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Titã Prometeu representa
a busca do ser humano pelo conhecimento

RESUMO
As contínuas emissões de gases do efeito estufa aumentaram a busca
de alternativas para geração de energia. A ligação do dióxido de carbono com
o aquecimento global tem motivado a busca por técnicas que permitam utilizar
combustíveis fósseis sem emissões de CO2 para a atmosfera. O processo de
combustão química cíclica oferece uma solução para este problema
proporcionando a queima de combustíveis fósseis, permitindo ao mesmo
tempo a separação do dióxido de carbono dos outros gases da combustão.
Esta tecnologia permite o sequestro de 100% do dióxido de carbono gerado
pela combustão, razão pela qual vem despertando grande interesse do ponto
de vista tecnológico. Este trabalho apresenta a tecnologia de combustão
química cíclica aplicada na geração de energia elétrica a partir da queima de
metano, o dimensionamento dos principais equipamentos do processo, e uma
avaliação de investimento para o processo. Como contraponto apresenta-se a
captura

de

CO2

industrialmente.

Os

através
dois

de

aminas,

processos

uma
são

tecnologia
comparados

comprovada
técnica

e

economicamente. Os resultados deste trabalho indicam que a tecnologia de
combustão química cíclica para geração de energia e captura de CO2 poderá
tornar-se um novo paradigma. Alcançando eficiências próxima de uma caldeira
comum com o benefício adicional de capturar CO2.

Palavras-chave: Combustão química cíclica, captura de dióxido de carbono,
aquecimento global, efeito estufa.

ABSTRACT
Viability study of chemical looping process
The continuous emissions of greenhouse effect gases increase the
research of alternatives for energy production. The connection of carbon dioxide
with global warming motivated the investigation of new technologies that allows
the combustion of fossil fuels without CO2 emissions to the atmosphere. The
chemical looping combustion process offers a solution for this problem, allowing
the use of fossil fuel and the inherited separation of CO2 within the process.
Thus obtaining the sequestration of 100% of the carbon dioxide generated
during combustion. This work presents the chemical looping technology applied
to generation of electricity from the combustion of methane, the sizing of major
process equipment, and an evaluation of capital cost of the process. For
comparison a proven technology for CO2 capture is also presented, in a
summarized form. The results indicate that the chemical looping combustion for
energy generation with carbon dioxide capture can become a new paradigm
reaching a higher energy availability, complete CO2 capture at a lower cost.

Keywords: Chemical looping combustion, carbon dioxide capture, global
warming, greenhouse effect.

Lista de Ilustrações
Figura 1 - Diagrama de blocos dos processos de pós-combustão, précombustão, e oxi-combustão......................................................... 21
Figura 2 - Primeira imagem da patente .......................................................... 25
Figura 3 - Segunda imagem da patente ......................................................... 26
Figura 4 - Esquema básico do chemical looping combustion......................... 28
Figura 5 - Regimes de operação de leito fluidizado ....................................... 30
Figura 6 - Procedimento para projeto de reatores para CLC ......................... 30
Figura 7 - Reator duplo de leito fluidizado ...................................................... 32
Figura 8 - Fotografia SEM de carreadores de oxigênio preparados através de
processos industriais de larga escala............................................ 36
Figura 9 - Razões de transporte de oxigênio ................................................. 40
Figura 10 - Efeito da temperatura na reação de redução com diferentes
combustíveis ................................................................................. 41
Figura 11 - Esquema do modelo cinético shrinking core model ..................... 42
Figura 12 - Efeito da temperatura na reação de redução com diferentes
combustíveis ................................................................................. 43
Figura 13 - Efeito da pressão razões de reação de redução com diferentes
combustíveis ................................................................................. 44
Figura 14 - Esquema do modelo cinético grain model ................................... 44
Figura 15 - Efeito da temperatura na reação de redução com metano .......... 45
Figura 16 - Esquema do modelo cinético nucleation and nuclei growth ......... 46
Figura 17 - Diagrama de processo ................................................................. 49
Figura 18 - Diagrama de processo ................................................................. 50
Figura 19 - Fluxo de energia no processo de geração de 10 MWt................. 51
Figura 20 - Sistema combinado de CLC e energia solar ................................ 51
Figura 21 – Esquema do processo de captura de CO2 com aminas .............. 52
Figura 22 - Simulação do processo CLC........................................................ 58
Figura 23 - Simulação do processo de captura com aminas.......................... 59
Figura 24 - Modelo básico para validação do modelo termodinâmico............ 60
Figura 25 - Principais dimensões dos reatores de processo .......................... 63
Figura 26 - Percentual do investimento .......................................................... 72
Figura 27 - Gráfico da Concentração de Gases na Saída do Reator de
Redução ........................................................................................ 75
Figura 28 - Gráfico temperatura dos reatores versus recirculação de sólidos 78
Figura 29 - Conversão do óxido metálico de níquel versus tempo ................. 79

Figura 30 - Variações do ROI......................................................................... 86
Figura 31 - Variações do Payback ................................................................. 86
Figura 32 - Efeito da pressão na coluna de absorção .................................... 90
Figura 33 - Detalhe do efeito da pressão na coluna de absorção .................. 90
Figura 34 - Efeito da vazão de solvente na coluna de absorção .................... 91
Figura 35 - Consumo de vapor na coluna de regeneração ............................ 92
Figura 36 - Consumo especifico de vapor – kg de vapor / kg de CO2 ............ 93
Figura 37 - Variações do ROI......................................................................... 98
Figura 38 - Variações do Payback ................................................................. 98
Figura 39 – Variação do ROI comparando as três opções........................... 100
Figura 40 - Payback comparando as três opções ........................................ 101

Lista de Tabelas
Tabela 1 - Projetos de reatores de CLC ......................................................... 32
Tabela 2 - Vida útil de carreadores de oxigênio baseado na resistência a atrito
...................................................................................................... 35
Tabela 3 - Reatividade de diferentes óxidos metálicos com diferentes
materiais de suporte em reações de redução com CH4 e reações
de oxidação com ar a diferentes temperaturas ............................. 38
Tabela 4 - Calor de reação padrão ( HRo) para redução e oxidação de
diferentes carreadores de oxigênio ............................................... 39
Tabela 5 - Parâmetros cinéticos para o carreador Co-Ni/Al2O3...................... 46
Tabela 6 - Composição da corrente GAS....................................................... 61
Tabela 7 - Composição da corrente OXIDO................................................... 61
Tabela 8 - Composição da corrente EXAUSTO ............................................. 61
Tabela 9 - Composição da Corrente METAL ................................................. 62
Tabela 10 - Índices práticos na engenharia para estimativas de investimento
...................................................................................................... 71
Tabela 11 - Avaliação do risco versus retorno mínimo aceitável ................... 72
Tabela 12 - Confrontação de resultados para óxido de níquel ....................... 74
Tabela 13 - Variação entre as concentrações obtidas pelo simulador e
literatura ........................................................................................ 75
Tabela 14 - Parâmetros de processo utilizados no modelo matemático ........ 76
Tabela 15 - Parâmetros do carreador de oxigênio ......................................... 76
Tabela 16 - Valores assumidos para dimensionamentos dos equipamentos do
modelo apresentado...................................................................... 77
Tabela 17 - Resultados do dimensionamento dos reatores ........................... 80
Tabela 18 - Dimensionamento e custo dos trocadores de calor .................... 81
Tabela 19 - Custo dos equipamentos............................................................. 82
Tabela 20 - Valor do investimento .................................................................. 83
Tabela 21 - Custos operacionais variáveis..................................................... 84
Tabela 22 - Custos operacionais não variáveis .............................................. 84
Tabela 23 - Evolução financeira do investimento ........................................... 88
Tabela 24 - Condições e vazões de alimentação do processo de captura de
dióxido de carbono com aminas .................................................... 89
Tabela 25 - Dimensionamento e custo dos trocadores de calor para captura
pós-combustão .............................................................................. 94
Tabela 26 - Custo dos equipamentos para captura pós combustão .............. 94

Tabela 27 - Valor do investimento para geração de energia com sistema de
pós combustão para captura de CO2 ............................................ 95
Tabela 28 - Custos operacionais variáveis..................................................... 96
Tabela 29 - Custos operacionais não variáveis .............................................. 97
Tabela 30 - Evolução financeira do investimento ........................................... 99
Tabela 31 - Demandas Energéticas para Captura de CO2 .......................... 102

Lista de abreviações e siglas
CLC
UNFCCC
IPCC
CFB

Chemical Looping Combustion
United Nations Framework Convention on Climate Change
Intergovernmental Panel on Climate Change
Circulating Fluidized Bed

Lista de símbolos
MW t
Me
MeO
x; y
R
M
M

,

,

: energia térmica equivalente em megawatts
equivalente à quantidade de energia (em megawatts)
liberada pela quantidade alimentada de combustível
: metal reduzido
: óxido metálico
: coeficiente estequiométrico
: capacidade de transporte de oxigênio
: massa molar do carreador totalmente oxidado
: massa molar do carreador totalmente oxidado
: Poder calorífico do combustível
: Temperatura de operação do reator de oxidação
: Temperatura de operação do reator de redução
: Razão de recirculação interna do reator redução
: Porosidade do leito
: Eficiência do ventilador
: Vazão mássica de ar para ventilador
: Pressão
: Tempo de residência reator de oxidação
: Tempo de residência reator de redução
: Densidade da partícula
: Conversão do carreador no reator de oxidação
: Conversão no carreador no reator de redução
: Poder de combustão inferior do combustível
: Razão estequiométrica
: Temperatura ambiente
: Massa molar do ar
: Massa molar do combustível
: Massa molar do oxigênio
: Volume específico do ar
: Volume específico do combustível
: Aceleração da gravidade
: Coeficiente isentrópico do ventilador
: Vazão mássica de combustível
: Vazão mássica de ar atmosférico
: Velocidade de fluidização do reator de oxidação
: Velocidade de fluidização do reator de redução
: Velocidade terminal da partícula
: Velocidade mínima de fluidização
: Número de Reynolds da partícula
: viscosidade cinemática
: densidade do gás
: Massa transportada para fora do reator

-

kmol
kmol
MW
K
K
%
kg/s
kPa
s
s
kg/m3
MJ/kg
K
kg/kmol
kg/kmol
kg/kmol
m3/kg
m3/kg
m/s2
kg/s
kg/s
m/s
m/s
m/s
m/s
kg/m.s
kg/m3
kg/s

Lista de símbolos

mar
ROI

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Massa do inventário de sólidos no reator de oxidação
Massa do inventário de sólidos no reator de redução
Altura do reator de oxidação
Altura do reator de redução
Perda de carga
Espessura da chapa
Área da secção transversal do reator de oxidação
Área da secção transversal do reator de redução
Esfericidade da partícula
Constante universal dos gases
Raio interno dos reatores
Tensão admissível do material
Coeficiente de eficiência da solda
Sobrespessura de corrosão
Área de troca térmica
Carga Térmica
Coeficiente de troca térmica
Temperatura média logarítmica
Retorno mínimo aceitável
Retorno do investimento
Lucro anual
Investimento total

kg
kg
m
m
Pa
mm
m2
m2
kJ/kmol.K
m
kPa
m
m2
kW
W.m2/K
K
%
%
US$
US$

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO .................................................................................. 19

2

OBJETIVO ........................................................................................ 23

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................. 24

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2

Combustão Química Cíclica .............................................................. 24
Reatores para Combustão Química Cíclica....................................... 27
Carreadores de Oxigênio................................................................... 33
Cinética Química dos Carreadores de Oxigênio................................ 40
Modelagem Matemática .................................................................... 47
Combustão Química Cíclica com Geração de Energia...................... 48
Captura de CO2 com Aminas ............................................................ 52

4

MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................ 54

4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Modelo Proposto para CLC ............................................................... 54
Modelo Proposto para Captura com Aminas ..................................... 55
Metodologia ....................................................................................... 56
Simulação Captura com Aminas ....................................................... 56
Simulação CLC.................................................................................. 60
Validação do Modelo Termodinâmico................................................ 62
Balanços de Massa e Energia ........................................................... 62
Dimensionamento dos Reatores de Oxidação e de Redução ........... 63
Perda de Carga nos Reatores de Redução e Oxidação .................... 68
Espessura do Casco do Reatores ..................................................... 68
Potência do Ventilador....................................................................... 69
Dimensionamento dos Trocadores de Calor ..................................... 69
Dimensionamento das Bombas, Compressores de CO2, e Turbinas 69
Demais Itens de uma Planta Industrial .............................................. 69
Avaliação do Valor do Investimento .................................................. 69

5

RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................ 74

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.4

Validação do Modelo CLC ................................................................. 74
Resultados do Dimensionamento ...................................................... 79
Reatores ............................................................................................ 79
Trocadores de Calor .......................................................................... 81
Ventilador de Ar para o Reator de Oxidação ..................................... 81
Bombas, Compressores de CO2, e Turbina ...................................... 82
Ciclone e Vaso Separador de Líquido ............................................... 82
Custo Total de Equipamentos ........................................................... 82
Valor Total do Investimento ............................................................... 83
Custos Operacionais ......................................................................... 83
Viabilidade Econômica do Processo ................................................. 85
Validação do Modelo de Captura com Aminas .................................. 89
Resultados da Simulação de Captura com Aminas ........................... 89
Resultados do Dimensionamento ...................................................... 93
Custo Total de Equipamentos ........................................................... 94
Valor Total do Investimento ............................................................... 95
Custos Operacionais ......................................................................... 96
Viabilidade Econômica do Processo ................................................. 97
Comparação entre os Processos Propostos ................................... 100

6

CONCLUSÃO ................................................................................. 103

7

RECOMENDAÇÕES ....................................................................... 104

REFERENCIAS .............................................................................................. 106
APÊNDICE A – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO CLC................................ 112
APÊNDICE B – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO AMINAS ......................... 125

