 2+→+

2COc  Oxidanteg  COe →+
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Também neste caso a oxidação do CO pode ser descrita como:

Um mecanismo global (conforme apresentado);

Um mecanismo detalhado envolvendo um conjunto de reacções
elementares.

De facto, é reconhecido que a oxidação do CO é processo relativamente lento,
a menos que existam no ambiente de reacção um conjunto de espécies contendo
hidrogénio.

Pequenas quantidades de H2O ou H2 podem exercer um efeito
significativo na velocidade de reacção. Isto deve-se ao facto do passo de
oxidação do CO envolvendo o radical OH ser muito mais rápido do que
os passos envolvendo o O2 e O.
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Por exemplo, se assumirmos que o H2O é a espécie fornecedora de hidrogénio,
o seguinte mecanismo em 4 passos descreve a oxidação do CO:

A reacção R-CO-1 é lenta e não contribui significativamente para a formação de
CO2.

A reacção R-CO-3 é o passo chave no esquema global, e também aquele que
permite a propagação do processo, mediante a produção de radicais H.

Na presença de H2 outro conjunto de reacções elementares descrevem o
mecanismo de oxidação do CO.

O  CO  O  CO 22 +→+

OH  OH  OH  O 2 +→+

H CO  OH  CO 2 +→+

O OH  O  H 2 +→+

R-CO-1

R-CO-2

R-CO-3

R-CO-4
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Dada a importância dos radicais na oxidação do CO, quando se pretende utilizar
um mecanismo cinético global para descrever a oxidação do CO é normalmente
incluída a sua influência fazendo intervir a concentração de H2O:

( ) [ ] [ ] [ ]γβα OHOCOkr 22COCO ×××=−

( ) 113 smmol  −−−− γβα

[ ] [ ] [ ]OH ,O ,CO 22 ( )3
22 mmol   OH ,CO CO, de ãoconcentraç

ordem de reacção relativamente a cada 
um dos compostos (-)

γβα  , ,

TR

E

0CO

a

ekk ×
−

×=

T temperatura absoluta (K)
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Cinéticas de oxidação homogénea do CO (n=1-α-β-γ)
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Mecanismo quasi-global

O mecanismo quasi-global para a oxidação de hidrocarbonetos pode ser dado por
um mecanismo em três passos:

2Hi  COe  Oxidanteh  lCombustívea +→+

2COc  Oxidanteg  COe →+

OHd  Oxidantej  Hi 22 →+
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Por exemplo, para a oxidação de compostos como os alcanos o mecanismo
cinético pode ser caracterizado por três passos sequenciais (Turns, 1996):

Passo I

A molécula de combustível é atacada por radicais O e H, parte-se
formando em primeiro lugar olefinas (CnH2n) e H2;

Passo II

As olefinas são posteriormente oxidadas a CO e H2. Essencialmente
todo o H2 é convertido em H2O;

Passo III

O CO é oxidado a CO2 via reacção R-CO-3.
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Um exemplo de mecanismo de passos múltiplos, quasi-global para a oxidação

do propano em quatro passos é apresentado por Hautman et al. (1981) (em
Turns, 1996, capítulo 5):

24222nn H  HC
2

n
  HC +→+

2242 H2CO2  O  HC +→+

OH  O
2

1
  H 222 →+

22 CO  O
2

1
  CO →+
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Combustão do carbonizado

O carbonizado é a matriz sólida que resulta do processo de decomposição

térmica da partícula carbonácea, sendo a sua estrutura e composição função do
tipo de material original e do processo de pirólise (ou desvolatilização).

A compreensão qualitativa e quantitativa do processo de oxidação do

carbonizado é um aspecto fundamental na optimização do processo de

combustão de biomassa.

Trata-se de um tipo de reacção heterogénea.

Uma questão bastante importante a ter em atenção é o facto de que durante a

oxidação da partícula as suas propriedades estruturais (tamanho, densidade,

área superficial e estrutura de poros) vão sendo alterados.
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A observação qualitativa do processo de combustão de uma partícula de
carbonizado sugere que existem três processos básicos segundo os quais uma

partícula pode ser oxidada:

Modelo 1

A partícula é oxidada somente na superfície externa, mantendo constante a sua
densidade aparente e diminuindo de tamanho, "Shrinking Particle Model";

Modelo 2

Para partículas muito porosas a oxidação ocorre nos poros da partícula, mantendo-
se constante o seu tamanho original e diminuindo a sua densidade aparente,
“Constant size”;

Modelo 3

A partícula é oxidada mantendo o diâmetro original, enquanto que o carbono da
partícula se oxida do exterior para o interior formando uma camada de cinza em
redor da zona não oxidada, ou seja, mantendo constante a densidade num núcleo
reactivo que se vai contraindo, "Shrinking Core Model".
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Velocidade global de reacção

A velocidade de combustão de uma partícula de carbonizado é uma função de:

Cinética da reacção;

Velocidade a que o oxigénio se difunde para a superfície da

partícula.

