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RESUMO
Esse trabalho avalia a cogeração de energia em um reator de produção de
carvão ativado a partir do endocarpo do coco do babaçu. Para esta avaliação, foi
empregado o software de simulação de processos químicos “ASPEN PLUS”. O
destaque principal está na conversão de energia a partir dos voláteis emitidos no
processo produtivo do carvão ativado. Nesta avaliação cinco modelos de ciclos
termodinâmicos foram comparados: Rankine, Rankine duplo estágio, Brayton, Ciclo
combinado Brayton-Rankine e Ciclo combinado Brayton-Rankine-2 estágios. O texto
inicia-se com uma breve apresentação do babaçu e seu fruto, em seguida descreve
o carvão ativado e os processos que envolvem sua produção desde a secagem até
a ativação com vapor de água. O estudo, também, discorre sobre a composição
química elementar do endocarpo do coco do babaçu. A dissertação descreve a
estruturação do modelo proposto e seus componentes como o reator de
transformação do carvão ativado e os ciclos termodinâmicos de produção de
energia, bem como a descrição das principais partes de cada componente, também,
descreve-se brevemente a construção do modelo computacional no software, o qual
é detalhado nos apêndices. Ao final executa-se a análise dos resultados obtidos em
cada um dos modelos a fim de determinar a quantidade de energia gerada para
cada um dos cinco casos. Com o resultado foi verificada a possibilidade de geração
de energia termoelétrica a partir dos gases emitidos pelo reator de transformação
verificou-se a superioridade energética do endocarpo do coco do babaçu.
Palavras-chave: Babaçu, Carvão Ativado, Brayton, Rankine, Cogeração, ASPEN
PLUS, Ciclo Combinado, Energia

ABSTRACT
Study of Activated Carbon Production from the Babassu Coconut Endocarp
with Energy Cogeneration
This work evaluates the energy cogeneration in an activated carbon production
reactor from the babassu coconut endocarp. For this evaluation, the "ASPEN PLUS"
chemical process simulation software was used. The main part is the energy
generation from the volatiles emitted in the production process of activated carbon. In
this evaluation five models of thermodynamic cycles were compared: Rankine, Rankine
double stage, Brayton, Brayton-Rankine combined cycle and Brayton-Rankine combined
cycle 2-stage. The text begins with a brief presentation of the babassu and its fruit,

then describes the activated carbon and the processes that involve its production
from the drying process to the activation with water vapor. The study also discusses
the elemental chemical composition of the coconut endocarp of babassu. The
dissertation describes the structuring of the proposed model and its components as
the activated carbon transformation reactor and the thermodynamic cycles of energy
production, as well as the description of the main parts of each component, it also
briefly describe the construction of the computational model in the software, which is
detailed throughout the appendices. At the end the analysis of the results obtained in
each one of the models is carried out in order to determine the amount of energy
generated for each of the five cases. With the result the possibility of thermoelectric
energy generation from the gases emitted by the transformation reactor was verified .

Key Words: Babassu, Activated Carbon, Brayton, Rankine, Cogeneration.
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INTRODUÇÃO
As mudanças climáticas globais, cuja principal causa são as emissões de

poluentes na atmosfera, se tornaram um problema crítico para a política energética e
ambiental em âmbito mundial. Alternativas e soluções têm sido estudadas e
procuradas ao longo dos últimos anos e a cogeração de energia utilizando biomassa
é uma das formas potenciais para reduzir a emissão de poluentes, além de se obter
energia de forma limpa.
Esse trabalho tem base na produção de carvão ativado a partir do endocarpo do
coco do babaçu, um material que geralmente é descartado após a extração de suas
amêndoas, as quais são matéria prima para a fabricação de um óleo de grande valor
agregado e muito utilizado na indústria farmacêutica e cosmética.
O babaçu é uma palmeira endêmica de áreas do interior do Brasil com baixo
grau de industrialização onde a infraestrutura disponível é precária. A população que
colhe esse coco o faz por extrativismo vegetal sendo essa atividade a principal fonte
de renda dessas famílias e a principal atividade econômica dessas áreas.
O estudo concentra-se no uso do endocarpo do coco do babaçu para a
produção de carvão ativado e utilização dos gases decorrentes do processo para
produção de energia termomecânica a ser utilizada na produção de energia elétrica.
Cinco processos buscando este objetivo serão modelados e todos terão em comum
o mesmo reator para a produção de carvão ativado, variando apenas no conceito de
cogeração de energia. É levado em consideração a produção média de amêndoa de
coco de babaçu no país, segundo dados do censo anuário do IBGE (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2006). O Brasil produz 257
mil toneladas de coco de babaçu por ano, sendo a maior parte oriunda de floresta
nativa. Levando em consideração que a planta conceitual proposta deve operar
ininterruptamente, usou-se como base da avaliação a alimentação do processo com
endocarpo do coco do babaçu em 1000 kg/h.
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OBJETIVO
O objetivo deste desenvolvimento é o de avaliar a possibilidade de cogeração de

energia em uma planta de produção de carvão ativado a partir do endocarpo do
babaçu, a partir de um projeto conceitual. Para esta avaliação, são considerados
como combustíveis os gases e os voláteis provenientes das etapas de pirólise e
ativação do carvão, os quais são usados como combustível para turbinas e caldeiras
para a geração de energia termomecânica.
Esse estudo foca no processamento de 1000 kg/h de endocarpo do coco do
babaçu. Analisa-se a produção e energia, o PCI dos gases que saem do reator, e a
produção de carvão ativado em função da quantidade de água acrescida a zona de
ativação nos cinco casos.
É utilizado o software de simulação de processos “ASPEN PLUS” e avaliados
três modelos de ciclos termodinâmicos: Rankine, Brayton e Ciclo combinado
Brayton-Rankine.
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3.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O babaçu
O babaçu é o fruto de uma palmeira que está mais adaptada às condições

ecológicas dos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. Essa palmeira
também é encontrada na Bolívia e no Suriname.
A palmeira do babaçu é uma árvore de grande porte, de tronco cilíndrico e copa
em formato de taça, seus frutos tem formato elíptico e pesam entre 90 a 280 g.
Devido à ocorrência da palmeira em diversos tipos de flora, o nome de coco do
babaçu tornou-se o termo genérico aplicado aos vários frutos.
Uma das espécies de palmeiras mais produtivas do babaçu é o Palmae
Orbignya, que ocorre com mais frequência nas áreas de transição entre espécies e é
considerada um hibrido, apresenta precocidade de produção de frutos, boa
produtividade e alta persistência de produção durante o ano. Babaçuais dessa
espécie se estabelecem em solos de baixa fertilidade e de baixa disponibilidade
hídrica na época seca. (COSTA, MENDES e BRITO, 1985).
O Nordeste brasileiro possui uma área com cerca de 12 milhões de hectares
plantadas com babaçu, sendo que a maior parte está concentrada no estado do
Maranhão. Contudo, o potencial do babaçu continua pouco explorado, sendo
possível o aproveitamento econômico para a produção do carvão, óleo comestível,
farinha, sabonetes, gás e lubrificantes. (SANTOS, 2008).
3.1.1 Extrativismo e importância econômica
O extrativismo vegetal é a forma de obtenção do babaçu sendo a principal
atividade econômica das áreas onde a espécie é endêmica, principalmente na Mata
dos Cocais. A extração do babaçu atualmente visa a obtenção das suas sementes
para a produção de óleo, que é uma material prima de alto valor comercial utilizada
na indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia entre outras. (EMBRAPA COCAIS,
2008)
Historicamente, toda economia do babaçu foi calcada no aproveitamento das
amêndoas, ricas em óleo láurico. As indústrias de esmagamento se limitaram a
produzir o óleo bruto, que era exportado para o mercado do Centro-Sul do país,
visando atender a demanda das indústrias de higiene e limpeza. Durante mais de
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um século, o processo produtivo não teve evolução e, até hoje, as mulheres
continuam quebrando o coco com o machado. Na década de 1980, houve algumas
iniciativas de empresas privadas no Maranhão, que investiram no aproveitamento
integral do coco. Entretanto, os altos custos com a logística impediam uma
remuneração adequada dos produtores e excluía as quebradeiras de coco do
processo. Dessa forma, ficou claro que esse modelo não tinha sustentabilidade
social, ambiental e econômica. (EMBRAPA COCAIS, 2008)
Atividade exercida predominantemente por mulheres, o extrativismo do coco
babaçu representou importante papel na formação da renda familiar. Entretanto, as
péssimas condições de trabalho, aliadas ao baixo rendimento, contribuíram para que
muitas famílias buscassem outras alternativas para a complementação de renda e
abandonassem a quebra do coco. Estima-se que, durante a década de 80, cerca de
250 mil toneladas de amêndoas foram produzidas somente no Maranhão,
abastecendo as indústrias de extração de óleo vegetal. Ressalta-se que, até então,
o babaçu era a única fonte de óleo láurico para o parque industrial brasileiro de
produtos de higiene e limpeza. (EMBRAPA COCAIS, 2008)
3.1.2 O fruto
Os frutos são em formato elipsoidal com aproximadamente 8 a 15 cm de
comprimento, pesando cerca de 90 a 280 g. O fruto é composto por endocarpo,
mesocarpo, amêndoas e epicarpo.
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Figura 1- Tamanho e composição médios do fruto do babaçu

Fonte: (SANTOS, 2008)