19
1

INTRODUÇÃO
Desde quando a humanidade dominou o fogo, a queima de combustíveis

fósseis para geração de energia tornou-se um dos pilares que sustentaram
todo o desenvolvimento que resultou na economia moderna.
Um dos primeiros estudos sobre o impacto do dióxido de carbono na
temperatura do meio ambiente data de 1896. Neste trabalho descreve-se como
o dióxido de carbono ajuda na retenção do calor pela atmosfera (ARRHENIUS,
1896).
Os impactos das mudanças climáticas ao longo do tempo é objeto de
muitos estudos durante as últimas décadas. Estudos de importância
associados ao aquecimento global mostraram que a temperatura média da
superfície do planeta está aumentando devido a ações dos seres humanos.
Registros de 1850 até 2005 mostram que a temperatura do planeta já subiu em
0,76 ºC e projeta-se que esse aumento continue durante o século XXI. (LE
TREUT et al., 2007). Um relatório mais recente revisou este valor para 0,85 ºC,
para o período de 1880 até 2012 (IPCC, 2013).
O grande contribuinte para o aquecimento global é a emissão de gases do
efeito estufa, como CO2, SO x, e CH4. Emissões de CO2 em sua maioria são
geradas pelo ser humano e tem relação direta com o processo de aquecimento
global. De acordo com dados estatísticos, as emissões de dióxido de carbono
provenientes das atividades humanas levaram a um aumento da concentração
de CO2 de 280 ppm, no período pré industrial, para 380 ppm em 2007, e
alcançando 391 ppm em 2011 (LE TREUT et al., 2007; IPCC, 2013).
Desde o início da industrialização, combustíveis fósseis são uma grande
fonte de energia para a economia global. Em 2001, fontes não renováveis de
combustível foram responsáveis por 83% da produção de energia nos países
membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e
76% no resto do mundo (LE TREUT et al., 2007). Assim com a demanda por
energia crescente, as emissões de gases do efeito estufa aumentam. A
utilização de combustíveis fósseis libera enormes quantidades de dióxido de
carbono além de outros gases nocivos.
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Estima-se que produção de energia seja responsável por um terço de todo
CO2 liberado através da combustão de combustíveis fósseis (LYNGFELT;
LECKNER; MATTISSON, 2001). Com base nestas informações, existe muito
interesse no desenvolvimento de processos livres de CO2 para geração de
energia. Entende-se que não é viável atualmente a substituição completa da
queima de combustíveis fósseis por processos alternativos, portanto a
produção de energia por combustão e captura de CO2 serão componentes
importantíssimos na geração de energia para o futuro próximo.
Três vias tecnológicas permitem o uso de combustíveis fósseis com
redução de emissões de CO2, são eles: a captura pós-combustão, précombustão, e oxi-combustão.
No processo de pós-combustão o CO2 é removido dos gases de exaustão
após a queima do combustível. Pode-se citar como vantagem deste processo o
grande número de plantas existentes, que poderiam ser facilmente adaptadas
para utilizar esta tecnologia. Como desvantagens pode-se mencionar que o
CO2 produzido está diluído no N2 presente no ar de combustão além de ser
rejeitada a pressão atmosférica. Isto implica em grandes vazões de
recirculação de gases com alto teor de inerte principalmente nitrogênio, além
de a pressão de operação do sistema estar muito abaixo das que são
necessários para o armazenamento de CO2, e o aumento os gastos
energéticos para pressurização do gás (FIGUEROA et al., 2008).
No processo de pré-combustão o combustível é transformado primeiro em
gás de síntese, composto por CO2 e H2. O CO2 é removido antes da queima do
gás combustível H2. Este processo apresenta a vantagem produzir uma
corrente de CO2 de alta concentração e alta pressão. Porém este processo
requer instalações novas, já projetadas para trabalhar com esta tecnologia, e
os equipamentos requerem maiores investimentos e sistemas auxiliares, que
também aumentam o custo da instalação (FIGUEROA et al., 2008).
No processo de oxi-combustão o combustível é queimado em uma corrente
concentrada com no mínimo 95% de oxigênio puro. Neste processo encontramse gases de exaustão com alta concentração de CO2 além de ser possível a
integração com instalações existentes. Por outro lado esta tecnologia requer
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uma grande planta criogênica para obtenção de O2 puro que por si só já torna o
custo de implantação quase que proibitivo (FIGUEROA et al., 2008). Outra
opção é a geração de oxigênio por membranas, que somente são viáveis em
uma dada faixa de consumo de O2 (HASHIM; MOHAMED; BHATIA, 2011). A
Figura 1 apresenta um diagrama de blocos com essas opções.

Figura 1 - Diagrama de blocos dos processos de pós-combustão, pré-combustão, e
oxi-combustão

Fonte: (FIGUEROA et al., 2008)

A

combustão

química

cíclica,

conhecida internacionalmente

como

Chemical Looping Combustion (CLC), foi apresentada como uma forma de
melhoria energética em sistemas de combustão (RICHTER; KNOCHE, 1983).
Porém o uso da tecnologia com o potencial de gerar energia a partir da queima
de combustíveis fósseis com a separação e concentração do CO2 pronto para
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armazenamento intrínseco ao processo só foi apresentado alguns anos depois
(ISHIDA; ZHENG; AKEHATA, 1987).
O processo CLC pode ser considerado um processo para captura de CO2,
que combina pré-combustão e oxi-combustão. Já que o carbono presente no
combustível é separado antes da queima e a combustão propriamente dita
ocorre na presença de oxigênio puro, fornecido pelo óxido metálico, ao invés
do oxigênio presente no ar atmosférico (FAN, 2010).
Após a separação, o CO2 deve ser armazenado de uma maneira
econômica e ambientalmente viável. Várias possibilidades para tal tipo de
armazenamento já foram propostas: armazenamento em campos de gás e óleo
extintos, leitos profundos de carvão, ou nas profundezas oceânicas
(LYNGFELT; LECKNER; MATTISSON, 2001).
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2

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é dimensionar um sistema baseado na tecnologia

CLC com captura de CO2, com capacidade de 100 MW t, utilizando CH4 como
combustível, gerando de vapor de alta pressão para geração de energia
elétrica e compará-lo com uma caldeira convencional de mesma capacidade de
geração com captura de CO2 através de aminas. Após o dimensionamento dos
equipamentos dos processos propostos realizar uma avaliação econômica dos
dois sistemas.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste item é apresentado o estado da arte da tecnologia CLC e da

tecnologia de captura de CO2 com aminas. Por ser tratar de uma nova
tecnologia a revisão bibliográfica sobre CLC é mais extensa e detalhada do que
a de captura de CO2 com aminas.
3.1

Combustão Química Cíclica
Chemical looping combustion (CLC) ou combustão química cíclica foi

proposta originalmente para obterem-se melhorias na eficiência térmica em
turbinas para geração de eletricidade, mais tarde observaram-se as vantagens
inerentes ao processo com relação à separação de dióxido de carbono
(ISHIDA; ZHENG; AKEHATA, 1987).
Embora os princípios do processo sejam conhecidos a mais de meio
século, inclusive com uma patente para a produção de CO2 puro registrada no
United States Patent Office no ano de 1954 por Warren K. Lewis e Edwin R.
Gilliland (LEWIS; GILLILAND, 1954), as Figuras 2 e 3

ilustram a patente

registrada.
A maioria dos trabalhos publicados sobre CLC ocorreram somente nas
duas últimas décadas. Este renovado interesse pela tecnologia deve-se
principalmente à busca novas tecnologias para produção de energia com
redução de emissão de gases do efeito estufa.
Também se pode atribuir esse interesse por tecnologias mais limpas ao
Protocolo de Kyoto de 1997. O protocolo de Kyoto de 1997 foi um acordo, entre
trinta e sete países mais industrializados, para reduzir a emissão de gases do
efeito estufa. Este acordo é vinculado as Nações Unidas através do United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). A diferença
principal entre um protocolo e uma convenção é: uma convenção incentiva os
signatários a atingir os objetivos propostos, já um protocolo os obriga
(CHAZOURNES, 1998).
O Protocolo de Kyoto entrou em vigor no ano de 2005. Em 2012
encerrou-se a obrigatoriedade do protocolo e um novo protocolo precisa ser
negociado e ratificado.
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Figura 2 - Primeira imagem da patente

Fonte: (LEWIS; GILLILAND, 1954)
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Figura 3 - Segunda imagem da patente

Fonte: (LEWIS; GILLILAND, 1954)
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O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) já propõe que o
novo protocolo incorpore limites mais restritivos para emissão de gases do
efeito estufa.
O processo CLC, estudado inicialmente para operar com combustíveis
gasosos (ADANEZ et al., 2006) ou gás de síntese (MATTISSON et al., 2007)
novas pesquisas realizadas buscaram estudar a aplicação desta tecnologia
para

utilização

de

combustíveis

sólidos

(CAO;

PAN,

2006;

LEION;

MATTISSON; LYNGFELT, 2008).
3.1.1 Reatores para Combustão Química Cíclica
Em uma combustão tradicional, como a que ocorre em caldeiras para
geração de vapor, o combustível entra em contato direto com o ar e o CO2
resultante da queima está muito diluído nos gases exaustos.
Uma combustão no processo CLC, mostrado na Figura 4, é diferente.
Tem-se dois reatores de leito fluidizado interconectados, um reator com ar ou
reator de oxidação e um reator com combustível ou reator de redução, por
onde circula um metal e seu óxido. O processo consiste na oxidação do metal,
no reator de oxidação, que é enviado para o reator de redução, onde cede o
oxigênio para a queima do combustível.
Com isso o nitrogênio do ar é expelido no reator de oxidação, não
entrando em contato com o combustível. O gás que deixa o reator de redução
consiste apenas de gases de resultantes de uma combustão, ou seja, gás
carbônico e vapor d'água. A água é condensada e uma corrente pura de
dióxido de carbono é obtida com poucas perdas energéticas (LYNGFELT;
LECKNER; MATTISSON, 2001).
A reação que ocorre no reator com ar é:
Me + O

MeO

(1)

A reação que ocorre no reator com combustível é:
(2x + y)MeO + C H

(2x + y)Me + yH O + xCO

(2)
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Figura 4 - Esquema básico do chemical looping combustion

Fonte: (TOKYO GAS, 2013)

Dependendo do óxido metálico utilizado, a reação de redução pode ser
endotérmica ou exotérmica, enquanto a reação de oxidação do metal é sempre
exotérmica. O calor total liberado pelo sistema é o mesmo que em uma
combustão comum; o ganho energético deste processo reside no fato de que a
corrente com CO2 já se encontra concentrada, necessitando apenas da
condensação da água em forma de vapor. Utilizando-se o processo de CLC
como alternativa para queima de combustíveis também reduz-se a formação de
NO2, porque o ambiente em que se processa a reação de combustão está livre
de ar atmosférico e a temperatura de reação (±1200 °C) está bem abaixo da
temperatura de formação de compostos NO2 (±1500 °C) (ISHIDA; JIN, 1996).
Para proporcionar um contato íntimo entre o óxido metálico e a fase
gasosa, o projeto dos reatores de leito fluidizado deve ser estudado
cuidadosamente, pois ele é a chave para se obter um alto rendimento no
processo CLC. Propõe-se a utilização de reatores de leito fluidizado circulantes
ou Circulating Fluidized Bed (CFB), pois este tipo de equipamento apresenta
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excelentes propriedades de transporte e é amplamente utilizado pela indústria
em reações catalíticas e não catalíticas (FAN, 2010).
Para se obter um reator adequado, as seguintes características têm de
serem alcançadas:
a) Transporte adequado de partículas entre o reator com ar e o reator

com combustível para garantir conversão eficiente de combustível;
b) Prover tempo de residência suficiente para que as reações se

processem;
c) Evitar a troca gasosa entre os dois reatores;
d) Alcançar altas temperaturas na saída dos reatores;
e) Suportar as pressões exigidas pelo processo;

O sistema CFB deve ser composto por dois reatores, no mínimo, sendo
que um deles deve operar com condições de fluidez que permitam uma
condição de baixa densidade ou diluída permitindo o transporte pneumático
das partículas. O outro reator pode operar em condições diferentes como, por
exemplo, leito turbulento ou borbulhante. A Figura 5 apresenta um perfil dos
diferentes regimes em um leito fluidizado.
O tamanho das partículas dos carreadores de oxigênio deve também ser
considerado em conjunto com o projeto dos CFB. Conforme Fan (2010) o
tamanho ideal das partículas deve ficar entre 75 µm e 250 µm. Atrito e
aglomeração das partículas também devem ser evitados, já que atrito causa
degradação das partículas e perda de material e aglomeração causa perda de
fluidez do leito.
Trabalhos iniciais demonstraram uma relação entre condições de projeto
e características dos carreadores de oxigênio que podem influenciar nos
projetos e condições operacionais dos reatores (LYNGFELT; LECKNER;
MATTISSON, 2001).
Em estudos mais recentes novas variáveis de processo foram levadas em
consideração para o projeto dos reatores CLC, como, por exemplo, as
apresentadas na Figura 6 (KRONBERGER; LYNGFELT, 2005).
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Figura 5 - Regimes de operação de leito fluidizado

Fonte: (SCHMID; PFEIFER; KITZLER, 2011)
Figura 6 - Procedimento para projeto de reatores para CLC

Fonte: (KRONBERGER; LYNGFELT, 2005)
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Um processo CFB é composto por um tubo elevador, um separador de
sólidos, um vertedouro, e controle de vazão de sólidos.
Lyngfelt e colaboradores (2001) sugeriram um sistema composto de dois
leitos fluidizados, um leito em alta velocidade para o reator com ar e um de
baixa velocidade para o reator com combustível. As partículas sólidas que
deixam o reator de alta velocidade são coletas por um ciclone e encaminhadas
para o reator com combustível. O reator com combustível, localizado em um
nível mais elevado, permite que o metal seja encaminhado por gravidade para
o reator com ar.
Na configuração proposta, com dois reatores de leito fluidizado
comunicantes, existe a possibilidade de vazamento de gases entre os reatores.
Vazamento de gás combustível para o reator com ar causa a liberação de
dióxido de carbono para atmosfera, resultados obtidos em teste demonstraram
que este vazamento não ocorreu (LYNGFELT; THUNMAN, 2005). Vazamentos
de ar atmosférico para o reator com combustível causam a diluição de dióxido
de carbono com nitrogênio, reduzindo a eficiência de separação. Vazamentos
entre os dois reatores são reduzidos com o uso de selos gasosos instalados
entre o ciclone e o reator com combustível e outro selo instalado entre os dois
reatores, como apresentado na Figura 7.
Adánez e colaboradores (2011)

compilaram projetos dos reatores

estudados por diferentes grupos de pesquisa, para CLC e suas variações.
Outros projetos de reatores já foram apresentados desde 2001 (LYNGFELT,
2011). A Tabela 1 indica o local dos testes, a capacidade, tipo de carreador
utilizado, tempo de operação, combustível queimado, e ano de publicação dos
resultados.
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Figura 7 - Reator duplo de leito fluidizado

Fonte: (LYNGFELT; LECKNER; MATTISSON, 2001)
Tabela 1 - Projetos de reatores de CLC

