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Resumo

O carvão mineral nacional representa uma alternativa atraente para a solução do
problema energético do Brasil. Os maiores problemas técnicos associados à queima dos
carvões minerais brasileiros referem-se à emissões de gases poluentes de enxofre e
nitrogênio e a problemas causados por fusão de cinzas. Por outro lado, a queima eficiente e
limpa de biomassa e resíduos industriais entre outros materiais combustíveis, pode trazer
beneficios ambientais consideráveis. O processo de combustão em leito fluidizado é
reconhecidamente flexível quanto ao uso de combustível, trabalha com baixas temperaturas
que evitam a fusão de cinzas e diminuem a emissão de NOx e permite a remoção de SOx
ainda dentro do leito, por meio da adição de calcário o que dispensa tratamento adicional
para este gás.
Considerando o exposto acima, uma planta piloto de combustão em leito fluidizado
foi projetada e construída no NETeF da EESC I USP e utilizada inicialmente para testes de
remoção de S02 durante a queima de carvão. A concepção e construção do reator e de seus
periféricos são discutidas e os resultados são apresentados. Na absorção do S02 duas
variáveis foram consideradas; a relação molar Ca/S e o excesso de ar de combustão. Os
resultados mostram eficiência de remoção de S0 2 de até 94% para relação Ca/S=4 e
excesso de ar de 21%. Para a relação C aiS= 1, a mais baixa utilizada neste trabalho e que
representa a condição estequiométrica, este valor cai para 55%. O excesso de ar mostrou
um papel claro, porém mais modesto. A redução do excesso de ar de 21% para a condição
estequiométrica levou a eficiência de 94 para 84%.

Palavras chave: Leito fluidizado, combustor de leito fluidizado, combustão, absorção de
enxofre.
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Abstract

,,

The utilization of coai is an attractive way to reduce some o f the energy problems in
Brazil. Major probiems associated with coai combustion are pollutant emissions, mainly
SOx and NOx and ash fusion. Additionally, the efficient combustion of biomass and
industrial hazardous wastes, among other fuels, can bring a significant environmental
benefit. Fluidized bed combustion is recognized to be flexible in the use of fuel, produce
low temperature that avoid ash fusion and reduce NOx emissions, and allow SOx
absorption by limestone inside the bed, what makes unnecessary additional gas treatment
for this pollutant.
Considering that, a fluidized bed combustion piiot plant was projected and built in
NETeF at EESCIUSP and initially used for investigations of the S02 absorption by
limestone during coai combustion. The concept and constmction of the plant are presented
and discussed and the results are shown. Regarding the absorption of S02, t\vo variabies
were investigated, namely the molar ratio Ca/S and the excess of combustion air. An
absorption efficiency ofup to 94% was achieved with Ca/S=4 and excess air of21%. When
Ca/S= 1 was used - what represents the stoichiometric ratio and was the lowest used in this
work, this efficiency dropped to 55%. Excess air showed a ciear but more modest role. The
decrease of excess air from 2 1% to the stoichiometric condition decreased the efficiency
from 94% to 84%.

Key words key: Bed F luidized , Fluidized bed combustor, combustion, absorption of sulfur.
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1- Introdução

O Bras iI aprox1111a-se de uma cri se na área ele geração de energ1a. Os recursos
hidroelétricos aproxi mam -se da exaustão no sul -sudeste, e mostram-se ecologicamente
inviáveis no norte-nordeste. O petróleo nacional é escasso e insufici ente mesmo para as
atuais demandas, c a energia nuclear depara-se com enormes restrições relacionadas à
segurança. As fontes de biomassa (á lcoo l, resíduos vegetais, etc.) e não pol uentes (so lar.
eólica, geotérm ica, marés, etc.) permanecem in viáveis para exp loração na esca la necessária
(fviiLIOLI , 1996).
Nesse quadro, o carvão mineral nacional smgc como uma grande alternativa para a
so lução do problema energético elo Bras iI. 1\.s reservas nacionais conhecidas são suficientes
para vários sécul os ele ex ploração em larga esca la, aos níveis praticados em países como
USA e Inglaterra, onde o carvão mineral respo nde por mai s de 50% ele toda

él

energia

consumida (contra 8% no Brasil - previ são para o ano 2000).
Os maiores problemas técnicos associados à queima dos carvões m1nera1s
brasileiros rererem-se à po lu ição ambi ental. c a probl emas causados por l'usão de cinzas. O
enxofre c o nitrogênio contido nos carvões, além do nitrogênio do ar. reagem para formar
óx idos que por sua vez reagem na atmosfera dando ori gem à chu va acida. As cin zas
fund id as na co mbustão causam problemas como recobr imento ele áreas ele troca de ca lor e
corrosão.
Em plantas termoelétri cas co nvencionais ele queima pul veri zada ou em leito fixo , o
enxo fre é removido em instalações adic ionai s de tratamento elos gases da combustão . e os
índ ices el e emissão ele óxidos ele nitrogê ni o são controlados (inctici cntemcnte) at ravés de
recursos como combustão estagiada. Ain da, maJlutenções periódicas são necessárias para a
limpeza de áreas de trocas de ca lor e substituição ele itens afetados por corrosão.

(O processo de combustão em leito 11 uid izado !penn ite o controle efi caz, na própria
dlmara de combu stão, das em issões de óxi dos de nitrogêni o c enxofre, dispensando
in stalações ad icionai s de tratamento de gases. Um combu stor de leito fluicli zado consiste
em um meio parti cul aclo formado de carvão, calcário absorvente c ci nzas. llu idizaclo
geralmente com ar. O carvão representa de I a 5% elo materi al só!id o do leito, perm itinclo
que a combustão se desenvolva a temperatmas relati vamente baixas (tipicamente 850°C).
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Nessas cond ições as emi ssões de óx idos de nitrogênio são considerave lmente redu zidas, e
não ocorre fusão de cinzas. O enxofre li berado na combustão é conti nuamente absorvido
pelo calcário, com índices de remoção superi ores a 90%.
A intensa agitação do meio fluidizad o faz com que os coeficientes de troca de massa
c energia sejam bem mai s elevados que em cond ições convenc ionais de queima. Esta
propriedade pode ser aproveitada inserind o-se superfícies de troca térmica diretamente
dentro do leito , permitindo-se que os menores diferenciai s ele temperatura sejam
compensados, com vantagem , pelos maiores coeficientes de troca térm ica. A granulometria
elo combu stível , sendo bem menor que nos equipamen tos à grelha , perm ite mai ores ta xas de
injeção de ar, permitind o assim maiores ta xas ele geração de ca lor para um mesmo vo lume
de fornalha.
Pelos motivos já apontados, a efi ciência de combustão pode atingir va lores
próximos dos ex istentes na queima pulveri zada,
Este trabalho teve como principal objeti vo à implementação de uma planta pil oto de
combustão em leito fluidi zado utili zando carvões nacionais. const ruída no NETer. em
fun cionamento para servir de apoio a futuros estudos e obtenção de dados experim entai s
para maiores conhecimentos em combustores de leito fluicli zad o.
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2" Rrvisão Bihliog,rMil'a

A comhusti\o de cnrvão em leitos nuidi1.ados é intcgrndn por uma série de
fenômenos que inllucm no resultado linal em termos de dici0ncia

e emissões.

Parâmetros come• distribuição granul ométrica do material. nltura do reator,
velocidade superliçial elo gús. etc afetam n mohilid:tlk c a l'lutri<l\'i\o do matl·rial do
leito e conseqüentemente n eficicncin ela combustão. Tipos de carvões e calcários tem
diferentes propriedades c isto

tamlK~m

deve ser le vado em conta. Métodos

alternativos de trat:unento de gases podem dctenninar a conveniência ou não do uso
da comhust:lo lluidizada. Substftncias particuladas e seus impactos ambientais;
emissões ele enxofre. monóxido ele carbono e úxiclos de nitrogêni o: técnicas de
controle da emissi\o de S02. apli cada li comhust:ln de carvões minemis; ealdrins;
sulfataç:lo: umidadl' em carvik•s siio outros p:tdtnetros que são importantl'S em
combustão tluidizada.
Tendo em vista estes l(llos. optou-se por fazer uma revisão ampla da
literatura. ahrangl·mlo na medida do possível toda esta variedade de aspectos.

2.1 " Pt·ot•t•sso dl' rtuidiza\'iio
•r

J-

Quando utn lluidn cotn bai xa vazão passa através de um leito dt.: partículas

contidas em um rlT ipiente. sustentadas por uma plal'a perfurada (distribuidor). ele
tende a pc rcolar ;t través dos espaços ,·azios entre as partículas l'Stadonúrias. Este
meio é usu;tlmentl'[!Hlmndo de leito li xn.1
/\tllllelltando gradunltlll'llte o llww dll lluidu. ll'lll-se u :tumt.:nto gmdual d:t
força ck <HTaStl' snht\' ns partk ulas. até dK'gilr numil sitllil\'Üo t'nl l]lll' todo o peso ditS
partículas 0 suporlildo pela li.1t\'" de arrilste e o cntiHtxo exercidu pelo lluido. O leito
começ<t a se cxpa11d ir c a co mp1lrlar-se como un t ll ui do. r:stc regime é denom inado
de mínin1a 11uidi l :t,·:\o ou lluidizaçi\o incipiente. c :1 ,·clocidade média do lluido nesta
silllil\';\n t; lkthH Lin\ldit

v~.· hll'i d\ldt•

dl' mínim:t

lluid i i'.it~·i\n

ou vdot·idade de

11uidiz;tç;ln incipt l·ntc. i\ vclncidatk lk mínitna lluid ii'.açüo 0 um pmftmctro
importunte l'nt sisll'llli\s gús-sú lidn. c pode Sl'r c;tkulmht através da equação dt.:
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ERGUN (I 952) ,iuntumcntc com as modi licnçiks prnpostus por wr:N & YlJ (I %ó)
como sugerido em KUN IL & LEVENSPIEL (1969).

U mf =- .1!__ {(11 )5.7 +
I 'r d 1

0.04081\r)~ - )).7

}

(I)

em que:
U,1r â a Velocic/,,cfe de mínimujluidi::arilo
A r é o .\'li mero de ;/ rchimedes

Ar = ;>.-c!,, (p,,- p' )g
'

(2)

Jr

sendo
c/1, o /Jitimetro ,,, , IUirlícula
ull!/ (/

)t c1

I docitlo. l\· de 11/ÍIIÍIIWjluidi::orflo

I 'iscosiclwlc do .fluido

Pr. u Densiclaclc• elo . fluido
p, a Densidade .lo sólido

t\ l~qua,·;·,d tI) dew s~.· r us:1da para partkul:1s lllillun.:s que I OOpm. Pilr:l

pnrtkulas

me non: ~

que 1OOpm. n Fquução ()) l'urnet:e um melhor ajuste com

experimentos ((11-:1 DART. 19Xú).

I )

Ll,"l

1"

--r,:

)11,11\.1

I 111
'
p

I

11,'1.11

I

I.!
( ~~
.
n.x ~ ) n.cJ:,c,

I.S

1- g

Ar é o Número ,/e Archimedes

c/1, <:o DilÍIII<'II'fl ,lu partícula

Umr é a Ve/oci,/,l(le de míninw.fluidi:::aç-ilo
g <: a A celemrcl' · da gml'idade

(3)
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Jl <' t t l'iscosidode do .fluido

p1, é a Densidwle do sá/ido
pr<' a De11sid(/(l<' dojluido

Na figurll I pode ser visto a seqüência de eventos com o aumento da
velocidade du lluidn, em processo de lluidizaçüo gús-sólido. Numa primeira dapa ,
quando U,,<l lmr (onde U., é a velocidade superticial do gás). a queda de pressão
aumenta com o ;ntmento da velocidade do lluidn. alcançando um valor máximo no
ponto de míninw lluidizaçi\o. i\ partir desse ponto. qu:mthl
prcssi\o no ki to

n1ant~m-sl'

lJ .,~ l J 11 ,r.

a perda de

apw:-.: imadallll'llh.' runst:u lle. O :IUlllL'Ilto progressivo da

vdm:idadc do g:·,, a partir de um leito fi xo pode kvar aos SL'guintes rL·ginlL's de
lluidi zaçào suces:-.i,·os (figura 2):

RL·I.!.illh \ll' kitn lixu - t\s partículas L'st:'io imóveis 110 kito. c o gús llui
através de interstícios entre partícul as. 1\ pcrdn de prcssilo no leito mtmenta
linearmente. co m L'Sk comport:llldo-sc como u1n meio poroso cunvenc ional. Faixa de
velocid ade: O ~ l i,,

·

l~ egDlll'

Uu,r·

de lluidizaçào incipiente - l:ste rcgtlll l' caracteriza-se pela

expa nsão 'su:l\'L' d11 leito. de maneira honwg0tll.':t. Pode ucutn·r 11wvin1ento da s
partículns

1:'111

pL'lJIIL' Ila t'scaln. !\ llutuaçi\o da

prcs~:lo l~

pcque n:t. Este n:ginH.: é

L':t r:tl' ll' rÍstil'n d:t lll.ltllri:t d1lS ki t11S lluidi; adus IH'I' líqu idus L' d:t

lluidi l :t~·:lo

a !_lÚs de

kitus l..' uju p:trtir ul.tdu :tpt'l'Sl'lll:t jlL'lJliL'Il:l I.!.I'<IIHil lllllL'I ria . .'\ Sll lh:rl'kiL· supcriur do
le ito 0 bl'm dl'llllid:t. Fai xa de \'L'Iocidatk: ll n,r :::; lJ., <
de mínimo horbul h:unento.

ulllh·

OIHk

ulllh

0a

v~: lo c idade

6

...

•l•

.........___.._..... ~~ ~--

_ I

~ I ,-__..
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I

u

t.P

\
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Figut :1 I - Compmtamento do leito com nntdança na velocidade do gús
(110\V 1\ RD. 1n<>).

Rq !.illtl' de lluid i za~,·iio bnrbul hnntc - 1\lc tlll,'<tda a 'clncidadc tk mínimo

.,

borhulhamcntn. ,.:tzios gasosns ou bolhas s:lo 1\.mnados prúx int o it placa
di stribuidora, c lluc m para a supcrlk ic do ki to. Nl·ssc nwr intl'l tlo asccmk nt c as
bolhas coa lesCl'lll l' quebram com freqüência.
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(principalmente em leitos de partículas de grande densidade), o regunc de
borbulhamento tem di ficuldnde em manter-se, podendo ocorrer a formação de canais
preferências no interior do leito, enquanto grande parte deste não se fluidi za ou
apresenta fluidiznçâo deficiente. Faixa de velocidade: Umb

$

Uo <Ums· OnHe Ums é a

velocidade superficial elo gás no inicio elo escoamen to em gol f~1clas.

Regime de escoamento em golfadas ("slugging") - Neste reg1me as
bolhas unem-se formando bolhas cujo diâmetro é aproximadamente igual ao
diâmetro do recipiente que contem o leito. As flutuações de pressão são grandes c
regulares. A superfície superior sobe e sofre um colapso. Este regime é característico
de leitos de pequenos diflmctros. Na pn\tica, cn1 geral. os kitos fluidizados giís-sólido
passam diretamente do regime borbulhento ao tmbulcnto. Fai xa de velocidade: U1115 ::;
U0

::;

U~;.

Onde

U~;

é a velocidade superficial do gús na qual ocorre transição para

nuidização tmbulenta.

Regime de fluicli zação turbulenta - Apresenta vazios de fo rma alongada c
irregular com intenso movimento de aglomerados sólidos. As flutuações ele pressão
ao longo do leito são de pequenas amplitudes. A superfície superi or do leito é difícil
de ser distinguida. raixa de velocidade:

U~;

::; U0 < U1r. Onde U1r é velocidade

supcrlicial do gús na qual ocorre transporte pneumútico.

Regime de lluidiznçi\o em kito rúpido (o11 de lr miSJWrte pnewluíti<:o) - O
leito m1o apresenta uma superfície superior. As partícul as são transportadas e saem
da coluna, havendo assim a necessidade de adicionar-se sólido pela base do reator
afim ele que sc.ia mantido o inventário de sólido. Aglomerados de partículas caem
principalmente próximo das paredes ela coluna, no passo que o gás com só lidos
di spersos movem-se para cima no centro .ela coluna. A concentração de sólidos nno é
uniforme no longo da altum do leito fluidi zado rúpido. A densidade é nornwlmcntc
.,

maior no fundo. devido em parte a efeitos de aceleração, diminuindo no topo da
coluna. Em leitos de sólidos leves o descaimento é suave. Em leitos ele sólidos
pesados ou grossos o descaimento pode ser bmsco. Faixa de velocidade: U0 ~ U11 •
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2.2 - Distribuição gnmulométrica

{

A vuriedade de sistemas Ouidizados encontrados na. iudi1stria é enorme. A

maioria destes sistemas são gús-sólido. Eles abrangem uma ampla l(lixa 'de tamanho
de partículas que vão de tamanho pequeno (poucos microns) até gmndes bitolas(:: 6
mm), diâmetros de leito que variam de O, I até IO m, c velocidades de lluidi zação de
0,01 até 10 m/s (GELDART, 1973). O comportamento do processo de fluidizaçflo
depende do tamanho, forma c densidade das partículas, e das

propriedade ~

do gás

usado. Para ordenar c estruturar esta larga faixa de possibilidades, GELDART ( 1973)
classificou as partículas de acordo com seu comportamento quando fluiclizadas em ar
nas condições ambiente. Quatro diferentes grupos ou classes são propostos:

Grupo A - Partículas de pequena bitola (menores que I00

~un)

c baixa

densidade. Leitos com este grupo de partículas expandem-se consideravelmente com
o aumento da velocidade do gás. Mostram pouca tendência a formar canais
preferenciais.
Grupo B - A maior parte deste grupo tem difimctro das partículas na faixa de
40 a 500 pm, e densidade entre 1400 e 4500 kg/m 3 • Areia é um material típico deste
grupo. Leitos destas partículas mostram-se llll'nos estúvcis em relação úquelas
form ados por partículas do grupo A. O borbulhamento aparece em condições
ligeiramente acima da

ve l oci(~ade

de

lluidi za~·ào.

Urupo C -Fazem parte deste grupo leitos (k partículas coesivas. Normalmente
a fluidização de tais partículas é extremamente difícil devido à ocorrência de fo rças
eletrostáticas c coesivas intensas. Este grupo é formado por partículas pequenas e
leves. Leitos com estas partículas apresentam tendência a formar canais
preferenciais.
Grupo D - Apresentam partículas grandes e/ou densas. Geralmente partículas
destl' grupo são 111\IÍOrcs que (l()()pm. !\ velocidade do g<ÍS

IH\

l'ase densa Ó alta e a
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mistura dos sólidos é relativamente pobre. I~ grande a ocorrência de cana1s

.

preferências em leitos formados por esta classe de partículas.

jv2.3 - Elutriaç i\n
Elutriação é o fenômeno pelo qual as partículas menores são se leti vamente
removidas do lei to pelo tluxo de gús. 1\ perda destas partículas representa um gasto a
mai s com reagentes ou catalisadorcs no pnKl'Sso.
A elutri açào é um dos fatores que inlluencia a mudança da distribui ção de
tamanhos de partículas no leito. Esta distribuição é alterada constantemente o que
muda consideravelmente as condições iniciais para quais o leito foi projetado,
rcsullundo l'lll um h:1ixn dl'Sl'lll!Wnho do J'l'ator.
Em um combustor de leito fluidi zado o conhecimento do flu xo da
elutri ação de absorventes c partículas

d~:

çarvão mai s a di stribuic;iio dos seus

respecti vos tamanhos. silo necessá rios pma ptT\Tr a cliciência da combustão
(13/\l'IIOVl'I II N l't ai.. 11)!\1 ). 1\ quantidadl· c o t:unanho das p:trtículas l·lutriadas

devem ser considerados na emi ssão de po luentes c no projeto dos ciclones.
llú um interesse na prcdiçilo da conc.entração dl' massa. ~:o mpos i ção
quími ca c distrihuiç:'io do tamanho das partículas na rl'giãn dnji·<·choard. c a ta :-;a de
elutriação é um passo importante para esta predi ção.
13/\CIIOVCIIIN ct ai. ( I 1>X I ) puhlic:tr:llll uJn cstudo. no qual investi garam a

elutriaçào de partículas menores em leito lluidizado . O mecanismo dn clutriaçào é
muito compkxo envolvendo tmn sporll' de partkulas no kito. cjeçilo pma a rcgiiio do

.fi'eelward. arr:tstl' de partkulas llll'lltll'l'S 110 lhl\o tk g:'ts. c n:tomo tk partículas
mni or tamanho para o leito.
Partícul as menores sobem pma a superfície pelo processo ele arraste por
hnlllils. /\s partículas mennres

rc~: ircu lam

emul são. principalmente pró:-; imo fi

no ki to nos interstíci os d\1 litsc de

parcd~.

O J\'stl!t:tdo é n cstratilicuçilo por

tamanho tk p;trl íc ulas no ki tn . !\ ltll'llla tk l'Slrat i li caçiio q lll' atua na aiimcn t:u,::lo de
partícul as menores no Ou:-;o do gás sugere uma analogia com alimcntador de
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transporte pneumútico. É claro que estratilicaçiio dew ser considerada
.,

IH\

avaliação

da taxa de clutriaçàn .
A ejeção de partículas pode ser considerada como resultado ele doi s
processos. Para partículas muito pequenas a velocidade do gús excede a velocidade
terminal ela partícula c estas são removidas pela explosão das bolhas na superfície elo
leito arremessando-as para o nlto dentro dn regi iio tk/ê'elwarcl. Em um segundo caso
a veloc idade superficial da pnrtícula excederú a vdocidadc do gús c a partícula
retornará para o leito. Além disso, a partícula pode entrar com baixa velocidade
próximo da parede na região de.feeboard c retornar para o leito.
!\ vdoridade do gús é o mai s importante l:ttor na tktcrminnçiio dn taxa de

elutriação. Uma conseqüência do aumento dn vclocidnde do gús é gerar mais bolha c
conseqüentemente mais ejeção das partículas.
PEMBERTON & Di\ VIDSON ( 19Ró) estudaram a elutri açi\o em leito
lluidizados. A ex plosão de bol has arremessa partículas para a superfície do leito
como jú rclatndn por 11!\CIIOYCIIIN ct ai. ( 19X I). Algumas destas partículas
alcançam a região de .fi'eehoard retornando para o leito. As restantes serão
carregad as para !'ora desta regiiio pdo g:'ts. e<1111inhando por uma altum z acima da
superfície do lei to. Com o muncnto ele z. a taxa tk partit:ulns que saem diminui. mns
toma-se co1tstantc para unt certo valor de altur;i conhec ida

co lllO

al tura dl.! li vrl'

tnmspork' (TDII -tnmspnrt discngagin g h ~..· i gh t). Na Fi gura l pmk Sl' r visto o rqdntl'
de escoamento na região do.fi·eehoanl. É postulado que nesta região há três fases:
I) Mo vimento ascemkntc de partícuht no volume do g:'t s
2)

tvlm· im~..· IHo tksl'l'nd~..·nt~..·

tk partirulas. t:ullh01n no vo lllllll' do g;'ts, constituído

<k pmtículas para as quai s a ve locidmk terminal de queda li vre é mai or que a
veloci<..lacle super ficial do gás.
3)

Mnvim~:ntll tkscentk nt ~:

de pmtit.:ula prúxinw a parctk; estas são partículas

menores pma as quais a velocidade terminal de queda é menor que a ve locidade
super licial do gús. Estas partículas caem t:OlllO lilmc.

li

............
o

·~':,
o.

'1.

!

Fn"' ,\

.. . 'J'-.'·: .•. ..
···~·lt ' •'•

;:;;~~f~~
Figura

j -

ivlovimento pam partículas no.fi·eehoard

para o modelo de

tr~s

fases (PEtviBERTON &

DA VlDSON . 1986)

DONS I ct <l i. (I lJX I ) nnali snr;un a clutri ação c n produção de partículns

mcnortes ele carvão em um combustor de leito lluidizado. Eles concluíram que a
quantidade de carbono elutriado por unidade ele tempo do combustor de leito
lluidizndo provém de partit:ulns cll' carvão ni'ít' que imadns e de pl!quenos
carbonúccos produzidos por atrito. Fstn última contribuição é predominante se o
I imite inl'l'rior da 1;1ixa tk t;Hn<mho do rarvão ai imcntado 0 relativamente alto.
BARON et ai. ( 1990) estudaram o cl'e ito da altura do leito no arraste de

partkula l'm um kitn lluidi1.adn a <Ir. l·: ks utilii'ar;un l'lll SI.'US I.'S tudns

\1111

kito cnm

di;lml'tn..l de 0.(> I m t: ;m·ia rum diànll'tro m0d io C>:'plll l' densidatk de 2ú)O Kghn 1.
O ar utili i'< ld(l para lluidi i'.a<;Üll l'ni injl·tado no kitn atra\'0s de I (l injetores com
umicladt: de 301Yu. Os autores concluímm elo seu estudo que o !luxo de partículas
cjctndas na supcrl'ícil' do kito numenta quando a altura do kito é diminuída. O !luxo
de partículas arrastadas acima do TDII também aumenta. Estudos de investigação
conlirmaram que os jatos de partículas cjetadns elo leito alca11çaram 0,3 m ac ima da
superllcic do leito e podem não ser originados ele e;.;plosôes das bolhas que chegam a
superlleie do kito. ivtcdidns de li·l·qli0ncias dos jntos foram consistent1.' s com
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predições feitas nssumindn que as partículas c,ictadas siin causadas por coalcscência
das bolhas próximo a superfície do leito.
BARON ct ai. ( 1992) estudaram o e rei to da umidade do gás na di stribuição

de tamanhos de partículas arrastadas do leito. Eles utilizaram uma coluna 'com 0,61
m de di;lmctro c dois tipos de súlidos:
- 1\.rcia com dii\mctro médio de 65 pm c tknsidnde de 2650 Kg/n/ O ar de
fluidizaçào foi injetado no leito através de 16 bicos. I\ velocidade superficial do gús
variou entre O, 15 c 0,3 m/s. A umidade do ar foi variada por injeção ele vapor super
aquecido.
- FCC com diâmetro médio de 69 pm c densidade de li 00 kg/n/ A
umidade elo ar de l1uidii'.açiio foi mantida entre 23 c 30%.
Eles concluíram que as pnrtículas nH.'nnrcs não são ma1 s facilmente
elutriaclas elo leito. Isto é contrária as suposições feitas por muitos modelos para
predizerem o arraste c clutriaçiin. I\ mais provúwl ex plicação para os resultados
deste estudo e que as partículas menores, as quais tem uma grande taxn
supcrfki c/volume. foram aglomeradas com outrns partículas do leito.
ANDERSSON & LECKNER ( 1989) estudaram o !luxo ele massa de

partkulas no .fi'eehourcl de uma caldeira de leito lluidi zado. 1\ ca ldeira usada tinha
capacidade de I 6 MW. O trocndor, o qual foi parei~ Imente imerso no leito, consistia
de IO tubos duplos. O !luxo descendente de partículas parn direrentes localizações no

.fi'eehoarcl foi medidn

us<~tHio um;~

sontht. I\ caltkira Ii1i alimentada com un1 carvi\o

betuminoso ele p<lrtkula nH.'tlOres que 30 mm. cnnh:mlo I0 1X• de cinzas e 10% de
tllll idade.

I\ reia roi usada cn nHl m;~t eri;~l no ki to. A velocidade de mínima

lluidi zaçiio l'oi de 0.11 m/s para tempemtura de 11 20 K. 1\ caldeira lui mantida em
estado cnnsl<lllll' OJWI':ltldo par:t C<td<t 1\.'Sh.' ljlll' IHll'lllaltlll'llh.' dltl'<l\'a tk <I <I() h.
Concluíram que:
- O !luxo dt: partículas ntt:dido indi ca qul: a in,i eç;)o de partículas, "da <.:auda

da hnllw" l'Xplndindn. dnmin<1 o
so hr~

um kitn lmrhulhante

li v r~

llltW iln ~ nto

das p;t rt kulas atrav0s do .fi'eehoanl

nas <.:nndiçôes usadas nas caltkiras.

- O 11uxo de massa das pnrtículns c o tamanho médio das partículas são

rl'lat ivatnl'llll' constantl'S ai I'IIVl~S da Sl'Çilo tmnsv\:rsal do ji·c('hoarcl c:-:ccto prúx i mo a

RF.VJS,\0 IIIBI .IOí.IÜFif':\

parede, onde o fluxo é duas

vez~s

maior que a

m~dia, ~

o tamanho das partículas

ma10r.
-O lluxo c o tamanho médio das partículas tkcrescc exponencialmente com
a altura do ji-eeboard. Somente próximo da superrícic do leito há uma variação do
exponencial.
- O fluxo de descida de partículas no centro (radial) do ji-eeboard e a
espessura da camada de partículas descendo na parede excedem os valores relatados
na literatura.
- O feixe de tubos localizados na região da superfície do leito inibiu o
arraste de partículas do leito. Este efeito é mais pronunciado sobre a superfície do
leito que abaixo dela.

(

X

2.4 - Segregação

Quando as partículas em um leito tluidizado diferem em tamanho e/ou
densidade, as maiores e mais pesadas localizam-se na base do leito, enquanto as
menores e mais leves ocupam a região supe'rior. Este fenôm eno é chamado
segregnçno.
TANIMOTO et ai. ( 1983), exammaram o efeito da segregação em leito
lluidi;.ado.