3.1.2.1 Amêndoa
É principal componente do babaçu, fica na parte interna do endocarpo e cada
coco possui de 3 a 6 amêndoas (OCARIS, 2014). Mais de 60% da amêndoa é óleo e
o restante é torta utilizada em rações animais e adubo (MACHADO, CHAVES e
ANTONIASSI, 2006). O óleo de babaçu é rico em ácido láurico e muito utilizado na
indústria de cosméticos e alimentícia.
3.1.2.2 Epicarpo
Parte externa rija de composição fibrosa, apresenta cerca de 12% do peso do
coco seco e por ser formado de fibras muito resistentes oferecem proteção ao fruto;
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3.1.2.3 Mesocarpo
É a parte do meio da casca do coco, possui formação composta principalmente
por amido, e é responsável por aproximadamente 23% do peso do fruto, desse
componente faz-se farinha largamente utilizada no Nordeste.
3.1.2.4 Endocarpo
Representa cerca de 58% do peso do produto e é a parte lenhosa na qual estão
inseridas as amêndoas, apresenta maior valor de rendimento e produz um carvão de
excelente qualidade, rico em carbono fixo, sendo utilizado como fonte de energia em
siderúrgicas. Ele pode ser considerado madeira, e possui altíssimo teor de lignina,
além de possuir densidade aparente elevada de 1,27 g/cm3, que é uma das maiores
já reportadas para a biomassa (OCARIS, 2014). Esse componente é o percursor do
carvão ativado objeto de estudo.
3.2

Carvão Ativado
As propriedades adsorventes do carvão ativado são essencialmente atribuídas a

sua grande área interna, efeito de adsorção inversa e tamanho de poros favoráveis,
o que permite que a superfície interna seja acessível, favorecendo a adsorção e a
resistência mecânica. A partícula de carvão ativado é feita por uma complexa cadeia
de poros que são classificados em microporos (diâmetro menor que 2 nm)
mesoporos (diâmetro entre 2 e 50 nm) e macroporos (diâmetro maiores que 50 nm).
Os macroporos não contribuem muito para a área superficial mas agem como canais
de condução para o que material a ser adsorvido pelos outros poros possa transitar
pela superfície interna. A distribuição de tamanho de poros de um carvão ativado
depende do tipo de matéria prima e do método utilizado para manufaturar o carvão.
A adsorção é um termo usado para descrever a existência de uma concentração
mais elevada de uma substância na interface entre um líquido e um sólido que está
presente no fluido. Ele pode ser dividido em adsorção física e química. Em adsorção
física as impurezas são mantidas sobre a superfície do carvão por fracas forças de
van der Waals enquanto que na adsorção química as forças são relativamente fortes
e ocorrem em sítios ativos sobre a superfície. A eficiência do carbono será,
consequentemente, dependente da sua superfície disponível, e também da
presença de sítios ativos onde pode ocorrer a adsorção química.
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A superfície do carbono tem uma característica única em sua estrutura química
que influencia na sua interação com adsorvatos polares e não polares. Ela possui
sítios ativos na forma de quinas, deslocamentos e descontinuidades que determinam
a reação química na sua superfície e outros heteroátomos
Caracteriza-se a superfície do carvão ativado por meio do número das estruturas
químicas, natureza das estruturas químicas na sua superfície, a polaridade da
superfície, a distribuição dos poros, microporos e a área superficial.
Apesar do comportamento de adsorção de um carvão ativo não poder ser
interpretado somente com base de sua superfície e na distribuição de tamanho de
poros, carbonos com a mesma superfície, mas preparados por diferentes métodos
mostram diferenças marcantes de adsorção.
Para a determinação de um modelo correto de adsorção em um carvão ativo,
com adsorventes de estrutura química complexa, deve levar em consideração a
característica química e a estrutura porosa do carvão ativado o que inclui: a
natureza, o tamanho dos poros e a sua distribuição, a quantidade de poros e sua
área superficial. No adsorvato deve ser avaliado a sua estrutura química, sua
polaridade e a dimensão de sua molécula.
3.2.1 Produção de carvão ativado
A produção de carvão ativado envolve dois passos principais: a decomposição
térmica em atmosfera inerte e a ativação. Todos os materiais carbonáceos podem
ser transformados em carvão ativado, porém, como mencionado anteriormente, as
propriedades do produto final variam de acordo com a natureza do material bruto
usado, da natureza do agente ativante e as condições de ativação do processo.
3.2.2 Secagem
Após a colheita e separação das partes do coco do babaçu, o endocarpo passa
por um processo de secagem a fim melhorar as condições de estocagem, aumentar
o tempo de armazenamento e reduzir os seguintes riscos à integridade da matéria
prima:
a) Bio decomposição da matéria orgânica;
b) Ataque de pragas;
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c) Energia necessária para a volatização da H2O na biomassa durante
a pirólise;
Após o processo de secagem, o endocarpo do coco do babaçu apresenta uma
umidade residual próxima a 6,5% em peso.
3.2.3 Pirólise
O objetivo da pirólise é aumentar o teor de carbono no material resultante por
meio do aquecimento e consequente volatização de outros componentes formadores
da biomassa do material percursor. Durante o processo de pirólise ocorrem reações
endotérmicas e exotérmicas, com liberação de CO, CO2, CH4 e H2, e compostos
orgânicos de baixa e alta densidade molecular (CnHm).
A pirólise consiste em dois processos importantes, o primeiro é o amolecimento
onde o controle de temperatura é importante para o tipo de cadeia obtida e depois
vem o endurecimento e encolhimento, esse estágio também tem o papel de
desenvolvimento da porosidade, em casos de casca de cocos, o estágio de
amolecimento não produz qualquer problema particular, mas uma baixa taxa de
aquecimento pode resultar em carvões mais densos e duros (ROOP CHAND
BANSAL, 1988).
Durante a pirólise grande parte dos elementos não carbonáceos, como oxigênio
e hidrogênio, são eliminados com a volatilização durante a fase de decomposição do
material bruto. Os átomos de carbono elementar se agrupam em camadas de
cadeias atômicas com uma certa estrutura plana. O arranjo dessas cadeias é
irregular e deixa interstícios entre elas que podem ser preenchidos por alcatrão ou
outros subprodutos da decomposição ou bloqueados por carbono desorganizado,
esses interstícios dão lugar a poros fazendo do carvão um excelente adsorvente.
A pirólise envolve a decomposição térmica do material carbonáceo eliminando o
material não carbonáceo e produzindo uma massa fixa de carvão com uma estrutura
de poros rudimentares. Um parâmetro importante que determina a qualidade do
produto carbonizado é o calor aplicado, ou seja, o tempo de repouso na temperatura
final, outros parâmetros envolvem a natureza e o estado físico do material bruto.
(ROOP CHAND BANSAL, 1988)
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A decomposição térmica da biomassa ocorre de forma sequencial conforme o
aumento da temperatura e é exemplificada abaixo:
a) Temperatura entre 20 °C e 110 °C
a. A massa absorve calor e é desidratada liberando vapor
(PROTÁSIO, 2014)
b) Temperatura entre 110 °C e 270 °C
a. Os últimos traços de água saem da biomassa e começa a
liberação de CO2, CO, ácido acético e metanol. A lignina começa a
se degradar em 150 °C e continua até temperaturas acima de
900 °C (BASU, 2008)
c) Temperatura entre 270 °C e 290 °C
a. Começa a decomposição exotérmica da massa, a quebra da sua
estrutura. Vapores e gases continuam a ser liberados junto aos
alcatrões como consequência da decomposição da lignina. Nesse
estágio existe uma importante redução de massa devido à
decomposição térmica da celulose e hemicelulose. (PROTÁSIO,
2014)
d) Temperatura entre 290 °C e 400 °C
a. A quebra da estrutura da massa continua com a decomposição da
celulose e a hemicelulose, os vapores liberados são compostos por
CO, CO2, CH4 e H2, os vapores condensáveis são H2O, ácido
acético, metanol, acetona etc. A redução de massa é menos
intensa. (PROTÁSIO, 2014),
e) Temperatura entre 400 °C e 500 °C
a. Em temperatura de 400 °C a formação do carvão está
praticamente completa, o carvão à essa temperatura contém
grande quantidade de alcatrão, esse carvão deve ser aquecido
para liberar esses alcatrões e aumentar a taxa de carbono fixo.
(BASU, 2008)
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b. O CH4 apresenta ponto máximo de liberação entre 450 °C e 500 °C
e sua formação é relacionada à decomposição de anéis aromáticos
a lignina (BASU, 2008)
c. O H2 começa a volatizar e seu pico de emissão é a 600 °C
(PROTÁSIO, 2014)
f) Acima de 500°C
a. O carvão é mantido à essa temperatura para a liberação dos
alcatrões existentes. (BASU, 2008)
b. A liberação de CH4 ocorre principalmente entre 500 °C e 600 °C
(PROTÁSIO, 2014)
c. O rendimento gravimétrico cai conforme o aumento da temperatura
de carbonização.
Taxas de aquecimento elevadas na pirólise aumentam a reatividade das cadeias
do carvão ativado e afetam ligeiramente o desenvolvimento da porosidade. A
contribuição de microporos aumenta de forma não linear em relação ao burn-off (teor
de carvão consumido na pirólise) (MARCILLA, ASENSIO e MARTÍN-GULLÓN,
1996).
O índice de burn-off é a relação mássica entre o material carbonáceo produto do
processo de carbonização e a quantidade de carvão ativado produzido, conforme
equação abaixo:
,-./ − 122 =

56776 89 :6.;ã1 6=>;681 ?.18-@>81
× 100 [%]
56776 ?.18-=1 2>/6A 86 :6.B1/>@6çã1 1- ?>.óA>79

(3.1)

3.2.4 Carbonização
Definiu-se como carbonização o processo através do qual um material orgânico
tem sua estrutura modificada, usualmente mediante tratamentos térmicos em
atmosfera inerte, dando origem a um resíduo sólido com acentuado aumento no seu
teor de carbono. A carbonização envolve transformações físicas e químicas no
material, havendo uma progressiva, embora em muitos casos limitada, organização
da estrutura em unidades localmente semelhantes ao grafite.
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A carbonização primária normalmente envolve a formação de um material sólido
a partir da liberação de heteroátomos na forma de compostos voláteis (como H2O,
CO2, etc) e a perda de grupos alifáticos e de hidrocarbonetos. Essa fase é
caracterizada, portanto por uma alta taxa de formação de gases, muitos deles
condensáveis

à

temperatura

ambiente.