Fonte: (LYNGFELT, 2011)
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Os gases gerados no reator com combustível composto em grande parte
por dióxido de carbono e vapor d’água pode também conter frações diminutas
de combustível não reagido, como metano. Esses gases, após a condensação
da água podem ser comprimidos e resfriados para a obtenção de dióxido de
carbono líquido, enquanto que a fração de não condensáveis é retornada para
o reator com combustível (LYNGFELT; LECKNER; MATTISSON, 2001).
A maioria dos projetos de reatores apresentados operou muito bem com
combustíveis gasosos. Especificamente, o uso de gás natural como
combustível demonstrou resultados encorajadores como conversão de 99% do
combustível alimentado (ABAD et al., 2007a; MATTISSON et al., 2011). Para a
utilização de combustíveis sólidos projetos alternativos e carreadores de
oxigênio com diferentes características são necessários. Por exemplo, a
presença de cinzas em combustíveis sólidos reduz significativamente a vida útil
dos carreadores de oxigênio (LYNGFELT, 2011).
O efeito da pressão foi estudado por diversos pesquisadores (CHEN et
al., 2011; GARCÍA-LABIANO et al., 2006; XIAO et al., 2010). Os resultados
apontam que ao contrário do esperado, um aumento da pressão de operação
do sistema não traz ganhos na velocidade de reação, mas sim prejuízo.
3.1.2 Carreadores de Oxigênio
A operação bem sucedida do processo de CLC depende tanto dos
reatores quanto dos carreadores de oxigênio.
Os carreadores de oxigênio têm um papel fundamental no desempenho
do processo de combustão química cíclica. Por exemplo, a quantidade de
material em cada leito e a razão de recirculação de sólidos entre os reatores
são primariamente dependentes das características do carreador escolhido.
As partículas que formam os carreadores de oxigênio são compostas, de
um modo geral, por um óxido metálico, um material de suporte inerte para
aumentar a porosidade e área de troca (ABAD et al., 2007a) e agentes
dopantes. O desenvolvimento e fabricação dos carreadores de oxigênio têm
sido muito desafiadores, sendo que já foram testados mais de 600 tipos
diferentes de combinações (LYNGFELT; JOHANSSON; MATTISSON, 2008).
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O material selecionado como carreador de oxigênio deve, primeiramente,
ter alta capacidade de carregar oxigênio (ADANEZ et al., 2004; HOSSAIN;
DELASA, 2008; MATTISSON; LYNGFELT, 2001). Quanto melhor essa
capacidade menor será a necessidade de inventário nos reatores e menor será
a taxa de recirculação. Esta característica é determinada primariamente pelo
grau de oxidação do metal e o material de suporte utilizado na preparação da
partícula. Metais com diferentes estados de oxidação também podem afetar o
desempenho do processo.
Excelente conversão gasosa deve ser esperada dos carreadores de
oxigênio tanto para as reações de redução como de oxidação. A correta
seleção do óxido metálico, tipo de reator e o contato gás-sólido permitem
alcançar este requisito.
A velocidade de reação deve ser considerada na seleção da partícula
carreadora de oxigênio. Altas velocidades de reação permitem a utilização de
reatores menores. O óxido metálico, material de suporte, método de fabricação
da partícula e condições de operação podem melhorar a velocidade de reação
(CHO; MATTISSON; LYNGFELT, 2004).
Durabilidade e facilidade de reciclagem do material são importantes para
a seleção do carreador de oxigênio. Eles permitem a redução da quantidade de
reposição de material perdido durante o processo reduzindo custos de
operação.
Materiais de suporte e processo de síntese das partículas melhoram este
requisito. Resistência mecânica da partícula deve ser considerada também
(ADANEZ et al., 2004; LIU et al., 2010).
A Tabela 2 mostra a vida útil de carreadores de oxigênio, baseado na
resistência ao atrito (ADANEZ et al., 2012)
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Tabela 2 - Vida útil de carreadores de oxigênio baseado na resistência a atrito

FONTE: (ADANEZ et al., 2012)

A capacidade calorífica e o ponto de fusão são de extrema importância na
seleção dos carreadores. Materiais com alta capacidade calorífica auxiliam na
troca de calor, podendo assim ser utilizado para ajudar à regular o equilíbrio
térmico entre os reatores, reduzindo a necessidade de trocadores de calor
externos, que diminuiriam a eficiência global do sistema. A adição de materiais
inertes na formulação das partículas promove o aumento da capacidade
calorífica. Em virtude das altas temperaturas de operação, os carreadores e
materiais de suporte devem possuir altos pontos de fusão, reduzindo o risco de
derretimento e perda do material (ADANEZ et al., 2004).
A alteração do calor de reação do carreador de oxigênio pode ser uma
característica desejada (MOGHTADERI; SONG, 2010). De acordo com Adánez
e colaboradores (2012) óxidos metálicos complexos podem apresentar
desempenho melhor do que óxidos puros. Durante estudos de integração
térmica a alteração do calor de reação através da adição de outro óxido
metálico, normalmente com sinal oposto ao óxido primário, pode promover
resultados benéficos ao processo (WANG et al., 2011).
O custo, disponibilidade, e facilidade de fabricação devem ser
considerados para seleção do carreador de oxigênio. Partículas que forem de
fácil fabricação facilitam o aumento da produção e redução de custos
(JOHANSSON et al., 2008).
Um método econômico é a mistura mecânica. Óxidos metálicos de Ni, Fe,
e Co demonstraram bons resultados em testes (ISHIDA; JIN; OKAMOTO,
1996, 1998). Apesar de simples e barato esse método apresenta resultados
variados (DE DIEGO et al., 2004).
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Outros métodos para fabricação de carreadores de oxigênio com matéria
prima na forma sólida foram estudados, estes métodos incluem freeze
granulation, spray drying, e spin flash.
Quando se utiliza matéria prima na forma líquida, soluções contendo o
óxido metálico e materiais de suporte são utilizados para geração do carreador.
Esta técnica utiliza o processo de precipitação, tais como, co-precipitação,
dissolução, sol-gel. É possível fabricar as partículas através de impregnação,
onde uma solução contendo o óxido metálico é depositada sobre uma estrutura
que sólida que servirá como material de suporte (ADANEZ et al., 2012). A
Figura 8 apresenta exemplos de partículas geradas por impregnação e por
spray drying.
Figura 8 - Fotografia SEM de carreadores de oxigênio preparados através de
processos industriais de larga escala

a) Partícula de óxido de cobre preparada por impregnação

b) Partícula de óxido de níquel preparada por spray drying

FONTE: (ADANEZ et al., 2012)
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A estrutura porosa da partícula também deve ser considerada na seleção
do carreador de oxigênio. Em baixas temperaturas, quando as velocidades de
reação são determinadas pela difusividade, uma estrutura porosa estável é
desejada. Em altas temperaturas a sinterização das partículas pode afetar a
porosidade e reduzir as velocidades de reação (ADANEZ et al., 2004).
Impactos ambientais e na saúde podem determinar a viabilidade ou não
do carreador. A disposição das partículas carreadoras de oxigênio gastas deve
ser considera, é desejável que a partícula selecionada tenha um baixo impacto
ambiental e não seja nociva à saúde. Por exemplo, um carreador de oxigênio
baseado em óxido metálico de cobre foi identificado como um material não
reativo e estável, seguro para descarte em aterros sanitários comuns.
(GARCÍA-LABIANO et al., 2007).
Para reduzir as opções disponíveis alguns óxidos mais promissores,
como Ni/NiO, Cu/CuO, Fe/FeO, Fe3O4/Fe2O3, e MnO/Mn3O4 foram identificados
(ADANEZ et al., 2004; JERNDAL; MATTISSON; LYNGFELT, 2006), em
combinação com diferentes elementos de suporte, como Al2O3, TiO2, Ni-, Co-,
ou Mg-Al2O4, ZrO2 para utilização com CH4, CO, e H2 como combustíveis.
A reatividade dos carreadores de oxigênio durante a oxidação e a
redução é muito importante e deve ser considerada no desenvolvimento do
processo de combustão química cíclica. A reatividade vai impactar diretamente
no inventário de sólidos dos reatores. A massa do leito fluidizado é
inversamente proporcional a reatividade do carreador de oxigênio, então
quanto

mais

reativo

for

o

carreador

menor

a

massa

do

leito

e

consequentemente os reatores e os custos de produção são menores. Como
dito anteriormente, o carreador de oxigênio deve ser reativo o suficiente para
converter totalmente o combustível no reator de combustão e ser novamente
oxidado no reator de oxidação.
Como regra geral pode-se concluir que a seleção do carreador deve
atender os seguintes requisitos (MATTISSON; JOHANSSON; LYNGFELT,
2006; MATTISSON et al., 2006):
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a) A

reatividade

geralmente

aumenta

como

uma

função da

temperatura de reação, mesmo que alta reatividade tenha sido
observada em baixas temperaturas;
b) A reação de redução é mais rápida com gás de síntese (H2 e CO)

do que com metano (CH4);
c) Óxidos de níquel e óxido de cobre são considerados como os mais

reativos;
d) Óxido de níquel não é capaz de reagir totalmente os combustíveis

gasosos;
A Tabela 3 apresenta a reatividade para diferentes carreadores (ADANEZ
et al., 2004).
Tabela 3 - Reatividade de diferentes óxidos metálicos com diferentes materiais de
suporte em reações de redução com CH4 e reações de oxidação com ar a
diferentes temperaturas

Fonte: (ADANEZ et al., 2004)

Teoricamente o número de ciclos suportáveis pelos óxidos metálicos seria
infinito, entretanto o material deve ser substituído periodicamente em
consequência do desgaste mecânico e da perda de reatividade após vários
ciclos de oxidação e redução (DE DIEGO et al., 2004; ISHIDA; JIN, 1996).
O balanço de energia nos reatores de CLC é intrinsecamente dependente
do tipo de carreador de oxigênio e combustível selecionado. O calor de
combustão total gerado pelo processo CLC não é maior do que o calor gerado
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por uma combustão comum, porém o calor liberado em cada reator individual é
diferente. A Tabela 4 os valores de calor de reação de oxidação e de redução
para diferentes carreadores de oxigênio utilizados nos processos.
A integração térmica dos reatores de ar e combustível deve ser estudada
em conjunto com o tipo de combustível e o óxido metálico utilizados. A
temperatura no reator de combustível, onde em geral a reação é endotérmica,
deve ser mantida pela transferência do calor absorvido pela partícula durante a
reação no reator de oxidação, onde a reação é sempre exotérmica. Isto pode
ser obtido com um aumento da razão de recirculação de inventario de sólidos
(JERNDAL; MATTISSON; LYNGFELT, 2006), uma temperatura elevada no
reator de combustível favorece a velocidade de reação. Em ambos os reatores
devem ser tomados cuidados para que a temperatura não alcance a
temperatura de fusão do carreador de oxigênio, evitando assim degradação da
partícula e outros problemas operacionais (KUUSIK et al., 2009).

Tabela 4 - Calor de reação padrão ( HRo) para redução e oxidação de diferentes
carreadores de oxigênio

FONTE: (ADANEZ et al., 2012)
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A razão da capacidade transporte de oxigênio, RO, é outra característica
importante na seleção de carreadores de oxigênio e é definida como:
R =

onde:
M

M

(3)

é a massa molar totalmente oxidada do carreador de oxigênio
é a massa molar totalmente reduzida do carreador de oxigênio

A Figura 9 mostra que as razões de transporte de oxigênio para diversos
pares de óxidos e metais.

Figura 9 - Razões de transporte de oxigênio

Fonte: (ADANEZ et al., 2012)

3.1.3 Cinética Química dos Carreadores de Oxigênio
A cinética de combustão utilizando os carreadores de oxigênio é um fator
determinante no processo CLC. Estudos iniciais procuraram determinar a
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viabilidade do carreador de oxigênio dentro de uma atmosfera composta de
água e dióxido de carbono, especificamente a deposição de carbono sobre a
partícula, o que afeta diretamente o desempenho do processo (ISHIDA; JIN;
OKAMOTO, 1998). Estudos posteriores buscaram determinar a cinética da
reação gás-sólido para combustíveis gasosos.
GARCÍA-LABIANO et al., (2004) determinaram a cinética de redução e
oxidação de carreadores de oxigênio compostos de cobre entre 723 K e 1023
K. A energia de ativação para as reações de redução e oxidação está entre 14
e 60 kJ/mol e a ordem de reação como sendo 0,4, 0,6, e 0,8 para CH4, H2, e
CO, respectivamente. Com base nestes resultados García-Labiano e
colaboradores também estimaram que o inventário de sólidos necessário para
operação dos reatores seriam 133 kg/MW t para CH4, 86 kg/ MW t para H2, 104
kg/ MW t para CO e a vazão de recirculação de sólidos seria 12 kg/MW t.s. A
Figura 10 mostra o efeito da temperatura na reação de redução para diferentes
combustíveis.
Figura 10 - Efeito da temperatura na reação de redução com diferentes
combustíveis

Fonte: (GARCÍA-LABIANO et al., 2004)
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O modelo cinético utilizado foi o shrinking core model with platelike
geometry. A Figura 11 mostra um esquema deste modelo.
Figura 11 - Esquema do modelo cinético shrinking core model

Fonte: (ADANEZ et al., 2012)

Abad e colaboradores (2007) estudaram a cinética de reação de
carreadores de oxigênio compostos de óxidos metálicos de Cu-, Ni-, e Fe-,
utilizando gás de síntese como combustível. A energia de ativação foi calculada
na faixa de 14 até 33 kJ/mol, a ordem de reação variou de 0,5 até 1,0
dependendo do gás, e o inventário de sólidos foi estimado em 19 até 34
kg/MW t.
O modelo cinético utilizado foi grain model for spherical or platelike
geometry, a faixa de temperatura de trabalho foi 973 K até 1223 K,
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dependendo do óxido utilizado, e as constantes foram determinadas utilizando
analise termogravimétrica.
Neste estudo, Abad e colaboradores também variam a pressão de
operação do sistema, trabalhando dentro da faixa de pressão de atmosférica
até 2 MPa. Os resultados identificaram que o aumento da pressão não resultou
em um aumento da reatividade dos carreadores de oxigênio (ABAD et al.,
2007b).
A Figura 12 mostra o efeito da temperatura na reação de redução para
diferentes combustíveis e a Figura 13 apresenta o efeito da variação da
pressão no sistema, e a Figura 14 mostra o esquema do modelo cinético
adotado.
Figura 12 - Efeito da temperatura na reação de redução com diferentes
combustíveis

Fonte: (ABAD et al., 2007b)
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Figura 13 - Efeito da pressão razões de reação de redução com diferentes
combustíveis

Fonte: (ABAD et al., 2007b)
Figura 14 - Esquema do modelo cinético grain model

Fonte: (ADANEZ et al., 2012)