NllS

e:-.:pcrimentos utili;,aramum kitolluidizado de 0.10 m de diumetro c

2,12 m de altura. O distribuidor de gús usado tinha 363 furos com 0,5 mm de
diümetro. lJm ulnidilicador de ar !'oi utili;.ado para L'liminar d'citos ektrostúticos. ;\s
propriedades das partículas ut ilizadas estão na Tabela l. Concluíram que para
partículas de sílica gel com diâmetro de 0,081 mm e esferas de vidro com diâmetro
de O, 16} mm, a mistura completa das partículas foi obtida para velocidades do gás
maiores que O, 165 m/s. Com o aumento da altura do leito o diâmetro das bolhas
explodindo na superfície do leito torna-se maior, resultando num aumento da ejeção
das partículas para o freeboard. A taxa de elutriação para a mistura de esferas de
vidro com diâmetros 0,053/0,274 mm aumentou com a altura do leito. Para esta
mistura hú indicação de segregação de partículas menores na região superior do

14
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leito. A l'raçi\o mússil:a das partículas llll'llllrl'S, prúximo ú supl'rlkil' do leito é ntai s
.,

alta em leitos menores em comparação com leitos maiores porque a mi stura é menos
efetiva devido à formação de bolhas menores em kitos menores.

Tabela I - Propriedades das partículas usadas por TANIMOTO
ct ai. ( 1983 ).
Partícula

Dm

fmm]
t - - - · - -- - - - -·---

Sílica gd

O.OX I

Esfera de vidro

0,053

Esfera de vidro
Esl~ra

p 11 [kg/nr1]

- - - -1:!00

Forma

Umr [m/s]

---Irregular

0,005()

2520

Regular

0,0085

0,163

2520

Regular

0.025

de vidro

0,274

2520

Regular

0.076

Esfera de vidro

0.385

2520

Rcgulnr

0,12R

BEMROSE et ai. ( 1989) estud amm o comportamento da segregação em
leito lluidizado c su:1 import i\ncia no manu seio tl:l s cinzas. Os l'Xperimentos fora m
desenvolvidos em um leito de 0,6 x 0,2 m de seção transversa l. A câmara do leito
lluidizado roi di vidida em três seções iguais com rorncccdor de ar próprio para cada
uma. Foram utili zadas

~.:n m o

material do leito es li:ras de vid ro dc I6,5 nlln de

diômctro. esli:ras de plústicn de 20 n1111 de di<lmctro cheias de

~.: humho

pam dar

di li.: rentes de11sidades e l'sli.:ras aço de 12 111n1 de di:tllll'tro. Tr0s di!\.·rentes di<ln1ctros
de meia foram usados: 590pm . 850pm c 1360pm . A profundidade do leito variou
entre I 00 c )00 mm . Dos seus experiment os BF.i'v!ROSE et ai. ( I989) concluíram
que as partículas que segregam mais rapidamente silo muito grandes c pesadas para
serem le v:mtadas c c:uw g:1das pela '\ :auda" da hollw. 1\ s pa rt ícu las grandes tendem
a se mover para certa zon a estáve l abai xo da influência das correntes ele circulação.
Ik awrdo cnm II OI:Ftvi/\NN & ROivl P ll9 1)1) leitos lluid izados de
partícul ns com ampla distribui ção granulométri cn podem ex ibir uma não
uniformidade axial em sua composição para velocidades acima da velocidade ck
mínima tluidizaçf10. O t:·llo de bolhas estarem presentes em todo o volume elo leito
ni\n gamnte qlll' o kitn Sl'.ia hl'nl n1i stmado. Pam :1s

\'l'lor idad ~:s

<k lluidizaçi\n mai s

15
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alta~, o leito segregado exibiu uma estrutura de duns camadas. As bolhas estiveram

presentes em todo o leito, embora menores c menos freqüentes nas camadas
segregadas inferiores.
OCHOA et ai. (1989) investigaram a segregação de partículas dc'ditcrcntes
densidades em !d to tluidi zado por gús. O leito tluidi zaclo utili zado media li ,4 em de
diâmetro por I 00 em ele altura. foram introduzidas 12 laminas perpendicularmente
no leito, dividindo-o em li setores. As laminas podiam ser removidas ou inseridas
no

leito. Três sólidos (vidro, alumina c polietileno) com diâmetro ele

aproximmlmnente 4 mm foram utilizados em misturas hinúrias. 1\ vdocidatk do ar
variou entre I,O e I ,7 m/s. Os autores concluíram que o sistema vidro-alumina. que
apresentam dl•nsidatks similai\'S, mostra

um:~ mistm:~

quasl'

p~.·rl\:it:~

sohl\'

:1 l(lix:~

tk

composição c velocidade estudada. O maior perfil th: segregação foi observado para
pequl!na velocidade dl.! lluidizaçilo. O illii1H:nto da vclocidatk de tluidizaçiio causou
redução de scgrcgaçilo.

2.5- Distrihuidor de gús

Embora a qualidade da fluiclizaçâo dependa de propriedades do particulaclo
tai s como: densidade, esterit:idade, dimensão e coesiviclade, ela depende também ela
geometria do leito, particulannentc ela relação altma/diümetro c do di stribuidor de
gás. que tem papel fundamental nas características operacionais do leito
(LOivtnt\RDI et ;11. . 1997).

Segundo PAGLil lS O ( 19X7) al gumas propriedmh:s dcsc,iúvcis num
distrib~:idnr

tk gús di cil'llll..' s:lu:

- Promovcr a lluidizaçi\n de modo unifornll'

L'

l'Sti.l\'l'l. l lm distribuidor hem

projetado ni\o deve permitir a cxistêncin de zonas de movimentaçilo reduzida ou de
zonas mortas no kito. Tais regiões reduzem a clit:i0ncia das reaçõcs químicas e
favorecem n aglomeração do material do leito. A estabilidade de operação deve ser
sempre mantida, garantindo a operação integral do leito, em qualquer regi me de
fun ciOnam enIO.
- Minimizar o atrito entre o material do leito. A movimentação mais livre do
pmticulado fa vorece a capacidade de mistura c. conseqüentemente. o contato
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gás/sólido, resultando em uma melhor eliciêncin de combustão. ou de qualquer outra
reação química tiL'SL'jatla.
- Reduzir a erosão das paredes dos injetores e das superllcics de
transl'crência de calor. A erosão das supcrlkies L'lll contato com o leito· tem w mo
resultado a diminuição da vida útil do equipamento, ou a necessidade de repos ição
dos componentes afetados. J\ incidência de particulado sobre os injetores impli ca na
alteração da geometria dos orifícios c. cnnscqiicntcmcntc. do cnclicicn tc de descarga.
Isto reduz a perda de cnrgn no distribuidor c pmk causar operação tlclicicn te. com
alguns injetores inoperantes, ou a formação de cllmmel/ing no leito.
- Impedir retomo de material para a c<imara plena. O retorno de particulado
para a câmara plena quer com o leito em repouso, quer em operação, provoca erosão
de suas paredes e da parte inferior do distribuidor, alterando a entrada ele seus
orifícios e modilicanclo, de forma particularmente grave, a perda ele carga elo
distribuidor, com os inconvenientes citados acima.
- Assegurar a lluidi zaçào de todo o leito sob quai squer co nd ições de carga

·'

previstas em projeto . Ao projetar-se o di stribuidor. es\1..! eleve ser dimensionado para
que lH;o rra lluidi zaçào integral do leito, desde a menor vazào de gús pre vista

al ~

a

múxima tksejada. 1\ pcnln de carga do di stribu idor. principa l responsúvel pela
qualidade da lluidizaçiio, tkve ser mantida tiio rcdüzitln quanto possível, pois embora
a elevação de seu valor melhore as características do leito, muncnta também o
consumo de potência. Em combustorcs o eonsumo de potência pode ser bastante alto,
pois n despe ito das perdas de carga geralmente
tk

bni x t~ s

elos distribuidores, o consumo

ar ~ L'k vt~du.

- Ser ele construção, instalação c nwm1tençiio simples. Estes fatores afetam o
custo inicial e operacional do leito lluidizado. A simplicidncle da construção c da
instalação leva em gera l a custos

mt~i s

reduzidos. c

<1 s im plicidt~dc

na manutençilo

red uz o tempo em que o equipamento deve penna ncccr inopcrnnte.
- Ter

c apt~ciclad c

de

nco m odt~ çiio

tk dilataçôcs térmicas. Em reatores

lluidizndos exoténnicos. part icularmente naqueles de mai ores dimensi1cs, a
lcmpera tma relativamente alta elo distri buidor pode levar à di latações térmicas que
devem se r estudadas c prev istas em projeto.
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- Manter reduzida a temperatura do distribuidor. llm distribuidor
trabalhando a baixa temperatura tem problemas de dilatações e resistência mecânica
mais facilmente resolvidos, c não necessita de res!'riamento a água, que eleva seu
custo.
- Possuir resistência mecânica. O distribuidor deve ser capaz de suportar ao
menos o peso do leito na temperatura de operação.
- Impedir a segregação do particulado. Alguns distribuidores, como as
placas porosas, não promovem um grau de agitação do leito suficientemente intenso
para impedir a segregação de partículas de maiores dimensões ou de maior
densidade. Leitos fluidizados que utilizam particulados com ampla distribuição
granubmétrica estão sujeitos a este inconveniente.
- Promover a rúpicla dispersão dos só! idos alimentados. Em reatores
químicos de operação continua, a rúpida dispersão do reagente atrav0s do kito é
fundamental para a eficiência das reações.
Na Figura 4 pode ser visto os tipos de distribuidores mais utilizados nos
leitos fluidizados

IU~VJs;\o IJIBI.IO<;IÜFI< 'A

Placa Perfurada

l

Placa Perfurada
Dupla

l

Placa Perfurada
Convexa

Torres

Gr~tde

i

i
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l

Placa Perfurada
Concaua ·

l
Leito fixo

Grelha

"Bubblecaps"

Placa Com filtros

Laterais

Laterais

lulmlar

i

T

00000000

l

l

r

Figura 4- Tipos de distri buidores (KUNIL & LEVENSPIEL, 1967).
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2.6 - Processos de combustão em Jeito tluidizado

!\ combustão de carvão em kito l1uidi1.<tdo dcscm·olw-se cont'inu<Hncnte

pela injeção de partículas de carvão num leito de material inerte. como areia ou
cinzas de carvão, mantido a temperatura de 800 a 900°C, fluidizado com ar. A
concentração de carvões no leito é mantida a níveis bastante baixos, na faixa de O, 1 a
5% da matéria total. Desta forma cada partícula de combustível é totalmente cercada
por material inerte, o qual não compete pelo oxigênio disponível, c prevê constante
suprimento de energia para a ignição do carvão. A temperatura do processo é
controlada por remoção do calor gerado na combustão através das paredes do
recipiente que conll'm o leito. c atrav~s í.lc ll:ixcs i.k tubos nele imerso. Ao penetrar o
meio !luidizado. as partículas de carvfio sfio aquecidas a temperaturas superiores a
sua temperatura de ignição. c sujeitas ao tluxo de ar. o qual provê oxigênio para a
combustão. Nestas condiçl\cs. por um curto período de tempo. matáia volútil é
liberada e pode queimar nas vizinhanças da partícula ou difundir-se para outras
regiões do leito, onde eventualmente queima ou continua em tluxo. O material
combustível sólido restante, formado basicamente de carbono e matéria mineral, é
queimado de forma relativamente lenta. resultando do processo gases. calor c cinzas.
As partículas de carvão movem-se livremente no meio tluidizado. e em geral
queimam a temperatura maior que a temperatura média do leito. Durante o processo
d~:

queima as p<trtículas de carvfio tem seu di<'unetro

progr~:ssivam~:nk

n:duzido, e em

dado instante são arrastadas pelos gases para fora do leito (MlLIOLI, 1988).

Em processos de combustão em leito tluidizado são wnseguidos altos
coeficientes de trocas térmicas. entre o leito e a superfície.
Segundo M lLIOLl ( 1988) devido ús baixas temperaturas de operação os
combustores de leito tluidizado apresentam três vant:1gcns:
- A não fusão das cinzas geradas na combustão.
- A não fusão das cinzas resulta em redução considerável da corrosão sobre
as superfícies de troca de calor.

al~m

de impedir a formação

d~:

aglomerados de

material pela aglutinação de partículas devido a ação das cinzas amolecidas e/ou
rund idas.
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- A não dcvolatilização em teores significati vos de sais alcalinos corros ivos
(principalmente NaCl c CaCl2) presentes no cnrvào.
A contenção da devolatização de sais corrosivos é importante do ponto de
vista da conservação das superfícies de troca de calor
- 1\ limitação da formação de Ó:'\idos d~ nitrog0 nio.

A redução nas em issões dos óx idos de nitrogênio é uma característica
importante do ponto de vista da preservação ambi ental. cujas medidas de proteção
tornam-se progressivamente mais severas.
Ainda. como med ida de contenção de emissão de poluentes, a adição de
calcário ou dolomita juntamente com o combustível, pode reduzir em até 90% a
emissão elo dióxido ele enxofre gerado no processo. Os óxidos de enxofre reagem
com o calcário ou a dolomita formando principalmente

sull~t to

de cálcio, o qual

apresenta-se em estado sólido c passa a co mpor com o materi al elo lei to.
Os coeficientes de troca de calor lci to-supcrlkics imersas alcançam valores
até uma ordem de grandeza superior aos valores comuns para coeti cientes gássuperfícies. Esse t:11or pode signi licar ronsickrúveis reduçôcs de di mcnsões
(M ILIOLI,

1 9~8) .

Por moti vo de estab ilidade, a admissi\u tk ar no leito !luidizado

COIIIO

meio

tluidizante pode ser variada apenas dent ro de um intervalo restrito. Em caso de uma
ve locidade de suste ntaçi\o excessiva. ocorreria arraste de material para fura do leito,
c em caso de uma velocidade muito bnixa. o movimento tluidizante não poderia ser
mantido.
Para~ 111.101.1 ~ 19XX)

a llhH"illll'llta,·àt)

int ~ ns iYa

das partkulas

~ntr~

si

g~ ra

uma boa distribui ção do combustívd introchtzidt) no leito. assim como um pcrlil
homoge neo de temperatura. A boa mi stura do ar
provocam um elevado grau de rcaçilo

~ ntr~

l'

o alto poder calorílit:o do leito,

co mbustível e ox igêni o permitindo a

combusti\o de:
Materi ais cnm baixos teores ck carhnnn. alta porcentage m de
impuro.as c bai:'\a

porc~nt:t gc m

de vnlútcis;

Carvões de alto teo r alcalino e
Res íduos de ba ixo poder cnlorílico.
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As vantagens supracitadas citadas com relação ú boa mistura dos sólidos c
ao equilíbrio térmico, podem ser perturbadas pelos feixes

tubul~rcs

imersos no leito

Ouidizado.
A introdução de uma inovação no campo da combustão e geração de vapor é
bastante difícil, entretanto, as vantagens listadas a seguir permitem antever que uma
Caldeira de Ldto Fluidi1.ada (C I.F). uma

Wl. den1onstrada l'lll

escala co111en.: ial. tcrú

plenas condições ele compelir no mercado nacional ele caldeiras.
O processo CLF se apresenta como boa opção para a queima dos carvões

brasileiros. como conseqüência de suas próprias características, a saber:
Altos coeficientes globais ele trnnslcrência de calor entre o leito c os
tubos imersos, chegando até a ordem de 88-175 w/m2 °C, permitindo assim uma
maior capacidade da superfície de troca térmica.
Ótimas condições para reações de combustão, onde a agitação do leito
permite grande contato g:ís-sólido.
Admite altos teores de materiais inertes no leito. onde o combustlvel
sólido é da ordem de apenas 5% em peso.
Permite operar a temperaturas ma1 s baixas que os geradores
convencionais, XOO - X50 uc, diminuindo os problemas de materiai s de construção.

o controle da pohliçiio fi ca facilitado. pois a emissão de so~ pode ser
minimizada com a adição de calcários ou dolomitas.
Apresenta alta eficiência de combustão.
O kito IK'I'Illill· boa lle:-;ihilid:~lk quanto a granulom ctria do

cnmhusti w lutilil :ldo.
As caraeterísti cas de funcionamento do leito facilitam sobremaneira o
manuseio de sólidos (:~limc ntaçi\o . n:tirada dc sólidos. clc).
i\ Tabela 2 forn ece dú alguns dados comparati vos entre caldeiras elo tipo

CLF com a de grl'lha móve l e a de queima pulvcrizndn.
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Tabela 2 - Comparação de algumas características de um CLF com a
queima convencional (THORER & Ct 1N IIA._197R).
~--------------.------------------~~~~-~~--------------------

Caldeira tipo

Parâmetro

--------------, ----------------- -------.--·--- -----

Eficiência de

CLF

Urdha móvel

Pulverizado

85 - 95%

70- 80%

/\cima de 99%

combustão
Eficiência térmica

40 - 55(Yo

35-40%

global
Coclicicntcs de
troca térmica

53 - I 05

26- 35

26 - 88

(W/m 2 °C)
!--- - -- - - - - - - - - ----- - - - - - -----· - - - - -

Excesso de ar

IO 15(Yt,

------r--------------------

20 - 40%

15 -50%

32.26mm- 12.7mm

< 60 ~Lm

5-40%

50-60%

Faixa
granulométrica do

6,3 5 mm -

combustível

o

injetado
Tolerância de

99%

inertes na câmara
de combustão

~-------------+------------r---------------~-- -----------

Pnssívl'l dl:

mante-la menor
l)liL'

0.54 kg S< >2

por 293 kWh

Para rarvCh:s

l'OI11

teores de enxofre

Redução da

adição de

acima de 1,0%, necessita grandes

emissão de gases

calcário.

quantidades de calcário na injeção do

poluentes

Permanece
inferior a 0.32

combustível. A emissão de

NO~

é maior

pois operam a temperaturas mais altas.

kg de N02 para
cada 293 kWh
gerado.

.

-

~--- ~- --·-----~~----

------------------------------------------------------
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Tabela 2 -Co mparação de algumas características lk um CI.F com a queima
convencional (TI-IOBER & CUNHA. 197H) (Cont.inuação).
Maior
llcxihilicladc
Material de
combustão do leito

quanto a

Menos flexibilidade IH\ escolha dos

escolha, pois

materiais, pois opera a tcmpcratura

opera a

mmor

temperatura
menor
Tamanho da
unidade para a
mesma capacidade
de produçi'io

Menor que a de
grl'l ha c

ivlaior que a ( 'I .F

Maior que a CI .1-'

pu! veri zada

t\ clici~m: ia lk l'omhusti\o de u111 CI.F ( - 1l0'X,) ~ menor que de uma caldeira

de queima pulveri zada, podendo ser aumentada em 4 a 5% com a rejeição das cinzas
no leito. 1-lú ainda a possibi lidade da caldeim sl'l' associada a um leito de queima de
cinzas carbon Bum-up /Jed (CI3B) que nos pn mite alcançar cli ciência da ordem de
até 99%.
Para TJIOI3ER & CUNIIA ( 1978) a eliciêm:ia térmica lica bastante
favorec ida pelos altos coeficientes de troca térmica no lei to, onde se faze m sentir os
três mecanismos de calor (cond ução. convecçi'io e rncl iação). no contrário de um
gerador convc1H.: ional onde prcuomina o mecanisnw de troca por mdiaçiio. Com isSll
a área de troca térmica nccessúria para uma dada produçi'io serú menor num CI.F do
que para um gerador convcncionai.Os altos coelicicntes globais permitem projetos
mais compactos.
Quanto ;\ matéri a-prima a ser injetada no leito. um CLF terá menor custo
operacional em relaçi'io a uma caldeira pulverizada. pois utiliza partículas maiores
baixando os custos de moagem. 1-lú ainda uma maior llex ihilidadc na escolha dos
materiais de construção, pois opera a tcmperatmas menores, longe do ponto de
amolec imento das cinzas. evitando assim a lormaçiio de agregados c incrustaçõl!s dt:
cinzas fundidas nas parlt:s intcmas da caldeira, um dos maiores fat ores de paralisação
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de caldeiras convenctotwt s. A bai xa temperatura do leito irá também reduzir os
efeitos de corrosão na câmara de combustão.
Se. por uma distribuição irregular do combustível na C' l.f o transporte
transversa l ela massa sólida não ror mai s garantido. haveria a possil) ilidadc. l'll1
algumas zonas do leito, til' uma combustão sob ;llmos kra redutora. o que acarTL'taria
condições t:woráveis para uma corrosão dos feixes tubu\arcs. Portanto, uma
otimização do projeto é indispcnsúvc\ qunnto ú disposição dos fei xes tubulnres c dos
sistemas ele alimentação do combustível, evitando excessos de depósitos poluidores
nos tubos e zunas de conccntraçilo de co mbustí vel.
Por outro lado feixes tubularcs servem pnra diminuir o efeito de formação
de bolhas no leito lluidizado, reduzindo a um mínimo a combusti\o que forçosamente
ucotTC 1m zona acima do leito c. conscqiknll'lllcnte. reduzindo

lamb~ m

a um valor

admi ssível os valores dns osc ilações dos gases de escape.
A temperatura mais adequada para a combustão de carvão em leito
fluidizado situa-se entre 800- 900 °C. As causas são para a limitação da temperatura
nesta faixa seriam:
- Limitação inferior por causa do aumento da formação do CO (conforme Figura 5)
bem como devido a uma diminuição significativa do grau de dessul f'uraçào a
temperatura inferior a 750 "C:

0;\
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~
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Figura 5 - Temperatura do leito em função da
relação CO/CO~
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- Limitação

s up~rior

por causa das

tcmp~ raturas

de amokcimcnto c

s int~ r izaçi\o

da

cinza. Temperaturas acima de l 000 °C resultam na formação ele esconas e
entupimento.
A ef-iciência do processo de combustão podcrú ser medida pela

quantidad~:

de pó de carbono no gás de combustão l'o rmaclo. Este carbono residual depende da
granulometria do combustível e, portanto do tempo de retenção (tempo de queima).
Em geral considera-se que o tempo de retenção para partículas de diâmetro menor
que 0,3 mm é sempre inferior ao tempo de combustão necessário. Assim sendo
deverá se evitar, na alimentação, uma porcentagem elevada de partículas de pequena
gramulomctria.
THOBE R et ai. ( 1980) estudaram carvões bras ileiros em seu trabalho de
combustão em leito lluidizado. O experimento consistia de um ld to de seção
retangul ar de 200 cm2 c uma altura de 45cm, com capacidade para queimar 12 kg de
carvão por hora. Eles Concluíram em seu trabalho que a tecnologia da combustão em
leito nui cl izado e tecni camente viável para a queima de carvões llras ileiros.

o

comportamento elo carvão nacional mostrou-se aci ma da expectativa. Os carvôes
foram queimados com alta efi ciência de combustão. Para os autores, em combustão
flu idizacta, os sistemas de captação de poeiras são mais simpks c eficientes que
aqueles usados em combustão pu lveri zada. Os equi pamentos são mais compactos c
de mais fác il manutenção em relação ao processo de combustão pul verizada c em
gn:lhas. Condui·Sl'

tnmh~.' m qu~.·

tl CI.F l' o 1nl'l hor llll'ttHIIl tk qliL'i lllll p:1m

combustíveis com al tos teores de cinzas (até !\5%), c devera assumir papel
impo rtante prim:ipalmcntt: l'lll gran d~s

unidad~:s

til' gt:raçào

t~rmoe l étr i ca.

BRUNO ct ai. ( 19H4) examinaram o comportamento dinâmico de um leito
tluidi zado de 30 KV. O e:-:pt:rimento consistia de t:ombustor de leito nu id izado de
aço-carbono de 25,4 em de diâmetro com espessura de I em c altura total ele 2 m. A
câmara de combustão do reator. na parte inferior, era revesti da com cime nto
rcl'ratúrio reduzindo seu di âmetro interno a 20 em. O ar era introduzido através de
uma placa distribuidora de 5 em de espessura e com furos de I mm. A vazão de ar
era fornec id a por um ventil ador centrífugo com capac idade de 300 m3/h à pressão de
I m tk coluna tk úgua. 1\ s lt:ln pcraturas lo ran1 llll'didas alravés de lcrmopart:s

2(1

introduzidos em tubos de 2,54 em de diilmetro soldados em di versos pontos do corpo
do reator. Por uma saída conectada a um ORSAT foram determinadas as
concentrações de C0 2, 0 2 e CO dos gases de exaustão. A areia usada tinha um
tamanho de partícula menor igual 0,84 p m .O combustível utilizado para

oteste foi

carvão vegetal. O combustível foi reduzido nos tamanhos padronizados. ou seja, 0,20
$ d $0,65 em c 0,65 $ d $ I ,7 em, após ser moído c passado nas peneiras com as

respectivas aberturas. Nesta fase, retiram-se os finos de carvão agregados às
partículas de combustível por serem arrastadas pnra Iom do rcntor inOuenciando
negativamente no rendimento dn combustão.
A análise do combustível é apresentnda a seguir:

Umidade .. ........................... ... (%) 2,7
Cinzas .... ......... ....................... (%) I,5
Voláteis......................... .... .... (%) 27.5
Poder calorífi co superior ....... 7600 kcal/kg
Concluíram que a efi ciência de combustão. 9J%, cnkulad a pela quantidade
de combustível ali mentado c os resíduos recolhidos no ciclone, pode ser melhorada
se for fe ito um sistema de retorno de mnterial elutriado ao leito pois tiveram uma
média de 0,5 kg de material recolhido no ciclone em cada teste e sua anal ise mostrou
um índice de 13,5% de partículas não queimaclns c 19,7% de material volát il.
BRUNO et ai. ( 1984) acreditaram que a maior parte destas partículas sejam finos
formado s pelo esmagamento das partículns tk combustível no alimentndor c ao
saírem do tubo mestre pma o leito. foram levadas por
~nmh ust:)n.

clutria~i\o

pdos gases da

Pl'la dilllillui,·:)u d:t ,·l'lnl'idadl' SliiK'I'Iil'i:ll tk lluid il'il\':)u I.'SIK'r:t\':1-SI.'

uma perda menor de combustíve l. Os resultados obtidos sobre o comportamento do
combustor tk lc itn lluidizado nmstram a pnssi hilidad~.· tlc se consegui r, com precisão
acei túvel o controle de temperatura sobre di versas co ndições de opemçào c
evidenciaram a importância de se utilizar um ali mentador que forneça combustível a
taxas regulares para que possa obter a estabilização efetiva ele temperatura. Outro
1:1tor que poderia ser considerado era a possibilidade do controle de temperatura se r
rea lizado através da vazão de ar. Também l'oi evidente a necessidade da utilização de
um analisador contínuo ele gases que lo rneça leituras instantânens e mais precisas
que o ORSAT.

HEVISAO UIULIOGitAFICA

27

SANTOS et ai. ( 1984) analisaram o efeito do tamanho da partícula c da
porosidade na taxa de queima em combustão lluidizada. Eks utilizaram no
experimento carvão vegetal de eucaliptos e de sabugo de milho. O objetivo principal
deste trabalho roi o estudo dos mecanismos da qudnla de combustíveis vegetais em
um leito Ouidizado; onde a inclusão da gralitc roi feita com a linalidaclc de se
comparar os resultados obtidos com carvões de combustíveis vegetais com aqueles
de

um

combustível

de

baixa

porosidade

onde

a

combustão

ocorre

prcdorninanll'llll'nlL' 1\a sujK'rlkk gL'lllll0lrÍI:a da pmtkula.
Os testes foram realizados usando-se amostras de forma cúbica para grafite
e carvão de eucaliptos e forma cilíndrica para carvão de sabugo; c os valores obtidos
para a taxa de queima. ao se variar o tamanho da parl ícula. foram comparados com o
aumento esperado, visto que para massas da mesma ordem, ao diminuirmos o
tamanho da partícula implica em aumentar a superfície gcom~lrica exposta a queinw.
O parâmetro usado pma essa comparação foi a razão área pela massa da amostra,
supondo-se ljUL' a densidade permanece consl<lllle. Os lestes de queima roram
realizados com um leito de HO mm de diümclro interno c 430 mm de altura. Esse leito
lo i Jluidizado pur ar aquL·ddo simullaneamcnh: pela queima de <..i.L.P. c por
aquecimento elétrico. Todo o sistema foi m\lnlidn tcnni camcnlc isolado com mantas
de lii de rocha. Utilizando

m~.:ia

como material inerte. /\s va7.l\cs dt: ar e de ( i.L.P.

foram medidas com o uso de rotàmelros. /\s temperaturas foram registradas com o
USO

de pirômdros digitais. t\s HIIÚiises das COilCl'lltl'liÇÕes de 0 2. C0 2 e CO rora111

reali zadas com aparelhos de ORSAT.
Para os lestes de taxa de que1111a
tL'Il1pç rallll':l, ll lll:l

Úllil'il

l'\1lll'l 'llll'!l,';l() lk

ad oto u -s~.:

o uso de apenas uma

0 .' llll g;'ts tiL' lluidi i'a,' illl. /\ s Clllld i,·(k•s lk

operação do leito são apresentadas na Tabeln 3.
O

l~.:mpo

para a combustão completa das amostras l'o i cronomclmdo alrav0s

da observação visual das partículas queimando dentro do leito.