Na

carbonização

secundária,

a

reorganização do material sólido é conseguida com a liberação de materiais voláteis
não-condensáveis (CH4, H2); a princípio o material finalmente obtido é puro em
carbono. (FREITAS, 2000)
A estrutura química do precursor utilizado é o mais importante fator
influenciando na natureza do processo de carbonização. A reatividade térmica de
uma substância orgânica depende de vários fatores ligados à sua estrutura
molecular, tais como tamanho das moléculas, facilidade de formação de radicais
livres e presença de átomos ou grupos substituintes. As principais reações
envolvidas nas carbonizações primária e secundária de uma substância orgânica
são (FREITAS, 2000):
a. Quebra de ligações nos sítios mais reativos, dando origem a
radicais livres;
b. Reorganização

desses

radicais

formando

compostos

intermediários mais estáveis;
c. Polimerização dos compostos intermediários;
d. Eliminação de hidrogênio a partir das unidades polimerizadas.
3.2.5 Gaseificação
Com a presença de vapor de água, biomassa, quantidade de oxigênio menor
que a estequiométrica para a combustão e a temperatura necessária para que a
gaseificação ocorra dentro do reator, além da pirólise, carbonização e ativação do
carvão, há também gaseificação parcial da massa contida nele.
Esse passo envolve reações químicas entre: os hidrocarbonetos na biomassa,
vapor, dióxido de carbono, oxigênio e hidrogênio, além de reações químicas entre os
gases envolvidos. O processo de gaseificação produz uma corrente de gás
combustível em elevada temperatura com alto teor de umidade, e com presença de

12

hidrocarbonetos com elevado teor de compostos aromáticos, chamado comumente
de “alcatrão”.
A biomassa carbonizada produzida pela pirólise não é necessariamente puro
carbono, ela possui uma certa quantidade de hidrocarbonetos. As reações de
gaseificação são geralmente endotérmicas, mas algumas podem ser exotérmicas,
por exemplo, aquelas com carbono, hidrogênio e oxigênio são exotérmicas e
aquelas que envolvem dióxido de carbono e vapor são endotérmicas.
A gaseificação da biomassa carbonizada envolve diversas reações entre o
material e o meio, abaixo há uma descrição de algumas dessas reações:
K + M+ N → M+ + KN

(3.1)

Nessa reação o agente gaseificante é a água, sendo essa reação endotérmica.
K + CN+ → 2KN

(3.2)

Nessa reação o agente gaseificante é o dióxido de carbono, sendo também essa
reação endotérmica.
3.2.6 Processo de ativação
A estrutura de poros resultante da pirólise é aperfeiçoada por meio do processo
de ativação, que pode ser considerada uma gaseificação parcial, que converte o
material carbonizado em uma forma que contém grande quantidade de poros e área
superficial do produto. Após a ativação o material é resfriado em containers e
triturado.
O objetivo da ativação é aumentar o volume e o diâmetro dos poros que foram
criados durante a pirólise e, também, criar novas porosidades. A estrutura e a
distribuição do tamanho de poros são influenciadas pela natureza do material bruto e
o processo de pirólise, a ativação remove os carbonos desorganizados expondo as
suas cadeias aromáticas à ação do agente de ativação e leva ao desenvolvimento
de uma estrutura de microporos. Nos últimos estágios da ativação existe um efeito
significativo no aumento dos poros existentes ou na formação de poros maiores pela
queima completa das paredes entre os poros adjacentes. (ROOP CHAND BANSAL,
1988)
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Isso resulta no aumento de poros transicionais que abrem caminho para o
material passar pelo carvão ativo e à macroporosidades, apesar do volume de
microporos diminuir. (ROOP CHAND BANSAL, 1988).
Na gaseificação parcial, também chamada de “ativação física”, os agentes de
ativação mais frequentemente utilizados são vapor de água, dióxido de carbono, ar
ou uma combinação destes. Durante a ativação do produto intermediário o primeiro
carbono desorganizado (dependendo do processo de carbonização 10-20% de burnoff) é removido, e por isso a superfície de cristalinos elementares fica exposta à
ação do agente de ativação. A continuação do desenvolvimento da porosidade no
aumento do burn-off depende do mecanismo de remoção de carbono através da
formação de sítios ativos e a taxa relativa de reação na direção paralela em relação
ao plano das camadas de grafite em comparação com a remoção do carbono na
direção perpendicular a este plano. (FIGUEIREDO e MOULIJN, 1986)
O processo de ativação não é completamente compreendido e pode ser
visualizado como uma interação entre o agente ativante e os átomos de carbono que
formam uma estrutura intermediaria do carbono. Esses carbonos diferem um do
outro em sua reatividade dependendo dos seus arranjos espaciais. Átomos de
carbono localizados nas extremidades e na periferia das cadeias aromáticas em
desarranjo e descontinuidade são associados com elétrons sem pares, ou tem uma
valência residual que são ricos em energia potencial e consequentemente mais
reativos, eles tendem a fazer compostos superficiais pela sua oxidação e em
seguida eles se quebram e saem do carbono como gás oxidado. Os exatos
procedimentos da ativação são segredos bem guardados pelos manufaturadores.
São divididos entre processos de ativação os físicos e químicos, apenas a
ativação física é considerada neste estudo. A ativação física envolve a gaseificação
da massa dos carbonos ativos que estão nas extremidades das cadeias por vapor
de água ou dióxido de carbono, em temperatura entre 825°C e 1100 C, nesse caso a
pirólise e a ativação são feitos em dois diferentes estágios, por isso o reator é
separado por zonas, os carbonos ativados são comumente caracterizados pela
forma de ativação.
O processo de ativação estudado é o aquecimento do material precursor em
atmosfera de H2O para a queima dos alcatrões e resíduos de carbono
desorganizados para a liberação dos sítios da estrutura de poros do carvão.
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3.2.6.1 Ativação física
Na ativação física, o aquecimento é feito pela combustão de carvão ou gás
natural, quando disponível, porém, é mais econômico que os agentes de ativação
sejam injetados na temperatura de ativação, nos ativadores utilizados podem ser
reatores rotativos ou de múltiplas zonas, vapor extra pode ser adicionado para
moderar a temperatura, o oxigênio é o agente oxidante que é mais reativo e que
aumenta o burn off.
Como a reação do carbono com o vapor é endotérmica, a ativação em si leva a
um processo de controle preciso na condição em que calor externo é requerido para
executar as reações e manter a temperatura da reação. A taxa de reação do vapor é
retardada pela produção de H2 que é altamente absorvido pelos centros de carbono
da superfície e reduz a taxa de ativação. A reação de ativação com CO2 é retardada
tanto pela produção de H2 e de CO, a presença de CO ajuda a fazer a taxa de
gaseificação mais uniforme. Nessa avaliação será considerado o vapor d´água para
a ativação do material carbonáceo.
A ativação com CO2 envolve menos energia de ativação do que a com vapor,
mas pede uma temperatura maior. O agente utilizado geralmente nos processos
atuais é gás combustível com vapor que é uma combinação de vapor com CO
(MAIER, LEE, et al., 2007).
3.2.6.2 Mecanismos de ativação
A ativação do carbono com alta capacidade de adsorção pode ser obtida
somente ativando o material carbonizado em condições tais que o agente reaja com
o carvão e a reação de ativação ocorre em dois passos, o primeiro queima os
carbonos desorganizados e preferencialmente ocorre quando o burn-off não excede
10% isso promove a abertura dos poros bloqueados na pirólise no segundo estágio
o carbono das cadeias aromáticas reage e volatiza e então produz mais sítios ativos.
A ativação com dióxido de carbono promove uma reação externa que promove
poros maiores que a ativação com vapor. A quantidade relativa de oxidação externa
e interna depende do quão bem os poros se desenvolveram no material
carbonizado. A ativação das cadeias sem desenvolvimento da estrutura porosa
apenas reduz o carbono, ou seja, apenas encolhe o material. (BANSAL, DONNET e
STOELCKLI, 1988)
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A ativação com água e dióxido de carbono produz carvões com porosidades
diferentes, com água resulta no desenvolvimento progressivo e descontrolado com
um burn-off de 70% e o produto ativado produz um sistema de poros bem
desenvolvidos com diferentes tipos de poros, a ativação com burn-off entre 50 e
70% aumenta o volume de adsorção o que é associado com o aumento de poros e a
área superficial não foi afetada. Em ambos os tipos de burn-off, os microporos são
33% do total de poros na utilização do vapor. (BANSAL, DONNET e STOELCKLI,
1988)
A ativação com dióxido de carbono desenvolve mais microporosidades com
todas as taxas de burn-off, os microporos atingem níveis de até 73%, produzindo
uma distribuição de poros mais uniforme e volume de poros menor do que os
produzidos com vapor, mas a superfície efetiva nos dois casos foi praticamente a
mesma, devido à contribuição dos microporos. (ALDEIA, 1999)
3.2.7 Resfriamento
O carvão é resfriado em tambores de aço ou containers até atingir a temperatura
ambiente, ele sai do reator em grãos que são posteriormente moídos para expor sua
estrutura ao máximo. O carvão é tratado e separado para diversos usos particulares
conforme suas características, por exemplo, o carvão ativado usado na purificação
do óleo é diferente daquele usado para descolorir o vinho.
3.3