Dentro dos carreadores mais promissores citados anteriormente, a
cinética do óxido de manganês também foi estudada utilizando metano como
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combustível (ZAFAR et al., 2007). A energia de ativação calculada foi de
119kJ/mol para reação de redução e 19 kJ/mol para reação de oxidação, a
ordem da reação de 1,0 para o CH4 e 0,65 para o O2 e o inventário de sólidos
foi estimado em 135 kg/MW t.
Foi utilizado um modelo empírico para calcular a cinética da reação numa
faixa de temperatura de 1073 K até 1223 K, e as constantes foram
determinadas utilizando analise térmica gravimétrica. A Figura 15 mostra o
efeito da temperatura na reação de redução.
Figura 15 - Efeito da temperatura na reação de redução com metano

Fonte: (ZAFAR et al., 2007)

Existe ainda um outro modelo que foi utilizado para determinar as
constantes cinéticas das reações gás-sólido que ocorrem nos reatores de CLC.
O modelo conhecido como nucleation and nuclei growth foi aplicado para
determinação dos parâmetros cinéticos para um carreador de oxigênio bi
metálico, Co-Ni/Al2O3 (HOSSAIN; DE LASA, 2007).
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A energia de ativação calculada foi de 45 kJ/mol para reação de redução
e 44 kJ/mol para reação de oxidação. A ordem da reação foi 0,51 para o CH4 e
0,97 para o O2. O inventário de sólidos foi estimado em 135 kg/MW t.
A de temperatura de trabalho foi 1023 K e as constantes foram
determinadas utilizando analise térmica gravimétrica. A Figura 16 mostra o
esquema do modelo cinético adotado.
Figura 16 - Esquema do modelo cinético nucleation and nuclei growth

Fonte: (HOSSAIN; DE LASA, 2010)

Os parâmetros cinéticos obtidos por Hossain e De Lasa (2010) são
mostrados na Tabela 5.
Tabela 5 - Parâmetros cinéticos para o carreador Co-Ni/Al2O3

Fonte: (HOSSAIN; DE LASA, 2007)

A maioria dos estudos realizados focou-se apenas em levantar
informações utilizando metano, hidrogênio, e monóxido de carbono como
reagentes. Adánez e colaboradores (2012) acreditam ser necessário considerar
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reações intermediárias, que podem surgir durante a operação dos reatores de
combustível.
O levantamento de parâmetros cinéticos deve ser realizado para cada tipo
de carreador de oxigênio, já que as interações entre o óxido metálico e o
material de suporte foram detectadas. Essas interações afetam diretamente os
resultados (HOSSAIN; DE LASA, 2010).
Gás

natural

ou

gases

de

refinaria

contém

várias

frações

de

hidrocarbonetos leves, assim a cinética para as reações precisa considerar
todos esses elementos. Os óxidos metálicos de níquel e de cobre apresentam
excelentes propriedades para serem utilizados em conjunto com combustíveis
que contenham hidrocarbonetos leves (ADANEZ et al., 2009; GAYÁN et al.,
2010).
O uso de combustíveis líquidos em processos CLC já foi proposto
(HOTEIT et al., 2011), porém nenhuma referência na literatura sobre a cinética
da reação de carreadores de oxigênio com combustíveis líquidos foi
encontrada (ADANEZ et al., 2012).
Uma revisão criteriosa dos modelos cinéticos para os carreadores de
oxigênio a pressão atmosférica podem ser encontrado no artigo de Adánez e
colaboradores (2012). Para projetos de reatores de CLC operando em
pressões acima da atmosférica é recomendado que os parâmetros cinéticos
sejam obtidos conforme as condições de operação desejadas (ADANEZ et al.,
2012).
3.1.4 Modelagem Matemática
Com base nos parâmetros cinéticos experimentais é possível validar
modelos matemáticos. Uma vez validado, o modelo matemático pode ser
usado para projetar novos reatores ou otimizar reatores existentes. Até o
momento, entretanto, muitos poucos modelos matemáticos foram validados
com dados obtidos de reatores piloto operados continuamente (ADANEZ et al.,
2012).
Pode-se citar o trabalho de Abad e colaboradores (2010) que, utilizando a
modelagem matemática previram o inventário de sólidos necessários para
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operação do reator de combustão em diferentes temperaturas de operação.
Conforme a temperatura de operação diminui, o inventário de sólidos deve
aumentar para manter a mesma taxa de conversão. A modelagem indicou que,
para se obter uma conversão de 99,9% de combustível à temperatura de 1073
K o inventário de sólidos no reator deve ser de até 130 kg por MW t. Nesse
estudo foi considerado o óxido metálico a base de cobre.
3.1.5 Combustão Química Cíclica com Geração de Energia
Até a presente data a tecnologia CLC foi diversas vezes comprovada a
nível laboratorial como uma opção viável para a queima de combustíveis
fósseis (ADANEZ et al., 2006; BERGUERAND; LYNGFELT, 2008; BISCHI et
al., 2011).
Assim, os próximos passos do desenvolvimento desta tecnologia devem
ser os estudos para o projeto uma planta em escala industrial, que demonstre a
viabilidade do processo (MARX et al., 2011).
Ishida e colaboradores (1987) desenvolveram um processo, mostrado na
Figura 17, para integração da combustão a partir do processo CLC com uma
unidade para geração de energia.
No processo proposto o gás natural, alimentado a 25 °C e 12 atm, é pré
aquecido até 120 °C. O gás aquecido passa por um saturador e a corrente final
possui 1,96 mol de água por mol de metano. Saturadores são eficazes para
aumentar a eficiência de plantas de energia (ISHIDA; ZHENG; AKEHATA,
1987). Esta corrente é novamente aquecida até 550 °C antes de ser injetada
dentro do reator de combustível. O combustível é queimado dentro do reator e
o óxido metálico Fe2O3 é reduzido. Os gases gerados deixam o reator e são
aquecidos até 1100 °C por dois trocadores de calor, essa corrente é alimentada
para uma turbina a gás para geração de energia. O gás exaurido da turbina é
utilizado para pré aquecer a corrente de alimentação e finalmente resfriado até
70 °C por um condensador. Como o gás não está diluído com ar atmosférico,
até 90% da água é condensada e reaproveitada no processo (ISHIDA; ZHENG;
AKEHATA, 1987).
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O agente oxidante do metal é ar atmosférico comprimido a 12 atm por um
compressor de dois estágios com resfriamento. Este ar é aquecido até 537 °C
e alimentado no reator de oxidação para oxidar o FeO. O gás exaurido do
reator é composto principalmente por nitrogênio a 1200 °C. Essa corrente é
resfriada até 1100 °C em um reaquecedor e encaminhado para uma segunda
turbina; o gás de exaustão desta turbina é reaquecido e alimentado em uma
terceira turbina. O gás proveniente da terceira turbina fornece calor para o
óxido metálico e para o reator de combustível, além de aquecer água utilizada
no saturador e pré aquecer o ar comprimido (ISHIDA; ZHENG; AKEHATA,
1987). Neste processo foi encontrada uma eficiência térmica igual a 50,2%,
considerando o poder calorífico inferior.

Figura 17 - Diagrama de processo

Fonte: (ISHIDA; ZHENG; AKEHATA, 1987)

Marx e colaboradores (2011) sugeriram um projeto de integração da
tecnologia CLC para geração de energia. Neste estudo foi proposto um projeto
básico

para

uma

unidade

geradora

com

capacidade

de

10

MW t.

Diferentemente de Ishida e colaborares (1987), o sistema proposto utiliza um
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sistema de cinco estágios composto de turbinas a vapor para geração de
energia elétrica. A Figura 18 mostra o processo proposto por Marx e
colaboradores (2011).

Figura 18 - Diagrama de processo

Fonte: (MARX et al., 2011)

Os resultados deste estudo sugerem que a obtenção de vapor com uma
temperatura de 520 °C a uma pressão de 60 bar absoluto. A utilização de
trocadores de calor para recuperação de energia e uma turbina de cinco
estágios com eficiência estimada de maneira conservadora aponta para uma
eficiência elétrica global entre 32,5 % até 35,8% (MARX et al., 2011). A Figura
19 mostra o fluxo de energia deste sistema.
Em um trabalho conceitual a integração do CLC com energia térmica
solar foi estudado, buscando uma eficiência energética melhor do sistema,
conforme mostrado na Figura 20 (JAFARIAN; ARJOMANDI; NATHAN, 2012).
Basicamente pretende-se utilizar a energia solar como fonte de calor,
aquecendo o óxido metálico antes de alimentá-lo ao reator de combustível. Um
fator limitante desta aplicação se deve ao fator de que apenas uma pequena
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fração, aproximadamente 6,5%, da energia solar consegue ser aproveitada
pelo sistema (JAFARIAN; ARJOMANDI; NATHAN, 2012).
Figura 19 - Fluxo de energia no processo de geração de 10 MWt

Fonte: (MARX et al., 2011)
Figura 20 - Sistema combinado de CLC e energia solar

Fonte: (JAFARIAN; ARJOMANDI; NATHAN, 2012)
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3.2

Captura de CO2 com Aminas
O processo de captura de CO2 através de aminas se baseia no princípio

fundamental da reação exotérmica e reversível entre um ácido fraco (H2CO3) e
uma base fraca (DEA) resultando na formação de um sal solúvel.
A captura de CO2 através de aminas consiste de uma coluna absorvedora
e uma de recuperação. No processo os gases resultantes da combustão são
conduzidos para uma coluna com enchimento, coluna absorvedora, entrando
em contado em contracorrente com uma solução aquosa rica em aminas. O
CO2 é absorvido pelo solvente e a corrente rica em CO2 é enviada para a
coluna regeneradora. Após a regeneração térmica da amina, ela é bombeada
para a coluna de absorção. O CO2 recuperado deixa a coluna de regeneração
para ser comprimido e posteriormente enviado a seu destino final (YU;
HUANG; TAN, 2012). A Figura 21 ilustra este processo.

Figura 21 – Esquema do processo de captura de CO2 com aminas

Fonte: (DOWELL et al., 2010)
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Uma vantagem desta processo para captura de CO2 deve-se ao fato de
ser uma tecnologia comprovada e comercializada por muitas décadas, mesmo
que não para captura de CO2 em plantas de geração de energia elétrica.
(DOWELL et al., 2010; YU; HUANG; TAN, 2012).
Conforme Dowell e colaboradores (2010), este processo tem a
desvantagem de exigir investimentos elevados de implantação e de operação.
Estima-se que a implantação de um processo de captura de CO2 em
plantas já operacionais irá resultar em uma perda de eficiência térmica do
processo de 35% até 45% (DOWELL et al., 2010), essas perdas incluem a
utilização de vapor para regeneração do solvente, compressão do CO2, e
demais custos associados ao processo de captura.
O processo de captura de CO2 com aminas acompanha preocupações
ambientais. Para cada tonelada de CO2 capturado serão emitidas para
atmosfera 0,0032 toneladas de aminas (IEA GREENHOUSE GAS R&D
PROGAMME, 2004), quando se considera as capacidades de geração das
termoelétricas atuais essas emissões serão significativas. De acordo com
Dowell e colaborares (2010) a falta de informações sobre o impacto das
emissões de aminas na saúde e no meio ambiente levanta preocupações,
especialmente se considerado que estudos preliminares indicam de a
degradação de aminas afetam a saúde dos seres humanos.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste item são apresentados os modelos de simulação utilizados para

representar os sistemas de CLC e de captura de com aminas e as equações
para o dimensionamento dos reatores de CLC. Novamente maior atenção é
dedicada a tecnologia de CLC do que a tecnologia de captura com aminas, já
que a tecnologia de CLC é inovadora e pouco testada em larga escalas
enquanto a captura com aminas é uma tecnologia comprovada.
4.1

Modelo Proposto para CLC
O sistema proposto, apresentado na Figura 22 é composto por dois

reatores, sendo um reator de redução e outro de oxidação, um ciclone para
separação de finos, um soprador de ar, um pré aquecedor de ar atmosférico,
um condensador de vapor d’água, dois trocadores de calor para geração de
vapor d’água, dois trocadores de calor para recuperação de calor, um trocador
para resfriamento da corrente de gases da combustão, um vaso separador de
gás líquido, um compressor de dióxido de carbono com três estágios de
compressão, um turbo gerador, e um condensador de vapor. Como carreador
de oxigênio foi selecionado o óxido de níquel.
O óxido será alimentado no reator de redução para a queima do
combustível, neste caso, metano puro.
O ar atmosférico será pré aquecido antes de ser alimentado no reator de
oxidação. Os gases resultantes da combustão são utilizados para pré aquecer
o ar atmosférico e também para reaquecer o condensado utilizado na geração
de vapor, antes de serem resfriados, quando a água gerada na reação de
combustão é condensada e separada da corrente gasosa. Após a
condensação

e

separação

da

água,

a

corrente

gasosa

composta

principalmente por dióxido de carbono é envida para o compressor. O produto,
CO2 pressurizado, estará pronto para destinação final.
Neste reator o carreador de oxigênio será oxidado e transportado
pneumaticamente até o ciclone. Como o processo de oxidação é exotérmico
gera-se uma correte de gás rica em nitrogênio com temperatura elevada . O
reator de oxidação necessita de um sistema secundário de resfriamento, é
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utilizado o conceito wet wall para retirada de calor resultante da oxidação e
aumentando a geração de vapor.
No ciclone o óxido é separado da corrente de gás quente e devolvido para
o reator de combustível. A corrente de gás quente é encaminhada para o
trocador de calor, gerando vapor.
O gerador de vapor utiliza o gás quente para gerar vapor d’água de alta
pressão para acionamento de um turbo gerador para geração de energia
elétrica.
A lista de equipamentos principais utilizados é a seguinte:
-

Reator de Redução (FR);

-

Reator de Oxidação (AR);

-

Ciclone (B1);

-

Trocadores para geração de vapor (B2, B3);

-

Trocadores para recuperação de calor (B12, B13);

-

Pré aquecedor de ar (B8);

-

Condensador de vapor (B6);

-

Resfriador de gases da combustão (B7);

-

Vaso separador gás-líquido (B9);

-

Compressores de gás carbônico (B14, B15, B16);

-

Turbogerador (B5);

-

Bomba de retorno de condensado (B10);

As siglas entre parênteses indicam o equipamento na Figura 22, as
corrente de entrada e saída de cada equipamento estão relacionadas no
Apêndice A.
4.2