Tabela 3 - l'ondiçôcs de Olll'ração do leito
Material inerte: areia com dimensões entre 0,297 mm e
0,250 mm
Massas dos inertes: cerca de 550 g
Altura estática do leito: 6 em
Vazão do gás de fluielizaçào: IO mJh-1
U/Umr - 2

U(750 °C):: 2 m/s

Tempo ele residência das amostras: I RO s
Concentração de 02 = I0%

Temperatura do leito =
750 PC

Concluíram que a taxa de qudi)HI de combustível em leito lluidizado varia
proporcionalmente à porosidade das partículas e inversamente com o tamnnho. i\
macroporosidade dos sabugos, ao contrúrio do esperado não resultou em taxas de
queima maiores que as do carvão vegetal de eucaliptos; apresentando valores da
mesma ordem e ligeiramente inferiores. Para SANTOS et ai. ( 1984) esse fato foi
indicativo de que a influência da porosidade sobre a ta:->a de queima roi determinada
por poros de menor tamanho. O tempo para combustão compl eta ele partículas de
mesma massa \'aria inversamente com a

poro s idad ~..·

do combustível. llú neccssidmk

de um estudo mai s detalhado com melhor caracterização das amostras com relação à
porosidad~.:. r~..·atividmk

2.7

~ S istemas

l' Úl'l'll cspec ilica das amostras.

de alimentação de combustível

No pro.kto de uma unidade dl' l'omhusti\o l'l11 kitn lluidi i'.ado, o sistl'IIHI th:
nlimentnção de combustí vel merece uma atenção espec ial. Além da obscrv<lncia
quanto á distribuição homogênea do combustí vel em toda ex tensão do leito, o
bcneliciamcnto c o transporte do mesmo até o meio fluidizante são fatores
importantes para garantir uma operação perfeita dn unidade. Para poder tomar
decisões corretas, precisa-se de inl'ormaçõcs exatas sobre a fai xa de combustí vel a ser
utili zada.
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Para uma unidade de leito fluidizado

Ç~perando

sob pressão atmosférica,

existem atunlmentc dois sistemns de illimcnt:u;iio:
- Inj eção dn combustível através lk ar l'omprimido IK'Ia

pari~:

inl\:rior da

unidnde (placa distribuidora) ou
- Abastecimento pela parte superior da unidade por intermédio de um
alimentador de jato.
1\ alimentação pode ser uma só mistma de carvão c cal ou, por dispositivos

separados, alimentações distinta::; para carvão e cal. A vantagem desse último ::;istcma
é de ::;c ter uma rcgulagem mais rúpida do procc::;::;o de combustão. Para instalações de
seções transversais relativamente grandes prefere-se atualmente, a alimentação por
"jato". A desvantagem desse sistema é a necess idade de uma classificação prévia elas
panículas mcnol\:::; c maiores. Além disso. a::; partículas entrando na zonil de
fluidi zação pela pmte superior, colocam em dúvida a homogcnci zação do leito, o
tempo de residência necessário, além da possibilidade das parlículas menores serem
arrastadas antes de penetrarem no leito fluidi zado. A taxa de geração de vapor
depende da quantidade de combustível empregado, a CJUal é regulada através da
velocidade de ar. Como a condição prioritúria pma um bom funcionamento da
unidade é a distribuição uniforme do combustíw l através dil seção transversal do
kito, deve-se gmantir. para todos os regimes de l'arga. Ulll abastecimento de
combustíve l igual em todos os alimcntadorcs.
TUR ESO ct ai ( 1998). estudaram um dispositi vo de alimentação ele
p:1rtil'ulado súlido qUl' poss ibilita a in.k~· Go do p:trticulado en1
o que

l~1cilita

qu:~trn

pnntos di stintos,

a homogencizaçào do leito c a queima.

2.8 ~ C'omhusti\o <lo l'arvi\o l'lll ldto llui<lizn<lo.

Um combustor de leito tluidizatlo consiste em um mei o particulndo formado
basicamente por carvão, cinzas c calcúrio. 1\ tempe rat ma, entre outros tl1tores, afeta a
taxa de absorçi\o de SÜ2 por calcúrios na combustÜll de Cill'Vão em leitOS fluidi zados.
1\ temperatura de operação é relati vamente baixa (ent re 800 e RSOoC).
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O leito é lluidi zado

gemlm~.:ntc

por ar. nl·cessúrio para a combustfio do

carvão. O ar é introduzido pela ci\mara plena c passa para o leito através da placa de
distribuidores. A placa de distribuidores permite que o ar suba c não permite que as
partículas desçam na câmera plena. O carvão é alimentado e é qucimailo quando
ainda esta suspenso pdo ar de lluidizaçi'io l' pelos gases de combustiio ascendentes. O
calor gerado pela combustão é removido para produzir água quente ou vapor pelos
tubos imersos (trocadores de calor) no leito. Na f-igura 6 pode ser visto um esquema
simplificado de um combustor de leito Ouidi zado. O caldrio é introduzido no leito
juntamente com o carvão onde entra em contato com os gases de combustão. Entre
estes gases esta presente o S0 2• o qual reage com o calcário calcinado formando o
Sulfato de cálcio (CaS0.1) e cinzas, que são removidos elo leito.

Alimentação de
p articnlarlo\.

(((
-=========~~

Saída de particulado
mais fmo

Saída de ''apor ou água

o
-+ <1uente
"'-=========~:== 4- Entraria

Enn·ada de ru·
-+
para fluidização

1

Sa(tla do curtas

Figura ó-

l ~squema

simplilicadn de um cnmhustnr de leito lluidi zatlo.

Uma in1portante vantagcrn do combustor de kito lluidi zado é a tok r<lm.: ia
para as propriedades do carvão alimentado. Carvão betuminoso. sub-betuminoso e
linhito podem ser queimados sem dificuldade. O antracito pode também ser
queimado mais comparativamente com mais baixa rentividadc e operando em
condições especiais para ser usado (por exemplo. alto nível de excesso de ar,
pro!'ur1didadc dt) leito. >rlta te111pcra tura do leito).
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Quando o carvão é alimentado em um leito as partículas são aquecidas
rapidamente. O tempo de residência das partículas de carvão é entre uma fraçiio de
minuto e poucos minutos, dependendo do tamanho elas partículas. A umidade é
removida primeiro e posteriormente há liberação de calor c substâncias voláteis do
carvão.
As substâncias voláteis c carvão desvolatili zado então queimam no nr usado
para lluidizar o leito.
A reação completa pode ser representada pela seguinte Equaçi\o:

c+ o~ -> co2

(4)

41-l + 0 2 -721-hO

(5)

2N + 02-7 2NO

(6)

s +o.!-) so.!

(7)

O ox igênio usado na reação. embora seja principalmente ox igênio ela
atmosfera. tnmbém pode ser capturado do carvüo. Visto que a temperatura do leito
lluidizaclo é relativamente ha i;.:a (geralmente ROO a 950"C) o nitrogênio atmosterico
não é parte significante na formação elo ó;.:iclo nítrico. Em sistemas convencionais de
larga csca ln de quei ma de carviio (aquec imento indust rial c estações de geração de
c n~.· rg ia

1.k sisll.'nlits de l'l\lllbustlwiiHtlvcriz:tdu) n pico da ll.'mpcmtura de comhustiio

é considerado ma is alto (com umente entre 1500 e 1800°C) c sobre estas condições
um tanto de nitrogêni o atmosférico contribui para a formação do óxido nítrico. Em
adi,·iio os pmdutos d;tdus pl.'las rca\'ÕI.!s de 4 at0 7. lntços de outros compnm:nles, por
exemplo, tri óx ido de cn;.:ofre e di óx ido de nitrogcnio também são formados.
Sob condições normais ele operação as substâncias voláteis liberadas
que imaram completnmentc. C'ertns combustôcs ocorreram nc inw elo leito porque
parte das substüncias vo lútcis são inevitavelmente liberadas na zona onde o oxigênio
não é di sponí vel (pró;.:imo a alimcntaçüo de cnrvfio c no topo do leito).
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A reação no leito nuielizaclo entre oxigênio c partículas de carvão
desvolatilizaclo que permanecem após a remoção de substâncias volútcis é forçad o
por três mecani smos.
I) A transfen?ncia ele oxigênio das bolhas para a 1:1sc dns partículas.
2) Difusão do ox igênio para as superfícies das partículas e do dióxido ele carbono da

superfície da partícula.
3) Reação química para n superllcie da partícula.

O excesso de ar (comumente expressado como porce ntagem) é delinido
como ar lo rnecido na adição da cstcquiomctria do ar requerido (que é, o ar requerido
somente para queima do combustível).
O excesso de ar minim iza as perdas por combustão parcial. porém, maiores
lluxos de ar implicam em mai ores perdas ele cal or sensí vel através dos gases th.:
combustão e, conseqüentemente, reduz a eliciência da caldeira. Deve-se obse rvar,
portnnto, um ponto de cqu iI íhrio que realmente signilique uma menor perda de
energ1a.
O ponto de equilíbrio d:1 mi stma ar c comhustívd

dcpcnden1,

fundamentalmente, elo tipo de combustí vel c do agente de combustão.
Por definição o excesso de ar é dado pela Equação 8:

/11

e= - "

(!>)

111,.

L'm que:

lllnr <; a
111 •111• é

Massa estetfiiÍOIII<;Irim de ar/ kg dt' arlkg ele comhustíw l/

a Massa real de ar [kg ele arlkg de combustível}

HALDER,

DATTA &

CH/\TTOPADil Y/\ Y ( 1993) estudaram n

combustão de carvão em leito nuidizado. O experimento foi realizado usando
partículas tk JOO pm para w loddadc dn gús de lluidi zaçi\o m:ima de 3m/s, sugerindo
a ex istência do regime de nuidização turbulenta. As propriedades da areia e do
carvão betuminoso usado dmante o experimento são dadas na Tabela 4. Os
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experimentos foram realizados utilizando uma ún ica partícula de carv<ln em um leito
fluidi zado turbulento aquecido eletricamente. Os autores concluíram que:
I) As partículas de carvão queimam n uma densidmk constante (sem cinzas) de
acordo com o modelo da es l~ra encollu:ndo.
2) As taxas de queima das partículas de carvão de 4 c 12 mm de diâmetro em leito
iluidizado turbulento são mais altas que aquelas observadas em leitos
borbulhantes. Isto é atribuído as mais altas taxas ele transferência de oxigênio
para n superlkic da partícula.
3) Combustão de partículas maiores em leito lluidizndo turbulento é governada pela
cinética química c transferência de oxigênio p;u·a a superl'ícic partícula.

Tabela 4 - Propriedades da meia e do carvão usados no
leito

-

Carvão

%

Umidade

3,74%

Substâncias voláteis

29.06%

Cinzas

23,00%

Carbono fi xo

44,20%
-- - 16 13

Densidade (kg/m3)
Porosidade

18%

Material elo leito
Dittmetro médio das part k ulas do h.:ito (pm)
Densidade (kg/nr')

-

300
2600

2.9 - T ransfrrência de calor em leito fluidizad o.

A tnmsl'crêneia de calor entre um leito lluidizado c uma superfície imersa
pode ocorn:r atmv0s de três modos: convec<;ilo tht partícula, convccçàu do gús c
radiação.
Transferência de cal or através da convecção tia partícula é devido ao lluxo
de pmtículas sólidas da região do leito adjacente ú superfície de transferência de
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calor. As partículas sólidas adicionnm cnlor por condução térmicn dn superfície
aquecida (assumindo que a supcrlkic tenha temperatura mais alta que o sólido)
(F AN & ZI-IU, \999). /\s pnrtículas retornam ao leito, c o calor é di ssipado.

O cnlor transferido pela convecção do gás é causado pela percol nçãn dos

gases através do leito e também pelos vazios de sólidos com gús em contato com a
superfície.

O calor transferido por radiação são significativas na emissão das partículas
fluidizadas ou superfícies só lidas a altas temperaturas.
O coeficiente total de transferência de calor, h, pode ser estimado da soma

individual de cnda coeficiente de tran sferência de calor. Para convecção por
partkula, h11,, convecção do gús, hg,, c radiação, h1•
O cocticiente de tran sferência de calor é fortem ente inOuenciado pelas

condições de operação do leito fluidi zado. Variações nas condições de operação tal
como borbulhamcnto c jorro produzem estrutura variada c, portanto, afetam o
.,

coeficiente ck transferência de calor. Entender o mecanismo governante em
transferência de calor é importante para desenvolvimento de simplificações de
modelos e equações de transferência de calor. A importância do modo ele
transferência de calor para suspensfio-superlkie em lei to lluidizado gús-sólidu é
most rado na Figura 7. 1\ Figura 7 indica o n1odo governante do mecanismo de
transferência de calor em leito t1uidizado dependendo do tamanho da partícula e da
temperatura Leito/superfície. Pode se ver na Figura 7 que a convecção da partícula é
importante para quase todas as condições. exceto para baixas temperaturas do leito
com partículas mniores, onde a convecção do gás torna-se importante (F/\N & 7.\l ll.
1999).

Quando pmtkulas ak anç<lln inicialmentl' a superfíck de trnnsl'cr0ncia de
calor. o gradiente de tcmpcwtura é alto c produz \llta tnxa de trnnsl'crência de calor.
Com o progresso do tcmpu. o gradi ente de tclnpcwtur\1 é reduzido. produzindo baixa
taxa de lransfcr0 ncia de calor. Assim. a taxa de calor trnnsfcriclo é alta quando hú
ex tensiva troca de cn lnr entre o volume ele pnrtícu lns c a supcrl'ícic. Aumentando a
circul ação das partículas aumenta a taxa de transferência ele calor.
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Figura 7 - Diagrama de transferência de calor para vúrios modos
governantes (FLAMANT et ai, 1992).

Na Figura 8 pode ser visto a variação do coeliciente se trnnsl'crência de
calor com a v~· ln cidadc do gús. P:m1 baixa w locid:u.k do gús omk o kito encontra-se
no estfldo de leito fi xo. o coeficiente de transferênc ia ele calor é baixo; com o
:HIItH~nto

da velocidade do gús, aunH.:nta de l'ur111a nutúvel até o valor tnúx i111u c então

di111inui (fl./\ tvi/\NT ct nl. 1992).
h

"""'' ..

UD>I

U.,.,,

U

Figma X- Dependência do codiciente de transferência de calor com a veloc idade
do gús em sistemas de tluidização (GEL' PERIN & EINSTE IN, 1971).
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MA & ZIIU (2000) estudaram a transll:r0ncia de calor em tubos imersos cn1
um leito tluidizado. Eles utilizaram em seu experimento um leito lluidizado
circulante de O, I m de diâmetro e 15, I m de altura. As partículas usadas tinham
diâmetro médio de 67 pm c velocidade superficial do gás na faixa de 3,5 a IO m/s.
Concluíram que a concentração de

só lidos~

o

l~ttor

mais importante que inlluencia o

comportamento da transferência de calor, porque a convecção da partícula é o
mecanismo dominante de transferência de calor dada a alta capacidade térmica dos
sólidos.
Para GUO ct ai. ( 1985) três tipos de translcrência de calor pode ocorrer em
um leito lluidizado: (a) translcrência de calor cntn: gús c sólido do leito. (b)
transferência de calor entre leito e a parede do leito e (c) calor transferido ent re o
leito e a placa di stribuidora.

2.1n -Tubos

illll' I'S()S,

Em combustor de kito lluidizadu é cotnum o uso de tubos adicionais
imersos no leito para transferência de Calor. Os tubos instalados no leito carregam o
flui do , transferindo o calor. A presença destes. tubos. usados para retirar ca lor,
influenciará o modelo de tl uidização local. O tamnnho é a forma dos tubos, a
presença de ctlctas ou superfície estendid a. a locali zaçiio elos tubos no leito, sua
orientação. tamanho de pari ícul:t. propricd:tdcs du gús. etc. in 11 uenc i:tm a illllpl itude
do coefi ciente de calor do leito.
i\ Figura 9 mostra um esboço dns pmt ícul ns. bolhas. c modelo ela emulsão

lias prLlXimidadcs de um ú11ko tubo horizo11tal.
Segundo I-I OWARD ( 1989) os aspectos importantl.!s em relação a tubos
imersos no leito são:
A) A tend0nci:t de acumul o de partículas lluid izadas n:t pmte superior do tu bo
inibem a tran siCrênci:t de c:tlor.
B) !\ p:trtc inll.·riur d:t sup~.· rlk ie do tubn ~ altnada pl'lo co11tatu d~.: pml lculns
transportadas por bolhas (como pode ser visto na Figura 9)
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C) Os lados da superfície dos tubos sofrem um intenso atrito causado pelo lluxo de

partícubs subindo.

Arrast e de part ículas

r igura 9 - Condições próx ima ele t_nn tubo imerso
em leito Ouidizado (1-lOWARD, 1989).

Para medi r a transJ'e r0nd a de calor c1n um único tubo horizontal

hD, ( k_..__J'' =0,66 (UD, P,.(l-c)J"'
k,

Cr Jl

~l C

(9)

Para

U d,, Pr <2500
Jl

(I O)
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e

o. (~]"' =0,66 (u o. f\ (t -1:))""

h
k1

Cr ~~

~lE

(li)

Para

U d,. P,. >2250

( 12)

)I

em que:
h é o Coe.flciente de tran~/i!rência ele calor {11'/n/ Kj
Dr é o Diâmetm elo tubo imerso [m1
k~.~

é a Cmulutil'iclmle ((írmi('(l elo gús fll'lml\ J

Cp é a Capacidade térm ica do gcís fJ/kg f\1
li cí a Velocidade elo gcís f m/'}
t: é a Porosiclmle do leito

~~ é a Viscosidade do gás I Ns!n/ 1

PP é a Densidade da partíc:ula [kglm31

c/1, t: o /Jicímetm clcts JWrtlrulct f mj
g cí a Ace/emçflo ela ,l!,ravic/(u/e {m/./ /

2. 11- O carvão min eral.

ro i, principalmente, a partir do século XV li I que o carvão mineral passou a
ser a grande l'o nte de energia industrial. Isso ocorreu em virtude da invenção da
máquina a vapor, aplicada às indústrias, realizada por James Watt, em 1769, e pela
descoberta, Clll I no. do proct'SSO d..: red ução do minério de !'erro pelo coque (resíduo
sólido ela destilação do carvão mineral empregado para al imentar os altos fornos dn
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siderurgia). Baseando-se nessas descobertas e nas suas jazidas de carvão mineral , a
Inglaterra pôde realizar a sua Revolução Industrial no

séct~lo

XVIII, seguida por

outras nações no século seguinte (SH OBBENIIAUS, 1985).
Carvões são rochas combustívei s de origem orgânica. Elas resultam da
acumulação de grandes quantidades de restos vegetais em formas negativas do
relevo, num ambiente saturado de úgua (pilntanos). preferencialmente nas planícies
costeira (deltas, lagunas) e Ouvio-lacustres (várzeas).
Quando uma certa quantidade de massa vegetal é soterrada ela sofre
transformações graduais através dos processos bioquímicas. e posteriormente
processos geoquímicos. Essa maturação leva-a para estúgios de turfa. linhito, carvão
sub-betuminoso. carvão betuminoso até o antracito c grafite.
O processo de carbonilicação compreende um enriquecimento relati vo em
carbono fixo. a custo de outros elementos, como hidrogênio c oxigênio, ex pulsos sob
forma de água, dióx ido de carbono c metano. principalmente. A carbonização
desenvolve-se sob condições de temperatura e pressão equivalentes aos estágios
diagenéticos e cpimetumórli cos das rochas inorgílnicas. e a sensibilidade da matéria
orgfl nica. frente a jú peqUl!IHIS altera\'Ôl!s dessas cond içi'l es. q ua Iilk a-a como
indicador ideal para as fases iniciais do metamorfi smo ( SHOI1B ENHAUS, 19S5).
No grnu de carbonização (rank) fundmnenta-se a classilicação internacional
dos combustíve is fó sseis sólidos. c sua dch.'nlliiHI\'íl O baseia-se no poder calorí!ico.
na matéri a vol útil. e principalmente nas propriedades úticas de dck rlllinndos
cnmpnncnt l!s, l'm prinwiro plíliHl dn ptHkr n·lktur da vit rinit11 (T11hl'l n ) ).
Cada um dos estúgios é caracterizado por um período da coluna geológica,
isto é, representa o período em que ocorreu o início dn transformação dos restos
vegetais. Assim, segundo !\DAS ( 1982) tem-se:
a turfa é o carvão menos transformado.
Contém restos de vegetais não tran sformados, possui pequeno poder calorín co e não
é ut ilizada como fonte de energia pela indústria. Em algumas regiões frias c pobres, a
turfa é utilizada como combustível doméstico. É o estúgio mais recente, pois data do
quaternário.
O linhito constitui um estàgio mais adiantado que a turl~1.
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Possui grande teor de umidade, fato que prejudica o seu poder calorífico. Em geral, a
sua formação data geologicamente da era mesozóica e do período terciário.
A hulha ou carvão de pedra. geralmente designada pelo nome de carvão mineral.
Data do paleozóico, ocorrendo também em terrenos mesozóicos e terciários. Não se
distinguem na hulha, a olho nu, vestígios de origem vegetal.
O antracito data do paleozóico. É considerado o melhor carvão mineral, pelo fato
de possuir na sua composição química grande quantidade de carbono, o que lhe
dá maior poder calorílico. É muito usado no aquecimento doméstico, porque
queima sem chamas fuliginosas e sem o mau cheiro de outros carvões.
"O carbono tem 7860 calorias, e o hidrogênio puro, 34190 calorias. Assim
sendo, quanto maior for a quantidade de hidrogênio num combustível, melhor scrú
sua qualidade" (A DAS, 19H2).
Na Tabela 6 estão listadas a composi\·ões química de cada estúgio da
transformação do carvão.
Tendo em vista as características elos carvões brasileiros que apresentam
elevados teores de cinzas c condições de bcnclici;um:nlo por métodos convencionai s,
em sua maioria. muito desfavoráveis, como se vê na Tabela 7.
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Tabela 5 -Classificação dos carvôl!s, segundo? grau
de cm·bonificação (rank) (SHOBBENHAUS, 1985)
Poder
Denominação

Matéria volútil

calorífico
(kcal/kg)

Turfa

62%
3500

13

62%

1\

62%

4600

Carvão

c

52%

5300

sub-

n

50%,

5800

betuminoso

A

47%

6400

V\

42%

7250

[3

39%

7800

c

31%

Linhito

Alto
volútil
Carvão
betuminoso

Médi o
volátil

22%

Baixo
Volátil

Acima de

14%

7800

Scmi -1\ntrm:ito

8%

Antmcito

2'X,

- l'v lcta-antracito

Tabela 6 - Composição química média dos carvões em%
(/\0/\S, 19S2).

Estágios

c

H

o

N

Madeira

48

6

43

1

Turfa

55-60

6

34-39

I

Linhito

66-70

5

25-39

I

Bulha

80-90

4-6

6-14

1

Antracito

94-96

3

2-3

Traços
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Tabela 7 -Características dos Carvões Brasileiros (THOBER & CUNHA,
1978).

Jazida

Reserva

% do total das

Teor de cinzas

Condições de

(em I06 t)

reservas

(%)

13enel1damentu

8000,0

50.7

52.0

1640,0

10,4

47,1

1829,7

11.6

48,7

-

1560.7

9,9

53,6

Desfavorável

1000,0

6,3

-

-

1705,3

10,8

40 o·
'

Favorável

40,0

0,3

30.5

Favorável

15775,7

100,0

-

-

Candiota
(RS)
Leão-Butiá
(RS)
Iruí
Charqueadas
(RS)
Gravataí (RS)
Sta. Catarina
(SC)
Rio do peixe
(PR)

Total

Muito
dcsi~IVorúvcl

Favorúvcl

2.12- Car\'i\o comhustí\'d

Dumnte

H

combustão do cmvfio certos úxidos chamados tk cinzas são

formados, resultados da quebra de complexos quími cos geralmente conhecidos co mo
substâncias minerais. A ocorrência c a concentração das substâncias minerais é
função do ambiente geológico onde os carvões foram formados. Os minérios mais
comuns presentes no carvão são os silicatos (principalmente illite, caolite). Também
estão presentes al guns óx idos (principalmente quartzo), carbonatos (principalmente
dolomita) e sulfetos. Si licatos c quartzo somam de 60 a 90% das substâncias
minerais no carvão (tv1 ILIOLI, 19%).
Durante a combustão de carvão. subst;\ncias minerais reagem aumentando o
número de compostos só Iidos. Os mnis representati vos ao final do processo são:
Si02. Ab0.1. I·e20J. CaO. MgO. Na20, K20. P20 s. c Ti0 2• Além das cinzas, alguns

•13
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gases e vapores também são liberados, entre eles o nuus sign ilicativos si\o:
hidrocarbonetos, SOx, NOx, N20, C02, alguns compostos

~c

cloro (principalmente

HCI) c água dos silicatos hidratados. Outros produtos da combustão do carvão são
formados em menor proporção (menos que I000 ppm) ele traços de elementos
(titânio, boro, llúor, magnésio, zinco, etc).
Em carvão com baixo teor ele cinzas a substi1ncia mineral aparece na forma
de silicatos dispersos, com dii\metros na fàixa ele 0.1 a IO ~Lm. A temperatmas acima
de 900l'C tais partículas tendem a sínterizar com conseqüentes formações ele
aglomerados. Para temperaturas mais altas as cinzas fundem-se, e certos blocos
vítreos chamados detritos de carvão são formados. Abaixo de 900°C as partículas de
cill7a Iiberadas da combustão
partículas na tàixa de O, I a 20

mant~m
~un ,

sua itknt idade implicando na produt,:i'lo de

que são geralmente arrastadas com o nuxo de

gases. Em carvões com maior teor de cinzas. mais substi\ncias minerai s estão
presente em uma l'orma não dispersa (M II.IOI.I. 199ó).
De acordo com DACOMBE ct ai ( 1999), comparando o tamanho da
partícula de carvão pulveri zado (di<lmctro médi o de aprox imadamente 100

~1111)

com

carvão granular (diâmetro médio maior que I mm) o custo do carvão granular é 60%
menor que o do carvão pulverizado, requer 25% a menos de secagem para prevenir
entupimentos em armazenamento e distribuição, e é seguro devido à sua menor
di sposição para combustão espont<lnea.
t\ produção de partículas pequenas por li·agmcntat,:fio. aumenta a superfície

especílka do reagente sólido e pmn o caso cspccilico da l'onnaçãn de NOx dmnnte a
cnmh t1st11n 11\lnwntn a

': liri ~; IH' itl

diI l\'dll\';1n

d~·

N<) pnm ( '( ), ( '( ).•

l'

N.• pl'ln 1\.'li\'Õo

com carvão (CHAN ct ai , 1983). t\lguns estudos (I IARGRA VE et ai 1986 e DONSl
et ai 1981 ) relatam a possibilidade prejudit.:inl do aLimento das cinzas resultado do
processo de fra gmentação.
Dt\COMBE

ct

nl ( 1999) estudamm o cnmportamcnto da fragmentação de

partículas de carvão. Eles concluíram que n extensão da fragmentação depende do
tipo de carvão, tamanho inicial da partícula. temperatura da fornalha e presença de
substâncias

vo l ~lte i s

no carvflo. A extensão da l'ragmentação mostrou-se proporcional

ao tamanho da partícula.
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Para RONGERS et ai (2000) a relação entre secagem c mudança na
porosidade do cnrvão não é simples. EVANS ( 1973) mostrou. que o volume de água
removido dmante a secagem ao ar não causa redução significativa no tamanho da
partícula ele carvão porque a água que esta presente no carvão ev ita o cnd1imcnto dos
poros com ar processado pam secagem.
BONGERS et ai (2000) estudaram a porosidade do carvão seco em fornalha
c seco por vapor usando o método ele intrusão mercúrio. Nn Figma I O é mostrado o
resultado de três condições de secagem de partículas de carvão. Uma quantia
signilicativa de poros são quebrados e a unidos durante a secagem.

Figura I O- Rl·du,·:lo do vo html' ~ :tll l'l'il\'~o l'Stnttu ral <k unw part ícu la d~ carv~o
para três diferentes tipos de secagem. (a) secagem durante 3 horas à I05 °C, (b) ba ixn
taxa ele aquecimento até I05 uc, (c) altn taxa de aquecimento até I05 11 C.
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2.13- Efeito dn umidad{' do carvão em {'Omhustnn•s.

Para ERDOL et ai. ( 1999) a umidade é o panlmetro principal que descreve
um carvão é a umidade. Umidade tem efeito direto na reação de g'aseilicação,
pirólisc. secagem. economia de transporte. etc.
O carvão armazena água de três formas distintas: superfície adsorvedora de

água, água condensada nos capilares, c água sorvida associada com grupos de pólos
de substâncias m-g~lnicas e inorgânicas.
Um estudo feito em sistema fogo-carvão. o carvão foi umidi ficado de 18%
para 27% causando aumento de emissão de partícula de 150% e 33,5% para
qudmador c caldeira alimentadas nwnualmcntc, respectivamente (EI~DOL

ct

ai.,

1999)

Na Figura li pode ser visto um esquema dos tipos de umidade no carvão. 1\
água da superlkic adsorvente (supcrl'ícic li vre) é removida mais fi1cilmcnte c
rapidamente, enquanto a água condensada na superfície capilar (absorvente) é
removida com mais dificuldnde c vagarosamente. 1\ umidade é uma peça importante
na red ução e inchamento do carvão e conseqüentemente na formaçã o de poros, que
tem papel importante no controle da difusão.
ERDOL et ai. ( 1999) estudaram o efe ito da umidade do carvão na emi ssão
de partículas em um combustor de leito lixo. Eles uti lizaram partículas de carvão
com tamanho na fixa de 20- 150 mm. Na Tabela 8 estão as analises dos carvões
utilizados nos tcsks.

Tabela 8 - Analise do carvão original da Al'rica do Sul c de Yenkoy (%em
- peso)
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r·

Analise

Carvão do Yenikoy

Carvão da Africa do Sul

Umidade(%)

38.70

5,9

Cinzas(%)

4,31

25,72

Substâncias voláteis(%)

26,78

21 ,08

Carbono fixo (%)

30,21

47,30

Combustível(%)

0,35

0,54

3438

4929

Poder calorífico inferior
(kcal/kg)

B) Depois
l'i::;-.;.:'1Água na supe1ficie

tz:Z23 Água no capilar dentr~ da estrutw·a do poro
Figura 11 ·· Secagem do carvão com o aumento da temperatura (CONSULT ANTS,

I ()1)2 ).