Potencial poluidor do processo de obtenção do carvão ativado
O potencial poluidor é dado pela quantidade emitida de CO, óxidos de nitrogênio

NOx e óxidos de enxofre SOx pelo processo, esse material volátil reage com a água
nas camadas superiores da atmosfera promovendo a formação de chuva ácida. A
produção e NOx e SOx é diretamente ligada à temperatura da chama e à quantidade
de enxofre e nitrogênio no biogás. Quanto maior a temperatura da chama maior a
produção desses gases, as turbinas a gás e caldeiras que possuem temperaturas
elevadas (acima de 900°C) na zona da chama do queimador e na câmara de
combustão serão produtoras de gases poluentes se não forem tomadas
providências para a redução dessa temperatura, essas medidas estão entre
aumentar o excesso de ar de combustão e injetar vapor na câmara de combustão.
A quantidade desses voláteis é ligada, também, a quantidade de enxofre e
nitrogênio na composição da matéria prima do carvão. Na produção de carvão
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ativado a partir do endocarpo do coco do babaçu, a quantidade desse material é
insignificante e as emissões desses poluentes estão abaixo dos limites
estabelecidos pela resolução CONAMA número 382, de 26 de dezembro de 2006.
3.4

Poder calorifico do combustível
Em muitos casos de interesse prático, a entalpia de combustão, que é acessível

experimentalmente, pode ser utilizada para realizar uma análise de energia quando
faltam dados sobre a entalpia de formação. O potencial calorífico de um combustível
é um número positivo igual à magnitude da entalpia de combustão. Dois valores de
potencial calorifico são reconhecidos pelo nome: o poder calorifico superior (PCS) e
poder calorífico inferior (PCI). O valor de aquecimento mais elevado é obtido quando
toda a água formada pela combustão está na fase líquida; o valor de aquecimento
inferior é obtido, quando toda a água formada pela combustão é vapor. O potencial
calorifico superior excede o potencial calorifico inferior pela energia que é libertada
na condensação da água. Os valores para o PCS e PCI também dependem do fato
da água estar no estado liquido ou vapor. (MORAN, SHAPIRO e BOETTNER, 2014)
3.5

Composição química elementar do endocarpo do babaçu
A composição química elementar é o percentual de biomoléculas na massa seca

da biomassa, nesse documento a biomassa utilizada é o endocarpo do coco do
babaçu.
O estudo concentra-se no uso do endocarpo do coco do babaçu para a
produção de carvão ativado e utilização dos gases produzidos pelo processo, na
produção de energia elétrica. O endocarpo corresponde à aproximadamente 58% da
massa do coco do babaçu, e sua massa é rica em voláteis combustíveis. A Figura 2
exemplifica a composição elementar da biomassa.
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Figura 2 – Componentes da Biomassa (a autora)

A composição química elementar do endocarpo do coco do babaçu e o teor de
cinzas em relação à sua massa são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1-Composição química elementar do endocarpo do coco do babaçu (OCARIS, 2014)
Material
Lignina
Cinzas
Extrativos Vegetais
Holocelulose

Quantidade na Matéria Seca
27,9%
1,94%
7,8%
64,3%

3.5.1 Lignina
A lignina é o polímero vegetal mais abundante depois da celulose. A palavra
lignina vem do latim lignum, que significa madeira. Trata-se de um dos principais
componentes dos tecidos de gimnospermas e angiospermas, ocorrendo em vegetais
e tecidos vasculares. Sabe-se que a lignina tem um importante papel no transporte
de água, nutrientes e metabólitos, sendo responsável pela resistência mecânica de
vegetais, além de proteger os tecidos contra o ataque de microrganismos. Vegetais
primitivos como fungos, algas e liquens não são lignificados (FENGEL e WEGENER,
1983).
Esse polímero apresenta uma matriz molecular complexa de fenilpropano
altamente ramificado, predominantemente aromática e tridimensional com maior
estabilidade térmica que os carboidratos da biomassa vegetal. O teor desse
componente na biomassa é diretamente ligado ao maior poder calorifico e teor de
carbono nos carvões provenientes da biomassa com alto teor de lignina em relação
à celulose e a menor redução mássica durante a pirólise. Esse polímero degrada em
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temperaturas entre 150°C e 900°C e, sua degradação térmica, junto com a da
celulose, contribui com o aumento na produção de CO. (PROTÁSIO, 2014).
“A lignina é o agente de fixação para as fibras de celulose que
se prendem ás células adjacentes, é semelhante à cola e uma caixa
de papelão que é feita por colagem de papéis de uma forma
especial. A fina camada entre papéis, a qual é composto
principalmente por lignina, cola juntos células adjacentes ou
traqueídeos. ” (BASU, 2008).
A lignina possui natureza química bem distinta dos carboidratos, sendo
caracterizada por uma estrutura largamente aromática, sendo o constituinte presente
nas madeiras e é responsável pela dureza que lhes é característica. (FREITAS,
2000)
3.5.2 Holocelulose
Holocelulose é o principal constituinte da biomassa, no endocarpo do coco do
babaçu a literatura indica que ela corresponde à cerca de 64,5% em massa. Material
fibroso que corresponde à toda a celulose e hemicelulose, ela é o material
remanescente da remoção da lignina, dos extrativos e das cinzas da biomassa.
Por apresentar menor resistência à degradação térmica, durante a pirólise a
holocelulose é a maior responsável pela emissão de voláteis e consequente grande
perda de massa, chegando a cerca de 60% (PROTÁSIO, 2014).
3.5.2.1 Celulose
A celulose é o composto natural mais comum na Terra, é o componente
estrutural principal da parede celular da biomassa, sua composição é representada
pela fórmula genérica C6H10O5, é um polímero de cadeia longa com elevado grau de
polimerização e grande peso molecular. Ela tem uma estrutura cristalina de milhares
de unidades constituídas por muitas moléculas de glicose. Essa estrutura lhe
garante força promovendo a estrutura do esqueleto da maior parte da biomassa
terrestre. (BANSAL, DONNET e STOELCKLI, 1988)
Sendo um polímero formado por unidades de glicose conectadas por meio de
ligações químicas envolvendo átomos de carbono, ela constitui aproximadamente
23% em peso da biomassa do endocarpo de coco de babaçu. (OCARIS, 2014).
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A degradação desse polímero ocorre entre 275°C e 350°C, e esse processo,
junto à degradação térmica da lignina, é o maior responsável pela liberação de CO
por apresentar maior quantidade de carbonilas, o pico máximo da formação de CO é
a 450°C. (PROTÁSIO, 2014)
3.5.2.2 Hemicelulose
A hemicelulose é outro constituinte das paredes das células da planta. Enquanto
a celulose possui estrutura cristalina e resistente à hidrólise, a hemicelulose tem
uma estrutura randômica e amorfa e com menor resistência, ela é um grupo de
carboidratos com estrutura de cadeira ramificada e um menor grau de polimerização
e pode ser representada pela fórmula genérica (C5H8O4)n, uma das moléculas típicas
da hemicelulose é o xilano. (BANSAL, DONNET e STOELCKLI, 1988). A Figura 3
representa um arranjo molecular típico do xilano.

Figura 3 – Estrutura molecular do xilano (BANSAL, DONNET e STOELCKLI, 1988)

A hemicelulose tende a liberar mais gases e menos alcatrão que a celulose, é
quimicamente mais ativa, sua maior degradação ocorre em temperaturas acima de
200 C e nessa temperatura, ela começa a quebrar os laços de hidrogênio e carbono
e a despolimerizar. (BANSAL, DONNET e STOELCKLI, 1988).
Existem variações insignificantes na composição e estrutura da hemicelulose
nos diferentes tipos de biomassa, a maioria, no entanto, contém resíduos de
açucares simples como D-xilose (a mais comum), D-glicose, D-galactose, Lababinose, D-glucurnoic acid e D-manose.
A hemicelulose em madeiras mais duras como o endocarpo do babaçu difere da
hemicelulose de madeiras mais macias. O principal carboidrato constituinte das
madeiras macias é o galactoglucomananas e o arabino-glucuronoxilano, no caso de
madeiras mais duras, o principal constituinte da hemicelulose é o glucuronoxilano,
também chamado de xilano.
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3.5.3 Extrativos vegetais
Além dos componentes das paredes das células há inúmeros componentes que
são chamados extrativos vegetais. Apesar desses componentes contribuírem com
um pequeno percentual da massa da madeira, eles têm grande importância na
qualidade da madeira e em seu processamento, alguns íons de certos metais são
essenciais para a vida da planta. Os extrativos são molécula de baixo peso que
degradam entre 150 °C e 600 °C.
São compostos não estruturados e não polimerizados da biomassa que podem
afetar a análise das composições dos outros polímeros da massa. Incluem proteína,
óleos, amido e açúcar. (BASU, 2008)
São substancias heterogêneas relacionadas aos mecanismos de defesa da
planta e o seu conteúdo de biomassa. São altamente inflamáveis, ricos em carbono,
com baixa massa molecular e baixa energia de ativação.
Decompõem-se entre 150 °C e 600 °C e diminui a energia de ativação da
pirólise, sua presença é importante no início da combustão e promove o aumento do
poder calorífico da biomassa.
É importante conhecer a composição desses extrativos para ter uma estimativa
da proporção de C, H e O e assim estimar por meio do software de modelamento de
processo, ASPEN, a energia de decomposição térmica. Outro aspecto importante é
a estimativa da quantidade de proteínas nos extrativos por que esse composto é
formador de NOx além de N2.
A análise bromatológica do endocarpo do coco do babaçu indica a composição
química dos extrativos vegetais, a Tabela 2 mostra a participação dessa composição
em relação á massa total do endocarpo.
Tabela 2 – Composição Elementar dos Extrativos Vegetais na Massa seca (SÁ, TELES, et
al., 2014)
Proteína Bruta
Extrato Etéreo (ácidos graxos)