Modelo Proposto para Captura com Aminas
O modelo proposto para esta tecnologia inicia-se já com o recebimento

dos gases de combustão gerados a partir de uma caldeira de leito circulante
convencional.
Os gases provenientes da combustão são introduzidos sob pressão na
coluna de absorção em contracorrente com a solução aquosa de amina. Neste
caso está sendo utilizado DEA. Os gases que deixam a coluna de absorção,
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cuja corrente é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, são
liberados para atmosfera.
O solvente rico em CO2 capturado é enviado para a coluna de
regeneração. Através de aquecimento o CO2 é removido do solvente que é
reciclado para a coluna de absorção. Os gases que deixam a coluna de
regeneração, cuja corrente é composta principalmente por CO2 e vapor d’água,
são encaminhado para separação da água e compressão do CO2.
O processo conta com um trocador de calor para recuperação de energia,
pré aquecendo a corrente de solvente rica em CO2 antes da sua entrada na
coluna de regeneração, um resfriador de gases da combustão e um de
solvente. A Figura 23 ilustra o processo.
Os principais equipamentos deste processo são:
-

Compressor de gases da combustão (K-100);

-

Coluna de absorção (ABSORVER);

-

Coluna de regeneração (REGENERATOR);

-

Trocador de calor para recuperação de energia (E-100);

-

Condensador

da

coluna

de

regeneração

(DENTRO

DO

REGENERATOR);
-

Refervedor da coluna de regeneração (E-101);

-

Vaso separador gás-líquido (V-100);

-

Bomba de retorno de solvente (P-100);

-

Resfriador de solvente (E-103);

-

Resfriador de gases da combustão (E-102);

As siglas entre parênteses indicam o equipamento na Figura 23, as
corrente de entrada e saída de cada equipamento estão relacionadas no
Apêndice B.
4.3

Metodologia

4.3.1 Simulação Captura com Aminas
Foi utilizado o simulador de processos HYSYS, para o desenvolvimento
deste estudo. Para a simulação do processo de captura com aminas, foi
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selecionado o modelo termodinâmico de fases multicomponentes DBR Amines
Pack e como amina foi escolhida dimetiletalonamina (DEA).
O modelo termodinâmico para simulação com aminas foi validado a partir
da documentação fornecida pelo software (ASPENTECH, 2011).
Foram simuladas algumas condições operacionais a fim de se encontrar
um melhor ponto de operação considerando a maior captura de CO2 possível
com o menor consumo de energia para regeneração do solvente.
Estudou-se o efeito da pressão de operação e da vazão de solvente na
coluna de absorção. Uma vez determinadas as melhores condições de
operação da coluna de absorção o consumo de vapor na coluna de
regeneração foi avaliado. Também estudou-se se o efeito da concentração da
amina na solução. A Figura 23 apresenta o fluxograma do processo.
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Figura 22 - Simulação do processo CLC

Fonte: o autor
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Figura 23 - Simulação do processo de captura com aminas

Fonte: O autor
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4.3.2 Simulação CLC
Foi

utilizado

o

simulador

de

processos

ASPEN

Plus,

para

o

desenvolvimento deste estudo.
Conforme Carlson (1996), a escolha do modelo termodinâmico irá
determinar o sucesso da simulação. O próprio simulador apresenta uma arvore
de decisão para facilitar a escolha do modelo termodinâmico. Inicialmente
definindo se os componentes são polares ou apolares, se formam eletrólitos ou
não, se os componentes são hipotéticos ou reais. Com auxílio desta ferramenta
e experiência do autor o modelo mais apropriado foi selecionado.
Para a simulação do processo CLC, foi selecionado o modelo
termodinâmico de fases multicomponentes Soave-Redlich-Kwong (SRK).
Foi elaborado um modelo básico no qual se implantou dois reatores de
leito fluidizado, sendo ambos simulados pelo modelo SRK. Este modelo básico,
apresentado na Figura 24, será complementado pelos equipamentos
acessórios e turbinas para completar o sistema gerador de energia.

Figura 24 - Modelo básico para validação do modelo termodinâmico

Fonte: O autor

Para validação do modelo escolhido será utilizado reator de Gibbs. O
reator de Gibbs permite alcançar o equilíbrio de uma reação minimizando a
energia livre de Gibbs considerando todos os possível produtos.
A corrente GAS possui a composição molar apresentada na TABELA 6.
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Tabela 6 - Composição da corrente GAS

Componente Fração Molar
CH4
0.8978
C2H6
0.0582
C3H8
0.0231
C4H10-01
0.0039
C4H10-02
0.0053
C5H12-01
0.0013
C5H12-02
0.0008
C6H14-01
0.0006
N2
0.0027
Fonte: o autor
A composição do gás é a mesma que foi utilizada nos dados de literatura
utilizado para validação do modelo.
A Tabela 7 apresenta a composição molar da corrente OXIDO, a Tabela 8
a composição molar da corrente EXAUSTO, e a Tabela 9 a composição molar
da corrente METAL.
Tabela 7 - Composição da corrente OXIDO

Componente Fração Molar
NIO
1.0000
Fonte: o autor
Tabela 8 - Composição da corrente EXAUSTO

Componente
CH4
C2H6
C3H8
C4H10-01
C4H10-02
C5H12-01
C5H12-02
C6H14-01
N2
H2
H2O
CO
CO2
Fonte: o autor

Fração Molar
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0008
0.0046
0.6456
0.0038
0.3452
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Tabela 9 - Composição da Corrente METAL
Componente

Fração Molar

NIO
NI
Fonte: o autor

0.9743
0.0256

Foi alimentado óxido em excesso para garantir a combustão total do
combustível.
Para validar o modelo, os resultados obtidos com o simulador de
processos foram comparados com dados obtidos da literatura. As condições de
operação serão as mesmas que foram utilizadas pelas referências da literatura.
A comparação dos dados experimentais da literatura com os dados obtidos
com o simulador de processo permitirá confirmar a validade do modelo
termodinâmico adotado.
4.4

Validação do Modelo Termodinâmico
O carreadores de oxigênio selecionado para validação do modelo

termodinâmico foi o óxido de níquel (NiO). A grande disponibilidade de dados
experimentais na literatura guiou esta decisão. O modelo elaborado como
reator de Gibbs foi confrontado contra os dados de literatura.
A partir dos resultados obtidos pelo simulador de processo é possível
afirmar que o modelo termodinâmico escolhido concorda com os resultados
experimentais da literatura escolhida.
4.5

Balanços de Massa e Energia
Como condições de contorno foram adotadas as seguintes premissas:
- O combustível utilizado é metano puro (CH4);
- O vapor gerado será superaquecido com pressão de 92 bar g e
temperatura de 490 °C;
- A temperatura ambiente adotada será 20 °C;
- A vazão de combustível será equivalente a 100 MW t;
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- O poder de combustão inferior (PCI) do combustível é 50 MJ/kg;
- O sistema irá operar a pressão atmosférica;
- O carreador de oxigênio será o óxido metálico Ni/NiO;
- A densidade do carreador será 3.250 kg/m³;
Os balanços materiais e de energia são gerados pelo simulador de
processo. Uma vez definidas as condições de contorno da simulação o
simulador de processos gerará tabelas com as condições termodinâmicas de
cada corrente. Os balanços de massa e energia serão apresentados nos
apêndices A e B deste trabalho.
4.6

Dimensionamento dos Reatores de Oxidação e de Redução
A partir dos balanços de massa obtidos pelo simulador é possível

prosseguir com o dimensionamento dos reatores redução e oxidação, além dos
demais equipamentos de processo.
A Figura 25 identifica as principais dimensões que necessitam ser
definidas para o dimensionamento dos reatores.
Figura 25 - Principais dimensões dos reatores de processo

Fonte: (NAQVI; WOLF; BOLLAND, 2007)
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Assumindo a completa combustão do combustível alimentado, a vazão
necessária para uma dada capacidade de geração de energia térmica é obtida
pela equação, conforme Lyngfelt e colaboradores (2001):

onde
solicitada, e

=

(3)

é a vazão mássica de combustível,

é a energia térmica

é o poder de combustão inferior do combustível.

Analogamente a quantidade de oxigênio necessária para a combustão é
obtida pela equação:

onde,
oxigênio,

=

(4)

é a vazão mássica de oxigênio,
é a massa molar do combustível, e

é a massa molar do
é a razão estequiométrica

entre o combustível e o oxigênio.
De acordo com Lyngfelt e colaboradores (2001) é preciso determinar as
velocidades de fluidização dos reatores.
A velocidade de fluidização no reator de oxidação é definida pela
equação:

onde
,

,

=

(5)

é a velocidade de fluidização (m/s) ,

é a vazão de ar (kg/s),

3

é o volume específico do gás (m /h) na temperatura ambiente,

área da secção transversal do reator (m2),
reator de oxidação (K), e

éa

é a temperatura de operação do

é a temperatura ambiente (K).

Da mesma maneira a velocidade de fluidização no reator de redução é
definida pela equação:

onde

=

é a velocidade de fluidização (m/s) ,

combustível (kg/s),
ambiente,

,

,

(6)
é a vazão de

é o volume específico do gás (m3/h) na temperatura

é a área da secção transversal do reator (m2),

é a
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temperatura de operação do reator de redução (K), e
ambiente (K). O termo

é a temperatura

denota a razão de recirculação interna no reator de

redução.
Para o reator de oxidação é necessário garantir que a velocidade de
fluidização ultrapasse a velocidade terminal, uma vez que este reator irá operar
sob um regime de transporte pneumático.
A velocidade terminal,

, é obtida através da equação proposta por

KUNNI e LEVENSPIEL (1969).

Onde

=

(

é a densidade da partícula,

viscosidade dinâmica do gás, e

)

/

(7)

é a densidade do gás,

é a

é o diâmetro da partícula.

Para o reator de redução é necessário ultrapassar a velocidade mínima
de fluidização e evitar a velocidade terminal.
A velocidade mínima de fluidização

é obtida através da equação

proposta por KUNNI e LEVENSPIEL (1969).

onde

(8)

é a esfericidade da partícula,

densidade da partícula,
do gás,

=

é o diâmetro da partícula,

é a densidade do gás,

é a aceleração da gravidade, e

éa

é a viscosidade dinâmica

é a porosidade do leito.

É importante salientar que a equação (8) é válida para um número de
Reynolds menor que 20, no caso da velocidade mínima de fluidização e a
equação (7) é válida e para um número de Reynolds entre 0.5<

<500 para a

velocidade terminal. Para certificar que a equação está dentro do limite válido
utilizou-se a equação a seguir:
=

(9)
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onde

é o número de Reynolds,

densidade do gás,

é o diâmetro da partícula, ,

é a viscosidade dinâmica do gás,

éa

é a velocidade

terminal.
A viscosidade do gás,

, na temperatura de operação dos reatores é

obtida pela seguinte equação, conforme Wolf (2004).

onde

= 5.55556 10

2.04475 10

é a viscosidade dinâmica, e

+ 4.79114 10

+ 1.57354 10

(10)

é a temperatura de operação. Essa

relação é válida para uma faixa de temperatura entre 700 ºC até 1250 ºC.
A densidade do ar e do metano foi corrigida para temperatura de
operação utilizando a equação do gás ideal.

onde

=

(11)

é a densidade corrigida,

constante universal dos gases, e

é a massa molar do gás,

éa

é a temperatura.

Conforme Naqvi e colaboradores (2007), para um dado diâmetro de reator
obtêm-se um determinada velocidade da partícula, que deve atender as
velocidades mínima de fluidização e a velocidade terminal, assim a vazão de
sólidos carregados do fundo do reator de oxidação é calculada conforme a
equação:

onde,

=

(

)

é a vazão de sólidos deixando o reator de oxidação (kg/s) e

é a área da secção transversal do reator de oxidação,
leito fluidizado,

(12)

é a porosidade do

é a densidade do carreador de oxigênio.

de fluidização do reator de oxidação, e

é a velocidade

é a velocidade terminal da partícula.

O inventário de sólidos no reator de oxidação é obtido pela equação:

onde

=

é o inventário de sólidos no reator de oxidação,

secção transversal do reator,
a porosidade do leito fluidizado.

(13)
é a área da

é a densidade do carreador de oxigênio, e

é
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O inventário de sólidos no reator de redução é obtido pela equação:

onde

=

(14)

é o inventário de sólidos no reator de oxidação,

da secção transversal do reator,

é a área

é a densidade do carreador de oxigênio, e

é a porosidade do leito fluidizado.
O tempo de residência dentro dos reatores é definido, conforme Naqvi e
colaboradores (2007), pelas equações abaixo.
Para o reator de oxidação:

E para o reator de redução:

onde

e

=

(15)

=

(16)

indicam os tempos de residência dos reatores de

oxidação e redução respectivamente.
Já a altura dos reatores de oxidação e de redução podem ser
determinadas pelas equações abaixo, conforme sugerido por Naqvi e
colaboradores (2007).
=
onde,

=

, (m) representa a altura do reator de oxidação,

secção transversal do reator (m2),

(17)
(18)
é a área da

é a densidade do material (kg/m3), e

a

porosidade do leito.
onde,

, (m) representa a altura do reator de oxidação,

da secção transversal do reator (m2),
porosidade do leito.

é a área

é a densidade do material (kg/m3), e

a
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4.7

Perda de Carga nos Reatores de Redução e Oxidação
A perda de carga

onde,

) nos reatores é calculada pela equação:

representa a perda de carga no leito fluidizado,

carga na placa do distribuidor de gás, e

(19)
a perda de

é a perda de carga no ciclone.

A perda de carga no leito fluidizado pode ser calculada através dos
trabalhos Kunii e Levenspiel (1964).
= 1.2

(20)

= 0.4

(21)

Já a perda de carga no distribuidor é obtida pela equação:

A perda de carga nos ciclones,

, foi considerada constante e igual a

20 mbar.
4.8

Espessura do Casco do Reatores
Para o dimensionamento da espessura mínima do casco dos reatores

será adotado o método de cálculo conforme código ASME – Secção VIII,
Divisão 1, conforme Telles, 2003.
Para cascos cilíndricos o valor mínimo deve seguir a seguinte fórmula:

onde,

=

.

+

representa a espessura mínima,

a pressão interna de projeto,
eficiência das soldas, e

(22)
é o raio interno do cilindro,

é a tensão admissível básica do material,

é
éa

é a margem para corrosão.

Para tampos toriesféricos deve-se seguir a seguinte formula:

onde,

=

.

.