ERDOL et ai. ( l99lJ) concluíram que a umidade é um parâmetro importante

para emissão de partículns do carvão. Múxinws emissões de partículas roram
encontradas para umidades no carvão de 21 ,40% quando comparado com carvão
com umidade de 15,33%. Este comportamento é explicado qualitativamente em
termos de tipos umidade, porosidade e em efeitos de transferência de calor e de
massa.
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2.14- Suhsti\ncin nnrlil·ulada.
Os gases

produzidos

como

resultado da

combustão do carvão

inevitavelmente contém materiais particulados, al guns são carregàdos para a
atmosfera com o 11uxo de gases.
Para MACINTYRE ( 1990) as partículas se aprese ntam de tamanho variado
e de forma irregular. Podem também ser formadas pela condensação de vapores
supcrsaturados ou por uma reação processad a entre gases, produzindo um material
não volátil.
Os principais aerossóis poluentes são:

Fumos: São partículas sólidas, em geral com diâmetros inferiores a IO pm,
chegando mesmo a I

~tm.

Resultam da condensação de partlculas em estado gasoso,

geralmente após volatilização de metais fundidos, e quase sempre acompanhada ele
oxidação. Os fumos tendem a llocular no ar. É o caso elos fumos metálicos, como o
cloreto de amônio, por exemplo.

Poeirns: Os aerossóis no caso são formados por partículas sólidas,
predomi nantemente maiores que as eoloidais, com diilmetros compreendidos entre I
e I00 pm. Resultam da desintegração mecânica de substâncias inorgilnicas, seja pelo
simples manuseio (embalagem), seja em conseqüência de operação de britngem,
moagem, trituração, csmcrilhnmento. pcnciramcnto, usinagcm mecílnica. fundi ção,
demolição etc. Exemplos: poeiras ele carvão, síli ca, asbesto, algodão, papel, fibras c
outras. As poeiras ele dimensões n1<1iores são às vezes designadas po r particulados ou
areias li nas. ou ai nda. nHIII.:rial l'mgmcntadn. t\s poeiras nilo tendem a llocul m,
exceto se submetidas a torças clctrostúticas. Niio se difundem; ao contrúrio,
precipitam pd a ação da gravidack.
FtiiiiCIQ.f

São aerossóis constituídos por produtos resultantes da combustão

incompleta de materiais orgânicos (lenha, óleo combustível, carvão, papel, cigarros
l' t ~).

/\s partkulas pnssuem di ft r11l'lros inl'e rio r~s u I ~llll.

1Wwws: São aerossóis constituídos por gotículas líquidas com diâmetros entre

O, 1 c 100 pm. resultantes da condensação de vapores sobre certos núcleos, ou da
dispersão mecânica de líquidos em conseqüência de operações ele pulverização,
respingos etc.
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Fly ash (fuligem): São partículas finamt:ntc divididas de produtos de queima
de carvão c óleo combustível c que são carregadas nos gases de combustão em geral
de fornalhas e queimadores ele caldeiras.
O principal perigo a saúde que esta associado com a emissão de partículas
são doenças respiratórias. Sobre certas condições atmosféricas, emissão extensiva de
fumaça conduz n fornwção de poluição mbana que pode

nuJn~.:ntar

mortalmente. 1\

fumaça de Londres de 1952, por exemplo, foi estimada ter causado 4000 mortes.
Na Tabela 9 estão apresentadas as principais preocupações ambientais desde
a utilização do cm·vão.

Tabela 9 - Principais preocupações ambientais despertadas desde a
utilização do carvão (MERRlCK 19R4).
Poluente
Material
partieulado
Enxofre
Oxido de
Nitrogênio

Saúde

Dnno

Humann

Material

v
v
v

v

Ecologia

.v
v

Ncvon c

Clima

fumaça

global

v
v
v

Dióxido de

v

Carbono
Resíduos
sólidos
'----

-

v
--

- --

-
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2.1 5 - Emissão de Gases.

2.15.1 - Emissão de Enxofre (Dióxido de Enxofre (SOl)).

A emissão de compostos de enxofre na atmosfera tem atraído mais atenção
e controvérsias em anos recentes.
Cerca de 75 a l 00 milhões de toneladas de enxoti·e são lançadas anualmente

em todo o planeta, c de 20 a 90 toneladas de nitrogêni o, em conseqüência dl:
atividades humanas (dados referentes ao ano de 1983), c assim produzidas
(M/\ClNTYRE. 1990):
- Queima de carvão representando cerca de: 60% do enxo fre.
- Queima de deri vados de petróleo: 30%
- Outros processos industriais: l 0%
A queima ele combustível nas centrais elétricas c industriais representam
cerca ele 75% das emi ssões ele enxo fre nos países da Comunidade Econômica
Européia. Calcul a-se que na Alemanha Ocidental as centrais térmicas c as inclustrias
li berem cerca 3,5 milhões ele toneladas de enxofre anualmente.
Caso os países da Europa queiram reduzi r <i metade suas emi ssões atuais de
en xolh~

(Cl'rca de 5,1) milhõl's tk tond adas dl' cn·xn lh· l'm 198:\) nos próx im os IOu

25 anos. mediante o cont role das emi ssões das centrais de ektricidnde térmica
convencionai s, isto corn.:sponderi a a um investimento da ordem de I0% dos custos
com n geração de cletricidnde.
O Dióx ido de enxo ti·e liberado é convertido em trióxido de enxoti·c através
de uma oxidaç<lo catalisada por d nzas, silica, alum ina c óxido lcrrico (óx ido de ferro
111). Na atmosfera, o trióx ido de enxofre form ado, em contato com a água,
transforma-se em ácido sul fúrico e retorna a terra na forma ele chuva ácida ou névoa,
causando sérios danos ao meio ambient e (MORAES Jr. , 1992).
1\ broncopneumonia é o efeito sistêmico mais co mum decorrente de um a

exposição moderada ao dióxido de enxofre. Morte por asfixia é quase inevitável se
houver intensa inalação deste gás. Exposições contímta '> resultam, em gera l, em
alterações no olfato, làdiga, naso faringite e bronquite crônica com os conseq üentes
silltonl as: disp11eia trcspimçtlu dil'kil ) tussc

c allllll'lltu de secreç:lu 11asal. Us el'ei tus
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locais crônicos mais freqUentes são: tosse, secura na garganta c rinite. Causa, mesmo
em exposições moderadas, grandes irritações nas membranas mucosas (MORAES
Jr.l992).

Em função das nocividades. mas também ela pressão dos lnovimcntos
ecológicos, os poderes públicos foram obrigados a impor legislações cada vez mais
rigorosas aos rejeitos de S02 na atmosfera. Os critérios cmopcus sobre as emissões
de S02 estão resumidos na Tabela lO, de acordo com lngénieus el Scienl(/ilJUe de

France (ISF), 1991.

Tabela IO- Teores máximos de S02 autorizados para as centrais
térmicas (BENACl-IOUR & ABREU, 1995).
Pot0m:intúnnicn

Tipo de combustlvcl

P(MW)

Sólido (mg/mJ) Líquido (mg/mj) Gasoso (mg/mJ)

P>500

400

4000

35

167<p<500

2400

3650

35

100<167

2400

1700

35

50<P<IOO

-

1700

35

2.1 5.2- Emissão de Monóxido de carbono (CO).

É um elos produtos da combustão incompleta ele materiais cnrbonáceos
como gasolina, diesel e carvão. Os motores de combustão interna (carros c
caminhões) são mniorcs Contes de emissão deste glis c, por conscguintc, sctts efeitos
si'\o nnrmalnll.'ntc sentidos em garagens, ollcinas mcc!lnicas c nos cngarral'amcntos.
Os equipamentos industriai s que mais liberam o monóxido de carbono são os
craqueadores (para decomposição térmica dirigida de hidrocarbonetos) forno s de cal,
fornos de fundição de ferro (como agentes redutores) c calddras para produção de
vapor e aquecimento de líquidos. No processo Krart ou no sulfato para redução de
papel a fornalha de recuperação (transformação de

sult~t lo

de sódio em sulfeto de

sódio) é grande fonte deste monóxido (SHREVE & BRINK Jr., 1980).
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------

ü_s sintomas sistêmicos típicos da intoxicação pelo monóxid o de cmbono
são de dor de cahl'ça, tontmas, núusl'as. vômitos.
hipoxia

dos

tecidos

(combina-se

com

a

~.·sgutaml'nto.

conm é morll' por

hemoglobina.

earboxicmoglobina, muito estável, que interfere na capacidade de

formando

a

tn~nspo rlc

de

oxigênio do sangue). Exposições pouco intensas podem inicim ou acentuar alterações
no miocúrdio (Moraes .Ir. 1992).

2.15.3 - Emissão de Óxidos de Nitro gênio (NOx)

Os óxidos de nitrogênio (NOx) são produzidos em todos os processos de
combustão de combustíveis fósseis em contato com o ar e são altamente nocivos ú
saúde.
Inicialmente, produz-se o NO (óxido de nitrogênio). Grndunlmentc, este se
combina com o oxigênio atmosférico para formar N02 (uióx ido ele nitrogêni o).
O N0 2, por sua vez reage com os hidrocarbonetos e ozônio (O3) em
presença de luz so lar, produzindo smog e certos compostos que irritam os olhos c
prej udicam seriamente as vias respi ratórias, os hrí\n'lu ios c os alvéo los pulmonares
são considerados Jisica mcnte tóx icos c causam dano aos vegeta is.
Nas câmaras de combustão das caldeiras. n NOx provém de duas fo ntes:
a) d<' nitrogênio contido no ar ele combustão, c é chamado de NOx térm ico;
h) do nit rogênio prcscnt l' no próprio

comhu sl í v~.· l.

c ó

~: h ttnwdn

d1.· NO, do

combustíve l.
Na combustão do g;\s natmal c de óleos leves como o óleo

di ~.:sc l ,

predomina a formação de NOx térmi co, en'luanto o NOx do combustível é
predominante na combustão do carvão, dos óleos combustíve is pesados c óleos de
carvões minerai s.
Das emissões de NOx em nível mundial, cerca ele 40% são provenientes de
veículos de transporte; 48% de centrais térmicas de carvão, óleo e madeira; 1% de
processos industriais: 3% de resíduos de lixo; c 3% d!..! qul.!imadas d!..! 11orestas, pastos
etc.

ltE\'IS,\0 IIIIILIO<;H,\FJ( ',\

52

As prescri,·ões quanto ao teor pennitidn lk emissões de NO:-. variam dL· 0,25
a 0,08 kg NOx por GJ de energia liberada devido a combustão de carvão betuminoso
(MACfNTYRE. 1990).
A convicção de que as emissões de Nüx são responsáveis em· parte pela
fonna~i\o

das chuvas úcidas tem inllucnciado os legisladores no sentido de que os

limites permitidos para emissão de NOx na atmosfera sejam cada vez menores
As superfícies mais quentes ejetam mais substâncias voláteis que as
superfícies mais frias. Os voláteis são desprendidos do carvão c entram em contato
com a nuvem de gases. Eles então se difundem "longe'' da partícula de carvão c
entram na zona da reação onde reagem com 0 2. Algumas reações podem ocorrer
antes que os voláteis encontrem o 02 do gás de nuidização. Na Figura 12 pode ser
visto um esquema de devnlat iIiza,·i\o tk uma pmt ícula de cmvt1o. Somente ce rt:a de
40% do nitrogênio contido nas substâncias voláteis terminam como NxOy.

A formação de NO e N20 é illtmcntada com o excesso de ar (LECKNER.
1998).

• t '\

Figum 12 - Esquema da devolati lizaçào da partícula de carvão em
suspensão no lei to lluidizadn (li I\ YllliRST & I,AWRENCE 1996).

HAYHURST & LA WRENCE ( 1996). estudaram a quantidade de NOx c
N20 formado em um combustor de leito lluidizadn durante a queima de carvão
volatili zado c também carvão dcsvolatilizado nos seus experimentos eles utilizaram

o

I
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areia com dii1metro de aproximadamente 500
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~1m

c um leito aquecido eletricamente

de 145 mm de diâmetro e 400 mm de altura, onde foi estudada a formação de NO:x e
N20. Eles concluíram que para a combustão do carvão em leito tluidizado, 1,5% do
nitrogênio presente no combustível produz N20 e 9% produz NOx. durante a
combustão de voláteis. Isto corrcspondc a conversão de N volút il para N20 c NO.x de
aproximadamente 4% e 30%, respectivamente. Da mesma forma, para combustão de
carvão desvolatilizado sob condições de um leito Huidizado, aproximadamente 1,5%
e 14% do nitrogênio foi liberado como N20 e NO:x, respectivamente. A conversão de
nitrogênio combustível para N20 foi, respcctivamcntc, aproximadamente 1 c I0%.
Na média, 60% do N20, produzido na combustão de carvão, é originado dos
volúteis; valores altos como 80% foi obtido para alguns carvões. Uma menor
porcentagem (- 50%) do NO.x vem de voláteis.
Redução na concentração ele 02 em gases de tluidização geralmente resulta
em menor emissão de NO:-: e N20 durante a queima de ambos carvões voláteis e
desvolatilizados.
Na f igura 13 pode ser visto um esquema representat ivo do processo que
ocorre na combustão de uma simples partícula de carvão.
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Desvolatilizaçl\o rápida
Combustl\o de voláteis.

Gascilicação do
carvão lenta

,,

Particula
de carvl\o

Part!cula Inchada

0.3 -1 s
Produtos
IICN, Nl1 3,
alcatrão,
Aromáticos
polinuclcarcs

Convcrsi\o de
voh\tcis para CO,
co2. 1-120. N2,
N 20, NO etc.

Gaseificaçi\o do carvilo
Evoluçi\o CO, C01, N1, N10, NO
etc.
Com rcduçl\o de NO na supcrficie
c nos poros de t·nrvi\o

dcsvolatilizado.

figura I 3 - Representação esquem ática do processo que ocorre na
combustão de uma partícula de carvão (THOMAS, 1997).

PELS et ai. ( 1993), estudaram a conversão de carvão volatilizndo e carvão
desvolat ilizado para NO c N20 em combustor de leito Ouidizndo. Eles concluíram
que:
- 1\ convcrsGo de rarvão volatilizaclo c carvão dcsvolatili zmlo pam NO c N20

aumentam com o aumento do rank do carvão, mas o NO depende menos do rnnk que

- A conversão do combustível N para N20 diminui com o aumento da temperatura
enquanto a co nversão do combustível N para NO mostrou tendênc ia oposta.
GAV lN & DORRINGTON (1993), estudaram sete tipos de carvões em
combustor de leito Ouidizado. Eles concluíram que n conversão do nitrogênio
combustível para NO e N20 varia inversamente com n temperatura c que a li gnite e o
antracito dão menores conversões de nitrogênio combustível para N20 que o carvão
betuminoso enquanto que NO foi menos dependente do rank.
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2.15.4 - Emissão de G:\s Carbônico (C02).

Resulta da combustão do carbono quando hú excesso de oxigênio, como
ocorrem nas queimadas, incêndios, queima de lenha, de petróleo, de carvão, de
metano etc.
Não çonstitui propriamente um gús Vl'nl'noso. Entretanto. o excesso de co!
em ambientes confinados produz aslixia e na atmosfera ocasiona o chamado efeito
estufa, que se apresenta com os seguintes graves inconvenientes:
a) Impede que o calor irradiado da terra se dissipe. Poderá, no futuro, vir a alterar as
temperaturas, fundir os gelos c elevar o nível dos mares, com terríveis
conseqüências;
b) Alterar o níwl do ozônio (O,,) na atmosll·ra. Numa c<Hnada relativamente
pequena, o ozônio impede que grande parte da irradiação ultravioleta chegue até nós,
o que. se ocorresse. ocasionaria danos nos sc n.:s humanos (c<inccr de pele. por
exemplo).
c) Apri siona os raios infravermelhos emitidos pelo sol. aquecendo a terra além do
desejáve l.
Na Tabela li estão citados al guns valores de concentrações consideradas
J~tlnis

ao homem de al guns gas~.:s.

Tabeb \ \ - C\1nccntraç0c:> l'~'n:> id crnda:\
como fatai s ao homem expressas em
ppm (lvlt\CINTYRE. I()()0).
Dióxido de carbono

100000

(C02)

Dióxido de enxofre
(S02)

400

Oxidos de nitrogênio
(NO+ N02)

250
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2.16- Técnkns tlt• cnntrnlt• tln t•missl'll dt• SOz, aplkntla 1\ l'lllllhustilu dr cnrvõrs
minerais.

A conscientização mundial da necessidade da conservação da qnalidadc do
meio ambiente cresceu muito, surgindo medidas para controlar os poluentes.
Para atender essas duas necessidades, uso de carvões com teores rcms
elevados de enxofre e ev itar a poluição produzida pelo

so2 surgiram os processos de

controle.
Um l'XCmplo da

polui~·ão

produ7.ida pelo

so ~

é ()

l~númc no

da chamada

"chuva ácida" que vem preocupando a comunidade científi ca mundial, com
exemplos bem definidos, como a eliminação da flora c fauna de inúmeros lagos da
Escnndinn via. c na rcgii\o sudcsll' do C'a nadi\ c conscqllêncins mnlélicas nas

llor~.:sta s

da Europa Central (RIBEIRO & PEREIRA, 1987).
Embora existam algumas controvérsias quanto ao processo químico da
formação dos ácidos responsáveis pela chuva ácida. há concordância quanto a grande
contribuição do dióxido ele enxofre (S0 2) e dos óx idos de nitrogênio (NO,J
O NOx emitido pnra a atmosl'cra se forma nas reações de combu stão, cuj as
condições de queima, em temperaturas maiores,

f~tvorccem

as reações de 0 2 e N2 do

ar, gera ndo o "NOx térmico", quer sejam m1s usi11as termoelétricas. nas indústrias ou
nos motores a explosão.
Os gm;es emi tidos IK'Ias l'tmtes sobem para atmost'crn. são dispersos pdos
ventos. sof)·cm a ação da luz origi1Hmdo ações tútoquím il.:as c retornam ao solo,
através da chuva que tem um pll, que chega a atingir 4,2.
Para atenuar estes problemas, nos países do pnme1ro mundo hú uma
legishtçi\o bast:111tc r!gida, conkndo nomws para u qualidade do ar l' para a e111issi\o
dos diversos poluentes pnra cada tipo de font e.
Os processos para n.: moção de cnxo!'rc podem ser aplicados antes, durante
ou <tpós <1 com hustiio.
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2.16.1 -Tecnologias aplic:\vcis na pré-combustão.

Os processos aplicáveis na pré-combustão consistem basicamente na
conversão

pr~via

do carvi\o de elevado teor de enxol'rc em óko ou gús. removendo a

maior parte do enxofre dmante o processo, antes que o carvão seja usado.
A fração sulfurosa do carvão pode ser reduzida através de beneficiamento,
com limpezas físicas ou limpezas químicas. O beneficiamento do carvão, através de
britagem e limpeza física para remover as impurezas, permite reduzir a emi ssão de
S0 2, de IOa 50% dependendo da composição e das camcteríst icas do carvão.
A limpeza química ainda está em fase de desenvolvimento, mas é só uma
tecnologia promissora, pois eliminará os compostos su lfurosos inorgânicos, devendo
reduzir ainda mais a emissão de so2.
Alguns cx~.: mplos de processos de remoçi\n prévia do cnxol'r~.: do carvão si\o:
Liquefação do carvão
O cClrvão em pó é mistmado com um solvente da série aromática, e a
mistma passa por um reator sob uma atmosfera ele hidrogênio a 6867 kPa e 427°C.
Forma-s~.:

um "carvão líquido" com entalpia de combustão tk 372 16 kJ /kg contendo

apenas 0,6% de enxoll·e (MAClNTYRE, 1990).
Gaseificação do carvão
O carvão finamcnte pulverizado é submetido ú ação do vapor de oxigênio
em temperatura c pressão elevadas, no interior de um reator especial. Produzem-se
~nscs

sintéticos 11 husc de 11. C'O. C'02. C'll., c compostos de cnxnlh:. qm: silo

removidos. O processo é elicicnte, porém dispendioso.
Lavagem do carvão
O carvão

cont~.:tuln

pirita é pulverizado c lavado separando-se o enxolh.: do

carvão, gcmlmcnte por gravidade. Com este procc.: sso. pode-se rc.:duzir cerca de 30%
do teor de enxofre no minério.
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2.16.2 - Tecnologias aplidvcis na com hustãn.

Há duas tecnologias básicas para o controle do S02 durante a combustão,
baseada na neutralização pela ação da cal ou cakúrio a alta temperatura:· a injeçiio do
absorvente na chama e a combustão em leito lluidizado dessulfurante.
A eficiência de ambos processos depende: da produção entre as quantidades
de calcário e enxofre (relação: calcário/enxofre, R= Ca/S) e das propriedades do
calcúrio.
Um exemplo de processo de remoçi)o do enxofre dmante a combust:)o

cn

combustão em leito 11uidizndo jn era conhecida desde a década de 20, sendo usada na
Alemanha para gasei li cação de carvão. Na década de 50. houve uma retomada do
processo, utilizando na queima de carvões de baixa qualidade um leito de calcúrio
para reduzir as emissões de S0 2 (RIBEIRO & PLRUR/\, 1987).
As pesquisas são muitas nestas úreas e hú um progresso grande, permitindo
prever um futmo promissor, como um método mais eficiente de aproveitar
combustíveis de qualidade inferior.
Na I!! geração, os leitos são fixos e na 2!! geração, os leitos si\o lluidizados,
aumentando :1 cliciência de dess ulfuri z<~çii n. com um menor consumo de calcúrio.
Há hoje caldeiras de leito iluidizaclo aimosférico e pressurizado.
As duas grandes vantagens sfío:
a) Podem ser usados com uma grande variedade de combustíveis inclusi•.tc carvões
de altos teores de enxofre c cinzns. sendo

:1

dcssulfuriznção dos gases lc ita no

próprio leito.
b) Como a temperatura de combustão é mats baixa que em uma caldeira
convencional a carvão, há menor emissão de "NOx térmico".
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2.16.3 -Tecnologias aplicáveis na pós-combustão.

São os chamados processos de FGD (flue Gas Desulphurizatiion) que
podem ser divididos em processos físicos e processos químicos.
Os processos f'ísicos são em número bem pequeno c muitos deles na

l~1sc

de

desenvolvimento. Podemos citnr como princípios hnsicos os seguintes: so lubilidade
preferencial de S02 em solvente orgânico e absorção em cnrvão ativo.
Os processos quími cos baseiam-se na neutralização do S02, por um dos
seguintes tipos de reagentes b<1sicos:
A- Processos cal-calcário (materiais calcários)
13- Processos alcalinos (materiais alcalinos)
C- Processos magnesianos (material mngncsinnos)
D- Processos :unonim:ais (amônia)
Pode-se, ainda, classificar os processos empregados na pós-combustão em
três grandes grupos:

Via úmida
Processos~

Via semi-úmida
Via seca

A Tabela 12 mostm uma síntese cl:1s principais técnicas para o tratamento do
poluente dióxido de enxorre empregados nn pós-combustão.
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Tabela 12 - Síntese das principais técnicas para o tratamento do poluente
dióxido de enxofre (PISANI. 1997).
Algumas ações para
Tipo ele

rormn de

processo

tratamento

Principais

Elici~ncin

equipamento: aproximada

mclhorur n
eficiência do
processo
Usos de aditivos

Lavagem

Torre de

Acima de

alcalina

lavagem

95%

como N11_~ , Na 2C0 3,
ácidos adípico.
lúrm iw. ae~l il:o.
maléico e outros.

Via úmida

Alimentação por

(Wet

venturi, emprego de

Scrubbing)

Adsorção em

Reator ele

carvão

leito

ativado

go tejnntc

carvão ativado
Até 98%

impregnado com
platinn, aumento dn
temperatura,
descargas regulares
de líquidos.

Vin semi-

1\d içiio de um

úmida

agente dcliqiicsccnlc

(.SjJray

(CnCiz), rccirculação

nrrinl')
o

de parte du corrente

••

Absorção
por "spray"
alcalino

Reator tipo

sólida de fundo do

"spny" c
filtro ele
manga

Até 90%

tratamento, aumento
da unidade da
relação Cn/S.
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Tabela 12 - Síntese das principais técnicas para o tratamento do poluente
dióxido de enxofre (PlSANI. 1997) (continuação).
Redução do

Via seca

Reação com

Reator de

dióxido de

leito

calcário

tluidizado

diflme'tro das
Até 100%

partículas, aumento
da relação CalS,
aumento da nlturn

(Dry

do leito.
Scrubbing)

Reação

Emprego de carvão

catalisada

Reator

por Y20 x.

catalítico

ativado ou Cr20 '.d 'i02

-

como suporte do

4<x<5

catulisador

Nas fi guras 14, 15 e 16 estão representados os esquemas dos processos por
via srmi-seca, via seca e por via úmida respectivamente.
Os processos por via úmida (I· igura 16) são os mais antigos c usados. 1\
lavagem dos gases de combustão se faz por uma solução ou suspensão alcalina e tem
como características uma taxa de absorção de sol elevada (ultmpassando os 95 %) e
uma rnzão molar nciclo/basc próxima a razão cstcquiométri ca. Apresentam como
inconvenientes o npnrccimcnto de um rejeito líquido, dil'ícil de eliminar c de estocar,
e ainda efeitos relacionados a incrustnções, obstruções e à corrosão das instalações
que aumentam muito o investimento inicinl, HIRUTA ct nl (1989).
No processo por via úmida o gús após sair da caldcim cntm no prccipitador
eh.:trostútico onde a parte sólida precipita e u gús scgu~: para o absorvl..!dor, reagl! com
suspensão do absorvente c o gús "limpo" é liberado. 1\ fração de sólidos c líquido
(lama) sai pela parte inferior do absorvcdor.
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Secador a Pulveriza ção

Rc o.quecimento·
Ca.h.'\\ de Cal

Filtro de

l'll\Ulg~

Tanque
de Alimentaçi"Lo

Refer\•atório
da Soluça o Alcalina.

Figura 14 • Esquema elo principio ele um processo por via semi-seca
(13 ENACHOUR & ABREU, 1995).

Nos processos por via seca, o gús reage com uma neblina de óxido de cúlcio,
formando-se um produto chamado "estabilizado" que é uma mistura ele CaSO.,,
CaS0 3 c cinzas, e que é co letado no prccipi tador· clctrostút ico ou fi lt ro de mangas,
não havendo efluentes líquidos.
Os processo por via seca pode se r visto na Figura 15. A inj eção na corrente
gasosa, da qual não foram retiradas as partícul as só lidas, ele um reagente sólido
alcalino, seco, pulverizado , que fixa o S0 2 é a base dos processos por via seca. São
processos car:1ctcrizados pelo tamanho dos equipamentos. envolvendo custos c
ll.tnl' inn:uncntns

n.·lat ivanl\.'lllc L' levados.
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Cal
Puh•eri.u.da

r-

Caldeira

Filtro de
Manga

Atomizador

Chanliné

Cinzu

Resíduos

figura 15- Esquema do princípio de um processo por via seca (13ENAC I-IOU R &
ABREU, 1995).

O processo por v1a sem1-secn (Figura 14) são os mn1s econômicos em
investimen tos que os processos úmidos. A

e:-;p~ri 0 ncia

mostra

qu~.:

um gús

umidificado permite melhorar consideravelmente a taxa de absorção de S02,
STRÓMBERG et ai, 1988. A utilização da entalpia dos efluentes gasosos a tim de
cvnpnmr n úgua de uma

so lt~~,·iío

ou suspensão alcalina permite umidilkar o gi\s. Se i l

totalidade dessa úgua é vapori zada. o rejeito obtido scrú seco. Esta via intermcdiúria
entre n seca c a vin úmida reúne ns vantagens de cada uma.
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Susporuão
.-\lcollno

Caldeiro
r---+--1Eletro-filtro

Msorvidor

Cinzil.S

Chaminé

Lnma

Figura lú - l ~squema de principio de um processo por via úmida (BEN/\CIIOLJR
& ABREU, 1995).

2.17- Frnélml'nns de adsm'\'i\o

l'

nhsnrçiln.

2.17.1 - Adsorçí\o

E a adesão ou concentração de partículas di ssolvidas ou dispersas sobre a
superfície de um corpo. Ú um fenômeno de superfície que se verifica na camada que
separa dois meios di fcrentcs.
Pnrt ku las só lidas c líquidas de dimens\k•s muito pequenas se apresentam
recobertas por uma película superlicial de gús. n qual ; é mantida pela ação das 1\.H~·as
elétrica de atração ou pelas condições de valência química originadas na camada
supcrli cial das moléculas.
Esta formação de camada adsorventc de gás sobre a superfície de uma
partícula depende do grau de concentração do mesmo no ambiente, c a quantidade de
g{ts que~ adsorvido é ltiiiÇ<Io da superl'ícic ex tema dn partícula.
Quando ocorrer adsorção de gases sobre a superfície de partículas, vúrias
características superficiais das mesmas, tais como a evaporação, adesão molecular e
carga elétrica, sol'rem alterações.
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Designa-se por adsorvedores subst;1ncias ou equi pamentos capazes ele
extrair certas impurezas gasosas ou a umidade do ar por efei to do fenômeno de
adsorção. São por isso usadas em filtros e em secadores.
A isoterma de r reendlich (Equação 13) é uma das primeir'as equações

propostas para estabelecer uma relação entre a qunnticlncle de material aclsorv ido e a
co n~e ntração

m

do material na solução,

= k c 1111

( 1:\)

em que:

m é v número ele gramas adsvrviclo por gramas de adsvrvente,
C'

é li CO/IC(' /1/I'll(tiO

k e n são constantes.