5,28%
8,66%

Segundo o Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008) o
procedimento para a determinação dos quantitativos de proteínas em uma análise
bromatológica deverá seguir o método de Weende, onde se considera que 16% do
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peso da molécula de proteína é constituído por nitrogênio, incluindo todas as formas
proteicas e as não proteicas e desconsiderando nitratos e nitritos.
Os óleos são ésteres de glicerol de ácidos graxos, que na madeira ocorrem
predominantemente como triglicerídeos. Mais de 30 tipos de ácidos graxos
saturados e insaturados são encontrados na madeira. Os ácidos graxos de maior
quantidade são os insaturados C18-acids, os ácidos oleicos e ácidos linoleicos são
os componentes dominantes (SJÖSTRÖM, 2013). O óleo da amêndoa do coco do
babaçu é rico em ácido láurico, a Tabela 3 apresenta essa composição.
Tabela 3 – Composição e padrões de qualidade em ácidos graxos de óleos de
amêndoa do coco babaçu (CODEX ALIMENTARIUS, 2015)
Ácido
graxo
C 6:0 –
Capróico
C 18:1 –
cis-Oléico
C 8:0 –
Caprílico
C 10:0 –
Cáprico
C 18:1 –
transOléico
C 16:0 –
Palmítico
C 18:0 –
Esteárico
C 14:0 –
Mirístico
C 12:0 –
Láurico

%(g/100g)

Ponto de
Fusão
(°C)

Formula

Massa
Molar
(g/mol)

Ponto de
ebulição
(°C)

Densidade
(kg/m³)

0,06

-3,4

C6H12O2

116,16

205,00

930,00

0,48

14

C18H34O2

282,46

360,00

895,00

5,08

16,7

C8H16O2

144,21

237,00

910,00

5,37

31,6

C10H20O2

172,26

269,00

893,00

6,49

14

C18H34O2

282,46

360,00

895,00

10,49

62,9

C16H32O2

256,42

351,00

853,00

11,84

69,3

C18H37O2

284,48

361,00

941,00

16,02

54,4

C14H28O2

228,37

250,50

862,00

44,13

43,2

C12H24O2

200,32

298,90

880,00

3.5.4 Cinzas
As cinzas são essencialmente óxidos inorgânicos, e em menor quantidade
fosfatos, sulfatos, cloretos, carbonos e silicatos de K, Na, Ca, Mg, Fe e AL. Um bom
carvão não deve exceder 3% a 4% de cinzas. (BASU, 2008), a Tabela 4 indica a
participação em porcentagem desses componentes em relação à massa seca de
endocarpo.
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Os teores de cinzas interferem no comportamento adsortivo dos carvões
ativados. Baixos teores de cinzas proporcionam o aumento da área superficial do
material, devido ao aumento do número de microporos, sendo essencial ao processo
de adsorção.
O baixo teor de cinzas é relacionado ao alto teor de lignina, o endocarpo do
babaçu apresenta baixo teor de cinzas em relação a outros percussores do carvão
ativado como a madeira do eucalipto.
Altos teores de cinzas são indesejados para o uso direto da biomassa na
produção de carvão reduzindo o seu poder calorífico e a energia por não
participarem das reações de oxidação do combustível. As cinzas diminuem a
transferência de calor e a inflamabilidade do combustível, além de aumentar a
corrosão dos equipamentos e ocasionar perdas de energia pelo aquecimento dos
óxidos minerais (BILGEN e KAYGUSUZ, 2008). As cinzas contribuem para a
corrosão das caldeiras, retortas, reatores ou outros equipamentos de conversão
utilizados.
Tabela 4 – Estimativas dos óxidos presentes nas cinzas dos resíduos do babaçu (% massa
seca) (PROTÁSIO, 2014)
K2O
0,36

3.6

SiO2
0,33

Al2O3
0,27

Cr2O3
0,18

CaO
0,17

P2O5
0,15

Fe2O3
0,14

MgO
0,12

NiO
0,01

Total
1,73

Produtos do reator de produção de carvão ativado proposto
Os produtos do reator serão o carbono ativado, produto com valor agregado e

comercializado, e os gases voláteis provenientes da exaustão de gases do
processo. Neste desenvolvimento será considerado o potencial de geração de
energia desses gases.
3.6.1 Voláteis
Além de carvão ativado, o processo gera subprodutos, sendo os mais
importantes os gases de exaustão do reator, que são utilizados na caldeira ou na
turbina a gás.
O endocarpo do coco do babaçu, como todo o composto orgânico, é formado
em sua maioria por elementos compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio.
Compostos voláteis formados por nitrogênio também se formam por conta da
degradação térmica das proteínas, o software deve estimar a quantidade de óxidos
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de nitrogênio (NOx) e amônia (NH3) produzidos nos processos, além de óxidos de
enxofre SOx.
Algumas reações químicas que geram os compostos voláteis resultantes do
processo considerado são apresentadas:
K + N+ → KN+

(∆M = −94,05 [:6A/]1A)

(3.2)

A reação (3.2) é a reação de combustão completa. O CO2 é o produto da reação
de combustão, responsável pelas temperaturas atingidas e é uma reação fortemente
exotérmica, sendo parte da biomassa queimada para gerar calor no leito reativo do
reator.
2K + N+ → 2KN

(∆M = −41,20 [:6A/]1A)

(3.3)

Reação (3.2) é a reação de combustão incompleta e é uma reação com cinética
mais lenta do que a anterior e favorecida quando a quantidade de oxigênio
disponível para a combustão é menor que a estequiométrica para a combustão
completa.
K + M+ N → M+ + KN

(∆M = −26,42 [:6A/]1A)

(3.4)

K + M+ N → KM_ + KN

(∆M = −13,57 [:6A/]1A)

(3.5)

Nas reações (3.4) e (3.5), o agente gaseificante é a água, e o oxigênio é usado
para compensar o consumo de calor nessa reação que é endotérmica, e também,
usado para aumentar o tamanho e número de poros do carvão ativado no processo
de ativação com vapor.
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Outras reações consideradas nesse trabalho são elencadas abaixo:
KN+3M2→KM4+M2N

(3.6)

2KN+4M2→K2M4+2M2N

(3.7)

2KN+5M2→K2M6+2M2N

(3.8)

3KN+7M2→K3M8+3M2N

(3.9)

KN+M2N⇄KN2+M2

(3.10)

As reações mencionadas apresentam a formação de hidrocarbonetos de até 4
carbonos, e como subproduto de todas elas se destaca a formação de água em
proporções estequiométricas em relação ao CO. Na reação (3.10) é ilustrada a
reação de shift, na qual o monóxido de carbono reage com a água proveniente das
reações (3.6) a (3.9). Na reação de shift o monóxido de carbono que deveria reagir
com o hidrogênio se combina com a água gerando CO2.
3.6.1.1 Alcatrão
O alcatrão é um subproduto inconveniente da gaseificação e da pirólise, é um
liquido negro, espesso e altamente viscoso que se condensa nas zonas de baixa
temperatura de um gaseificador, obstruindo a passagem de gás e levando a
perturbações no sistema. O alcatrão é altamente indesejável uma vez que pode criar
muitos problemas, incluindo:
• A condensação e o subsequente entupimento das saídas de gases em
equipamentos
• A formação de gases condensáveis de alcatrão
• Polimerização em estruturas mais complexas
No entanto o alcatrão é um subproduto inevitável no processo de degradação
térmica. Em aplicações onde o gás bruto é queimado diretamente, não existe
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necessidade de limpeza. Tais sistemas têm pouca restrição na quantidade de
alcatrão e partículas, desde que o gás se desloque livremente para o queimador, o
qual não deve ter em sua concepção, restrições à quantidade de alcatrão (BASU,
2008).
As turbinas a gás, como as avaliadas nesse trabalho, possuem restrições bem
específicas em relação à quantidade de alcatrão no seu combustível, suas lâminas
são sensíveis. Deste modo as temperaturas dos processos de ativação e pirólise
são ajustadas de forma a minimizar a produção desses componentes. (BASU, 2008)
O alcatrão é definido como um grupo de hidrocarbonetos com peso molecular
superior ao do benzeno (78 g/mol). Podem ser classificados em classes em função
do número de anéis aromáticos (1 a 5 anéis) poli condensados e da presença de
compostos heterocíclicos presentes na mistura (ex: fenol), o alcatrão é uma das
impurezas mais difíceis de ser removida nos processos de gaseificação da
biomassa. (QUITETE, BITTENCOURT, et al., 2012).
3.6.2 Carvão Ativado
Durante a carbonização do material carbonáceo ou biomassa, ou matéria prima,
a maioria dos elementos não carbonáceos (nitrogênio, hidrogênio, enxofre, oxigênio)
são primeiramente removidos na forma gasosa por decomposição térmica.
3.7