+

representa a espessura mínima,

pressão interna de projeto,
eficiência das soldas, e

(23)
é o raio da coroa central,

éa

é a tensão admissível básica do material,

éa

é a margem para corrosão.
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4.9

Potência do Ventilador
O ventilador de ar precisar ser capaz de vencer as perdas de carga do

reator de oxidação e do ciclone. A potência necessária para este trabalho é
dada pela equação da vazão para um processo adiabático reversível
(LYNGFELT; LECKNER; MATTISSON, 2001).

onde,

(

=

)

1

(24)

é a pressão na entrada do ventilador, aqui assumida como

pressão atmosférica,

é a vazão mássica de ar,

ar na condição ambiente, e

é o volume específico do

é o coeficiente isentrópico.

4.10 Dimensionamento dos Trocadores de Calor
Para o dimensionamento de trocadores de calor é bastante comum utilizar
a carga térmica como ponto inicial, conforme a equação 25:

onde,
(W.m2.K), e

=

é a carga térmica (kW),

(25)
é o coeficiente de troca térmica

(K) é a temperatura média logarítmica.

4.11 Dimensionamento das Bombas, Compressores de CO2, e Turbinas
O dimensionamento das bombas, dos compressores de CO2, e da turbina
foram feitas a partir dos resultados obtidos da simulação.
4.12 Demais Itens de uma Planta Industrial
Itens como tubulações, válvulas, instrumentação e controles serão
avaliados na forma de índices, sendo que é uma prática comum na avaliação
de projetos conceituais.
4.13 Avaliação do Valor do Investimento
Conforme Peter, Timmerhaus, e West (2003) o projeto de um processo
industrial deve representar uma planta para a produção de um produto que
possa ser vendido com lucro. O lucro pode ser definido como a diferença entre
o valor recebido e a soma de todos os custos é necessário que o projeto
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considere o custos diretos (matéria prima, mão de obra e utilidades) e os
custos

indiretos

(administração,

distribuição,

e

venda)

durante

o

desenvolvimento do projeto.
Para estimativa do valor de investimento os custos diretos que devem ser
considerados podem ser resumidos a seguir.
A compra de equipamentos deve considerar todos os equipamentos da
lista de equipamentos, peças sobressalentes, frete, taxas, seguro, e
impostos.
A instalação dos equipamentos comprados deve considerar os custos
para instalação dos mesmos, suportes, pintura, e isolamento térmico e ou
acústico.
Instrumentação e controle deve contemplar os custos de compra dos
instrumentos, instalação, calibração, computadores para supervisão e
softwares.
Tubulação deve prever os custos dos materiais, instalação, juntas e
válvulas, além do isolamento térmico.
Sistemas elétricos devem ser orçados contendo painéis elétricos,
variadores de velocidade, motores, conduites, cabos, aterramento, e
instalação.
Prédios temporários e definitivos do empreendimento. Incluindo sistemas
de ar condicionado, mobiliário, arquitetura dos prédios, sistemas de
detecção e combate a incêndios.

Os custos indiretos que compõe o valor de investimento são:
A engenharia e supervisão devem ser orçadas dentro deste item.
Custos legais com licenças e contratos.
Uma reserva financeira para despesas não previstas.

Peter, Timmerhaus, e West (2003) definem cinco tipos de estimativa de
investimento:
Estimativa da ordem de grandeza, incerteza acima de ± 30%;
Estimativa de estudo, incerteza até ± 30%;
Estimativa preliminar, incerteza até ± 20%;
Estimativa detalhada, incerteza até ± 10%;
Estimativa definitiva, incerteza até ± 5%;
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Neste trabalho adotou-se fazer uma estimativa da ordem de grandeza do
investimento. Uma prática comum na indústria de engenharia é a adoção de
fatores para estimativa de investimento baseado no valor de compra dos
equipamentos. Diferentes projetos podem ter percentuais diferentes, entretanto
os valores médios praticados resultam em bons resultados práticos. Os
percentuais normalmente praticados na indústria de engenharia são mostrados
na Tabela 10.

Tabela 10 - Índices práticos na engenharia para estimativas de investimento

Área
Transporte e Seguro
Montagem
Automação
Tubulação
Elétrica
Civil e Arquitetura
Terraplanagem e Jardinagem
Utilidades
Engenharia e Supervisão
Construção e Supervisão
Permissões e Licenças
Contingências

Índice
0,10
0,47
0,36
0,68
0,11
0,19
0,10
0,70
0,33
0,66
0,04
0,44

Fonte: (PETERS; TIMMERHAUS; WEST, 2003)
Uma vez definido o valor do investimento é possível avaliar o quanto cada
item representa no investimento total. A Figura 26 ilustra um desmembramento
típico de um investimento.
Após a valorização do investimento a viabilidade financeira pode ser
investigada. Para isso foi estimado um custo operacional considerando
despesas com insumos, mão de obra, e outras despesas variáveis e não
variáveis. Com essas informações será possível determinar a viabilidade do
processo.
Foi adotado um valor mínimo de retorno do investimento (mar). De acordo
com Peter, Timmerhaus, e West (2003) não existe um formula para definição
deste número. Este valor é definido puramente pela experiência do investidor.
Contudo é sugerido os seguintes valores dependendo do risco associado. A
Tabela 11 demonstra os valores típicos.
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Figura 26 - Percentual do investimento
Contigências
2%

Elétrica
3%

Isolamento
1%

Ventilação
1%

Automação
6%
Tubulação
8%

Equipamentos
41%

Montagem
11%

Engenharia
13%

Obras civis
14%

Fonte: O autor
Tabela 11 - Avaliação do risco versus retorno mínimo aceitável

Investimento
Investimento
Seguro Corporativa
Ampliação
de
capacidade em um
mercado consolidado
Novo produto em
um
mercado
consolidado ou novo
processo tecnológico
Novo
produto
através de uma nova
tecnologia
Desenvolvimento
de uma nova tecnologia
e mercado

Risco

Retorno Mínimo
Aceitável - mar

Seguro

4% – 8%

Baixo

8% – 16%

Médio

16% – 24%

Alto

24% – 32%

Muito Alto

32% – 48%

Fonte: (PETERS; TIMMERHAUS; WEST, 2003)
Não foi considerado o custo do capital nesta análise, quando comparado
com outras oportunidades de investimento, como títulos ou aplicações
financeiras.
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Para o cálculo de rentabilidade utilizou-se o método ROI (Return On
Investment). A rentabilidade através do ROI baseia-se na razão entre o lucro
pelo investimento.
O ROI pode ser expresso pela equação:

Onde

=

é um percentual por ano,

(26)
é o lucro anual, e

é o

investimento total. Foi considerado apenas uma demanda fixa sem variações
sazonais.
Para Peter, Timmerhaus, e West (2003) essa definição concorda com os
valores da Tabela 11, podendo ser comparados diretamente. Se o ROI for igual
o superior ao mar o investimento oferece um retorno aceitável.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste item serão apresentados os resultados para validação dos modelos

termodinâmicos adotados para os modelos de simulação CLC e de captura de
CO2 com aminas.
5.1

Validação do Modelo CLC
Para validar o modelo termodinâmico adotado os dados e condições

utilizadas para a simulação com óxido de níquel foram os mesmos que os que
foram utilizados no trabalho referência e apresentados no item 4.3.2 desta
dissertação (LINDERHOLM et al., 2008), A Tabela 12 sumariza os resultados
encontrados

Tabela 12 - Confrontação de resultados para óxido de níquel
Fração Molar Base Seca
CH4
N2
H2
CO
CO2
Total

Simulação 850 ºC
0.00%
0.23%
1.16%
0.70%
97.91%
100.00%

Referência 850 ºC
<0.1% até 1.0%
1.15%
0.64%
98.0% até 99.5%

Fonte: O autor

O nitrogênio presente nos resultados da simulação desta literatura estava
presente no combustível alimentado. A composição do combustível utilizado foi
89,78% vol. CH4, 5,82% vol. C2H6, 2,31% vol. C3H8, 0,39% vol. i-C4H10, 0,53%
vol. n-C4H10, 0,12% vol. i-C5H12, 0,08% vol. n-C5H12, 0,06% vol. i-C6H14, 0,62%
vol. CO2 e 0,27% vol. N2, conforme apresentado na Tabela 6.
Os resultados concordam adequadamente com os valores obtidos na
planta piloto dos autores. Com base nos resultados o modelo SRK foi
considerado adequado para representar os cálculos termodinâmicos de
equilíbrio no modelo estudado. A Figura 27 ilustra os resultados obtidos.
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Figura 27 - Gráfico da Concentração de Gases na Saída do Reator de Redução
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H2-Literatura

900

950

H2-Simulação

Fonte: O autor

A diferença entre os valores obtidos na simulação com os valores da
literatura não ultrapassou 0,09% no pior caso. Para simuladores de processo
esta diferença entre resultados pode ser desprezada, por ser tratar de um
modelo matemático. A Tabela 13 contém os valores de variação.

Tabela 13 - Variação entre as concentrações obtidas pelo simulador e literatura

Variação CO
Variação H2
Fonte: O autor

650 ºC
0,01%
-0,01%

750 ºC
0,04%
0,00%

850 ºC
0,06%
0,01%

900 ºC
0,09%
0,02%
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Os parâmetros para o dimensionamento do sistema no modelo proposto
são apresentado na Tabela 14. As características do carreador de oxigênio
utilizado são apresentadas na Tabela 15:

Tabela 14 - Parâmetros de processo utilizados no modelo matemático
Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidade

Combustível (CH4)

100

MW

Temperatura de operação do reator de oxidação

1203

K

Temperatura de operação do reator de redução

1173

K

Razão de recirculação interna do reator redução

1,05

-

Porosidade do leito de oxidação

0,01

-

Porosidade do leito de redução

0,40

-

Eficiência do ventilador

0,9

-

101,3

kPa

Tempo de residência reator de oxidação

60

s

Tempo de residência reator de redução

60

s

Pressão Ambiente

Fonte: O autor
Tabela 15 - Parâmetros do carreador de oxigênio
Parâmetro

Símbolo

Valor

Unidade

Ni/NiO

-

-

Densidade

3250

kg/m

Conversão do carreador no reator de oxidação

1,00

-

Conversão no carreador no reator de redução

0,03

-

Carreador

3

Fonte: O autor
É importante notar que diferentes carreadores de oxigênio resultam em
diferentes dimensões de reatores, já que a densidade do material é fator
determinante no cálculo destes equipamentos.
A partir da equação (12) é possível analisar a influência da densidade do
carreador no projeto dos reatores de oxidação e de redução. Uma vez definida
a área da seção transversal a velocidade superficial da partícula será
consequência, a porosidade do leito é constante, e a velocidade terminal irá
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variar conforme a densidade do material e assim bem como a quantidade de
material

transportado.

As

constantes

assumidas

nos

cálculos

de

dimensionamento dos equipamentos são apresentas na Tabela 16.

Tabela 16 - Valores assumidos para dimensionamentos dos equipamentos do modelo
apresentado
Item

Símbolo

Valor

Unidade

Poder de combustão inferior do combustível

50

MJ/kg

Razão estequiométrica

2

-

Temperatura ambiente

293

K

Massa molar do ar

28.8

kg/kmol

Massa molar do combustível

16

kg/kmol

Massa molar do oxigênio

32

kg/kmol

0.841

m3/kg

1.50

m3/kg

9.81

m/s2

1.4

-

Volume específico do ar
Volume específico do combustível
Aceleração da gravidade
Coeficiente isentrópico do ventilador

,

,

Fonte: O autor

A vazão de recirculação de sólidos, obtida através da equação (12) e
confirmada pelos resultados da simulação, impacta diretamente na temperatura
de operação do reator de redução, porém, tem influência insignificante no
reator de oxidação. Contudo o impacto no reator de redução também se torna
muito pequeno a partir de uma dada vazão de recirculação. A Figura 28 ilustra
esta relação. Apesar de ser interessante do ponto de vista energético que os
dois reatores operem com temperaturas maiores, vazões de recirculação muito
elevadas reduzem o tempo de residência das partículas dentro dos reatores.
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Figura 28 - Gráfico temperatura dos reatores versus recirculação de sólidos
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940
920
900
880
860
840
820
0

2500

5000

7500

10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500

Vazão de Recirculação de Sólidos, kg/s
T Reator Redução Níquel

T Reator Oxidação Níquel

Fonte: O autor

Vale lembrar que para o óxido de níquel a reação que ocorre no reator de
redução é endotérmica e a reação que ocorre no reator de oxidação é
exotérmica. O calor de reação das reações para os reatores de redução e
oxidação são, respectivamente (ADANEZ et al., 2012):
4

+

4

+

= 156,5

/

479,4

/

4

+2

+2
4

(27)

(28)

Assim a vazão de recirculação transporta calor para manter o reator de
redução operando. Uma vez definida a vazão de recirculação suficientemente
elevada para manter a temperatura desejada no reator de redução. A altura do
reator será consequência do tempo de residência desejado. Quanto maior o
tempo de residência mais alto será o reator.
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Conforme Gayan e colaboradores (2008), obtém-se uma completa
conversão do óxido metálico com níquel após 30 segundo, tanto para redução
com para oxidação. A Figura 29 ilustra os resultados obtidos pelo pesquisador.