A isoterma de r reundich fnlhn quando n concentração (ou pressão) do
adsorbato é muito alta.

É possível representar o processo da adsorção mediante uma equação química
(Equação 14). Quando o adsorbato é um gás podemos represe ntar o equi líbrio por

(C/\STELL/\N, 1972):

( 14)

Em que:
A é o (1(/sor/wto gasoso

Sé 11111a posiçüu vazia da supe1jlcie do sólido
AS representa a molécula de A adsorvida ou uma posiçüo ocupada da supeifície.

O processo de adsorção em leito lluidizndo com calcúrio consiste na injeção

do calcMio junto à queima do carvão, para que adsorva em sua estrutura o gás S0 2
gerado pela queima elo combustível. Durante a re moção, é necessário transformar o
calcúrio em um só lido reati vo, atrnvés da deco mposição térmica de sua estrutura
fís ica, em reação de calcinação, fonnnndo então um sólido de estrutura de maior
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porosidade parn posterior adsorção do

so2em

reação de sulfataçi\o, cuja principal

característica é a formação de um produto sólido sullàtmlo.

2.17.2 Ahsurçi\n.
b

O componente so lúvel de uma fase gasosa é transferido parn um líquido
(absorvente) com volatiliclaclc pequena nas condições do processo.
Absorção pode ser um fenômeno puramente fí sico ou pode envolver a
solubilização da substância no líquido seguida por uma reação com um ou mais de
um constituinte do líquido. Muitas substâncias podem participar do processo de
absorção em

t~1sc

gasosa.

2.18 - Calcários

A nívd mundial as rochas sedimentares c;u'blm;\ticas (calcúrios c dolomitas)
são tal vez, a matl.!ria-prinm mineral que mais

l~m

sido utilizada na industria. O

calcário é uma das mais importantes e abundantes roclws sedimentarias de emprego
comercial ex istentes na crosta terrestre. Além di sso, possui um grande significado
eco nômico por serem importantes reservatórios de úgua c petróleo. As camadas
cxtensns de cnlc:lrios t0m origem na

scdimcntn~·clo

de org:mismos inferiores

marinhos, e nn prec ipitação de carbonato se cálcio di ssolvido nns águas dos rios,
lagos, mares c fonte s de úguas mincrnli znclas (/\fiRElJ, 197)). Exemplos ele calcúrios
de origem nc\o-org:lnica estão as cstnlactitcs c cstalagmitcs.
l~stas

rochas, con1post:1s prcdomiJlllnh.:nlcntc por calcita c/o u dolomita

constituem aproximadamente IO a 15% da co luna sedimentar aflorante. Podem ser
encontradas em todos os continentes. hsc lillo

tamb~m

pode ser observado no l3rasil

que possui ex tensas reservas geológicas desses bens minerais. em especial de idade
pré-cambriana.
Os calcúrios às vezes contêm sensíveis quantidades de argila depositada
conlcmporancam~ntc.

constituindo as margas (cakúrin argiloso).
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1\ grcda (giz) é o caldtrio natural. precipitado. pulvcrulcnto de consistência
I

l

•

terrosa, contendo freqüentemente restos de foraminífcros c outros microrganismos,
marinhos. Os depósitos de caldrios apresentam-se em quatro tipos princi pais: a)

..

calcários altamente cristalinos em grandes lentes intercaladas nas 'rochas do
embasamento pré-cambriano; b) calcários metamórlicos em camadas nas rochas do
Embasamento pré-cambriano; c) calcários menos metamorfoseados em camadas
sedimentares de diversos períodos geológicos entre o cambriano e o terciúrio; d)
calcários modernos, recifes de corais, leitos conchífcros naturais e grandes
acumulações artiliciais de conchas (sambaquis) (MAL/\ VOLTA, 198 I).

2.18.1 - Classificação dos calcários:

Inúmeros esquemas de classilicaçiio das rochas carhonúticas surgiram.

IHI

sua mmona, a partir de 1950. Esta multiplicidade de classificação é devida,
principalmente, às características particulares que estas roc has apresentam, tais
como: caráter poligenético, interdependência com atividade orgânica e mudanças
I I •)

tcx turai s e mineralógic:ts devidas ú processos di:tgenéticos, metassomúticos e
metamórlicos. /\pesar das classilicaçõcs ex istctÚl'S a dcnom inação mais uti Iizada
muitas vezes, é aquela que se relere ú variedade.
Por isso é importante citar aqui as varicdmles pnnctpats, a seguir
CIHIIllCradas:
1 - ( '11k·t'trio

mt•.ilnso

l ltn lipu lk r11k:'triu itnptll'u l'Oittl'ltdu co nsidl'rt'twl

quantidade de argila ou intercalações com folhelho (rocha argi losa fol heada);
2 - Calcúrio betuminoso - sinônimo ele calcúrio carbonoso contém matéria
orgânica elo tipo nst:11tica, oleosa, etc;
3 - IJreclta calcúria - Fragtncntu de cakúriu cimentado por ci tnento de
carbonato de cálcio;
4 - Calcário calcítico - Termo geral, usado para caracterizar a rocha calcária
com nltn cálcio.
Os constituintes mineralógicos essenciais das rochas cmbonúlicas são:
Cakita (estrutura de CaC0 3 rombo0d rica)
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i\ragonita (cristalina de CaC0 3 ortorCnnbica)
Dolomita (estrutura cristalina CaC0 3.MgC0 3 romboédrica)
Magnesita (estrutura cristalina MgC0 3 romboédrica)
De acordo com PETTIJOHN (1975) os calcários são classificados ainda
quanto ao teor de MgO que apresentam. como pode ser visto na Tabela 13:

Tabela 13 - Classificação dos calcários
quanto ao teor de MgO
Calcário Calcítico

0,0 a 1,0% MgO

Calcúrio Magnesiano

1.1 a2.1%Mg0

Calcário Dolomítico

2,1 a 10,8% MgO

Dolmnilo C'aldlko
Doi omito

IO.X n

1 1 >_51~,

Mg()

19,5 a 21,7% MgO

O calcário calcítico puro contém 100% de CaC0 3 . O calcário dolomítico
puro contém 54J%, de

CaCO~

e 45.7 1Yo MgC0 3. Sob outra classiticação. pode-se

dizer que este último tipo possui 30.4 % de CaO. 21.8% de MgO e 47.8% de

CO~ .

Nenhum dos tipos citados acima são calcários em situação comercial. Para
propósitos práticos, o calcário puro contém cerca de 97-99% de CaC0 3 e o calcário
dolomítico possui 40-43% de MgCOJ, com o carbonato de cálcio (CaC0 3) levemente
maior que o valor teórico, acrescido de impurezas (BOYUNTON, 1980).
PETTIJOHN ( 1975) classificou o calcário quanto à sua rormação, em quatro
classes:
a) Calcários autóctones, formados por organismos inferiores, dando estruturas
de recifes ou colônias de corais;
b) Calcários elásticos. alóctones. formados por restos de orgamsmos
transportados e depositados em camadas;
c) Calcários por precipitação química. de partículas menores;
d) Calcários dolomíticos ou metassomáticos. alterados por dolomitizaç<lo.

Na Figura 17 pode ser visto os principais depósitos de Minerais do Brasil.
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Principais Oepósi1os Minerais do Brasil
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Figura 17- Principais depósitos minerais do Brasil
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2.19- Reação de Calcinação
A calcinação é uma reação de decomposição térmica, reversível, onde o
calcário. inicialmente compacto c dcnso em seu estado natural. é aquecido a altas
temperaturas e convertido a um sólido mais poroso e mais reativo, pela liberação do
C02 de sua estrutura interna. Este aumento de porosidade é resultado da diferença
entre o volume molar do absorvente natural e o volume molar do CaO formad o. O
volume molar é reduzido em 45% do volume molar do adsorvente original. A
densidade também diminui com a reação de decomposição. A estrutura porosa do
óxido de cálcio resultante depende do tipo de calcário e das condições de calcinação.

( 15)

SATTERFIELD & FEAKES ( 1951)) alirmaram quc existem três processos
principais controladores da tax:1 ele cakinaçüo:
- Transferência de calor da superfície para o interior da partícula e também através da
camada de CaO formado, para o meio externo.
-Transferência de massa do C02 través da camada de produto (CaO).
- Rcaçfio química

O processo de calcinação é mostrado na Figura 18.

71

ltEVJs,\o llllli.IO!;Jt,\ FI! 't\

Figura 18 - Ilustração dos processos cte caleinação e sul falação que
ocorrem em uma partícula de carbonato de d tki o (CaC03) (GRACE ct
ai. 1997).

O consumo médio de co mbustí vel na calcinaçi'io.
lk'ltllninosn,

~

tk \21 kg de cal pnr I kg de

carv~o.

u sando -s~

carvão

nos l'mnns verticai s. c de lJ7

kg, nos lornos rotatóri os. Conlonnc a L.: quaç;lo 15 a cakinaçi\o

~

uma 1\:a\·àn

reversível. /\bai xo de ó50"C. a pressão de d e~.:o mpos içfio de ('0 2 no equilíbrio é
muito pequena. Entre 650 c 900"C. a prcssiio de de~.:ompos içiio aumenta rapidamente
c at inge I atm a cerca de <JOO"C.
Na maioria dos fornos em operação, a pressão parcial do C0 2 nos gases em
contato direto com a superfície externa é menor que I atm; por isso, a decomposição
inicial pode ocorrer em temperaturas um pouco menores que 900°C. A temperatura
cte decompos ição no cent ro dos pedaços de rocha é. possivelmente, bem superior a

900"C, po is aí a pressão parcial de

co2

não só é igual à pressão total, ou cstú

próxima desta pressão total, mas também deve ser bastante elevada para provocar o
movimento do gús pma fora da pedra c sua entrada

IHI

corrente gasosa.

12

O calor total neccssnrio para obter uma tonelada de cal na calcinaçi\o pode
ser dividido em duas partes: o calor sensível neccssúrio para elevar a temperatura da
rocha até a decomposição. c o calor latente da dissociação.
,,

t\.s exigências tcórkas de

calor por tonelada de cal produzida, quando a rocha foi aquecida apenas nt0 uma
temperatura de calcinaçâo igual a 900°C. são aproximadamente ISIJ,Ió. 106 k.l. para
o calor sensível. e 3026.32. I06 kJ, para o calor latente. Nas operações 1eais de
calcinnçi\o. em virtude tk contingêm:ias prúticas. l'lltre as quais o tamanho das pedras
e o tempo da operação, aquece-se a rocha a temperaturas entre 1200 e 130011C, o que
aumenta as exigências de calor sensível em cerca de 407550 kJ. Por isso, as
necessidades práticas são, aproximadamente, de 4944,94. I 06 k.J por tonelada de cal
produzida num forno vertical. Cerca de 40% corresponclcm ao calor sensível c o
restante ao calor latente de decomposição (SHREVE & BRINK .Ir, 19RO).

2.20 - Sulfataçi\o

t\. sul fataçi\o é uma reação c:-:nténnic<l. que possi h iI ita a rcmoçi\o de gases

sulfurosos em sólidos alcalinos, a altas temperaturas. como formação de produtos
sólidos (I li\ Y /\SI I I. 19%). Fsta rca,·ào potk Ol'lliTl'r de duas l'mmas:

I) Reação direta do calcúrio natmal com S0 2 :

+303 k.l/mol

( 16)

-183 k.l/mol

(I 7)

+486 k.l/mol

( 18)

A reação direta com o calcário não é favorecida sob condi ções normais de
operação de um combustor de leito lluidizado (da SI LV/\. I994).
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Segundo /\LLEN & 11/\ YlllJRST ( 19~\1>), du ponlu de vista h:nnmlimimil'o.
as temperaturas inferiores a 827°C e na falta de 0 2 as seguintes reações são possíveis
de ocorrer:

CaOts>+ S02!gl <=> CaS03(s)

(I 9)

CaSOJ(sl <=> CaS04tsl + CaS!s)

(20)

(~ possÍVl'lltllllbém que CaSO., e C'aS Sl'.i:tnl ronnados diretanH:nte da reaç:lo

( 19), sem o passo (20), envolvendo CaS03:

(21)

Como é mostrado na Figura I9 a máxima captura de S02 pelo calcúrio em
uma caldeira de leito fluidizado é em torno de 850°C.

_,-··

.--~---

------------ -~

/

% deS0 2

Capturado

Tetnperat.ura da Fon1alha
Figum I<) - 1\'l"<.:l'll lllal de

so~

cnptumdo l'll\ run\il\l da ICillJK'I"illllril da

rornalha (\VlllTE, 2000).

Para NEWBY & KEA IRNS (1991) a resi stência que impede a captura elo
enxofre por uma partícula de calcário em um combustor de leito fluiclizado pode ser
separado em duas principais contribuições:
a)Rcsistência ocorrendo dentro da pmtícula de calcúrio,

1t E\' ISA O 111111.10(; HA FI< 'A

b)Resistência de contato entre partículas de cnxofl·c c de calcário ocorrendo dentro
do leito lluidizado.
É importante fazer esta distinção entre resistências porque cada classe pode

fornecer a resistência dominante para remoção do enxoli·c em alguma circunst<incia.
Na foigma 20 pode ser visto a relação entre estas duas classes de fenôm eno, cada qual
pode ser caracterizado independentemente .
........... .. ..... . ..................... ... .......... .......... .. ...... . .. ..... .. .. ................. ..... ..... .... . ,

\~Htil e combustão

Prutícula de calcário

\.("'"'"·~·v
. I I
..
Pruhcu a c e cavao

fil

.·

I

Transpos1e deJ
S()eO2
~.2

Trru"l"'" de
Oxigênio
PatHcula de calcário
Fenômeno da :mlfatação

-- · ·-· ·--- ------- .. --. ·-- ------- --- -- -o----···--·.
(Leito fluidi.zad<.)

L ............................. . . .. . . . .. ...... . . . .... -

foigma 20 - Cnpturn do enxo fre por uma partícula de calcário.

NEW13Y & KEAIRNS (1991). estudaram a remoçün de cnxo t'1c de um
combustor de kito

lluidi z:~d n .

Pma l'ks us prnpril'dadL'S físicas c químicils do

calcári o in natura são clnramentc importante. como são clramúticas c diversas as
mudanças físicas/químicas que ocorrem

IH\

partícu la de calcário principalmente nos

poros c na l'Strutma da (11\'a supl'rlicial duranll· o aqttL'CÍillcnto c cakinaçào.
LYNGf-ELT & LECKNER ( 1989), estudaram a captura de enxofre em uma
caldeira de leito Ouidizado. As condições dos testes realizados estão na Tabda 14.
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-- -TaiK·Ia I<I - l 'Olldi\'ÔI.'S dos t~stcs LY NUFI :LT & LI ·J 'K NER
(1989).

Caldeira
Carga

I O tviW

Supertlcie do leito

l OmL

Altura do Leito

lm

Velocidade de Fluidização

l ,4 m/s '

Taxa de excesso de ar

1,4

Alimentação

Acima do leito

Características do combustível
Combustível

-

Tamanho

---

C'oq uc de petróleo
--(J -l s mm

Umidade

11 %

C' inza

O.ó1X•

Voláteis (seco e livre de cinzas)

10%

Enxofre (seco e livre de cinzas)

2,6%

Nitrogênio (seco c livre de cinzas)

2,5%

Calcftrio

Ignabcrga

Tamanho das partículas

0,2 - 2 mm

C' aC' O_~

90%

LYNU Fl ·: l:r &

I.I ~CKN l ·: l {

( 19!N). nwstmram a rela,·ào da tcmpcratma

com a emi ssão de S0 2 em un1 ki to ll uid izado constit uído pmli catncntc só com areia
(Figura 2 1). Neste caso os ll·stcs mostmm nilo IHI\'1.'1' unw conTia,·i1o
h.: mpcratma c emi ssi1o de enxo l'rc. (o va lor médio pma cmi ssi\o tk

IK'rcc pti v~.·l ~.·nl t\'
so~

dmanlc os
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2000~--------------------------------~

1500 r-

1000 1-

soo ------~----~-----•--~--._~--~--~

800

850

900

T ( °C)

f-igura 2 1 - Emissão de S02 em l'unçiio da temperatura em um leito
11uidizndo (LYN<Jr:ELT & LFCK NER. I9!\9).

LYNG FI ~LT & I.ECKN ER (I9R9). mostraram a rclaçi\o da h.: mpcratma
com a emissão de S02 em um leito Ouidi zado com constante adição calcário
(Figura 22). Para altas tempcraturas os testes mostraram claramente dcpcnd0ncia
da temperatura na emissão de S02. As linhas con tinuas indicam aumento da
temperatura c as trm:cjndas indicam dimintti,·i\o da temperatura, mostrando a
diferença entre aumento inicial( I) c n diminui ção (2) na temperatura. Qunndo n
temperatura é numentada pam nfvci s mnis altos c mantida aproxinutdnntcntc
COnstante.

O

SÜ2 emitido diminui (3). O ní vel ZL'I'O da emissão de S02 é 1504

dt! nconlo com o teste da Figura 21.

pplll
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------ - ~

1500

I

~-/\::-

/
ppm

-'

.___,-·

,....--/

_r-'

/~
.....

-

I '

.....I

I

'

I

/

(1)/

so2

r

:,' (3)

I

I

''

/
I

(2)

r
I

.I

--

500
850

/

870

910

890
T°C

f-igura 22 - Emissflo de S02 em funçflo da

t~:mpcratura

em um lei to

lluidizado com adição constante de calcário (L YNGFELT & LECKNER,
1989).

Os

test~:s

rea lizados por LYNGFELT & LECKNER ( \989) mostraram

qu~:

hú uma forte dcpenc10ncia dn cmissf\o de S0 2 cü m n temperatura. mas somen te na
presença de CnS04.
SULA\iVIAN &.. SCARON I ( \992) estudaram n

sulfatn~· iin

de cn lcúrio

dunmtc n comhusti\o de cmvi\o em leito lluidizndo.O t':->pt·rimcntn lt)i condu1.idn

~.: m

um lei to lR mm tk di:lmt' trn. O distribuidor foi feito pnr uma placa porosa com poros
na faixa de 90-150 pm. Formn utilizados quatro tipos ele calcúrios como sorvcntc,
lksignndos I.S/11. I.SI//, I.S/1:'\ c LS/14. As prnpril'dndcs químkas c l'ískns do
sorvcntc si\o dadas nas Tabela 15 t' I ú.
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Tabela 15 ~Ana lise espectroquímica do sorvente.
Composição
química

LS#I .

LSI/2.

LS#3.

LSI/4.

CaCO,~

82,40

92,11

96.43

9R,OO

MgCO.l

I,66

1,1X

0,85

O,BS

Si02

10,20

3,70

0,97

0,51

AhOJ

2,89

0,34

Tiü2

0,16

1,22
-----0,04

0,20
- - - - -·0,02

Fc203

1.09

0,78

0,12

0,12

MnO

0,02

0,08

0,01

0,01

K20

0,65

0,21

0,07

0,06

P 20~

0.02

0.07

0,05

0.0 I

Total

99,09

99,39

99,4 1

99,78

(porcentagem
em mnssa).

0,02

Tabela 16 - Propriedndes físicns do sorvente.
Propriedade
Voluml.! elo poro
Yp (cm3/g)

LSII

LS#2

LS#J

LS#4

0,0095

0,018

0,006

0,01

1.6

I ,O

1,0

1,00

2.n

2,26

2.47

2,77

Area superficial
BET, Sn~:r
(m2/g)
Densidnde da
pnrl ículn
(g/cm 3)
·-

- - - ----·-

SUL/\IM/\N & SCARONI ( 1992) concluíram que pnm n ll1ixa ele condições
de opemção estudada, a cnlcinação não foi instantânea. Eles encontraram que a
calcinação foi n rençiio clominnnte em estágios inicinis do processo completo dn
su lfatização. Para melhorm a completa cnpacidncle ela sulfatizaçào, é recomendado
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que o sorvcntc Sl'_ia c~llcinado nwis rapid~u11enll' P'lssíwl. Isto p1ltk ser conseguido
com o uso do sorvente pré-calcinado, ou operando em uma temperatura alta e baixa
concentração de dióxido de carbono.
Para SULAIMAN & SCARONl ( 1992) melhoras na utilização do sorventc
podem ser obtidas por uso dos calcúrios relativamente impuros. i\ presença de
impurezas no sorvente aumenta a taxa de calcinação e reduz a temperatura de
decomposição. Em adição, algumas impurezas atuam como moditicadores estruturais
que podem favoravelmente modificar a estrutura física do sorvente enquanto é
calcinado.
LYNCIFFLT & IJTKNFR ( 19XX) investigaram n captura de SOl em uma

caldeira de leito t1uidizado. Na Tabela 17 estão as condições nas quais os testes
foram realizados.

Tabela 17 -Condições de testes.
Carga

10MV

Superfície do leito

10m 2

Altura do leito

1m
1,4 m/s

Velocidade de f1uidização
Alimentação

--

--

Acima do leito

Combustível

Cnque de petróleo
6-18 mm

Tamanho
----

f - · -- - - - --

Umidade

-

0,7%
--------------- -

Cinzas
1---

Volútcis

lU%

2.2(X)

Enxofre
Cakúrio

9%

-

-- --- -----------------

lgnaberga

Tamanho

0,2-2 mm

CaC0 3

90%

LYNGFELT & LECKNER (1989) concluíram que para temperaturas acima
de 880-890oC o dióxido de enxofre é liberado do material do leito. A origem deste

1t EVJS,\0 llllll.l<H ;ttA FI(',\

S0 2 é a grande quantidade de CaSO., presente no leito. qual é redu1.ido. A
temperatura trnnsicnte mostrou que o material do leito si multaneamcnh.: contém
CaS0.1 c ali va CaO. O CaO reage com SO 2 onde nllld i\'ÕL'S de o;.; idaçi\o prcvakcL' c
CaS0.1 é reduzido com liberação de

SO ~.

As duas rcaçôcs competem ~ as taxas das

duas reações determinam se o S02 é liberado ou capturado. Pode-se concluir que
CaS0.1 é reduzido também para temperaturas abaixo RRO-R90oC.
KRISNAN & SOTIRCHOS ( 1993) estudaram a reação entre CaC0.1 c S0 2.
Os ex perimentos foram realizados com as seguintes espécies de calcário: um calcário
designado por Greer. um mármore calcítico. e uma ca lcita. A analise química dos
sólidos mostra que os três tipos de caldtrios continham mais de 95% de CaC0 3 em
base mássica. A sulfatação destas rochas foram feitas em sistema de analise
lermogravimét rica em uma atmosfer<t de 70% de

co! pam

impedir a decomposição

elo CaC0.1 para a reação na temperatura de 750 c RSO"C'. lima l'aixa larga de tamanho
1

de partícula (53- 350 ~un) c duas concentrações de so2 ( 1500 c 6000 ml/nr ) !oram
empregadas nesta investi gação.
Vcri ficaram que o tamanho da partícula tem lu rte inlluência no per li I elo
tempo de sullà taçâo para todos calcários em todas condições estudadas. indicando
que a rençiio é controlada pelo transporte de massa no espaço intrapartícula.
KR ISN/\N & SOTIRC'II OS ( IC)9:1) i·nvL·sti ga mm t:unb(·m a inl1 u0nc ia da
tempcralura a qua I mosl rou ter l'o rte in 11 uêm:ia no perli I do tempn de stdl'alaçiio pa m
todas os tipos de cald rios estudados. t\ temperatu ra também mostrou ter !'orle
inllucm:ia no pnlil dn lL' Illpu de cnnvc..·rsi\n tmra todns os cak:'trios. Isto indica que a
temperalma tem forte impacto na

c iné ti cr~

(o l'ator controlador durnnte o estágio

inicial da reação) e o transporte de massa (fator contro lador durante os estágios
posteriores). t\ concentração de
sulli1taçiio.

so~

tem pequeno cl'ei lo 'no perfil do tempo de

RI
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2.21 - Calcina,·:tn l' sulfata,·ão

LAU RSEN et nl ( 1999) estudaram a

sull~ttaçào

de nove calcMios. Eles

utilizaram um rentor de 580 mm de altura com diâmetro de 12 mm. Concluíram do
seu estudo que a utilização do cálcio para retenção do enxofre depende da morfologia
e da microestrutura do cnlcário. O calcário pode ser dividido em três cntegori as
dependendo de como o enxofre é distribuído através da partícula de sorvente. A rede
ele poros ela partícula, quai s estão li gadns por muitas conexões. mostra a capacidade
interm~diária

para melhora da eficiência da utilização do cálcio. O "quebramento" da

casca dos grãos individuais dentro das partículas de sorbenlL· é a chave para obter alta
ellciência na utilização do cúlcio para uma larga l(ti :-;a de sorbentcs.
A Figura 2J ilustra a interprl'laçfio tradicional dada ú rca\·i\o de calcinaçi\o.
sulfatação e hidratação ele uma partícula de calcário. Dumntc o processo de

·.

ca lcinação, a energia que

~

li.Hnccida libera subst;\ncias da part ícula de calcúrio.

formando os poros. A principal reação que ocorre então é entre o CaO e o S(h
formando uma camada de CaS0-1 (densa c não porosa) em torno da partícula de CaO.
Durante a hidratação, a água penetra no centro de uma parte das pnrtículas de
calcário sulfatada e reage com CaO para formar Ca(Ol-1)2• O Ca(O Hh possui um
volume molar maior que o CtO o que condu1. a uma expansão do centro L'
conseqüentemente

<1

quebra ela casca ex terna de CaS0.1• Qua ndo as partículas

hidmtadas si\n passad;ts por l'l'SUJ l(tta\'i\ll, lll'OITl'lll dcsidntta\'ilO

l'

SUJ fata\' illl

(simultâneas). O prncesso de dcsidrata\·:'\o l(tVlii'L'l'C a pnrosidade do calcúrio.
enquanto o processo de resu ll(ttaçào k va a novos tapamentos dos poros selando
novamente o CaO para exposi\·ào ao

SO~.

Os estudos realizados por

I.AlJRSI ~N c1

ai

( 1999) indicam que a sulfatnçào e subseqüente hidmt açào dns partículas de calcúri o

podem seguir caminhos dil'erentcs dependendo dn n1orl'ologin do cnlc:\rin cak inaclo.
l ~s t ~:s

tr0s llll'l'illlismns dl' sull(tta,·i\n d;1s p;1rtkuh1s dl' c;tld rio reagem muito

diferentemente quando submetida à hidratação como é mostrado na Fi gura 24.
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Calcínação
\

':.

\

·~

Figura 23 - Seqüência de esquemas de reações para calcinação. sulfatnção c
hidratação de partículas de calcário (LAURSEN et ai, 1999).

Na Figura 24a pode se r visto uma partícula, com méd ios c peq uenos mi cros
poros, de caldrio cakinado c subseqüente reação de su ll'atação c hidratação com o
centro não reagido. Para estes tipos de partículas sul fatadas em geral ocorre a
seqüência de dapas desc ritas nns Figura

2~ .

Na Figura 24b pode ser vista uma

partíc ula de calcúrio camcterizada por uma rl•tk tk micro fmluras criando rcgii''ll·s
sullittas no centro da rede.

l~ m

cada hidrnt açiio dn sub grão. separado por mi cro

fratura s. o centro de cada micro fratura não reage (Figura 24b). Para partículas
compostas de gr;los pequenos c muitos pequenos micros poros. bem como as
partículas compostas de grãos maiores c maitwcs miem poms. a sulfatil\'i'iO 0
uniforme (hgura 24c). O modelo de partícula com o centro não reagido é esperado
estar presente para os trcs ti pos de partículas su lliltadas. como podl.! se r visto na
Figura 24 (LAURSEN et ai. 1999).

IB

IIEVJS,\0 IIIIII.HH;Jt..\FJ( ',\

Çb)

(c)

Sistemas de canais

Uniforme

(a)
Centro não reagido

Sulfataçào

1

8-caso~

CJO

CaS0 ......--··
4

Hidratação

Hidratação

l
~

Ca(

l

.6
casq~
~v-

OH)-'~~
'
2 ~~

casq.t

hgura 24 - Esquema de sulfatação e hidratação de três diferentes
tipos de partkulas de calcúrio sulfatadas (L/\ URSEN et ai , 1999).