Cogeração de energia
Os gases provenientes do reator são hidrocarbonetos com algum poder

calorífico, a fim de reduzir o potencial poluidor do processo de produção do carvão
ativado, e aumentar a economicidade do processo.
O princípio por trás de cogeração é simples. Geração de energia convencional,
em média, é de apenas 35% de eficiência - até 65% do potencial de energia é
liberada na forma de calor. Mais recente geração de ciclo combinado pode melhorar
esta eficiência para cerca de 55%, excluindo as perdas de transmissão e distribuição
de energia eléctrica. Cogeração reduz esta perda usando o calor para a indústria,
comércio e casa aquecimento/arrefecimento. Cogeração é a produção simultânea de
calor e eletricidade, sendo que ambos são usados. Ela engloba uma gama de
tecnologias, mas vai sempre incluir um gerador de eletricidade e um sistema de
recuperação de calor. Cogeração é também conhecido como "produção combinada
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de calor e eletricidade (CHP)" e "energia total". (EUROPEAN ASSOCIATION FOR
THE PROMOTION OF COGENERATION, 2006).
3.7.1 Caldeira ou Gerador de vapor
A tarefa da caldeira de vapor é transformar a água em vapor em condições de
pressão e temperatura apropriadas para o processo. Uma típica caldeira de vapor é
construída de inúmeros trocadores de calor, onde os gases da combustão são
usados para aumentar o vapor da água de alimentação. O vapor vai diretamente
para a turbina e posteriormente é usada para aquecimento de água. A energia
gerada pelo vapor também é frequentemente usada para operar o equipamento
dentro da planta.
As correntes de materiais principais de uma caldeira de vapor são:
• Correntes de combustível: equipamento de preparação e equipamentos de
combustão de combustível.
• Correntes água-vapor: alimentar a bomba de água, economizador,
evaporador e superaquecimento.
• Correntes ar-exaustão: ar, ventilador, preaquecimento de ar, ventilador de
escapamentos, equipamento de tratamento de gases de escape e
chaminé.
3.7.2 Turbinas a vapor
Turbinas a vapor têm sido usadas como máquinas principais para sistemas de
cogeração industriais por muitos anos. O vapor de alta pressão é expandido dentro
da turbina para a produção de energia mecânica, que pode ser utilizado para acionar
um gerador de eletricidade. A energia produzida depende da quantidade de vapor e
a perda de pressão deste na turbina. Condições de vapor de entrada comum, para
conseguir geração de energia viável, são 42 bar/400 °C ou 63 bar/480°C
(EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF COGENERATION, 2006).
Quanto maior a pressão da entrada da turbina, maior a potência, mas, pressões de
vapor mais elevadas implicam progressivamente maiores custos de caldeira e de
funcionamento. Existem dois tipos de turbinas a vapor, de acordo com a pressão de
vapor que sai da turbina:
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• Turbinas de contrapressão, em que a pressão de saída é superior à
pressão atmosférica;
• Turbinas de condensação, em que a pressão de saída é menor do que a
pressão atmosférica e um condensador é necessário.
Em uma turbina de condensação o fluxo de saída está diretamente ligado a um
condensador, isto é, um trocador de calor, onde o vapor é condensado na saída. A
temperatura no condensador determina a pressão de vapor na saída da turbina. As
turbinas de condensação são utilizadas para produzir energia eléctrica, e para
maximizar a produção de energia a vapor é expandido para pressões próximas ao
vácuo com a ajuda do condensador. As principais vantagens do sistema de turbina a
vapor são a sua alta eficiência global. O sistema é, no entanto, bastante lento para
começar a funcionar. Outras vantagens são de que qualquer tipo de combustível
pode ser usado, há uma grande variedade de tamanhos disponíveis, e o sistema
tem uma longa vida útil, que pode motivar os elevados custos de investimento.
(MAGNUSSON, 2006)
3.7.3 Turbinas a gás
A turbina a gás tornou-se o equipamento mais utilizado para a cogeração de
grande escala nos últimos anos, tipicamente geram 1-100 MW. Um sistema baseado
em turbina a gás é muito mais fácil de instalar em um local existente do que
caldeiras de alta pressão e uma turbina a vapor.
O combustível é queimado numa câmara de combustão sob pressão utilizando
ar de combustão fornecido por um compressor que é integrado à turbina a gás. Os
gases pressurizados e posteriormente aquecidos são usados para movimentar uma
série de pás na turbina, e o eixo sobre o qual estão montados, para produzir energia
mecânica. A energia residual na forma de um elevado fluxo de gases de escape
quentes pode ser utilizada para outras aplicações. A energia mecânica disponível
pode ser aplicada nas seguintes maneiras:
• Produzir eletricidade com um gerador (a maioria das aplicações);
• Movimentar bombas, compressores, ventiladores, etc.
Os gases residuais são exauridos a partir da turbina a temperaturas de 450° C a
550°C, fazendo da turbina a gás um equipamento particularmente adequado para
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fornecimento de calor de alta qualidade. A instalação consome três a quatro vezes
mais ar do que é necessário simplesmente para fornecer oxigênio para a
combustão. O excesso de ar é necessário para garantir o arrefecimento correto dos
componentes em todo o percurso do gás. Isto também significa que os gases de
escape finais contêm grandes quantidades de oxigénio que podem ser utilizadas
para suportar a combustão do combustível adicional. (EUROPEAN ASSOCIATION
FOR THE PROMOTION OF COGENERATION, 2006)
3.7.3.1 Microturbinas
Em geral, as microturbinas podem gerar qualquer potência a partir de 25 kW a
200 kW de eletricidade. Microturbinas são usinas geradoras de alta velocidade,
incluem a turbina, o compressor e o gerador, todos montados em um único eixo,
bem como a eletrônica de potência para entregar a potência à rede elétrica.
Microturbinas têm apenas uma parte móvel, utiliza mancais de ar e não precisam de
óleo lubrificante. Elas são alimentadas principalmente com o gás natural, mas
também podem operar com diesel, biogás, gasolina ou outros combustíveis fósseis
de alta energia semelhantes. (RAMÍREZ, 2008)
3.7.4 Ciclo Rankine
Um ciclo de turbina a vapor (Rankine) é um ciclo termodinâmico fechado e é a
tecnologia mais comum para gerar eletricidade a partir de combustíveis. A energia
liberada na queima do combustível aquece a água para o estado de vapor saturado
ou superaquecido, que segue para uma turbina onde ele se expande. A turbina é
conectada a um gerador, que produz eletricidade. Após passar pela turbina a água
condensada é encaminhada novamente para a caldeira de vapor como água de
alimentação. (MAGNUSSON, 2006)
O ciclo termodinâmico do tipo Rankine é a base com a qual uma planta de
geração de energia a vapor pode ser dimensionada. A Figura 4 - Ciclo ilustra o ciclo
Rankine básico e os pontos referentes aos estados termodinâmicos do vapor no
diagrama T-s correspondente em um ciclo ideal. Para alcançar esse ciclo ideal
assume-se que o processo é adiabático e reversível, além de não haver perda de
calor para o ambiente em nenhum dos equipamentos do ciclo tão pouco na
tubulação (TURNS, 2006).
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Figura 4 - Ciclo Rankine (SOARES, 2008)

Figura 5 - Diagrama Temperatura (T) x Entropia (s) do ciclo Rankine (SOARES, 2008)

Nesse ciclo considera-se que:
Processo 1-2: O fluido de trabalho é bombeado de uma pressão baixa para uma
mais alta, existe consumo de energia (W12) na operação da bomba.
Processo 2-3: A água é aquecida em uma caldeira à pressão constante até
tornar-se vapor superaquecido. Sendo Q23 o calor recebido pelo fluido na caldeira.
Processo 3-4: O vapor superaquecido se expande através de uma turbina para
gerar trabalho (W34), idealmente essa expansão é adiabática reversível, com essa
expansão tanto temperatura quanto pressão se reduzem.
Processo 4-1: O vapor entra em um condensador e perde calor (Q41) até atingir
a condição de liquido saturado, idealmente à pressão constante, esse liquido retorna
a bomba e o ciclo se repete.
Com o intuito de garantir que bomba trabalhe apenas com água no estado
liquido saturado, a pressão mínima deve garantir que na saída do condensador o
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fluido esteja no estado de liquido saturado, temperatura de saída do fluido da turbina
deve considerar a capacidade de arrefecimento do condensador, permitindo que
esse possa arrefecer o fluido até o estado de liquido saturado.
Para determinar pressões máximas e mínimas do circuito deve ser ter em mente
que a saída do evaporador e entrada da turbina a água deve estar em estado de
vapor saturado ou superaquecido, sendo assim, a temperatura máxima deve garantir
que: a água esteja no estado de vapor supersaturado e que, após a perda de carga
do vapor após sua passagem pela turbina, o fluido esteja em uma temperatura que
permita que o condensador o arrefeça até estado de liquido saturado.
O trabalho entregue pelo fluido ao eixo da turbina é a diferença entre a entalpia
do vapor na entrada e a entalpia da sua saída, multiplicada pela massa de fluido que
passará por ela. Para as bombas o princípio é o mesmo, porém o trabalho é
entregue pelo eixo para o fluido.
A eficiência térmica do ciclo Rankine é dada pela razão entre o trabalho
mecânico entregue pelo eixo da turbina (cdefghij ) menos o trabalho consumido
pelas bombas do ciclo Rankine (c"klgjm ) dividido pelo calor entregue pela caldeira
ou boiler para evaporar a água (ṅ"khpqf ).
! déflhsj =

cdefghij − c"klgjm
ṅ"khpqf

(3.11)