Figura 29 - Conversão do óxido metálico de níquel versus tempo

Fonte: (GAYAN et al., 2008)

Assim foi adotado um tempo de residência de 60 segundos para o
dimensionamento dos reatores, que pode ser caracterizado como adequado
para uma primeira estimativa de uma planta desta capacidade. Com a definição
do tempo de residência a altura do equipamento e o inventário de sólidos
também se definem.
O inventário de sólidos, equações (12) e (13), é consequência das
definições de tempo de residência e altura do reator.
5.2

Resultados do Dimensionamento

5.2.1 Reatores
A Tabela 17 mostra os resultados obtidos para o dimensionamento os
reatores de redução e de oxidação.
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Tabela 17 - Resultados do dimensionamento dos reatores

Equação
3
4
5
6
7
8
9
10
11 red
11 ox
12
13
14
15
16
17
18
19 red
19 ox
22
23

Resultados
2
40,5
1,89
0,42
1,57
0,008
1,29
5,35x10-5
0,369
0,292
902
53.865
52.820
60
60
19
1,4
29.587
11.195
10
10

Unidade
kg/s
kg/s
m/s
m/s
m/s
m/s
kg/m.s
kg/m3
kg/m3
kg/s
kg
kg
s
s
m
m
Pa
Pa
mm
mm

Fonte: O autor
Ao final da simulação o modelo foi capaz de converter 7.200 kg/h de
combustível em 116.390 kg/h de vapor d’água sob uma pressão de 92 bar g e
uma temperatura de 490 ºC, toda essa massa de vapor está disponível para
acionamento da turbina, gerando assim 39.171 kWh. A corrente de vapor deixa
a turbina a uma temperatura de 37 ºC e uma pressão de 0,05 bar a.
Foi utilizada uma turbina com eficiência isentrópica de 90%. Apesar de
ser um valor elevado já é possível atingir este nível de eficiência conforme
Weston (2000).
Com os valores acima determinou-se o peso do reatores como sendo,
73.700 kg para o reator de oxidação e 11.773 kg para o reator de redução.
Esses pesos são baseados na densidade do aço inox, que apresenta
propriedades que atendem as necessidades do processo. Este aço inox possui
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uma densidade de 8.000 kg/m3 e um preço de referência US$ 2.500 por
tonelada.
O valor do custo desses equipamento foi estimado conforme proposto
por Peter, Timmerhaus, e West (2003) na página 553. Encontrou-se um custo
estimado de US$ 278.900,66 e US$ 87.582,14 para os reatores de oxidação e
redução, respectivamente. Foram considerados nestes valores os custos de
internos, bocais, transporte, e acessórios.
5.2.2 Trocadores de Calor
A partir da equação 25 foram calculadas as áreas de troca térmica
necessárias para cada trocador de calor. O material de construção utilizado é o
aço inox e o valor estimado por metro quadrado de área de troca térmica é
igual a US$ 265. A Tabela 18 mostra as dimensões e valores dos trocadores
de calor. Conforme figura 14-18 na página 682 do livro de Peter, Timmerhaus,
e West (2003).
Tabela 18 - Dimensionamento e custo dos trocadores de calor

Trocador
B2
B3
B6
B7
B8
B11
B12
B13
Total

Carga Térmica
(MW)
11,7
27,5
64,4
6,3
64,1
57,0
3,5
3,3

LMTD
U
(°C)
(W/m2 °C)
177,4
1.000
189,1
1.000
4,7
3.000
28,5
1.000
3.28
1.000
189,1
1.000
62,4
1.000
24,8
1.000

Área
Custo
(m2)
(US$)
66,4
17.608,92
145,5
38.551,82
4533,8 1.201.445,15
222,1
58.57,59
51,2
16.976,56
301,4
79.878,37
56,9
15.076,12
135,9
36.010,08
1.464.404,92

Fonte: O autor

5.2.3 Ventilador de Ar para o Reator de Oxidação
Da equação 24 foi calculada a potência necessária para o soprador de ar
para o reator de oxidação. Para o acionamento deste equipamento será
necessário uma potência de 467 kW. Para esta potência este equipamento
custa US$

45.000,00, valor

Timmerhaus, e West (2003).

estimado

conforme

proposto por

Peter,
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5.2.4 Bombas, Compressores de CO2, e Turbina
Foi considerada uma bomba para retorno de condensado, um compressor
de três estágios para compressão do gás carbônico, e uma turbina de
condensação total para geração de eletricidade.
Os custos estimados para estes equipamentos foram, novamente, obtidos
a partir das informações de Peter, Timmerhaus, e West (2003).
Estimou-se um custo de US$ 90.000,00 para a bomba de retorno de
condensado; para o compressor de gás carbônico foi estimado um custo de
US$ 4.299.975,00 e para a turbina de condensação foi estimado um custo de
US$ 4.500.000,00.
5.2.5 Ciclone e Vaso Separador de Líquido
Para o ciclone foi estimado um custo de US$ 87.351,00 e para o vaso
separador de líquido foi estimado um valor de US$ 75.000,00. Ambos
equipamentos foram considerados como feitos de aço inox.
5.2.6 Custo Total de Equipamentos
Compilando os valores dos equipamentos principais apresentados na
Tabela 19, obteve-se o custo total dos equipamentos.

Tabela 19 - Custo dos equipamentos

Equipamentos
Reator Redução
Reator Oxidação
Trocadores de Calor
Bomba Centrifuga
Compressor de CO2
Turbina
Ciclones
Vaso Separador
Soprador
Total
Ajuste Inflação Período (2002 – 2013) (29,8%)
Fonte: O autor

Valor (US$)
278.900,66
87.582,14
1.464.404,92
90.000,00
4.299.975,00
4.500.000,00
87.351,00
75.000,00
45.000,00
10.928.213,72
14.184.821,41
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5.2.7 Valor Total do Investimento
A partir dos custos dos equipamentos o valor total do investimento foi
avaliado. Os resultados são apresentados na Tabela 20. Os índices utilizados
na Tabela 20 foram ajustados confirmo a experiência do autor baseado nos 13
anos de experiência em empresas de projeto.
Tabela 20 - Valor do investimento

Custos Diretos
Custo do Equipamento
Transporte e Seguro
Subtotal Equipamentos
Montagem
Automação
Tubulação
Elétrica
Obras Civis
Ventilação
Isolamento
Utilidades
Carga de Óxido
Subtotal Custos Diretos

Índice
0,10

US$ (x103)
14.185
1.419
15.604

0,47
0,26
0,31
0,10
0,22
0,05
0,05
0,70

7.334
4.057
4.837
1.560
3.433
0.780
0.780
10.922
1.800
51.107

Engenharia
Construção
Permissões e Licenças
Contingências
Subtotal Custos Indiretos

0,50
0,34
0,05
0,10

7.802
5.305
0.780
1.560
15.447

Capital para Investimento

0,89

13.887

Custos Indiretos

Custo Total do Investimento

96.045

Fonte: O autor
5.2.8 Custos Operacionais
Os custos operacionais do processo foram estimados com base nos
preços dos insumos praticados no mercado nacional.
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Adotou-se um fator de disponibilidade de 95% para a produção de
energia, que equivalem a 8.322 horas de operação por ano.
O consumo de gás combustível pelo processo é de 5.414,4 m3/h para
geração de 39,17 MW de energia. O custo do gás natural para termoelétricas,
conforme informado pela Petrobrás (PETROBRAS, 2013), foi de 4,50
US$/MMBTU ou 0,167 US$/Nm3. Assim, o custo de gás natural totaliza US$
7,524,792,35.
Estima-se uma reposição de 6 toneladas por ano de óxido devido a
perdas processuais, o que acarreta num custo de US$ 90.000,00. Dessa forma,
o custo total de matéria prima totaliza US$ 7.655.815.88.
Para avaliação dos custos variáveis de operação foram considerados os
itens conforme Tabela 21. Para avaliação dos custos não variáveis de
operação foram considerados os itens conforme Tabela 22.
Tabela 21 - Custos operacionais variáveis

Custos Variáveis

Matéria Prima
Mão de Obra
Supervisão
Utilidades
Manutenção
Peças
Total Variável

Índice

Base

0,15
0,03
0,01
0,15

da mão de obra
da matéria prima
do investimento
da manutenção

0,920
7.656
97.121
0,971

US$
(milhões)
7.656
0,920
0,138
0,230
0,971
0,146
10.060

Fonte: O autor
Tabela 22 - Custos operacionais não variáveis

Custo Não Variáveis
Impostos
Seguros
Empréstimos
Aluguel
Depreciação
Total Não Variável
Fonte: O autor

Índice
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

do investimento
do investimento
do investimento
do investimento
calculado separado

Base
96.045
96.045
96.045
96.045
96.045

US$ (milhões)
1.921
0,960
0.000
0.000
0.000
2.881
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Despesas gerências e administrativas também foram consideradas e
calculadas com base nas despesas com Supervisão, Manutenção e Mão de
Obra. Foi aplicado um índice de 0,60 sobre o total de despesas dos três itens
mencionados anteriormente, que somados totalizam US$ 3,202 milhões,
resultando em um custo anual igual a US$ 1,921 milhões.
O custo total de produção foi quantificado como a soma dos resultados
dos custos variáveis, não variáveis e gerenciais. O valor total do custo de
produção encontrado é igual a US$ 14,191 milhões.
5.2.9 Viabilidade Econômica do Processo
Uma vez calculados o valor do investimento e os custos operacionais é
possível realizar uma análise de viabilidade financeira do processo. Para isso
deve-se considerar o valor de venda da energia elétrica gerada. A produção
anual de energia elétrica será de aproximadamente 325,97 GWh. O valor de
venda de energia elétrica, conforme informado pela Câmara Comercialização
de Energia Elétrica, foi de 180,99 US$/MWh, de forma que espera-se um
faturamento bruto anual de aproximadamente US$ 58.997.310,00.
A Tabela 23 demonstra a evolução do investimento em um período de
dez anos de operação da planta. foi considerado um prazo de 36 meses para a
implantação do empreendimento. Além disto considerou-se também um
aumento gradativo da produção. No primeiro ano uma produção com 50% da
capacidade, no segundo ano 90% da capacidade e a partir do terceiro ano
100% da capacidade.
Considerando os resultados apresentados é possível obter-se, no caso
menos otimista, um ROI de 19% e um payback de 3 anos, o que indica que o
processo é economicamente viável considerando o risco do investimento como
médio, com mar entre 16% - 24%. Neste caso considerou-se que durante o
período de 10 anos haverá um aumento de 6% ao ano dos custos diretos e
indiretos sem uma contra partida no valor da energia vendida.
Avaliando-se uma opção real e uma opção otimista foi considerado um
aumento anual de 3% e 6% no valor da energia vendida. As Figuras 30 e 31
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demonstram o impacto desta variação no ROI e payback, respectivamente. É
possível notar que o valor de venda final da energia produzida e a possibilidade
ou não de reajustar os valores de terão um impacto direto nos resultados do
investimento, mesmo assim se adotarmos o cenário mais pessimista a
atratividade de retorno continua alta.
Figura 30 - Variações do ROI
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Fonte: O autor
Figura 31 - Variações do Payback

Ajuste Preço de Venda - 6%

1,6

Ajuste Preço de Venda - 3%

2,1

Ajuste Preço de Venda - 0%

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Anos

Fonte: O autor
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Com base nos resultados apresentados o processo CLC para geração de
energia com captura de CO2 pode ser considerado como uma alternativa
economicamente viável.
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Tabela 23 - Evolução financeira do investimento

Fonte: O autor
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5.3

Validação do Modelo de Captura com Aminas
Sendo o processo de captura CO2 com aminas uma tecnologia

comprovada foi utilizado um modelo fornecido pelo software já previamente
validado (ASPENTECH, 2011).
5.3.1 Resultados da Simulação de Captura com Aminas
A simulação do processo de captura com DEA considera que a
composição e vazões dos gases resultantes da combustão são idênticos aos
obtidos na combustão pelo processo CLC. A Tabela 24 define estes valores.

Tabela 24 - Condições e vazões de alimentação do processo de captura de dióxido de
carbono com aminas

Temperatura (°C)
Pressão bar g
Vazão (kg/h)
Composição
Nitrogênio (kg/h)
Oxigênio (kg/h)
Dióxido de Carbono (kg/h)
Água (kg/h)

96,9
8
152.199
111.889
5.058
19.925
15.327

Fonte: O autor

Inicialmente determinou-se qual pressão de operação da coluna iria
resultar em uma maior captura de CO2. Foi considerada coluna de enchimento
para este processo. As Figuras 32 e 33 ilustram os resultados obtidos.
A concentração do solvente exerce maior influência a pressões abaixo de
oito barg, sob pressões superiores a concentração tem pouca influência.
Nota-se

claramente

que

a

pressão

de

operação

influencia

consideravelmente a capacidade de absorção de CO2 pela DEA. A partir de
oito barg a pressão deixa de influenciar significativamente na absorção. A
Figura 33 demonstra que para um aumento de 1% na massa de CO2 capturada
é preciso aumentar a pressão de oito barg para 20,0 barg. A pressão de
operação tem um impacto direto no custo da coluna. Assim adotou-se 8,0 barg
como pressão de operação do equipamento.
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Determinada a pressão de operação estudou-se a influência da vazão de
solvente na captura CO2, conforme apresentado na Figura 32.

Figura 32 - Efeito da pressão na coluna de absorção
Dióxido de Carbono Capturado, %
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Fonte: O autor

Figura 33 - Detalhe do efeito da pressão na coluna de absorção
Dióxido de Carbono Capturado, %
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Fonte: O autor
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Considerando que a coluna opere com 8,0 barg a vazão de solvente foi
estudada com diferentes concentrações de solventes. A Figura 34 ilustra os
resultados encontrados.
A concentração do solvente tem grande influência na captura de CO2 para
vazões inferiores a 350.000 kg/h.
Para uma mesma vazão a concentração de 35% de DEA é capaz de
capturar de 0,5% a até 3% mais CO2 do que a solução com

30% de

concentração.

Figura 34 - Efeito da vazão de solvente na coluna de absorção

Dióxido de Carbono Capturado, %
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Fonte: O autor

Observa-se também que à medida em que

a vazão aumenta a

concentração de DEA diminui sua influência. Contudo, vale lembrar que quanto
maior a vazão de solvente maior será o consumo de vapor para regeneração
do mesmo, reduzindo a eficiência energética do processo. Com base nos
resultados encontrados adotou-se como vazão de solvente o valor de 295.000
kg/h e também a concentração de 35%. Este valor também foi utilizado para
dimensionamento da coluna e dos demais equipamentos do processo.
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Com a pressão e vazão de operação do absorvedor definidas estudou-se
a eficiência energética do regenerador do solvente. Esta etapa do processo é a
responsável pelo consumo energético e, consequentemente, a redução da
eficiência energética do processo de pós captura de CO2.
Foi realizado um estudo sobre o consumo de vapor na coluna de
regeneração em da concentração de CO2 capturado comparando com a
quantidade de energia, ou seja vapor, necessário para realizar esta operação.
A Figura 35 ilustra os resultado obtidos.