MATTISSON & LYNGFELT ( 1999) estudaram a reação entre calcúrio c
S02 alterando as condi ções de ox idação e redução. em tcmpcratmas na faixa de 80087511C. Três calcúrios de larga variação
inwstigmlos./\ s

t':lrn~·ll·rls ticas

JHI

idade geológica c porosidade fontm

dos t·nk·t\rins utíli rndos nos t•xpt•rimt·ntos t'Stt1n

ll!l

Tabela Ig,
Concluíram do seu trabalho que :
- Para cond içôes de ox ida~·ào uma peq ul·na di ll.'rl·n,·a

IH\

conversão de CaC0.1

parn CnSO., foi notada dentro dn faixa de temperatura de R25- X7 5''C. 1\ reação foi
limitada pela cakinaçào do CaC0 3, resultando em uma baixa conversão para CaS0-1
- Para condições altemadas de oxidação c redução a temperntma ótima de
operação foi de R25oC para os três calcários estudados
- Para temperatmas mais altas. a conversi\o para condiçôes alternadas diminui
devido ú libl·raçi\o rúpida de
oxidação doCaS.

so!

atrav0s da dl'l'OI1lpl)Siç:lo redutiva do CaSO., c

ltE\'IS,\0 UIBLI<HatAFICt\

Tabela 18 - Calcários utilizados por Mt\TTISSON & LYNGf-ELT
(1999).
Tipos tk cakúrios

C'arm:tcrístkas dos
calcários
Tamanho das
partículas ütm)

lgnaberga

Storugns

Koping

0,5-0,7

0,5-0,7

0,5-0,7

Composição química(%)

Ca

37,4

34,0

36,6

Si

0,904

0,706

1,73

Mg

0,365

0.576
-Parâmetros estruturais

0,6R:I

---·--

Porosidade
Raio médio dos poros
{pm)

-

0,59

0,53

0,46

60,3

52.7

33,5

UU IL LENt\ ct ai ( 1996) detcrminamm o gmu de retcnç:'io de S02 em
funç ão do tempo como pode ser vi sto na foigurn 25. Pode-se observar um claro
aumento na conversão nos primeiros momentos da reação. qual torna-se menos
acentuada após 0.3 - 0.4 hora. bta diminuiçi'io pode se r pode ser exp licada pela
clifieuldadc na cli l't tsfio do g:ís reagente atmvés da eanwda fo rmada como produto da
reação. Este comportamento é similar para outros calcários experim entados pelo
autor.
( il lii .I.I·:Nt\ l't nl (1 1)%) l'Stlld:trant

il

1\'ll'n,·ih\ de

so.! pelo l'uO L'lll

nltas

temperaturas. com o uso ele balança termogrnvimétri ca. Em seu experimento eles
analisaram oito diten:ntes caldrios, com tanwnhos de partícul:ts na fai xa de 60 a 150
pm. Eles concluín.1m que a impnrt:lncia do C'aS0 3 pode ser vista como a clw ve
intermediúria no processo de rdenção do

so!.

Os experimentos em termohalanças

podem ajudar a selecionar o melhor calc:írio (C'aO) para ser usado na rctençi'io de
S02 a I073 K. A presença de 02 parece diminuir a eliciência na retenção de S0 2 com
CaO. comparado com a situaçfio omk

O~

nfio L'sta prL·se ntL'. Isto possiwl mcnll• 0

resultado das espéc ies l'tmnadas (CaS0.1) produ1.ir uma camada de reação dos

produtos. qual mais adiante atrasa a difusão reatiYa do g.ús em din:çiio ao centro

tht

partícula (CaO).
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Figura 25 - Grau ele retenção de S02 em função do tempo para CnO
(G UILLENA et ai I996).

LIU & Gll313S ( 199!)) estudaram n influência da adição de calcário na
emissão de gases em duas posições di l~rentes no leito. uma na bm;e (próximo do
distribuidor) e a outra acima dos injetores ele m scc unchírio. No seu experimento eles
utilizaram um h.:ito circuhlllh: com di:iml'!ro de I(1! n1111 c altma de ô.2 n1. A anali se
do cnrvi'ío utili1.adn nestes testes é t~prcsentt~da nnlabeb 19.

Tabela 19 - An:ílisc do cnrYàn (%1 ctn peso).
Umidade

3,7

Cinzas

Jj

Substâncins voláteis

37,9

Carbono lixo

54,9

Valor calorílico bruto (MJ/kg.)

28,92

ltE\'ISAO llllli.IO<atAFI L \

LJU & GII313S (1998) concluíram que:

- A adição de calcário em qualquer uma das duas posiçõ~s estudas resulta em
diminuição na emissão de N ~ O c CO c aumento na emissão NO/NOx.
- A diferença no efeito da emi ssão de gases da adição de calcário cntrl' as

duas posições é pequena, mas considcrúvcl. Adição de caldrio acima dos injetores
de ar secundário resulta uma maior redução da emissão de N ~ O c CO. que adição de
calcário na base do leito. Porém o efeito da posição de 111,1eçào do calcúrio m1
''captura" de enxofre é insignilicnntc.
Para LU I et ai ( 1999) a caracterização da l'strutura do poro para processos
de sultà tação é muito diferente c mais difícil que no caso do

proc~.: sso

de calcinaçào

porqUl' a camad:1 produto (CaSO.,)(· fdgil c tl'lltk a Sl'l' tkstruida dur:llltl' a anúlisl'.
Na Figura 2ô pode ser vi sto qtll' o voluml' l'spedlko c o di;lnll'tro médio do
poro elas partículas ele calcário aumentam ele maneira aprox imadamente exponencial
com a temperatura.
KHINAST et ai ( 1996) estudaram a decomposição do cald rio. a influencia
da presença do

co2e do tanHillho da partícul a na taxa de reação. A composição c a

densidade do calcúrio utili 7ado no experimento podem srr vistas na Tabela 20.
Concluíram que embora a porosidade inicial do calcário possa ser pequena, ela é

imporlallll'. El:1 lt'nl o nwinr in1par l11 1111 pt·rhllhl tk

introdu,· ~o

parn o rnllll\'11 da

reação. A ta xa de reação lkc:1i cx ponl'lH: ialment e com o atlnH:nto de C0 2. Porém
ainda não hú uma explicação certa. Pode ser l'lcito da ahsorç:lo do
na úrea da inter1;1cc <hl reaçi'in pam este descainll'lltn ex ponencial.

CaO/CaCO,/CO~
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Tabela 20- Composição e densidade do calcúrio utilizado nos
experimentos.

CaC0 3

MgC03+lbO

Inerte

Densidade

%

%

%

3
kn/m
b

96,1

1,8

2,1

..

2.22- Tnlhalhos apresentados na

:\n~a

de

c:tlcina~·ão

2710

c sulfatação no LET & F

CAMARGO (200 I) analisou a taxa de absurçào de enxoli·L· para cinco tipos
de calcários de três regiões dil'erentes. Ele utilizou um leito lluidizado com diümctro
de 160 mm, temperatura varianJo entre 750 e 850''C e operação em batelada.
Os cinco tipos de calcários utilizados no seu experimento são denominados
da seguinte maneira:
Cl: Calcúrin de

lt<~ú

tk rvtin;ls tMCI):

Dl: Calcúrio de ltaú de Minas (MG):
DP: Calcário de Itaú de Minas (MG);
MI : Calcário de São José da Lapa (MG):
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SJL: Calcário de Piracicaba (SP).
com a composição química apresentada na Tabela 21.

Tabela 21 -Composição química dos calcários (%peso) utilizados por
CAMARGO (2001).
Ba

K

p

Fe

Tipo

Sr

Mn

SJL

0,342

0,008

0,004 0,104 0,082 0,128 0,1797 32,717

MI

0,097

0,039

0,002 0,062 0,18

DI

0,017

0,007

0,002 O, 113

o

CI

0,135

0,039

0,001 0,061

0,01

DP*

0,081

0,089

0,005 0,097 0,06 0,321 0,4233

AI

Ca

Mg

o

0,188 0,1057

28,83

4,193

0,227

0,076

23,26

9,33

0,099 0,1675

38,5

LOl

17,07

11,73

* Possui O, 1844 % de enxofre (S).
As principais conclusões de seu trabalho são:

- O calcário DP mostrou um tksempcnho claramente superior aos demais.
-A temperatura mostrou-se um fator importante par os calcários CI, SJL, e DP, mas
afetou pouco os calcários DI e Ml
- O Calcário DP mostrou um teor de impurezas levemente superior ú dos demais.

Algun:; autores sugerem que as impurezas possam beneficiar o processo de
calcinação e conseqüentemente, a sulfatação
- Todos os resultados apresentados e analisados mostram que o calcário DP,

geologicamente mais jovem. foi o que apresentou uma melhor cliciêm:ia na rcmoçuo
de

so2 em todos os testes realizados.
COSTA (2000) estudou o efeito da temperatura na absorção de S02 por

calcários em leito f1uidizado. roram utilizadas 19 temperaturas e o calcário calcítico
de Itaú de Minas nas granulometrias de 545 e 600

~tm.

Na Tabela 22 podem ser

vistas as condições experimentais utilizadas nos experimentos.
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Tabela 22 - Condições experimentais
Temperaturas (°C)

Granulometria
'·

650 !Jm

700

752

776

801

823

831

855

881

907

958

~tm

701

748

769

803

80(J

828

836

853

887

907

545

A conclusão de seus estudos mostra que:
- Para a granulometria de 650 !Jm a temperatura ótima para absorção de S0 2 foi de
881 °C;
- A temperatura teve um efeito marcante no processo de absorção de S0 2 no leito
fluidizado;
CRNKOVIC, P. M. et al (2001) estudaram a sulfatação em leito fluidizado
borbulhante e em um analisador termogravimétrico. Nos testes foi utilizado um
reator de leito f1uidizado de bancada que pode ser mais detalhado em CAMARGO
(200 1). As partículas de calcário usadas tinham diâmetro na faixa de 500 - 590 !Jm.
O analisador termogravimétrico utilizado foi um Shimadzu 51 h. As temperaturas
utilizadas em ambos sistemas experimentais foram: 825, 850, 875 e 900 °C. A
composição química do calcário utilizado pode ser vista na Tabela 23.
Tabela 23 - Composição química do calcário utilizado.
Calcário
Itaú de

Ca

Mg

Si

38,59 1,01

-

Minas

Fe

AI

Mn

p

Cr

K

O, 10 0,17 0.04 0.01 0.001 0,06

Ba+Sr

o, 131

Concluíram dos seus estudos que:
- O diferentes processos de calcinação não é afetado significativamente pela
porosidade da partícula para temperatura de 850 °C.
- O calcina produzida em reator de leito t1uidizado quando exposta a umidade do ar
permite a formação de Ca(OH)2. A presença deste composto melhorou a absorção de
S02.
- Para todos

(~lkúrios

consilkrados, a absorção do S02 foi menor para as

temperaturas mais altas, indicando uma possível eliminação da porosidade.

ltE\'ISAO lliULIOGH,Í.FIC,\

SILVA

ct
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ai (200 I) estudaram o efeito do tamanho da partícula de calcúrio

na absorção de S02 em leito fluidi zado borbulhante. Nos experimentos foram
~tm.

utilizados cinco diâmetros diferentes de calcários, 390, 462, 545, 650, 770

O

experimento utilizado está descrito com mais detalhes em CAMARGO (200 I).
Concluíram dos seus estudos que:
-A calcinação foi instantflnea, de maneira que a sutt:1tação e a calcinação ocorreram
simultaneamente para um período considerável de tempo.
- As menores partículas mantiveram-se eficazes para absorção de S02 por um tempo
maior que as partículas maiores, permitindo maior conversão.
- A calcinnção mostrou-se mais incompleta para partículas maiores.

SILVA PILHO et nl (200 I) estudaram a libernçno e a sorção de S01
proveniente da combustão do carvão brasileiro em balança tcnnogravimétrka. Nos
testes foram usados os seguintes tipos de calcários:
Cl :calcário calcítico de ltaú de Minns UviG)

..

DP : calcário dolomítico de Piracicaba (SP)
O carvão utilizado foi proveniente de Criciú ma (SC) Concl uíram de seus

estudos que:
- A balança tennogravimétri ca acoplada ao sistema de análise de S0 2 permite

avaliar a clkiência de calc:írios como sorventes de

sol proveniente da queima do

carvão
- Para o calcúrio menos reativo aumentado-se a sua proporção

IH\

mi stura

carvão mai s calc:írio. o mtmcnto na sm-ç~n ele SO ~ é de apen:ts I0%.
- P:tra o calcúrio m:ti s reativo. qu:tndo l'oi aumcnt:td:t :t proporção de calc:íri o
na mistura carvão mais calcári o ele 50% para 70%, houve aumento na sorção de S02
ele 60%.
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3 - Descriç:io c Procedimento Experimental.

A plantn de combustão em leito tluidizado construída durante este trabalho c
montada no prédio do NEle F Ç mostrada csqucmaticamcntc na Figura 27. ;\ phmta piloto
pode ser dividida em duas partes que são o reator de leito lluidizado c os equipamentos
aux i1iarcs, como o sistL·nw de ai imcntaçfio de comhust ível c adsorvcntc só Iido, sistema
externo de tratamento dos gases de comhusli'\o, sistema de controle c instnunentaçi\o.
O reator tem seção transversal quadrada de 0,5 m de lado e altura de 3 m acima elo
distribuidor de ar. Isto lhe conlere uma capacidade de combustão de aproximadamente 50
kg/h de carvão c tempo de residência dos gases entre 3 c 6s, dependendo da velocidade
superficial utili zada. Sua montagem foi leita em uma torre de seção quadrada de IO m de
altura c 2,H I 111 de lado, dividida verticalmente em tr0s plataformas. Dois silos d~:
ahnazenagem de sólido granulado, um para o combus tível~: outro para o absorvente sólido,
que é normalmente calcúrio, são montados um nível acimn do combustor de maneira a dar
condições adequadas ao escoamento dos sólidos granulados c1n direção ao reator.
Os gases de combustiio são descarregados para fora do préd io do NI:TeF depo is de
passarem por um scpnrador inercial que rct0m o particulado mais grosseiro. Uma vez do
lado ele fora elo prédio estes gases são diluídos com ar para red ução da temperatura c
encaminhad os para u1n li ltro de n1an gas d1.· \liHk s~ln tk sctrn:gt~dos na atmos lera. U111
sistema co mpkto d1.' lralanll.'tlln de gas1.'s L'S t:'t Sl'tlllo

d~.·s~.· n vnlvido L'

scr:'t

in s tal~tdo

en1 breve

em projeto associado <i indústria.
O leito do reator pode se r resfriado com úgua quando ncccssúrio c admite três
altmas dili.:rentes.

qu~.· s~1n

rq !tdadas a partir da sc k\·i\n d1.·

de cinzas. As cinzas dn kito silo reco lhidas 1.' 111

lllll

11111 ~1

d;1s tr0s hncas dl.' <kscarga

vaso ti.:chado c provido de rodas que

pode ser racilmcnte substituído por outro igual para dar continuidade ao processo dumnte
testes mais longos.
!\

instru•ncnta,·i'io compree nde medidas de temperatura, pressão, vaz:"lo c

conccntr:wi'in de gases L'm v ~írios pontos dn si st~.· m ~t. t\ p~ trl ida L' o aquecimento inicial do
leito são feitos com GL. P. As Figmas
seguir desc rcvc-s1.' com

m~ti s

2~

c 29 mostram o reator jú pronto para operação. !\

tktalhes cada item da planta tk comhustiio em leito tluidizado

do NETcF. que foi totalment1.' projetada 1.' cnnstruída IH1 prúprio laboratório.

llESCIUÇ,\0 E l'ltOCEI>II\IENTO EXI'Eitlo\IENT,\1.
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f-igura 27 - Representação esquemát ica da planta piloto de combustão em leito nuid izado.

OESCIU Ç,\Q E I'IWCEDJ;-.JENTO EXI'EIUi\1ENTAL

.,

.,

1-'igura 2X - Pla111a piloto d~ co111bustüo ~111 leito lluidi zado do NETer da EESC/USP.
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Fi gura 29 - Planta piloto de combustão em leito lluidi zado do NETcF da EESC/US P.
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3. t - Torre l' Sisll'mn til' Supnrll' tio lh•nlor
,)

O reator é montado em uma torre com I O m de altura c de base quadrada de 2,8 1 m

de lado. 1\ torre é dividida em três plataformas c nela estú instalada a maioria dos
cqu ipamcntos aux iIiares, co1no silos de carga, vúlvulas de ai in1enta\·ão c outros.
O reator é preso à torre em dois nívei s, um imediatamente acima da câmara do leito

e outro no final do .fi'eeboar. O sistema de fixação utiliza barras de apoio e coxins de
borracha e fo i desenvolvido especia lmente para este trahalhn. f-igura )0. /\ s barras de apoio
montadas na parte superior c inl'crinr do reator inibem o balanço lateral que tipicamente
acompanha a operação de leitos lluidizmlos L' que SL' 1;1ria sentir caso o reator fo sse preso
por

apenas

uma

das ext remidades.

1\

expansão

térmica

é acomodada

pela

cnmpressi\o/cxpansi\o da horrar ha L' pl'la chapa L'nl li11·ma dt• "S" qliL' liga o 1\'ator ú barra dL'
sustentação na parte superior, Figura 31. Durante a operaçi\o do sistc1na mio se percebe
qualqm•r nmvimL'nto na tmre L' nos L'quipamcnt ns nela instabdos.
A torre foi divid ida em três pisos para facilitar o acesso às várias partes da planta

·•

pil oto. Cada ní ve l da toiTt' possuiu uma grade com tL·Ia de prote,·iio em toda a lateral pnra
cvi t<~r

;1 qucd:1 de

inteiTOtllpida :10

pesso:~ s

c tk

lin:~l

c :~da :~nd:~r

de

obj~..· t os.

O :~ce sso

para

:~os

ní w is

evi t:~r qu cd:~ s

t;

ll·i to por

um:~ esc:~da

de tll aÍS que 2,5 111 dl!

vertica l,

:~ltura.

1\

entrada da escada é protegida por um guarda corpo lixo c uma parte móve l, novamente por
questões de segurança.
Na parte superior da torre há uma talha

manu;~l

para

l(~~:ili t m

:1 subida de

combustível c calcário para os silos de pré-alimentação. A montagem do reator
!cita fora do centro, um
equ ipnmentos .

..

arr;~njo

utili zado para l(lcilitar a

ins t:~la\· i'io

IH\

torre é

dos silos c o acesso aos

I>I·: SCltl~:,\o E l'lto( 'Eilli\IENTO I·: XI'Eimlu~·r,\1.

Figura 30 - Parte do si stema de suporte elo reator, mostrando o apoio sobre cox ins de
borracha na parte inferior, logo acima da câmara do leito.

fi gura 3 1 - Parte do sistema de suporte do reator. mostrando as chapas em l{mna de ''S''
que sustentam a parte superior c permitem a expansão térmica.
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3.2- Rt•ntor.
·'

O reator é construído a partir de seis múdulos
·'

d~ s~~·iio

quadrada

d~

0.5 m d~ lado.

verticalmente sobrepostos. O primeiro módulo é a Cônwra Plena. por onde é introduzido o
ar de combustão c lluidiza,·iio.

l:ntr~

a t:<lmara

plena~

o múdulo seguinte, que é Ctimara do

Leito ou Câmara de Combustão de Sólidos, estú instalada a Placa Distribuidora de ar. Os
demais módulos acima da câmara do leito abrigam a região de queima de voláteis e retorno
de sólidos ouji·eeboard.

3.2.1 -Câmara Plena

I\ ndmissiio do nr de lluidiza,·i\o/comhusti\o é l'cit:t na dmnrn plctm, que lit'a

110

extremo in fel ior do reator. Logo at:imn dn câmara plena n placa distribuidora introduz o nr
de lluidizaçào no leito de forma mlcquada c dú

s upor!~

ao material particulado. A placa

distribuiclora é descrita em detalhes na Seção 3.7. I\ dmara plena é construída com chapa
de aço carbono de I,5 mm de espessura c tem seção retangular de 0.5 x 0,5 m c nlturn de
0. 15m. Na parte inferior da cilmara hú quatro dispositivos de segurança na forma de discos
de ahtl1tinio de 75111111 de di:lmctro c pequena espessura qu e se ro1npe111 c pemlitire1n o
alívio rápido de pressão caso hnja algum ncidentc ou cnw de operaçi\o. Nas faces laterais.
duas outras portas pcnnitem a inspeção interna da càmara plena e a remoção de material
parti culado caso

ncc~ ssúrio.

O ar

L'

introduzido

ll:l

dmara através de u1n tuho horizontal de

76 mn1 de diâmetro que :1 atravessa de um extremo a outro

L'

que tem na sua parte inl'crior

20 orirícios de 14 mm de di:lmetro.

3.2.2- Cil mnra d(' Comhustiio

O primeiro múdulo do reator locali?.ado acima do distribuidor de ar é a dnwra

d~

combustão, construída com clwpa de aço inox idúvcl 304 de IO mm de espessura. Em uma
das

pa_r~des

da dmara

d~

combust:ln hú duas colutws tk oito orilkios cada uma que diiu

acesso ao interior Jo leito. /\través dcst:1s portas podem ser introduzidas no lei to dezesseis

llESCHI~·,\o E I'IHlC'EIH~IENTO E\1'1-:lmiEii\TAI.

sondas para fazer a) oito medidas conjuntas de temperatura c pressão c b) oito amostragem
·'

dos gases (Fi gura 32a).
Nas outras duas paredes da câmara de combustão são introduzidos 24 trocadores de
calor retrátei s do tipo tubo em " U" (Figuras 32b), doze em cada parede, destimidos ao
controle de temperatura do leito. Durante a partida do reator ou em condições c1n que o
resfriamento não é necessúrio ou desejado, os trocadores são puxados para fora do leito. /\
rigura 33

I·

mo~tra

n câmara de combustão de sólidos com o distribuidor de ar removido .

500

·I

., ...,
~JI'

·- .-

L.J

00
00
00
00
00
00
00

C •

o(D

1'~1
~i-:LOOOO

roooo
0000

0~01JL
(a)

(h)

Fi gur:t J2 - lh:prcscnta,·:lo ~: squc1n:'ttil'a das pan:dcs da dmm:t do leito nmstmndo (a) as
portas de acesso para as snnda s de lcmpcratma c prcss:lo c <lllloslragcm de gases c (h) os
pontos dç

in s t ;lla~· ;lo ~k 1~ dos ~· llroradol\' s ~k

ralor.
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..

Figura 3:\ - C:imara lk cnmbu st~o de súlidos do

r~ator

dl· leito lluidizado com a c:imarn

plena removida. mostrando os 2ct trocadon:s de calor l'l'tr:'1teis do tipo tubo em U e as
entradas pa ra as snndas <k IWl'Ss ~o . tl'nlpcratur:l l' :11\Hlstra!:!cm dl' gasl'S.

Um dd alhe importante no projeto do reator l; qu1.· a d mara de

com bu st~o

nào

possu1 revestimento interno ele materi al refrat ário. A opçiio pelo não uso do refratário
deveu-se :ls seguintes ra1ik·s:
• A tcmperatma lim ite para este tipo de combustor é de cerca de 900''C. e o aço
inoxidlivcl potkr trabalhar hem snh estas co!Hii\·\iL·s cnnw u d~.·mon s tram al gumas Cl.'ntcll:ls
de horas de operação dos dois reatores de leito lluidizado do NElcF;
• t\ constrli\'Üo 0 muito n1ais ccon(\lllica 1.' nwis kw:
• t\ scçi'lo tran sversal do reator c conscqucntclncntc o espaço que ele ocupa 110

prédi o são menores;
• A nwmnençào é mai s simpl es;
• F:IL' ilidadc ~k inst:da,·i\P

1.'

lllallipul:i\·:'\ n d~.· sPndas 1.' t rp~·:ldlll\'s d1.• r:dllr;
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• A inércia térmica do sistema é muito menor, o que facilita sobremaneira o
"

processo de partida e a mudança de regime de opcraçiio, aspectos fundal)lentais no trabalho
cx ptrimental.

/\ s Figuras 34a c 34b mostram a d imara <k wmbu sti'io durante a opcraçiio do reator.
Nestas condições as paredes fi cam incandescentes e atingem temperaturas externas acima
de ó00°C quando não isoladas. O isolamento t(·rmiro t'Xtt·mo da dnwra de combustão foi
previsto e será executado. Nestas condições n chapa de aço deverá trabnlhnr com
temperaturas mai s el evadas, ctn torno de

~ OU

a

~5 0''l' .

Entretanto, mesmo nestns

temperntura s niio se espera problemas com o material. O laboratúrio tem um reator menor.
de 160 mm de di:lmctrn interno t' -150 mm dt• altm:1 qut' trahallw rom pan.·<k s aquecidas
eletricamente e iso lada s do Indo de ltml c atin ge tcmpcmturas na chapa de até 950°C. Este
cquip:um·nto. qut· l:unh(·tn n:1n ut ilir a n· l'rat:'ll.ill . .i:·, at'Uillllia l'l'llll'llas <k hnras dt• opcra~·:)o
e não apresenta qualquer sinal de deterioração no aço illox iclável.
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(a)

(h)

f-i gura 34 a<.: b - (a) Paredes laterais <b c:l nwm de colllbust;'in durantes os testes do reator
mostmndo ú direita o sistema de re1not,:üo de cintas c h) d mara <k rombustiio mostrando
os pontos de instrume11ta\·üo cus trucadores de calor.
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3.2.3 - lh·giflo dl' Qul'ima (k Volútl'is

.,

A região acima do leit o (li-eehoad) onde é feita a queima dos volúteis tem 2,4 m de
altura e é dividida em 4 módulos com 0.6 m cada um . Como a velocidade supcrlic ial dos
gnscs varia entre 0.5 c I ,O m/s, o tempo de residência dos gases nesta região estú
aproximadamente entre 3 e 6s. Por razôes de economia o material ut iIizado na construção
dos módulos doji·eehocml foi o aço carbono com IO 111m de espessura. que

~: ntrc tanto

não é

adequado para esta tinalidade c dcverú ser substituído tflo logo seja possível. Para não have r
aquecimento excess ivo da chapa de aço. esta região do n:ator deixou temporariamente de
ser termi camente iso lada.
Conskkrandn-SL\ L'lltrt'lanto qii L'

ti

t:tlta lk isulanlt'lllo proplt' lil a L' Xist01ll:ia dL'

regiões relativamente l'rias próximas às pnredcs do reator c que estns regiões tem
impIicações import;mtes na produção de poluentes gasosos c na que ima incompteta de
pari iculado ti no, lica claro que o isolamento térmico da rcgiãn dn .fi'ec:huard é uma
necessidade.
Outro ponto a ser considerado é que embora o coe liciente de transferência de ca lor
entre os gases de combustão c as paredes do reator tenha um valor senH.: Ihantc ao
coelicicnle de

c on vec,~ ã o

cxtenHI (o que lili'. L'On l que a temperatura da chapa não isolmb

atinja um valor médio em torno de 300<>C), isto deve mudar radicalmente com a instalação
do isolamento. Quando leva-se em conta

11

c:llor adi cional liberada pela

qu ~ ima

de vo l:'l teis

no fi'eehoard, espem- sc qm· rsta temperatura SL'.ia ainda mai or do que aquela atingida nas
p ;m•d ~,•s

d:1 d111:1r:1 dn kito, a dl'SIKitn dns ;lltns

que lú se vcrili cam. Finalmente, outra

l'lll'li~.·icll l l'S 1k

co n s iclc ra~·i\o

tra nsli:r0m·ia

kitn/pmcd~

importante é a baixa resistcncia do aço

carbono ao ataque químil.:o de gases como o S02, IICI c outros que podem estar

pres~:ntcs.

Em duas paredes ortogonais do segundo módu lo do " rree board'' há duas entradas
destinad as :1

n lim c ntaç~o

di úmct ro de I 02 n1111

~

de ca kúrio c de combustíve l respecti vamente. Estas entradas têm

s:lo n1o11ladas com un1 úngulo de im·linaç:lo de JU graus e111 n:laçüu

à verti ca l. Na outra parede elo mesmo mód ul o há uma porta para in speção c lim peza e o

sistema de partida do reator (Fi gura 35).

10~
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Os demais módulos que completam esta região do reator também roram construídos
com chapa de aço carbono de 6,3 mm de espessura. Todos os módulos ncima da ci\mara de
combustão têm três entradas para a instalação de sondas diversns.

fiO O

I·
~60

TI
j~

o
o(í)

460

~

-P-~60

o
o

'<j

Figura 35 - a) l'vlúdulo do reator onde est:'io as l'lltradas tk caldu·io c combustivl'l c h) porta
de inspcç:'io com sistema de ig.ni,·;'io acoplado a ela.

3.3 - Sistema ele Exausti\o

l'

Tratnmrnto <k ( ;ases

Atualm ente o sistema de tratamento de gases do combustor em leito llui dindo
resume-se a unt separ;Hinr inçl\' i:1l. inst:tl:tdo h1g.o na sa ida do 1\'ator. Sl'!!ll ido de Ulll li ltro
de mangas instalado do l«do de rora do préd io. Figura 36 c :. 7. Os gases são co nduzidos do
reator até o liltro por u1n tubo de aço ino:-..:idú ve l de I!.7 n11n de di ;'\ metro. 1\mbos os
elementos do sistema de tratamento tem como linal idack apL'nas a rcnw,·i'io de material
parlil' llladn. llllla \'l'/. que na gr;lll\k nt;timia dns ll'Stl'S

\l S

gaSl'S Úcidos. sohretudn S02,

SilO

removidos por ca lcú rio dent ro do próprio leito c o NOx é emit idn c111 pequena quant idade
em raz<'io da temperatura relati vamente ba ixa com que trabalha o sistema.
O rcator trabalha com in sullaçi'i o c exaustão tk ar simult:lncas, porém ni'i o
acopladas. O int erior do 1\'ator trabalha com pl'l'ss;'in pnsitiva e os gascs c o material
parti~.:ulado

que dcixam o reator s:'to diluídos com ar atllwsl\.;rico a11tes de c11trarcm 110 liltro

para ev itar temperaturas excessivas nas mangas Fi gura 38. Prccmu,:ões l(m1m tomadas para
gara11tir uma boa mi stura entre os gases quentes e o ar de dilui ção e desta rorma evitar que a

l>ESCIUÇ.\0 E I'IU>CI:IliMEN ro E:'\l'E iti:\IIX L\1.
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tcmpcrntum de pmtcs da mistura l'XL'l·da a de trabalho das mangas. Para isto

lllll

l:mpo

bojudo foi in stalado na entrada do filtro, Figura 38, de maneira a provocar uma região de
baixa pressão à sua jusantc c assim promover a rccirculaçào c a hnmogcncizaçào dos gases
antes da entrada no compartimento das mangas . 1\ temperatura média na entrada do liltro
está próxima de 170 °C.