3.7.5 Ciclo Brayton
No ciclo Brayton é um ciclo termodinâmico aberto no qual a turbina é
impulsionada pela expansão do gás durante a combustão. A pressão do ar
necessário para a combustão é aumentada em um compressor. A câmara de
combustão (ou combustor) é inundada por uma mistura de ar e gases de
combustão. Os gases da exaustão dessa câmara seguem para uma turbina que o
expandirá produzindo trabalho. Turbinas a gás são muito rápidas para iniciar e parar,
por isso muitas vezes são usados para partidas de sistemas.
Normalmente, o ciclo Brayton utilizado em instalações de potência é formado por
quatro elementos básicos: um compressor, um trocador de calor (onde o fluido de
trabalho recebe calor), uma turbina e um segundo trocador de calor (onde ocorre
nova injeção de calor).
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Os processos termodinâmicos, ilustrados na Figura 6, que ocorrem com o fluido
de trabalho, ao passar por cada componente do ciclo, considerando-se caso ideal,
são eles:
Processo 1-2: Compressão isentrópica por meio do compressor.
Processo 2-3: Ganho de calor pelo trocador de calor de aquecimento/combustor.
Processo 3-4: Expansão isentrópica através da turbina.
Processo 4-5: Rejeição de calor através do trocador de calor de resfriamento.

Figura 6 - Diagrama Temperatura (T) - Entropia (s) de um ciclo Brayton ideal (SANTOS,
2013)

Figura 7 - Ciclo Brayton (SOARES, 2008)

A Figura 7 mostra um processo do tipo Brayton teoricamente adiabático onde:
entre 1 e 2 o ar é comprimido de forma adiabática por um compressor tipo axial. Ao
passar pelo queimador ou câmara de combustão (de 2 a 3), o ar se expande devido
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ao fornecimento de calor pelo processo de combustão. Isso ocorre supostamente
sob pressão constante porque a forma construtiva da câmara oferece pouca
resistência ao fluxo. O ar aquecido pela combustão movimenta uma turbina num
processo teoricamente adiabático (de 3 a 4). Saindo da turbina, o ar troca calor com
o ambiente num processo claramente isobárico. (SOARES, 2008). Esse ar aquecido
poderá ser reutilizado para aquecimento de água na produção de vapor para
turbinas à vapor, o modelo proposto mostra o ganho energético e a redução da
temperatura do gás a ser descartado na atmosfera.
Para obter trabalho útil em um ciclo termodinâmico, é necessário haver um
mecanismo de expansão para os fluidos, que, nos ciclos de vapor, é representado
pela vaporização. Os ciclos de gás não possuem um instrumento tão eficiente, de
fato, se a vaporização multiplica os volumes específicos em centenas de vezes,
fazendo a expansão trabalhar muito mais que a compressão, os ciclos de gás
dependem da expansão causada pelo aquecimento induzido (geralmente em ciclos
abertos) da combustão. No caso do vapor, mesmo quando as dissipações na turbina
e na bomba são muito elevadas, não há risco de o trabalho de expansão se
aproximar ao da compressão, no entanto, no caso do ciclo do gás, o efeito
combinado das perdas em diminuir o trabalho da turbina e aumentar a do
compressor tem um efeito significativo sobre o trabalho útil, com o risco de, em
casos de máquinas moderadamente eficientes, anulá-lo todos juntos. Por este
motivo, a capacidade de gerar as altas temperaturas, o aumento da diferença de
trabalho intrínseco entre a turbina e o compressor e a qualidade da dinâmica dos
fluidos das turbinas a gás desempenham um papel fundamental nos ciclos de
turbinas a gás. O ciclo a gás ou Brayton é frequentemente proposto para aplicações
que se utilizam combustíveis sólidos ou de baixa qualidade e custo (carvão,
biomassa, resíduos, gás de síntese). (INVERNIZZI, 2013)
A eficiência térmica do ciclo Brayton é dada pela razão entre o trabalho
mecânico entregue pelo eixo da turbina (cdefghij ) menos o trabalho consumido pelo
compressor (c&kltfqmmkf ) dividido pelo calor entregue pelo combustor para expandir
a mistura ar combustível por meio de combustão (ṅ&klgemukf ).
! déflhsj =

cdefghij − c&kltfqmmkf
ṅsklgemukf

(3.12)
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3.7.6 Ciclo Combinado
O ciclo combinado, ilustrado na Figura 8, é uma combinação de um ciclo de
turbina a gás e um ciclo de turbina a vapor, e tem uma eficiência térmica maior do
que qualquer um dos ciclos executados individualmente. O ciclo combinado utiliza
gás como combustível e quando o gás expandido passou a turbina a gás, os gases
de escape de alta temperatura são utilizados para produção de vapor em uma
turbina a vapor. Em uma usina de ciclo combinado há dois geradores, produzindo
energia elétrica. (MAGNUSSON, 2006)
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A eficiência térmica do ciclo combinado é dada pela razão entre a somatória dos
"fjvuki

trabalhos mecânico entregue pelo eixo da turbina a gás ou Brayton (cdefghij )e da
)jiwhiq
turbina a vapor ou Rankine (cdefghij
), menos a somatória do trabalho consumido

pelo compressor (c&kltfqmmkf ) do ciclo a gás e o trabalho consumido pela bomba do
ciclo a vapor (c"klgj ), dividida pela somatória das correntes de calor entregues
pelo combustor para expandir a mistura ar combustível por meio de combustão
(ṅ&klgemukf ) e pelo boiler (ṅ"khpqf ).

"fjvuki

! déflhsj

)jiwhiq
cdefghij
+ cdefghij − (c"klgj + c&kltfqmmkf)
=
ṅ&klgemukf + ṅ"khpqf

Figura 8 – Ciclo combinado (a autora)

(3.13)
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4

METODOLOGIA
Para viabilizar o estudo é preciso construir o ambiente de simulação

computacional, para isso, se faz necessário entender o processo a ser estudado
como um todo, e entender as principais variáveis e equipamentos a serem utilizados.
Para esse estudo, considera-se, por hipótese, que a unidade, em regime, processa
1000 kg/h de endocarpo de coco do babaçu.
Primeiramente se faz necessário entender e determinar a composição química
elementar do endocarpo do coco do babaçu, e com essa composição determinar
quais os produtos da pirólise e gaseificação, os quais são o carvão ativado e os
voláteis que serão usados como combustível para turbinas ou caldeira para a
geração de energia termoelétrica.
São utilizados recursos computacionais para realizar um estudo conceitual a fim
de verificar a viabilidade e produtividade de uma planta produtora de carvão ativado
com cogeração de energia. O ambiente computacional utilizado foi o software
ASPEN PLUS na sua versão 8.8. Ele possui uma grande biblioteca de componentes
químicos, poliméricos e blocos de equipamentos para que seja possível
desenvolver, otimizar e avaliar um processo químico ou uma planta.
Os tópicos seguintes explanam o software, a composição do endocarpo do coco
do babaçu, as configurações de blocos de operação unitária e a construção dos
fluxogramas de processo para os 5 casos estudados.
4.1

Software de simulação ASPEN PLUS
É um software para a modelagem de processos para o projeto conceitual,

otimização, desempenho e monitoramento de processos químicos.
ASPEN PLUS faz a previsão do comportamento do processo usando relações
de engenharia, tais como: saldo de massa e energia, equilíbrios de fase e química, e
de reação cinética. Com propriedades físicas confiáveis, dados termodinâmicos,
condições operacionais realistas e modelos de equipamentos rigorosos, é possível
simular o comportamento real da planta.
O programa inclui uma biblioteca de blocos de operação da unidade padrão (por
exemplo, bombas, trocadores de calor, reatores, divisores), que representam
processos que ocorrem em uma planta química. A simulação de uma planta de
processo é feita especificando as configurações de operações unitárias e de fluxos
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de materiais, calor e trabalho. Dentro do programa existem rotinas matemáticas
(algoritmos de convergência) para resolver equações diferentes de materiais e
energia saldos, bem como equações de equilíbrio. ASPEN PLUS utiliza uma
abordagem sequencial modular, onde balanços de massa e energia para blocos de
operação de cada unidade são calculados sequencialmente.
Para ser capaz de construir um modelo de processo em um programa de
fluxograma os três passos seguintes são necessários;
• Sistema termodinâmico e propriedades fisicas (Physical Property System):
Define as propriedades e procedimentos de cálculo termodinâmicos e de
transporte de fluidos a serem utilizados durante os cálculos do modelo.
• Componentes químicos (Components): todos os componentes químicos
no sistema, a partir de reagentes para produtos intermediários e produtos
devem ser especificados.
• Definir o fluxograma do processo (Flowsheet): todas as correntes de
entrada para o sistema devem ser definidas, bem como diferentes blocos
de operações unitárias e os fluxos de interconexão. O fluxograma
também indica todos os fluxos (de produtos) de saída.
• Condições de funcionamento: as condições de funcionamento, tais como
temperatura, pressão, deveres de calor etc., para cada bloco de operação
da unidade deve ser especificado. Todos os fluxos de entrada devem ser
completamente definidos
•
Além dos blocos de operação da unidade, ASPEN PLUS utiliza mais de dois
mecanismos para simular processos químicos; blocos FORTRAN e especificações
do projeto (Project specifications). Blocos FORTRAN são utilizados para o controle
de feed-forward e permitir a incorporação de código do usuário em um modelo para
controlar variáveis em um fluxograma de ASPEN PLUS. A especificação do projeto é
usada para controle de feedback, permitindo que o usuário defina valores
particulares de projeto para qualquer variável ou função de variável de flowsheet. A
especificação do projeto varia a entrada de manipulação do fluxograma de processo,
corrente de alimentação ou bloco, para atingir o valor de projeto. Para calcular os
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valores da função de especificação de design, declarações FORTRAN podem ser
usadas dentro do bloco de especificação de design (Design Specifications). É
possível chamar qualquer sub-rotina programada pelo usuário a partir de uma
especificação de projeto ou um bloco FORTRAN.
ASPEN PLUS também é capaz de lidar com correntes de reciclo, usando um
recurso chamado "tear-stream", que faz a transmissão de valores pré-definidos de
corrente no início dos cálculos, e bloqueiam variáveis manipulando-as de forma
iterativa, convergindo sobre o balanço de massa e energia, até se obter uma
solução.
4.2