Podemos considerar que a velocidade de consumo de carbono por unidade de

área da superfície reactiva da partícula pode ser dada pela expressão:

rtm representa a velocidade de combustão que seria observada caso o
oxigénio reagisse instantaneamente logo que atingisse a superfície da
partícula;

rchem representa a velocidade de combustão no caso das moléculas de oxigénio
não encontrarem resistência na sua transferência para superfície, mas
considerando que levam um certo tempo a reagir.

tmchem

t

r

1

r

1
1

r
+

=
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Mecanismo reactivo

As principais reacções químicas envolvidas no processo de combustão do
carbono da matriz sólida do carbonizado incluem:

( ) ( ) ( )gg2s COO
2

1
C →+ 1

CK298,r molkJ7.110H −⋅−=∆ o

( ) ( ) ( )g2g2g COO
2

1
CO →+ 1

CK298,r molkJ4.283H −⋅−=∆ o

( ) ( ) ( )gg2s CO2COC →+ 1
CK298,r molkJ7.172H −⋅=∆ o

( ) ( ) ( )g2g2s COOC →+ 1
CK298,r molkJ1.394H −⋅−=∆ o
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O processo global duma reacção gás-sólido pode ser considerado como
constituído pelos seguintes processos:

i) Transporte da molécula reactiva para a superfície da partícula sólida, por
convecção e/ou difusão;

ii) Adsorção da molécula reactiva na superfície sólida;

iii) Reacções elementares envolvendo várias combinações de moléculas
adsorvidas, a superfície sólida, e moléculas em fase gasosa;

iv) Desadsorção das moléculas produto da superfície sólida;

v) Transporte das moléculas produto para fora da superfície da partícula,
por convecção e/ou difusão.
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Uma dificuldade adicional no estudo da oxidação duma partícula sólida de

carbono advém do facto desta ser porosa, e da natureza detalhada das alterações
na superfície da partícula à medida que esta é oxidada.

Desta forma, o processo de difusão das espécies gasosas no interior da partícula
(difusão intra-partícula) poderá exercer um papel importante na combustão

do carbono em certas condições.

No entanto, e para simplificar o problema, geralmente os modelos de

combustão de carbono:

Incidem em reacções globais,

Normalmente assumem que a superfície da partícula é

impermeável à difusão.
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Dependendo dos pressupostos tidos em consideração para a química do processo,
quer para a fase gasosa quer para a fase sólida, emergem diferentes cenários.
Alguns modelos de oxidação de uma partícula de carbono são:

Modelo de filme simples

Modelo de duplo filme

Modelo restrito para a combustão duma partícula esférica (Field

et al., 1963)
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Modelo de filme simples
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Modelo de duplo filme
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Modelo restrito para a combustão duma partícula esférica (Field et al., 1963)

Este modelo é bastante utilizado e considera os seguintes pressupostos:

Partícula de carbono esférica, rodeada por uma camada limite de gás
com uma espessura de alguns diâmetros de partícula;

Oxigénio difunde-se desde o escoamento gasoso e através da camada
limite da partícula para a superfície da partícula onde reage;

Os produtos formados difundem-se desde a superfície da partícula até
ao escoamento gasoso. Os produtos podem ser uma mistura de CO

e CO2.
O CO possa ser completamente oxidado a

CO2, nas proximidades da superfície da

partícula ou no escoamento gasoso, em

função do tamanho de partícula.
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De acordo com esta aproximação, a combustão de uma partícula de

carbonizado é controlada por uma combinação de cinética e de difusão do

oxigénio para a sua superfície da partícula.

O mecanismo reactivo é:

ϕϕϕϕ Representa um factor de mecanismo da reacção do carbono com o

oxigénio;

Está relacionado com a razão C/O2;

Toma o valor 1 quando o produto de reacção é CO2;

Toma o valor 2 quando o produto de reacção é CO;

É função do tamanho de partícula e da temperatura.

( ) ( ) ( ) ( )gCO1
2

gCO
2

-2  gO
1

 s C 22 







−

ϕ
+








ϕ

→
ϕ

+
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Partículas pequenas

Considera-se que o CO formado se difunde para fora da camada limite da

partícula devido a uma rápida transferência de massa, sendo oxidado a CO2

longe da partícula.

Partículas grandes

Face à menor velocidade de transferência de massa, o CO é oxidado dentro

da camada limite da partícula, sendo o CO2 o produto que se difunde para o
exterior da partícula
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ϕϕϕϕC Representa a razão molar CO2/CO, sendo a sua dependência na
temperatura normalmente expressa sob a forma de uma equação de
Arrhenius:

T

B
2 eA

CO

CO
∗=
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Velocidade da reacção de combustão de uma partícula de carbonizado

O cálculo da velocidade da reacção de combustão de uma partícula de
carbonizado oxidada mantendo a densidade e diminuindo o diâmetro ("Shrinking
Particle Model“), tendo em consideração as resistências difusiva e cinética e uma
cinética de primeira ordem é dada por:

( ) [ ]bulk2c
2
pcarb OKdr- ×××π=

C

cl

difcarb

c M

TR

K

1

K

1
1

K
×

×

×ϕ
+

=















×
×−

××= −
TR

104947.1
exp10598.8K

8
1

carb

cl

C

p

mO
dif TR

M

d

DSh
K 2

×
×

×
=

( )1-sm ⋅

( )1-1-2-
g Pasmk ⋅⋅⋅

( )1-1-2-
g Pasmk ⋅⋅⋅

( )1-
C smol ⋅
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3121
p ScRe60.02Sh ××+= Número de Sherwood

pRe

Sc

T

clT

CM

pd

[ ]bulk2O

Número de Reynolds para a partícula de carbono

Número de Schmidt para o escoamento gasoso

R Constante dos gases perfeitos (8.314 J·mol-1·K-1)

Temperatura do escoamento gasoso (K)

Temperatura na camada limite da partícula (K)

Diâmetro da partícula de carbono (m)

Massa molar do carbono (kg·mol-1)

Concentração de O2 no escoamento gasoso (mol·m-3)

mO2
D Difusividade molecular do O2 numa mistura gasosa (m2·s-1)