Figura 36 - Filtro de

nwn ~as

c duto de sa ída dl· ~ases da planta pilotn de combustão
1.'111

kito lluidi; ado.

DESClUÇ,\0 E l'HOCEl>ll\lENTO EXl'EHl:\lENTAl.
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fi gura 37 - filtro de mangas do reator de ll'ito lluidi 7ado do NFTcF .

..

--

-~-

--.c.~-

·~

Figura 38 - Dispositivo de mi stum de ar c gases qw: ntcs na entrada do liltro de mangas.
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nmnH~nto

um

106

sist~nw t'Oillpl~to

tk

tratan1~111o d~

gast•s trabalhando a

s~ro ~stú

sendo desenvolvido com a linalidade de atender a outros tipos de con]bustorcs industriais,
entre eles incineradores. Este sistema será instalado entre a sa ída do reator c a entrada do
tiltro de mangas e fan1 a remoção de material particulado, gases ácidos, org<inicos' c metais
pesados.
O dispositivo inercial que li1z a remoção do material particulado mais grosseiro
antes do liltro de mangas pode ser visto

IHl

Figura 39 c esquematicamente na r:igura 40 .

. ; ·'I
I

...

i

Figura 39 - Separador inercial para remoçiio de particulado grosseiro (centro) c amostrador
de gases de exaustão (canto superior di rei to).
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DO
c::::::J
DO
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Figura 40 - Antepara pnra retirada de particulado do tubo de descarga.

3.4 ~ Rrmo,·iio das Cinzas.

3.4.1 - S istrma <il' Hl'lllo~·:io das C inzas do Lei lo

t-\ remoção dns cinzas é IL·ita atmvés de uma das Ires bocas de descarga instalndas

em três níwis na later;ll da drnara do leito. 1\ l'Srolh;l e11tn: das pode ser !'cita 1;·,cil c
rapidamente através da abertura de uma das Ires vúlvu las bnrboktas qul· comandam a saída
de só lidos, Fi gura 4 1. Todas as três saídas siio conectadas a um tubo de descarga comum,
li gado a um silo nH)vcl que recebe as cinzas. O sistema é hernH.!t icn. de mancim " ni\o
permitir a entrada lk ar c l.'Ollsl.'ljUl.'lltl.'llll' nll.· a r nntinuidadl.' dos prorl.'SSPS lk'
dentro do silo.

oxida~· ilo

101{
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Figura 4 1 - Sislenw de descarga de rin1as do ll'ito em tr0s níveis.

Um visor

IHl

latera l do sil o d e~ cin zas. Fi gura s 4 1 c ·1:1, indic 1 quando este cst<1 cheio

c deve ser substilllido por outro vazio. Durante a substitui,·üo. que demanda apenas alguns
minutos, a vúlvub bnrbnkta ela (kscarp.a (k' cintas 0 rerhada . O silo l()i r nnstrui(h) com
chapas ele aço inox idáw l para evitar problemas de corrosüo.
,_-----'··1-=UL"'-1_

,,
;-

o
o

(I)

( (')

o(.0

~/
e

("'l

te

Figura 42 - Representaç:lo esquemútira do si lo tnúvc lutilitado na re nw<;üu das cin1.as do
leit o lluidi zado.
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rigura 4l- Silo móve l utilizado llil remo,·ilo da:-. l.'ill/i\S do leito.

3.5- Sistemas de Alimcntadio d<.• Co mbustível

L'

Calcúrio

3.5.1 -S ilos de nlillll'llt:wilo de l'omhustívd c cnkúrio

A planta piloto utili;a dois sólidos reati vos. que

s~loo

rombustível e o ab sor vent ~

d~

S0 2• 1\mbos entram no reator na 1\.Jrma de partículas co m tamanlms variados. mas em ger;d
menores que 2 mm. O combu stível mais comum é o

carv~o.

embor:1 outros possam ser

usados. Como absorventes podem ser uti lizados tanto o óxido de cú lcio (ca l virgem) ou
hidróx ido de d lcio (ca l hidratada), 1.'1nbora o mai s comum seja o caldrio, pelo seu bai xo
custo, !:leiI obtenção c boa c li ciência.
Os dni s silos que

arnHIZ~nam

estes materiai s s;\o de :1\'0 ino:\ id:ívcl c tem capacidíHic

de cerca de 500 kg cada um, garant indo uma autonomia ele t est~ de pelo menos dez horas

llJ·:SCIH(',\0 E I'UOCEilli\IENTO E:\I'EimiENT.\1.

I IO

sem que haja necess idade de recarga. Se ncccss<i ria. a recarga pode ser feita c o reator
mantido em operação contínua indclinid amcnte.
O aço inoxidúvcl l'oi utilizado nos silos para se obter uma su1H:rl'ície li sa c de
qualidade permanente, capaz de permitir o livre escoamento do material em direção ú
vúlvula rotativa montada na base do silo. Também procurou-se evitar problemas de
corrosão e desgaste. que podem ser cnusados entre outros. pelo cnxofi·c presente no carvão
em concentrações que podem estar bem acima de 2%. O :lngulo do cone do silo também f()i
escolhido de fo rmél a não produzir interrupções ou irregularidades no escoame nto de sólido
granu lado.
Com estes cuidados foi possível fn zcr com que o silo produ zisse uma descarga de
sólido granulado contínua c unil(mnc c
f~llo

ass~.·gmar

que o rontrúlc da descarga f'os s1.' feito (k

pela vú lvula rotativa.

650

Figura 44 - Reprcsentaçilo csque mútica de um dos silo de alimentação de combustíve l ou
calcário.
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Na parte cônica de cada silo existe um visor que pcrmill' wrilknr o esco;mH:nto c o nível
do sólido armnzenado (Figura 44 c 45). Quando ncccss<irio, a dcscargé\ dos silos pode ser
interrompida por uma vn lvula gaveta instalada logo m·ima das vúlvulas rotativas. o que
'•

permite dar manutenção nas válvulas rotativas sem necessidade de esvaziar os silos.

I

I

I

I

r-igura 45 - Silos de nlimenlíl\'i'io de l'ombustívcl c tk adsorvcnlc só lido. Note-se a
tkriv;w;1o latera lníl saída dos silos utili1ada para csvazianwnto l'íipidol' o visor de níve l.
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3.5.2- Remoç;io do comhustíwl c do calcúrin

Quando hú necessidade de trocar o combustível ou o calcúrio do si lo de
alimentação, foi instalado antes da válvula de nlimcntaçiio um tubo em "Y'' que ~crvc para
desviar o flu xo de só lido (Figuras 46 c 47).

/

~lLO

Figura 46- Tubo em Y in ve rtido que serve para desv iar o flu xo de sólido.
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Figura 47 - Sistema

d ~:

113

dcscnrga r:ípida dos silos lk matcriaI pmt iculado.

3.5.3- Silos dr carga de l'Olllhustívcl r caldrio .

A carga dos si los pnnc1p:t1s 0

J'ci t:~

:ttmv0s de silos IIICIIllrcs co locados

imediatamente ac ima dos primeiros c ligados aos de armazenage m por un1 segmento de
tubo e um a vú lvula de cst'cra de 50 n1111 Cada silo de

c:~rga

tem capacidade para receber

cerca de 50 kg de material c ambos süo construídos L'lll a,·o inoxid:'tvcl

~(H

de I mm <k

espessura (l,. igum 4~). Sua linalidadc é pussibilitm o enchi mento dos silos principais sem
CJUC haja vazamento

s i gnilic:~tivo

de gases quentes com o rL·ator em OJWra,·üo c mnntcr o

silo de alimentação vedado durante o restante da operação. Um pCCJUCno resp iro na tampa
dos sil os evita que a prcssüo no se u interior ca ia abai xo da :ttmos férica. <)u:111do se <kscja
abastecer os silos ele alinlenta,'ão, primei ro süo cheios os si los de ca rga. Em segu ida é
fechada a tamp:1 ex istente na sua parte superior c é aberta a v:'l lvu la de csli.:ra co locada na
parte inferior, dando passagem ao sólid o granulad o.
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380

f-igura 41\ - Silo d~

3.5..$- Vúlvula

l~utativa d~

pré -alim~nt:u;:lo.

Alimentação de Sólido Granulado

Na sa ída ele cada silo de alimentação foi instalada
SOa e 50b. para dosar a

alim~ntaçiio d ~

llllW

válvula rotati va, riguras 49 c

carviio l' calc:'lrio. 1\ vú lvula foi

d~s~ n vu l v ida

para

este trabalho e possui cinco câmaras, com capac idade para alimentar até aproximadamente
4 kg/min de só lido granulado. Seu acionamento é l'c it o por um motor ligado a um redutor e
a rotação é controlada por um variador de freqü0ncia. A rdn,·:lo rot:wiio I descarga é linear.
Figuras 51 ~ 52.

r~sultando ~ m

u1na constante de

0 .25~/s/ ll ;

para o L'arv:lo

~

0.1 (i g/s/llz

para o cakúrio. 1\ dilcrc nça nas con stant~s pod~ SL'r l'\p liL·ada pl'la difcr~nt~ lkn s idad~ dos
doi s 1\'ag~.· nt cs c pd:1 dili.' l\'ntl' distrihui,·:lo gr:lllllhllnL'tri ca.
O procedimento para calibra\·iio das vúl vulas rotati vas lt)i :

a) ~ nc he r o silo de material ;
h) li gar o variador de frcq ü0ncia que co ntrola a rotaçiio da vú lvul a em uma freqüência
dctenninada;
c) durante um determinado período de tempo colt:tar. em um vaso de massa pequena c
conhec ida, o só lido granulado descarregado pela vá lvula;
d) pesar o vaso com só lido e subtrair do resultado a massa do v:tso;
c) repetir os passos acima para várias freqüênci as.
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Os vúrios testes rcnlizndos moslrmnm exce len te rcprodutibilidndc nns descargas. O
materinl de construção é aço carbono zincndn, para ev itar corrosão, sobretudo pelo carvão
que contém acima de 2% de enxofre.

1:

Válvula
l'Otativa

I:

Motor e v.uia.dor
de \'e lorid11de

l.-=-=--------.
80 :
Figum ,11)

·

Vúlvula rota li varom o motor L' o variador

d~·

wlol·idadL· acoplados.
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a)

b)

Figma 50 - Válvula rowti va de nli111entnç;lo de sólidos (a) c siste111n de co ntrôlc de
dcscmga (h).
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Figura 51 - Curva de t:alibra,·i\o do alimentador de carvflo.
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Fi gura 52 - Curva de calilHa\·i\o do alimcntador tk cakúrio.
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3.6 - Sistemn de resfria li H.' li to do lei to.

3.6.1 - Trocadon•s dt• Calor

Os trocadores de calor utilizados para obter contrôlc da temperatura de combustão
independente do excesso de m siio mostrados na r-igura
construídos de aço inoxidúvd 31 O c siio no total

~I

5~.

Estes trocadores foram

unidades rctrútcis em forma de ''U",

cada um delas com 380 mm de comprimento em cnda perna. 5.2 mm de diâmetro interno c
2,4 mm de parede. Os trocadores são agrupados em dois conjuntos, sendo nove instalados
de um lado do reator e doze instalados na

f~tce

inversa (f7iguras 54 c 55) quando

completamente inseridos no leito os trocadores de calor se intercalam em nrnmjo uniforme.
A vazão de ar de lluidiza,·ào é medida por placas de oritkio.

380

Figura 53 - Trocador de calor utili zado

IHl

leito.
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Figura 55 - Vista dos trocadores de calor in stalados no kito . Mostra-sl' talllbélll duas
so ndas par:t 1\lcdi,;iics de tl'lllperatura
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3.7- Placa <listrihuidora <Ir ar.
/\ placa de injetores de ar. responsúvcl pela boa di stribui~·i\o do ar de lluidiza,·i'\o li1i
construída em aço ino;-.;id<'1vcl c possui 39 injetores tipo torre com seis orilkios radiais de 3
mm cada um. Os injetores estüo distribuídos sobre a placa L'lll uma conliguraçi\o hc;-.;agonal
(Figuras 56 e 57) que assegura que o jato de cada oril'ício de um dado injetor será
direcionado para o l'spa,·o existente cnll\' dois outros in_jL-tores adjarenles. L'Vilando desta
forma a erosão de uma peça pela outra. Para evitar crosilo das paredes. os injetores dos
cantOS possuem apelWS três i'uros

C

OS tkmais injl'IOI\.'S prÚXilllOS das pan.•dcs. quatro

(Figura 5H). Os injetores l'nrallll'Onstruídos com aço inoxidúwl.
Como o leito opera a temperaturas consideravelmente altas, em torno de 850°C, os
injetores são construídos com uma seção vertical ele I 00 mm de altura que permite que uma
camada de material inerte, composta por areia , calcéirio e cinzas permaneça entre a placa c
o leito. rcclu7.indo considerawlmcntc a tcmpcr;llura dl' trahallm da pl aca.
<•
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Figura 56 - Arranjo dos inj etores na placa di stribuidora de ar utili zado para a lluidizaçào.
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Figura 59 - ri:\íl\'i'io dos in.ictnrcs de <II .P dentro dos in.i l'IOrl'S de ar.

C•

Figum úO 1\ rran.io dos injL·tnl't's 1k ( ii.P na plaq di stribuidora.

IJESCitlÇAO E I'IHH ' EI>I~IE i'\ TO EXI'Eimll·::q ·,\1.

y-.'~ _.

.:;,,

124

,

~

f-i gura 61 - I n.ictorcs tk GI. P

[>

3.9 -

Jnsii'IIIIH.' IIf:l\'âO

3.9.1 - S isll'llla dl• amos( ragl'lll dl· gasl'S

t\ <lnlnstrag\.'111 de ga s~.· s no 1\':llor pode sn kita llll in t ~.·rior do k ito. n<l 1\'gii\o (k

queima de volútcis c na cxaustilo dos gases. t\ coleta de g:ISl's no interior do leito 0 kita
p~.·l;l

bl\'r:tl da d111:1 ra d\· rnlllhllsl;)n. nnd\· h:'1 oitn ptlnln-> de :unostragc111 \'111 nlllll'lls

dil'crcntcs. espa,·ad os de 24 mm . nos quais uma sonda pode ser inserida c mov ida
hori r.ontalmentc de parede a parede. !\ sonda de amostragem possui na ex ln~ m i dadc em
co ntato com o leito uma tela tina d ~.· aço inoxidúw l quL' permite a passage111 do gús. mas
não do nwteria l particulado. L'\'itandu o seu~.·ntupimen t o .
Nos mód ulos de qu~.·i1na (k vul:'llcis h;'1 tr0s ahL'riUr<IS en1 rada um. L'spa,·adas de 120
n1111 , por onck podem ser introduzidas sondas para amostragem de g:ís que permitem a
invcst igaçào dos processos de co mbustão naquela regi:\o.

DESC HI(",\0 E I'HOC Eil iME NTO E:\I'Eimii·:;">T,\1.

dt·s~arg\1 d ~ g\ls~s ~:-iist~

Na

125

um sistenw de

<llllostrag~ m

composto por um liltro

aquecido, uma linha aquecida c um rcs l'ri ador/condensador onde é !'cita a primeira n:moção
de água. Os gases parcialmente secos são então p\lss\ldos por um
remoção de material pmticulado tino c levados em

s~ gu ida

s~gundo l~ltro

p\lra

até os anali sadores de g<is, por

uma linha de tcfl on ele 6,5 mm ele diilmetro interno, riguras 62 c 63.

Tubo de desr a.t-ga

,.....,

r~~
Sonda

I

Reatol'

C>

Coudrnsador

Fil tt ~

1J=

Os

\lnal i sad or~s

contínu os de CO,

CO~ .

NO:-i, SO:-i. ()_, l' TIIC

A11alisado1't's

qttl'

f(ti'.l'm parte da

instrulltentaçi\o do reator si\o da man:a Horiba c contam com unidacks de amostragem
próprias (Fig11ra M). t\s unid ad~s d~ <lllHlstr\1~~ ~11 IÚ.L'm o hombc:ulle lllo do gús com
bombas tipo diafragma c removem o material particulado por ventura ainda presente nos
gases, por meio de separadores inerciais c filt ros. t\ úgua rcm:Htescentc é removida por
meio de restl·indorcs tipo Pcltier. Os gases secos passa m l'llt:lo por Sl'pnradnt\'s qiiÍillÍt'Os
onde algun s gases silo removidos. Cond icionados desta forma. os gases são enliio enviados
para os analisaclores propriamente cl itos, que operam com os scguintcs princípios:

DJ::SCIUÇÀO E PIW C I::I>I~IE NT O EXI'EIU~IEi\'L\1.

CO, C0 2, S0 2 : absorção seletiva no intl·a-vcrmclho;
NOx: quimiluminescência;
TI-IC: ionização de chnma (FID);
02: efeito paramagnético.

Figura 63 -

1\lojnm~.:nto

do filtro aquecido (direita) c linha aquec ida ut ilizados na
tunostragcm dos gases.
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Figura ó4 - 1\n:disadnres contínuos (k ga s~..·s para C02. CO. 0.'· NOx . S<h e TIIC

1\s vazões de ar e úgua são medidas com placas <k orifício do tipo

<'OI'IIC'I'

l'op

constru idas segundo a norma 1\ Slvll ·:. Par:1 o rúku lo da v:11:'u 1 s:\n 111l'd idas a di llTL'Il\':1 (k
pressiio atrnvés da pl:1ca. a press:lo de montante. a press:\o harom0tri ca loc:tl. atr<lv0s de u111
barômetro Princo instalado no lahnr<ltúrio do NI·Tl'l:, a tl'l111)l'r:ltum ambk ntc c a
temperatura do escoamento. O programa de comput adm que l'az os c:'tlcu los ca leu la todas
as propricclacks ela :lgua

l'

do ar

qu~..·

s:\n ni..Tl'Ss:'u·i:IS \' r:r/ tod:IS i\S l'lliTI..'\'t'll'S PI\'Vistas pl'la

norma. produzindo um resultado com erro llll'nor que 1•)1;,, 1\s temperatu ras s:lo medidas
com tcnnopan.'s tipo K (( 'nllnt•l/ 1\ lunh:l) ~..· onstru idos no prúprio I:IIHll'atúrio.
Um sistema de aquisiçfio de dados baseado em programa l.abVicw regist ra os dados
dos gases. as ll'nlperaturas l' 1;1z o c:'tll' ulo da v:v:lo. ll m pini n1 1..· tro útico marca ivlinolt:l é
utilizado p:m1 as medi das das temperaturas ex t1..' 1'11as do r1..' ator.
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3.10 - Características Operacionais do Reator
3.1 0.1 -Características Operacionais do Reator

Nesta seção di scutem-se algumas carnctcrísticns opcmcionnis do reator c alguns
problemas c soluções encontrados.

A partida do reator é fcitn com GLP c inicialmente utilizou-se dois botijões P40.
com capacidack ele 40 kg de gús cnda um. O consumo do reator dmantc a partida é alto c
para ser mantido é necessário que a taxa ele evaporação no cilindro de gás iguale o
consumo. o que é li:ito i\ custa de

~ncrgia

com o m. l·: m dias l'rios ~ dHtvosos :t

externa.

dill·t\'n~·a

provt·nit•nt~

sobretudo da troca de calor

dL' tt'mlwratma t•ntt\' o gús t' o :tr l1 p~qut'tla

e a radiação solar bnstantc diminuída , o que reduz a transl'crência do calor. Como
conseqiiência hú menor d ispon ibi Iidade de gús c torna-se di fíc iI aquecer o leito o su ficicnte
para passar a operação para o carvão ou nutro combustível sólido. Situação semelhante

..

ocorre quando hú pouco gús nos cilindros. /\qui a úrea molhada, que é essencialmente a
área de troca de calor. 0 reduzida c novamcnll' hú menor di sponibilidade de gús.

,,

Natmalmente, a pior situação é uma combinação ele ambas.
O reator enfrentou situaçôcs cotno as descritas

dt~rantc

as quais não era possível

aquecer o leito. A adição ele um terceiro botijiio ao suprimento de gás resolveu este
lll'lllliCtll:l.
Durante al gun s testes a alimentação de carvão foi iniciada ainda antes de ser
desligndo o suprimento de g:ís c t'm tcmpcratmas prúximas porém inl'criort•s a 500''C:.
/\parentetncnte isto deu origem a um processo de aglomeração de partículas no leito que
cventuntmente levou à interrupçi\o do funcionamento do reator. /\credita-se que esta
aglomeração tenha tido um conjunto de causas que seriam:
a) a temperatura excessivamente baixa em que a alimentaçiio de carvi\o foi iniciada, o que
seria sulkicntc para produzir alcatrões capazes de agir como agentes aglutinadores do
leito mas não para queimá-los rapidamente;
b) a competição entre o GLP c o carvão pelo

suprim~nto

de oxigênio, result:mdo em

pouca ou nenhuma disponibilidade de oxig0nio para queimar os alcatrôes c portanto na
sua pl'rtll:ll1l'nci:t

1111

kito:
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c) n lentidão do proct·sso dl' comhustfio dos akatriks l'lll razão da baixa ll.'t11pcratura
reinnntc no leito durante o aquecimento do reator. novamente . l(lcilitando a sua
permanência no local;
d) a velocidade de

lluidi1a~·:\o

rdativatnente baixa encontrada na partida do reator.

decorrente de não ter sido atingida ainda a temperatura de

oper:~ção

c da utilização de

menor descarga de ar para reduzir o consumo de GLP. o que resulta em um leito com
pequenas bolhas, possivelmente incapaz de romper o processo de aglomeração c
c) n

alimcnta~·fío

de r:1rviio em l'XlTSso durantt' a partida. quL' pode ll'r resultado na

presença de quantidades excessivas de carvão no leito durante um longo período de
tempo, mcstno que o ajuste tenha sidn li:ito posteriormcntL'. c que li1cilitaria o processo
de produção de

alc:~trões

ao mesmo tt·mpo que di licultaria a sua remoção por

cotnhustilo.

A Figura 65 mostra uma !'ração de material aglomerado retirado do leito do reator,
onde é possíve l ver claramente o resultado da

a~· ;\o

dns jatos do injetor de ar. A Figura 66

most ra um processo de aglomcramcnto de nwtnialna L'ntrnda da alimt'ntaçào de carvão .

..
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r:' igura 65 - Aglomerado só Iido rorm ado no leito durante a npernçi\o do reator. observandon

se o canal aberto atmvés do materi al pelo _jato do injetor de ar.

()

l \ fiJ ,
--..
\

, ,

I

.......... :'
I

Fi gura 66- Formaçi'io de material aglomerado no duto de alimentaçiio de carviio.
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O vigor do borbulhamento c sua açi\o no processo de 1\mnaçiio de aglomerados no
leito podem ser apreciados através da rigurn 67. A figura 68 mostra o padrão formado na
superl'ície do leito logo após o desligamento súbito do suprime nto de ar quando a
velocidade máxima a frio do reator é utilizada. Nota-se que nestas condições ns bolhas são
grandes, com até cerca de IO em de diâmetro. A Figura 69 mostra o leito operando com
baixn velocidade. Aqui observa-se que as bolhas siio pequenas, com dimen sões de
centímetros e apenas em um ponto do leito começa n haver a formnção de bolhns mniorcs.

,,

Fi gura ú7 - Padrão 1\mnatlo na superfície do lei to após o (lcsli gamento súbito do
suprimento de ar em uma condiçi\o de vdm:idade acima de 0,5 m/s.
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Figura 68 - Padrão formado nn superfície elo k ito logo apús o cks ligamcntn súb ito do
suprimento de ar
•J

133

I>ESCIUÇ,\U E I'IHlCEili;\IEi'iTO I·:XI'EHI.\II :i'\TAI.

Fi gura ú9dràn

d~

borbulh:ttlll:nto a baixa w locid:tde

d~

OjKTa<Jio.

,,
Ou tro problema surgido dur:11 1l ~ a opcraç:lo do reator li1i causado pela quan tidade de
linos presenll' 1111 ctn :lo p:tr:t
s~pma,·:lll

L' ~t~·

qu :llttida~ks

lcslL'. ( 'ottsidL·r:utdll ·'"

utili ;ad:ts. a

tk sll' nt:ll L'ri:tl no lahm:tt úrio :tprl'Sl'lll:l\ :1 di lil· uld:llk s l'\ jWl''>'> i\'a'>. N:l11 nhsl:lllle
ch~in

apenas com

carvão e mantido com \'eloL·id:ttk :tL· ima de 0.:'\ m/s d urant ~ cerra ck uma hora.

1~ 111 s~guid a

loi fe ita. utili zando pma isso o prúprio kit n. l'ar:t

l ~li'l'r

isto. o rl·atur era

os lin os eram :trrastados. L' o tlla tni:tlna rL'nll>\ ido L' anlla/L'Iladu
l~ m hor:t

a rec ireul:u;:lo

~k

lHl

siln.

li11us tL·nl~:~ sido pre\'ista 110 pro.k to do rc:llor ela n:lo

púd~

ser executada e o nwtcria l arrastado tL'Vl' quL' ser c:tpturado L' :trm:tzenado l\1ra do rea tor. 1\
baixa velocidade de operação co m que o leito teve que trabalhar em razão da distri buição
gratntlont étril:a i11adcquad:t do c:uv:lo assoc iada :'t aus0 11r ia Lk

iso l ant ~ nto

ténnico resu ltou

crn vclocidatk s também muit o baixas no duto de s:lida do reator. Isto causou a deposi,:ilo de
finos tanto na curva de saída quanto no trecho horizontal qui! \'em ctn seguida, Figura 70. A
presença do materia l acurnulado provocou o bloqu eio da sonda de <llll OS!ragc m de gases c

JH:SCill Ç,\0 F. I'IWCEili :\ IENTO EX I'Eimi ENTAI.

possivelmente contribuiu para cmi ssôcs relativamente ekvadas de CO c TII C observadas
durante os testes.
Para resolver este problema foi instalado um dctlctor na curva de sa ída , para
dilicultar a separação do escoamento c a deposição do só lido naquele local, Fi gtira 71 c
logo após a curva, um separador inercial, Figura 72. Com estas providências deixou de
haver problemas com entupimento da sonda. Um novo sistema de tratamento de gases está
sendo construído para o rl'ator onde Sl'paradorcs mai s l'lil'il·ntcs Sl'riio utilizados c o retorno
de só lido tino implementado.

' I

Figura 70 - Disposição de sólido particulado tino na curva de sa ída do duto de descarga de
gases do reator.
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!

I~

f-igura 71 - Dl!lktor instalado n:t r urv:t tk said:t de gases du reat or, para evitar o
descolnmento do escoamento e a depusiç:lu de sólidos

110

local.
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Solucionados os probk mas n11.: ncionados. o reator nlustrou cxcelcntc estabi lidade de
opcra~·ão

podendo trabalhar dur:llltl' hnras Sl'lll t'orma,·:lo tk aglomnados L' sem necessidade

de ser ass istido ou controlado. O iHOrl·dinll'nto de pa rti ~hl tomou-se r:'lpido. permitindo
passar da operação com g:ís pma a opcraç:ln com carvão em cerca de 15 min c necessitando
mai s ou menos o mesmo

int~.: rvalo

de tempo para atingir tempera turas próx imas de 850"C

Após cerca de I OOh de npcra,·ào sob as mai s diwrsas rotHii\·l·ks de tcm1wrntura.

roi

ll b SC I'\ ad o

no cquipatlll..' lltO. :\ 1-il!.llra '/.\ !IlUStra

U

itltcrinr da l'ÚIIIara do kitll du reator

otHk pl l(k -Sl' Vl'ri lir a r qlll' as p:ll\'tks. in_kll lt\'S v tn ll':Hiut\'S lk l·:tl llr n:'to sul't\'ranl tk sgaslL'
visível. ;\ Figura 74 tnnstr:t a 111\.'SIIl:t c:l111:1r:t pelo hldo de t'ora. duratlll' a opcraçüo a cerca
de X50"C.
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f-igura

n- Interior da cilmara do kito do reator após cerca de:

\,

IOOh de uso a temperaturas

de: até 900''C.

Figura 74 - l·:xtcr ior da c:imma do lei to do reator durante operat;iio a cerca de 850°C.
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A tltci Iidade de manutenção foi outro ítem observado. A montagem c desmontagem
das vúrias partes da planta de combustão é feita com relativa fac iIidade, .sem necess idade de
equipamentos externos ou l'crran\L'ntas especiais. A c.:onstnl\'i\o mmlular. as vúrias portas de
acesso ao interior do equipamento e, sobretudo a ausência de refratúrio facilitam em muito
este processo. A Figura 75 mostra a instalação da dmara plena c da placa de injetores após
um processo de manutenção. Na Figura 76 podemos ver a vista geral do reator em
operação.

Fi gura 75 - Instalação da ci1mma pkna c da pbc1 de in_jctorcs de ar.
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fi gura - 76 - Reator em operaçi'io.
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3.11 - Matl•riais

As principais propriedades do carvão utili zado nos experimentos t(mtm
dcterrninadns e são npresentaclas na Tnbela 24 . Observa-se que os teores de cinza? cnxoll·c
são elevados, respectivamente 31.6 c 2,3%. O alto teor de cinzas contl:rc ao combust ível
um poder calorí lico superi or ( PCS) relat ivnmcnte modesto. de I R, 94 M.l/kg. O dii\metro
m ~dio

do carv:lo ~de 400 pm, 111as hú unw

l'nt~·i\o ckvadas de

tinos.