Figura 35 - Consumo de vapor na coluna de regeneração
85000
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Fonte: O autor
Nota-se que para capturar entre 85% até 98% o consumo de vapor
aumenta linearmente, porém para se alcançar 99% de captura o salto
energético é considerável, devido a redução da concentração
O consumo específico de kg de vapor por kg de CO2 capturado pode ser
observado na Figura 36.
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Figura 36 - Consumo especifico de vapor – kg de vapor / kg de CO2
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Fonte: O autor
A média do consumo específico de vapor para a faixa de 85% até 98% é
aproximadamente 2,39 kg vapor/kg CO2. Para capturar o próximo 1% este
consumo atinge 4,18 kg vapor/kg CO2.
5.3.2 Resultados do Dimensionamento
Como hipótese simplificadora assumiu-se que a corrente de gases
exaustos provenientes de uma caldeira convencional seria encaminhada para
pós tratamento e captura de CO2.
Neste trabalho não será feito o dimensionamento dos equipamentos do
sistema da caldeira assumindo-se valores de mercado como estimativa para
este tipo de processo. A literatura mostra que o valor de investimento para
este tipo de processo é de 917 US$/kW (EIA, 2013), assim o valor de
investimento de uma termoelétrica com capacidade de 100 MW t será de US$
91.700.000,00. Este valor considera que a unidade será entregue completa e
operacional.
O dimensionamento dos equipamentos de pós tratamento foram obtidos
do próprio software de simulação.
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Baseado nessas considerações o valor do investimento para uma caldeira
convencional com um sistema pós combustão de captura de CO2 foi estimado,
considerando que o material de construção é aço carbono, com um custo
estimado de US$ 124,50/m2. A Tabela 25 mostra as dimensões e valores dos
trocadores de calor.
Tabela 25 - Dimensionamento e custo dos trocadores de calor para captura póscombustão

Trocador

E-100
E-102
E-103
Refervedor
Condensador
Total

Carga
Térmica
(MW)
3,7
9,43
18,6
25,6
0,3

LMTD
(°C)
49,6
61,2
51,3
10,0
5,0

U
(W/m2
°C)
1.000
1.000
1.000
3.000
1.000

Área
(m2)
75,4
154,1
363,7
855,0
60,0

Custo
(US$)
9.392,72
19.138,58
45.281,11
106.477,50
7,740,00
187.774,91

Fonte: O autor
As colunas de absorção e de regeneração foram calculadas, resultando
em colunas com 2,60 m de diâmetro e 13,0 m de altura. O custo destes
equipamentos, foi estimado em US$ 338.175,00 para o costado das colunas e
US$ 51.876,00 para o enchimento.
5.3.3 Custo Total de Equipamentos
Compilando os valores dos equipamentos principais na Tabela 26,
obteve-se o custo total dos equipamentos.
Tabela 26 - Custo dos equipamentos para captura pós combustão

Equipamentos
Coluna de Absorção e Enchimento
Coluna de Regeneração e Enchimento
Bomba Centrifuga
Trocadores de Calor
Compressor de Gases de Combustão
Compressor de CO2
Vaso Separador
Total
Ajuste Inflação Período (2002 – 2013) (29,8%)
Fonte: O autor

Valor (US$)
390.051,00
390.051,00
90.000,00
187.774,91
4.293.116,00
4.299.975,00
75.000,00
9.725.967,91
12.624.306,34
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Os valores para estimativa de custo dos equipamentos foram na literatura
e ajustados pela inflação dos E.U.A para o período de 2002 até 2013.
5.3.4 Valor Total do Investimento
A partir dos custos dos equipamentos o valor total do investimento foi
avaliado pelo mesmo conceito aplicado ao sistema CLC. Os resultados são
apresentados na Tabela 27. Os índices utilizados na Tabela 27 foram ajustados
confirme a experiência do autor.
Tabela 27 - Valor do investimento para geração de energia com sistema de pós
combustão para captura de CO2

Custos Diretos
Custo do Equipamento
Transporte e Seguro
Subtotal Equipamentos
Montagem
Automação
Tubulação
Elétrica
Obras Civis
Ventilação
Isolamento
Utilidades
Subtotal Custos Diretos

Índice
0,10

US$ (x103)
12.624
1.262
13.886

0,47
0,26
0,31
0,10
0,22
0,05
0,05
0,70

6.527
3.610
4.305
1.389
3.055
0.694
0.694
11.047
43.881

0,50
0,34
0,05
0,10

6.943
4.721
0.694
1.389
15.624

Custos Indiretos
Engenharia
Construção
Permissões e Licenças
Contingências
Subtotal Custos Indiretos
Custo Caldeira
Total Equipamentos
Capital para Investimento

Custo Total do Investimento
Fonte: O autor

91.700
149.329
0,89

12.359

175.574
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5.3.5 Custos Operacionais
Os custos operacionais do processo foram estimados com base nos
preços dos insumos praticados no mercado nacional. Adotou-se um fator de
disponibilidade de 95% para a produção de energia, equivalentes a 8.322 horas
por ano.
O consumo de gás combustível pelo processo é de 5.414,4 m3/h para
geração de 32,02 MW de energia. O custo do gás natural para termoelétricas,
conforme informado pela Petrobrás, foi de 4,50 US$/MMBTU ou 0,167
US$/Nm3. A produção anual de energia elétrica será aproximadamente 266,47
GWh.
Para avaliação dos custos variáveis de operação foram considerados os
itens conforme Tabela 28 e não variáveis conforme Tabela 29.
Despesas gerências e administrativas também foram consideradas e
calculadas com base nas despesas com Supervisão, Manutenção e Mão de
Obra. Foi aplicado um índice de 0,60 sobre o total de despesas dos três itens
mencionados anteriormente, que somados totalizam a 3.998 milhões de US$,
resultando em um custo igual a 2.399 milhões de US$ anuais.
O custo total de produção foi quantificado como a soma dos resultados
dos custos variáveis, não variáveis e gerenciais. O valor total do custo de
produção encontrado é igual a US$ 19.719 milhões.
Tabela 28 - Custos operacionais variáveis

Custos Variáveis

Matéria Prima
Mão de Obra
Supervisão
Utilidades
Manutenção
Peças
Total Variável
Fonte: O autor

Índice

Base

0,15
0,03
0,01
0,15

1.949
7.566
175.574
1.756

da mão de obra
da matéria prima
do investimento
da manutenção

US$
(milhões)
7.566
1.949
0,292
0,227
1.756
0,263
12.054
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Tabela 29 - Custos operacionais não variáveis

Custo Não Variáveis
Índice
Impostos
Seguros
Empréstimos
Aluguel
Depreciação
Total Não Variável

0,02
0,01
0,00
0,00
0,00

Base
do investimento
do investimento
do investimento
do investimento
calculado separado

175.574
175.574
175.574
175.574
175.574

US$
(milhões)
3.511
1.756
0.000
0.000
0.000
5.267

Fonte: O autor

5.3.6 Viabilidade Econômica do Processo
Uma vez calculados o valor do investimento e os custos operacionais é
possível realizar uma análise de viabilidade financeira do processo. O valor de
venda da energia elétrica considera, conforme informado pela Câmara
Comercialização de Energia Elétrica, foi de 180,99 US$/MWh, resultando num
faturamento bruto de US$ 48.228.832,51 anuais.
A Tabela 30 demonstra a evolução do investimento em um período de
dez anos de operação da planta. Foi considerado um prazo de 36 meses para
a implantação do empreendimento. Considerou-se também um aumento
gradativo da produção: no primeiro ano

a produção atingiria 50% da

capacidade, no segundo ano 90% da capacidade e a partir do terceiro ano
100% da capacidade.
Para o cenário mais otimista, considerou-se que durante o período de 10
anos haveria um aumento de 6% ao ano dos custos diretos, indiretos e no valor
de venda da energia. Para este caso a análise resultou em um ROI de 9% e
um payback de 5 anos, o que indica que o processo é economicamente viável
considerando o risco do investimento como baixo, com mar entre 8% - 16%.
Avaliando a opção mais pessimista, sem aumento no valor de venda do
produto por dez anos e a regular com aumento de 3% no valor de venda do
produto o investimento não será viável economicamente no período de dez
anos. As Figuras 37 e 38 demonstram o impacto desta variação no ROI e
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payback. É possível notar que o valor de venda final da energia produzida e a
possibilidade ou não de reajustar os valores de terão um impacto direto nos
resultados do investimento.
O processo convencional de geração de energia incorporando o
tratamento de pós captura fica atrativo apenas se for possível repassar
integralmente as variações de custo para o preço de venda do produto.
Figura 37 - Variações do ROI
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Fonte: O autor
Figura 38 - Variações do Payback
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Tabela 30 - Evolução financeira do investimento

Fonte: O autor
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5.4

Comparação entre os Processos Propostos
O processo de captura de CO2 com aminas estudado foi capaz de

capturar 19.907,7 kg/h de CO2 de uma vazão inicial de 19.925 kg/h,
alcançando uma eficiência de 99,9%, gerando 32,02 GWh de energia elétrica.
O custo de investimento é de 1.755,74 US$/kW.
O processo de captura de CO2 através da nova tecnologia chemical
looping combustion estudado foi capaz de capturar 19.925 kg/h de CO2, ou
seja, todo o gás carbônico produzido, gerando 39,17 GWh de energia elétrica.
O custo do investimento é de 971,21 US$/kW.
Se fosse considerada apenas uma caldeira convencional gerando a
mesma quantidade de energia, sem a captura de CO2, o custo estimado seria
de 917,00 US$/kW (ver 5.3.2), ou seja, o sistema CLC apresenta um custo total
de investimento apenas 6% superior ao custo de uma caldeira convencional.
As Figuras 39 e 40 comparam o ROI e o payback entre as tecnologias
convencional sem e com captura de CO2 e a tecnologia CLC. Para todos os
casos os custos operacionais e de manutenção foram considerados iguais.
Figura 39 – Variação do ROI comparando as três opções
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Figura 40 - Payback comparando as três opções
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Fonte: O autor
Nota-se novamente que a tecnologia CLC, do ponto de vista econômico, é
competitiva para geração de energia elétrica. A pequena vantagem
apresentada pela tecnologia convencional no payback e no ROI podem ser
ignoradas dada a vantagem proporcionada pelo processo CLC que, além de
gerar a energia, permite a captura de CO2.
Os resultados indicam que a nova tecnologia CLC é competitiva para
geração de energia elétrica. Ela oferece um rendimento bruto de geração de
energia de 39,17% contra 32,02% da tecnologia de pós tratamento com
aminas.
Essa relação fica mais evidente ao se descontar os gastos energéticos
para compressão de CO2 e dos gases de combustão. O processo de pós
tratamento necessita comprimir os gases oriundos da combustão para atingir
as necessidades do processo de absorção. A tecnologia CLC não necessita
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desta compressão utilizando um soprador com menor gasto energético. A
Tabela 31 demonstra esses valores.

Tabela 31 - Demandas Energéticas para Captura de CO2

Compressor de Gases da Combustão
Soprado de Ar Atmosférico
Compressores de CO2
Energia Produzida
Energia Líquida
Rendimento Líquido (base 100 MW)

Processo Captura com
DEA
kW
8.401
0
3.087
32.025
20.537
20.5%

Processo
CLC
kW
0
467
3.087
39.171
35.617
35.6%

Fonte: O autor
O processo de captura com DEA traz consigo uma perda energética de
aproximadamente 17.571 kW quando considerado os gastos com a
compressão dos gases da combustão e o vapor utilizado para regeneração do
solvente. Isto resulta em uma penalidade de 44,8% da energia disponível para
geração de eletricidade.
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6

CONCLUSÃO
Estudou-se duas tecnologias capazes de capturar CO2 a partir da queima

de combustíveis fósseis. A seguir são apresentadas as conclusões e
recomendações para futuros estudos.
Foi adotado o modelo de reator de Gibbs, que considera que o reator
calcula a fração de insumos e produtos que resultem na minimização da
energia livre de Gibbs do processo pelo equilíbrio termodinâmico, sem que
conhecidos os parâmetros cinéticos.
O modelo termodinâmico para simulação do processo CLC foi verificado
e validado com sucesso, indicando que as reações atingem o equilíbrio
instantaneamente.
Com o modelo validado foi possível simular a operação de um processo
para geração de vapor utilizado no acionamento de uma turbina para geração
de energia elétrica.
A escolha do carreador de oxigênio é fundamental para o projeto dos
reatores, uma vez que, as características físicas das partículas, por exemplo,
densidade impactam diretamente no dimensionamento e operação dos
equipamentos.
Além das propriedades físicas, a vazão de recirculação do carreador e o
tempo de residência das partículas nos reatores também são fatores
fundamentais para o dimensionamento.
Os balanços de massa e energia obtidos da simulação foram utilizados
para o dimensionamento dos principais equipamentos do processo permitindo
a estimativa de custo do capital necessário para construção empreendimento.
A temperatura de operação do reator de oxidação define a temperatura do
operação do sistema como um todo. Temperaturas mais elevadas de operação
resultariam em maiores ganhos energéticos, porém isso traria outros
problemas como por exemplo os materiais de construção para equipamentos
que operam continuamente em temperatura elevada, a 1.200 °C. Assim a
temperatura de operação adotada neste trabalho é adequada para aplicação
desta tecnologia.
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O estudo de viabilidade econômica do processo CLC indicou uma taxa de
retorno que variando entre 19% e 44%, indicando que o processo é viável
economicamente, inclusive tendo um tempo de retorno atrativo.
O modelo para captura de CO2 com aminas foi estudado e os balanços de
massa e energia também permitiram avaliar técnica e economicamente esta
tecnologia.
A utilização de solventes no processo de pós-combustão para captura de
CO2 mostrou-se tecnicamente viável, atingindo-se um valor 99,9% de captura
do CO2 produzido. Verificou-se que o sistema é influenciado pela pressão de
operação e pela concentração do solvente utilizado. Contudo ele não é atrativo
do ponto de vista financeiro já que mais de 44% da energia produzida é
consumida no processo de captura de CO2.
Quando o processo CLC é comparado com uma caldeira convencional as
vantagens do processo ficam realçadas pois é possível atingir uma geração de
energia quase idêntica com um payback e ROI apenas ligeiramente inferiores.
Quando comparado com uma tecnologia de captura comprovada nota-se
que as vantagens a favor do processo CLC, como menor valor de investimento,
maior geração de energia, e completa captura do CO2, são grandes atrativos
para a continuação do desenvolvimento da tecnologia.
Os resultados encontrados permitem concluir que o processo de CLC é
uma alternativa técnica e econômica viável para obtenção de energia a partir
de combustíveis fósseis no futuro. Contudo, esta tecnologia ainda não foi
testada em escala industrial.
7

RECOMENDAÇÕES
Para que este avanço seja alcançado é recomendável que ajustes no

modelo proposto sejam estudados.
A cinética da reação de redução e oxidação do metal dentro dos reatores
do processo CLC não foi incorporada no escopo de deste trabalho. Esse tipo
de melhoria no modelo seria de grande valia para um detalhamento mais
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apurado do comportamento do sistema, como por exemplo a determinação
precisa do tempo de residência, impactando diretamente no custo dos reatores.
Análises com outros carreadores também devem ser investigadas, já que,
diferentes carreadores podem influenciar no tempo de residência da partícula
dentro dos reatores, consequentemente no tamanho dos mesmos. O custo do
material e da fabricação das partículas podem, também, influenciar os
resultados de econômicos.
Outros combustíveis fósseis, como carvão, também deveriam ser objeto
de estudos já que as reservas de carvão superam em muito as de gás natural e
estão melhor distribuídas geograficamente pelo planeta.
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APÊNDICE A – Resultados da Simulação CLC
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APÊNDICE B – Resultados da Simulação Aminas

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