Tabela 24 - Analise
química do Carvão CE-

4lWO ut ilizado nos
experimentos.
Elem ento

%

Enxofre

2,3

Carbono

35,00

li

3,66

N

1,06

o

o

Agua

0,30

Cin zas

3 1.6

PCS Uvl.l/kg)

I R,94

dm (pm)

400

-

A compos ição química do calc:'trio é mostrada na TalK·In 25. Os tl·ores de l'vlg c Ca
são rclnt ivarnen tc próximos, rcspectivm ncntc IO e 16%. Os demai s elementos ana lisaci os
aparecem em peque nas quantidades, em torno de l% para /\ I c Fc. c de 30 ppm para o Pb.

DI·: SCIU~:,\o E I'IWCE I>I:'IIEi'\TO EXI'EHI:'IIENTAI.

141

Tabela 25- Cakúrio dolomitko de IIK'Uila (d 111 = 1100p)
Elementos

Amostra l

Amostrn 2

/\mostra)

Médin

AI(%)

1,22

1, 17

I,14

1.1)

1.1 2

1, 12

I, 15

re (%)

1,07

1,08

0,97

0,97

1, 14

1, 17

I,07

Pb (ppm)

30.57

30,61

29,02

27,86

30,53

29,44

29,67

Mg(%)

9,92

9,94

10, 12

10, 15

10,11

10, 17

10,07

Ca (%)

16,43

16,48

16,06

16,03

16,31

16, 14

16,24

Durante a pnrtida do reator roi utilizado como mah.·rial inerte do leito meia com
1

acima de l)l)% de quarli'.o c uma dcnsidatk de 2(>00 kg I lll • Nos dcnwi s testes o material do
leito era con1posto pelas cinzas de carvilo c C<lldrio reagido .

3.1 2- Procedimento experimental

1\ s variúveis investigadas l'mam o excesso de ar c a rdaçào molar cúlcio enxol're.

J>ara ident ificaçào dos experimentos, a scguin te nomenclatura foi Ut il izadn:

EAXCAY

Fm que E/\ X sign ilka um Exl'l'sso (k 1\ r tk X'X• t' Ct\ Ullla n.•la,·ào Cú k io I l·:nxolh: (k Y.
t\ ssim o teste E/\2 1CS I sign ilica que roi utilizado um c:-;cesso de nr de 2 1% c uma relíl\'ào
mo lar cálcio I enxo Ih~ ck II I . O teste Et\ -7CS4 mostra que a cond içilo roi redutora. com
mt•nos 7% do ar tt•úril'o t' um;J rt·la,·ilot·:'dcio cnxofi·e de -lmoks dt· Ca por moi de cnxofi·c.

Durante cada lt'Sit' ;t Vai';'\o dt• ;tr ro i mantida l'OilSI:llllt' L'

\)

C:\l'l'SSO de ar roi ajustado

altcrnnclo n descarga tk carvilo. Desta forma prcscrvou-st' a lluidodinümi<.:a do leito. 1\
velocidade de mínima lluid ii'.a\·iio para o material do ki to roi de O,Oú I m/s. t\ Tabela 26
mostra as veloc idades utilií'adas e a razão entre elas e a de mínima nuidi zaçào. J>ara o
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cálculo da velocidade superlic ial elo lei to, a <irca da scçfio transversal utili zada foi de 0,25
lll 2.

Tabela 26- Ve locidades de mínima lluidizaçào
de ·-lluidiznçào
utili zadas nos tl'stes
- ---- e-·- -- -- - · -- Teste
U (m/s)
U/Umr
0,589
9,656
Et\2 1CS I
EA2 1CS2
0,573
9,242
Et\ 21CS)
0,573
9,242
EA21CS4
0,573
9,242
l ~t\ 12CS•I
0,596
9,770
EAOCS4
0,598
9,645
EA-7CS4
0,562
9,064
O procedimento expninwntal, que inclui o procedimento de partida do reator é
descrito a seguir:

a) ligar os analisadores de gases e aguardar por pelo menos uma hora para obter
aquecimen to completo c coJHii<,·(ks de n..'gJmc pennanL'lltL' dn cqui pilllll'llto: c1n scguidil
realizar n ca li hril<,'ih) e/ou a medi<,·iin;
b) ligar o computador de aquisição elos dados:
c) li gnr o compressor do ar de lluidi zaçào do leito;
d) vc rilicar todils as coJII.'xôcs lk tonwdas de pn:ssiio. de alimcnta<,·iin c de amostragem dL'
gases pma assegurar quL' cstL·j am bem li xadas L' SL'm va;anwntos:
e) li gar os quadrm; de controle do reator. os vmiadorcs Jc l'rcqiknciil c os ventiladores dos
motores que fa zem a alimentação do caldrio e do carviio;
I) ajustar a vú lvula borboleta que controla o ar de lluidi za<,·iio do reator para obter a VilZi'io

de m desej ada:
g) ligar o queimador piloto para dar a partida elo reator;
h) asscgmar que a chama no piloto esteja cstúvel c li gm a alimentaç·ão pri ncipa l de GL P.
que entra no rcittor através dos injetores dl! ar (Scçiio 3.X. I);
i) aguardnr nté o reator ntingir uma temperatura de aprox imadamente 35011 C;
j) iniciar a alimentação de carvão;

IJI·:SCIUÇ,\0 E I'IH>CEDII\IENTO EXI'EIUMENT,\1.

143

k) ajustar a ai imcntaçào de carvão na l'rcqliência/descarga desejada;
I) desligar a alimentação de GLP;
111) esperar que o reator atinja a temperatura de OIK'raçi\o (aproximadamente HSO"C),;

n) iniciar a tomada ele dados;
o) ajustar a alimentação de cnldrio na rreqiiência/dcscarga desejada;
p) aguardar a estabilização das concentrações de gases medidas na saída do reator c
registrar os resultados obtidos:
q) limpar n sonda de amostragem de gases com ar comprimido após o término do teste,
preparando o sistema para o teste seguinte.

I·

I
I

ltESULT,\110S

4 - Resultados

O objetivo dos testes reali zados neste trabalho foi investigar o pítpel da relaçi\o Ca/S

sobre a remoção do dióxido de cnxofi·e presente nos gases de combu stilo e verificar se c
como o excesso de nr afeta esta remoção. Assim em quatro dos testes reali1ados ut.ilizou-sc
relações Cn/S respectivmnentc de I. 2. 3 e 4 moi de Cn/mol S. mnntendo constnnte um
excesso de nr de 2 1%. Em outros três testes o excesso de nr foi alterado pnra zero
(estcquiométrico) c - 7% (condição redutora) mantendo constante uma relação Ca/S de 4
moi de Ca/ moi de S.
1\ Tabela 4. 1 mostra que nos testes I-:/\21CSI a I·: /\ 21CS4 (o pr1me1ro níuncro

representa o excesso de me o segundo a relação Ca/S). a razão Ca/S foi variada entre I c 4
enquanto o excesso de ar lo i manl ido em 2 1%1. Nestes lestes as descargas de carvão c de ar
pei·maneceram innlterndns.
Nos testes 1·: /\ 21l'S·I. 1·: /\0l'S·I

1.'

I·: A-7CS·I li1i ,·ariada a rela\·i\o ar/romhustivcl

desde 12% de excesso nté 7% abaixo do cstequiométrico. Parn obter estes valores. foram
variadas as descargas de carvão e calcário, sendo mantidas constantes as descargas de ar.
Desta forma foi possível manter inalterada a w locidadc de lluidii'a\·ilo 1.' l'Onseqiknlemente
a lluidodinâmicn do leito. Todos os testes foram realizados em um mesmo dia c nn
scqiiência apresentada nn Tabela 27.
As temperaturas do leito foram mantidas próximas a 850°C c o mesmo calcúrio c
carvão fornm ut iIizndos.
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Tabela 27 -

R~:sumo

das condições ~:xp~:rimentais

------

Razão

Excesso

Alimentação

AIimcntação

Razão

Ca/S

de ar

de em·vão

de calcário

Calcário/Carvão

(moi Ca /moi S)

(%)

(g/s)

(g/s)

em massa

E/\21CS I

I

21

6,37

1,15

0,18

E/\21 CS2

2

21

6,37

2,31

0,36

EA21 CS 3

_,..,

21

6,37

3,46

0,54

E/\21 CS4

4

21

6,37

4,61

0,72

E/\ 12CS4

4

12

6,99

Teste

E/\OCS4

4

()

7,66

EA -7CS4

4

-7

8,24

4.1 - Efeito da Variadio da

Raz~o

0,72

-------

5,55

0,72

5,97

0,72

Ca/S.

A Fi gura 77 mostra n concentração de
teste Et\2 1CS I . Durante o teste,

5,06
-

qu ~:

SO~

durou

na exaustão de gases do rentor durante o

aprox itnadam~nt~:

continuamente alimentado com 6,7 g/s (24 kg/h)

d~:

duas horas, o reator foi

cmvàn. Nos primeiros 24 00 s (110min)

ape nas carvão foi introduzido no leito, então a adiçüo de calcúri o foi ini ciada a uma taxa de

1,15 gls (4. 14 kg/h).
1\ concentração med ia de S0 2 dmante o teste em brnnco (período sem adiç:lo de

l'a ldrio) l()j dl' :1proxim:1danwnll' IXOO ppn1. Cn111 a adi~·:ln dl' r:tk:'triu

( 'a/S I.

:1 l'Oill'l'llll':l~·:\tl

dl.' S( ) ~

l' tlllh..'~'' \1'

n l kl'l\':->l'l'l'.

illl

kito na 1\:la,·iio

i11kinlnll'llll' 11 tllllll l ll.'\tl

l'kvuda l'

depois mai s lentamente. até mostrar sinai s de estabilização a uma conccntraç:lo de cerca de
SOOppm, o que re pr~:s~:nta uma elit:icncia de remoçüo de cerca th: 55%.
For:nn nl'l'l':\S:'trin:-;

t'l.' l\'il

til'

n oo :-; l·l:'min). pam at ingir l':\ll'

p:tlamar dl·

~()()

ppm.

Durante este período as concent rações de Ca c rvtg no leito cresccrnm continuamente, à
medida que calcúrio era alimentado no

r~:ator.

As quedas bruscas verilicadas próx imas de

tempo igual a zero, 5000 c 7000 s foram devid as <i troca de nnnlisador c limpeza da sonda .
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Figura 77 - Concentração de so~ nos gases t•lluentes em função do tempo pma o teste

E/\2 1CS I, relação Ca/S= I. e:xcesso de ar 2 1o;;,,

A ri gura 78 mostra que duntnte o teste [/\21CS I, a

t~.·mpenttura

iniciou uma queda

de SSO''C para XSO "C aos 2250s, que pode ser e:xplicada pelo res fri;m1cnto do leito
provocado pela adição da massa fria de c:dc:írio e tamb~ m pelo início da reação de
calcinaçào do calcúrio, que é endotérmica. com uma entnlpia de reação de - I R3 k.l/mol.
/\ns ~(l00s n pmcesso tk n.•sfrian11:nto foi substituído por un1 li geiro aqu~.·cimento
que levou a temperatura nova mente a 880°C no tempo 5400 s, permanecendo então neste
patamar. FstL'
sull;lla~·iio 1.;

aqu~.·c im ~.· nto

ptHk SL'r L'lltl'IHiido quandn

e:xo t0nnica (·IXC1 k.l/mul) L' mais knta

qu~.·

s~.·

runsidera que a

:1 1k

cakina~·i\o.

cakinaç:1o L1 quase imediata. isto 0. octHTl' L'lll puucos 111inutns eiHIU<IIllll a

rc:1~·i\u

d1.·

Tipil:amente a
s ull ;lta~·iiu

leva

muitos minut os ou horas (COST/\ (2000). CRNI\.OV IC (200 I). C/\M/\RGO (200 I),
SI LV 1\ FILIIO (20t)l )). Desta maneim. as ta:x as de ambas viio igualm-se apenas qu:111do

houver sufi ciente material no kito para compensar a nwior ll'ntid:'io da s ull;lta~·i\o. Quando
isto lll'lliTl'l'.

O

lJUl' plldl' Sl'r \\'l'iliradn atrav0s da l'Stahilita\·:)o da L'OIIl'l'ntra~·i)o tk S02 IIOS

gases efluentcs, a diferença de entalpi as fará com que o efeito líquido sobre o processo seja
de adição de energia ao leito e provocarú o pequeno aquec imento registrado na Figura 78.
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Figura 7X

Ú'mlll'r:l lllr:l IHl killll'lll run,·:lll dn ll'llliHl par:t o ll'Sil'

1-: ;\ ~ I ( 'S I. rl'l:~,· :ln

Ca/S= I , excesso de ar 2 1%~.

O teste 1:;\ 21<..'S2 foi inici:~do n:1 seqii01ll· i:~ imc di:~t:1 do teste 1·:/\ 21CS I c o

n.:sult:tdn d:t

~·kv a,·iio

da illinwnta,·ilo dt·

r:~lr;'u · io da

rrla,·ilo lliPias <'íi/S

I para <'a/S - ~

pode ve r visto lta l:igura 71J. Como os testes vieram em scqii 0ncia. a conccntra,·üo inicial de
S02 do teste F;\ 2 1CS2 roi a mesma do final do teste F!\ 2 1( 'S I (725 ppm). !\ eleva,·:lo da

taxa de alimcntaç;lo de cakúrio roi iniciada no tempo I xo
VCrilica-SC nOVO dec línio na l'Onl'enlra,·;\n de

S() ~

S. lll:I S

somente a partir de 400s

nlL'dida nos g<ISL'S elluenl\:S. () tlel'!ínio da

conccnt raçi\o dura aprnx imad:nll cnlc uma hora (1=- ~ úOOs) quando novo pal:1111ar de
estabilização é encontrado com concentração de aprox imadamente 350 ppm, ou cerca de
metade daquela do linal do teste E/\2 1CS I. A eliciência da remoção ekvou-se de 55 para
80%.
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Da mesma forma que no teste anterior a tcmpcratma do leito (Figma 80) sofreu um
pequeno declínio iniciado logo após a adição de calcúrio. Como a. energia rcmovidn
aumentou ligeiramente em raziio da maior taxa de alimentação de cakúrio e nfio houve
alteração na alimentaçfio de carviio, a tcmpcratma cstahili1.0u-sc em !DO"C. um v:tlor um
pouco menor que o observado no teste EA2 I CS I

(!~S0°C}.

Esta di fercnçn , embora seja
SO ~

rclntivamcntc pequena. pode afetar si gnifkntiv:unentc a cin0tica de rcmoçilo de

como

pode ser verificado em COSTA (2000) c CRNKOVIC (2001). COSTA (2000), trabalhando
com processo em batelada em leito lluidizado de bancada encontrou valores ótimos da
temperatura em tnrnn de XlW "C.
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f-'i gura 80 - Temperatura no leito em fun ção do tempo para o teste EA 21CS2. relaçilo

Ca/S=2. excesso de ar 21'X).

O rcsullado do teste com rclaç;lo Ca/S

== ~

pock ser visto na 1-'i gma RI. ;\

concent raç;'\o de equilíbrio para este teste foi de ce rca de
lllL'tade daqul'la nb tida 1111
cst ab ili 1a\~o

t~·st~· :11\t~·rior.

t\

l'liril~lll'i: l

1i> i srn1elhante an observado nos testes

~00

ppm. novamente próx i1n o da

dl' 1\'lllll\';'\o li1i dl' X9%, () lt'lll!Hl 1k

lt\ ~

ll'S I c lt\21 CS2, JJ70 segundos

ou Ct'n::l de uma hora .
Houve novamente um lige iro declínio na tempemturn. que foi estabilizmla em
820'1C. co1110 pode-se ve r na 1-'i gum X2.

m:st 11;r,, nos

I.SO

350

300

250

'N

o

200

!!?..
,E

Q.
Q.

150

100

50

o
o
o,...

I()

N

( ')

o

·-

o

o
o

o

<O

(')

'<I

<D

o
o

o

I()

I()

(})

'<t

'<t

Tempo (s)
Figura XI

( 'on l'L'Illra,·:ln tiL' S<).• nos t'.:tSl'S l'lllll'lli i.'S l'lll l'tl ll\':lll dn ll.'lllpn par:1nl1.'Slt'

LA2 1CSJ, rc l a~ào Ca/S= 3, cxn:sso dl' ar 2 1'Yc..

ltES IJ LT ADOS

151

o

I~

...C?C?

:l

(I)

Q.

E
(I)

600

1-

500

400

o

o

o
o
m

o
I{)
(')

o
o
co

o

I{)

N
N

o
o

I'
N

o

I{)

( •)

o
o

(fl
(•)

oI{)
o
')

o

o

I{)

'I

o
m

I{)

,,

Tempo (s)
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Ca/S=:l. cx~~:sso de ar 2 1%.

A Figura 83 mostrn o resultado do test ~: E/\ 2 1CS4. r:claçiio C'I\/S =4. a mai s elevada
praticada neste trabalho. t\ concentração atingida em regime pcrmnnent c foi de 120 ppm,
rt:stlltando em uma efi cicJH.:ia de rcmoçiio d~: tJ4%. t\ variaçüo na alimcntaçfio de ca ld rio
ocorreu em t = 300 s, d:mdo um tempo de rcspostn de 3400s, ou prnticnmentc o mesmo dos
dc111ais lestes. A tempcratunt do EA 21CS4 pcnnaneceu e111 cerca de 830°(' durante todo o
teste (f igura 84).
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I.
I

I

/\s f- iguras 85 e R6 mostrrllll respecti vamente a CO~l Ce lllra<;ilo de

so ~

na descarga do

reator e a cliciência da rcmoçi\o deste gás em l'unçi'io da rcla<;ilo Cn/S uti lizada na
alimentação do reator.

RESU LTADOS

154

2000

VI

(l)

--,-,--,- 11
I

VI

co

I

t!)

I

I

I

I

I

-Expun. ( l ;xp~rim~ntal)

I
I

1-

1

f-

I

I

t

I

I

I

I

VI

o

l-

C ·E

I

NO.

o

I

Q.

VI

u2 no o
<1J

VI

y

2

R

1--~-4-+--+-' --L--~ · -1
I
I

= llOOe·0.700 lx

= 0.984

I

_ I_

L...J

.! _ .

I

_1_ _ _ 1

I

o c

ICO

(l)

U>..=!

....e:t
c

500

(l)

u

c
o

o

u

o

·I
Relação molar CaiS (moi Cél

1 moi S)

Figura 85- Conccnlraçi\o de so~ nos gases ctlucnlcs Clll runçào da relação Ca/S
alim entada ao rcntor.

no
80

.. f

I

-- r

'" 1-

1

I

-r- r - r
I

I

r -r--r- r - - ,

I

-,

I

1 -

1

I

I

I

60

~~~-~ y =

I

1

R-= 0 9764
1

I

I

I

I

I

I

I

I:

:II

; ; ; ;

-·

L;

40
20

I

2ll.4lHil.n(x) + Só,XM -1---r--.-.. r - - r -

I -- I

I

' _,
I

'---+--

I

_, ,__ ,_ ...
I

I

I

I

o

o

·''
Relélçào molélr ((115 (moi Cél

·I

I m oi S)

5

155

RESli i.T AJ>OS

- - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - · - - - 4.2- Efeito da variação do Excesso de Ar.

Os três testes adi cionais para w ri li cação do deito do excesso de ar foram
executados com relação C'a/S = 4. O primeiro deles. E;\ 12l'S4, utilizou 12<y., de excesso de
ar, condição obtida at ravés da elevação da taxa de alim entação de ca rvão de 6,33 para 6,99
gls c da ele ca lcári o de 4,61 para 5,06 g/s. O ar de combustão c conscqlicntcnwntc a

velocidade ele lluidização foram mantidos inalterados. Os três testes restantes foram
realizados nas condições estequiométrica (EAOCS4) c redutora (EA-7CS4), com a planta
piloto ajustada pelo mesmo procedimento. A Tabela 28 resume todas as co ndições
experimentais.
A ri gurn 87 mostra a evolução temporal da conn:ntmção de

SO ~

na ex au stão do

reator pam as quatro situa\·iks lk l'xn·sso lk ar. <>hsl't'V a-Sl' qul' a rcdu\·:lo no excesso lk ar
provoca um aumento na concentração de

SO ~

de 120ppm com EA =2 1%. para cerca de 250

ppm com E;\ = 12%. Este aumento pude ser expli cado parcialmente pela elevação da taxa de
alimentação de carvão c conseqüentemente lk en:-;ofre. que so freu um acrésc imo de I0%
·'

enquanto o ar de cnmbust:lo (c conseqüentemente n vo lume de gases) permaneceu
constante. O :Htmcnto na descarga de carvão ex pl icaria uma

co ncent ra~·ão

de 132ppm ,

porém os restantes 11 8 ppm observados devem ser atribuídos ú outra ca usa. possivelmente

ú rcdu ~·:lo do o:-;ig0nio disponí w l no prlll'l'SSo. t\ ligcira.r k \'a\·;\o da tl'nlpl·ratura dn kitll
para 872°( mantém O processo em Uma condiçi'i o adequada para

(jlll'

ocorram as reaç(ics e

não parece sufic iente para e:-;plicar um munento de cmissi'io ti'io expressivo.
!\ redução posterior do excesso de ar para a condição estequiométrica elevou

nnv:lllll' nt l' a l.' llll\.'l'ntra\·:lo lk saíd a. lksta

Vl'l'

lk

~) ()

cnrvào, 7,66g/s representa um aumento de 20% na

para .120 ppn1. t\ nova lkscarga lk
d cs~.:arga

de enxofre em relação à

condição ori ginal de 2 1% de excesso de ar, sufic iente para produzir uma elevação na
conccntraç1\o de S0 2 de 120 para 144 ppm. restando . portanto 17) pp111 que devem se r
cx pl icadns de outra f{mna.
Finalmente. quando a condi \·ão suhcstequi ométrica ou redutora é atin gida (teste

I ~/\-

7CS4 ), verifica-se um a red ução na emissão de S0 2, a despe ito elo aumento na descarga de
carvão. Se apenas o efeito do numcnto de 29,4% na alimentação de enxo fre em relação no
teste com 2 1% fosse computado, seria de se esperar que a concentrnçào atingisse algo em
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torno de 155 ppm. Em lugar disto, observa-se uma concentração ele apenas de 180 ppm.
Pode-se explicar este resultado lembrando que em condi\·ôcs rcdutoras. pmtc do enxofrL'
passa a form ar sulfeto de hidrogênio (H 2S) em quantidades crescentes c que este composto
não é detectado pelo sistcmn de nmílisc de gases utilizado neste trabalho. 1\dicionalmcnte. a
diferença corrigida em rclnção no caso base E/\ =2 1% é relat ivnmcntc pequena. c pode estar
dentro da margem de erro do experimento.
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1\ Tabela 28 c n 1-igura 88 n1ostr:un a L'li ciência da rL'nHH,:iio em runçào do excesso

de ar para as condiçt'ks oxid:mtc c cstcq uiorn0t rica. Ohscr\'a-sc que a dilácnça cntre ns
concentrações com c sem correção pelo aumento de dcscargn é

p~(juena

quando comparada

com n vari:tçi\o observada em l"tlll\'àn do cxccsso dc ar. 1\ l'liciência cai de

~4

para 8t\%

quando o excesso de ar é rcd u7.ido dc 21% para 7.cro. 1\ dici0m:ia não foi calculada para a
condição rcdutora dc - 71Yo tk excesso dc ar porquê pnrlc do enxofre pode estnr na l'ormn de
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sulfeto (1-hS), não detectado pelo sistema de anúlise. t\ Figura 89 mostra a variação da
concentração ele S0 2 na descarga do combustor em função do excesso de ar de combustiio.

Tabela 28 - Excesso de ar, descargas de carvão. concentrações c elicicncia de
Alimentação
de carvão

Aumento na
descarga

(%)

o

(g/s)
6.37
6.99
7.66

-7

8.24

Excesso de ar

_ _(%)
21
12

Aumento
pela descarga

Cone. Medida

o
9.7

250
320
180

?.0.3
29.4

de S0 2•

Concentração
corrigida

Eficiência
corrigida

(pprn)

(%)

120
238

93
86
83

(p~ __jQpm)

120

-

n.:mu~ão

0.0
11 .7
24 .3

295
1114

35.2

Nota: para - 7% a elici0ncia não pode ser ca lculada. uma vez que parte da emissão de
enxofre pode estar na forma de 11 2S. mio detectado pelo sistema de anúlise.
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Figura 89- Variação ela concentração de S0 2 na descarga do combustor em função do
l'Xccsso de ar de COlllbustilo.
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5- Conclusões c sugestões para próximos trabalhos

5.1 - Conclusfu.· s
1\ planta piloto em leito lluidirmlo construída dmanll' csll' trabalho atiqgiu as

expectativas de projeto, mostrando-se capaz de atingir e manter de forma estável
temperaturas de até 900°C sem necessidade de controle contínuo ou ocorrência ele danos
estruturais.

Seus equipamentos periféricos tais como vúlvulas rotativas de alimentação de reagentes
sólidos, silos

d~

armazenagem. sistemas dl' carga e lkst.:arga do kito e dos silos.

dispositivo de suporte elo reator c outros funcionaram a contento. /\s válvulas rotativas,
responsúvcis pela alimentação de carvão c calcúrio c. portanto pela cstabilidmk térmica
c química do reator. mostraram-se conliúvcis c apresentaram uma relação linear entre
descarga c rotação que facilita o controle.

1\ construção em aço inoxidável sem uso de refratúrio interno mostrou-se eficaz,

redu zindo custos. espaço c

p~so .

litciIi\ando a numutençi\n 1.! , sohrl.! tudo produzindo um

tempo de partida de apenas 15 ou 20 min c possibilitando mudanças de regimes bastante
rúpiclas.

I louve pmhknws com aglonll..'ntt;i\o de súlidos e arrastl' lk llHIIerial lino que fúram
sanados.

O carvão utilizado qtH.: continha cerca de 2,3% ele enx ofre, produziu uma emissão de
di óxido

d~

l.!nxofre de I XOO ppm qu:mdo nl·nhum controk foi l.!xerc ido sobrl! cstl'

poluente.

Quando calcári o foi auicionado ao leito, a cliciência da planta na remoção de

so2 dos

gases ele combustão mostrou uma forte dependência da relação Ca/S, mas mesmo para
valores de CalS tão baixos como o l.!stcquiométri co (Ca/S
valores de 55%. Para Ca/S

=

=

I), a cli ciência atingiu

4, o maior val or utilizado neste trabalho, a efi ciência foi

de 94%. Observe-se entretanto que esta eficiência depende do calcário utili zado t! que a
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perda de fino s, mais intensa para o carvão do que para o cakúrio. pode diminuir um
pouco este resultado.

A relação entre a eficiência ele remoção ele S02 c o excesso de nr de c<imhustiio foi clara
porém relativamente modesta. A redução do excesso de ar de 21% para a condição
estequiométrica produziu um decréscimo de efici ência de 94% para 84%. A eliciência
não pôde ser calculada para a condição redutora estudada porque não havia
equipamento disponível para a medida de ll2S.

5.2- S ugestões para próximos trabalhos

A planta piloto necessita ainda algum aperfeiçoamento. sendo os principais ítens o

sisiL'IIHI tk p11r1 id11 dn 1\'111111'. SL'll dispnsi1iVIl lk 1\'llll'llll dL' pml kulndn li 1111

L'

os

trocadores de calor. Os dois primeiros já estão sendo executados. Os trocadores de calor
foram construídos e incorporados ao reator. mas necessitam ainda algum trabalho para
garantir a segurança de operação. sobretudo na partida.

Em uma próxima etapa a planta piloto pode ser preparada para queim ar outros tipos de
combustíveis. O trabalho com estes materiais pode trazer benefícios ambientais
express ivos. quer sc,in nn

di s posi~'i'in

scgurn de nwll:riais v~: ri t-tosos . quer na

rcdu~· àn

da

em issão de gases estufa. Um pro,icto .iú foi iniciado nesta din.\·iio.

Com algumas adaptações que podem ser feitas na planta. scrú possível trabalhar com
g:lsL·i lic:l\':tll c pirúlisc. unu1

1~r 11ka

lllllilll pn11nissnra. sohrL·tudu 11:1 illl'illl'l':l\';)o dL·

resíduos.

Um sistema de tratamento de gases mais completo pode ser usado e jú estú na verdade
sendo construído.

Estudos do processo reati vo e de trnnsporte no reator a partir de medi ções locais através
do ldto, e <~tra vés de simula\·ôcs L'om put:lcionais.

l:studo d1.' iiiTHSIL' L' dutria,·;\o.
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Estudo de diferentes calcários.

Geração de informações para desenvolvimento de modelos de corrclaçiks c dados para
validação ele modelos

Determinar experimentalmente para o reagente (ealdtrio) o tempo de residência médio
no interior elo leito.

Medir a transferência ele calor. a eficiência energética c a produção de vapor.

Estudar a porcentagem de redução do S0 2 com cal hidratada.

Caracteri zar por análise quími cn quantitntivn o produto formado.
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Apêndice A

Neste apêndice são apresentadas as Figuras restantes dos experimentos.
A Figura A.1 mostra que durante o .teste EA21 CS I, as concentrações de C02 e 02
permaneceram relativamente estáveis, respectivamente em torno de 15 e 3,5%. Verifica-se,
entretanto um modesto, porém claro aumento na concentração de C02 a pnrtir de 2250 s,
instante em que foi iniciada a alimentação de calcário e conseqüentemente as reações de
ca1cinação. Esta concentração se estabiliza posterionnente, da mesma forma que ocorreu
com a temperatura, quando o processo atingiu equilíbrio. A concentração de 02 sofreu um
ligeiro acréscimo em 2250s, talvez em decorrência do decréscimo na taxa de reação
provocado pelo resfriamento do Jeito voltando a estabilizar-se em seguida. O consumo de
02 na reação de sulfatação CaO + 1/2 0 2 + S02 -> CaS04 não pode ser notado.
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