Componentes constituintes da matéria prima
Para iniciar a simulação se faz necessário determinar qual a composição

elementar do endocarpo do coco do babaçu, para isso utilizou-se dados da análise
espectroscópica do endocarpo do coco do babaçu tratado termicamente (OCARIS,
2014) e da análise bromatológica da farinha do endocarpo do babaçu para uso na
dieta de ovinos (SÁ, TELES, et al., 2014), em ambos os autores o quantitativo de
cinzas é o mesmo.
A Tabela 5 apresenta a composição química elementar do endocarpo do coco
do babaçu, representada pela corrente ECB, considerada no modelo:
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Tabela 5 - Composição do endocarpo do coco do babaçu utilizada no estudo.
Componente
Subcorrente MIXED
Água
C 14:0 – Ácido Mirístico
C 16:0 – Ácido Palmítico
Subcorrente CISOLID
Lignina
Celulose
Hemicelulose/ Xilano
Serina
C 18:0 – Ácido Esteárico
Cinzas – Oxido de níquel
Cinzas – Oxido de magnésio
Cinzas – Oxido de ferro
Cinzas – Oxido de fosforo
Cinzas – Oxido de cálcio
Cinzas – Oxido de cromo
Cinzas – Oxido de alumínio
Cinzas – Oxido de silício
Cinzas – Oxido de potássio

Porcentagem em
massa total [%]

Identificação no ASPEN

10,55
3,25
2,13

H2O
N-TET-01
N-HEX-01

35,00
20,64
19,74
4,74
2,40
0,01
0,11
0,13
0,13
0,15
0,16
0,24
0,30
0,32

LIGNINA
CELLU-01
XYLAN
SERINE-R
STEAR-01
NIO
MGO
FE2O3
P2O5
CAO
CR2O3
AL2O3
SIO
K2O

4.2.1.1 Proteínas
Conforme procedimento recomendado pelo instituto Adolfo Lutz e utilizado para
a análise bromatológica da farinha do endocarpo do coco do babaçu, a quantificação
da proteína total foi feita pelo método de Weende, onde assume-se que as
moléculas de proteínas nesse tipo de biomassa possuem em média 16%
(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008) em massa de nitrogênio. No banco de dados do
ASPEN o componente corresponde ao aminoácido proteinogênico, ou seja,
precursor das proteínas, a Serina-R, com fórmula química C3H5NO2 e estrutura
molecular ilustrada na Figura 9 atende à aplicação, dessa forma será considerada
que toda a massa de proteínas no endocarpo do
composta de Serina.

Figura 9 - Estrutura molecular do amino ácido Serina

babaçu

é
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Os parâmetros termodinâmicos e químicos para o software executar os cálculos
para a simulação do processo são os seguintes:
• Formula molecular: C3H5N1O2

Figura 10 - Declaração da formula molecular da Serina no ASPEN

• Entalpia de Formação (DHSFRM): -732,73 kJ/mol (STOVER, JACKSON,
et al., 2012)
• Energia Livre de Gibbs (DGSFRM): 327 kJ/mol (STOVER, JACKSON, et
al., 2012)
4.2.1.2 Extrato etéreo
O extrato etéreo representa a parcela de ácidos graxos presentes nos extrativos
vegetais, totalizando 7,8% da massa total. Para a definição dos ácidos graxos que
compõem o endocarpo do coco do babaçu e para simplificação da simulação foram
usados apenas os três ácidos encontrados no óleo da amêndoa com maior
concentração de carbono e consequentemente maior temperatura de fusão.
(MACHADO, CHAVES e ANTONIASSI, 2006), como apresentado na Tabela 6.
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Tabela 6 - Participação dos ácidos graxos para fins de simulação
Ácido

Participação
(%)

C 16:0 – Palmítico
C 18:0 – Esteárico
C 14:0 – Mirístico

27,35
30,87
41,77

Participação na
Massa total
(%)
2,13
2,41
3,25

Formula

ID no Software

C16H32O2
C18H36O2
C14H28O2

N-HEX-01
STEAR-01
N-TET-01

Todos os ácidos graxos considerados na composição elementar do endocarpo
do coco do babaçu estão na base de dados do software, portanto não houve
necessidade de configurar novos componentes.
4.2.1.3 Cinzas
A definição da composição imediata dos óxidos componentes das cinzas foi
apresentados na Tabela 4 e foram obtidos por meio de análise espectroscópica.
Para sua caracterização, o autor (PROTÁSIO, 2014) utilizou a massa molecular dos
óxidos para estimar o porcentual de óxido em relação ao total de cinzas.
4.2.1.4 Lignina
A lignina é um componente inexistente na base de dados no ASPEN, portanto
foi criado novo componente definido pelo usuário com o nome LIGNINA. Os
parâmetros termodinâmicos e químicos necessários para o software executar os
cálculos necessários para a simulação do processo são os seguintes:
Formula molecular: C10H11,5O3,9 (VOITKEVICH, KABO, et al., 2012)

Figura 11 - Declaração da formula molecular da Lignina no ASPEN

• Entalpia de Formação (DHSFRM): -543 kJ/mol (VOITKEVICH, KABO, et
al., 2012)
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• Energia Livre de Gibbs (DGSFRM): 236 kJ/mol (VOITKEVICH, KABO, et
al., 2012)
4.2.1.5 Celulose
Optou-se por usar o componente CELLU-01 com base no componente
SUCROSE, que é integrante da base de dados do ASPEN, com a alteração dos
dados de fórmula molecular, e o acréscimo de dados referentes à entalpia de
formação e energia livre de Gibbs, dessa forma foi possível usar algumas
características poliméricas da SUCROSE. Os parâmetros termodinâmicos e
químicos necessários para o software executar os cálculos necessários para a
simulação do processo são os seguintes:
Formula molecular: C6H10O5 (ANDREY V. BLOKHIN, KABO, et al., 2011)

Figura 12 - Declaração da formula molecular da Celulose no ASPEN

• Entalpia de Formação (DHSFRM): -976,36 kJ/mol (ANDREY V. BLOKHIN,
KABO, et al., 2011)
• Energia Livre de Gibbs (DGSFRM): 190,61 kJ/mol (ANDREY V. BLOKHIN,
KABO, et al., 2011)
4.2.1.6 Hemicelulose
A molécula típica das madeiras mais duras e densas como o endocarpo do coco
do babaçu é o xilano. Para fins de simulação o total de hemicelulose na biomassa é
composto por esse componente. Utilizou-se o componente XYLAN configurado pelo
usuário cujos parâmetros físicos e químicos necessários para o software executar os
cálculos necessários para a simulação do processo são os seguintes:
Formula molecular: C5H10O5 (TEWARIA, LANGA, et al., 2008)
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Figura 13 - Declaração da formula molecular do Xilano no ASPEN

• Entalpia de Formação (DHSFRM): -762,42 kJ/mol (TEWARIA, LANGA, et
al., 2008)
• Energia Livre de Gibbs (DGSFRM): 186,44 kJ/mol (TEWARIA, LANGA, et
al., 2008)
4.2.1.7 Amido
A parcela de extrativos vegetais descrita no item 3.5.3 possui amido em sua
composição que faz parte da biomassa em estudo. Como o amido possui
composição química semelhante à celulose, hemicelulose e lignina, para efeitos de
composição do processo de degradação térmica, ele foi adicionado à parcela
referente à celulose.
4.2.2 Produtos do processo
Além de carvão ativado, outros subprodutos são considerados na modelagem e
simulação do processo, o mais importante são os gases exauridos pelo processo de
ativação do carvão aqui chamados voláteis. Os gases de exaustão do reator são
queimados em uma caldeira ou gerador de vapor associada a um ciclo
termodinâmico simples ou combinado para a geração de energia elétrica.
Cálculos de propriedades como a quantidade e o poder calorífico dos gases
voláteis de exaustão do reator são efetuados pelo software e tem como resultado a
energia que abastece a caldeira de geração de vapor e este, utilizado para as
turbinas de geração de energia elétrica.
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4.2.2.1 Alcatrões
Subproduto inevitável da queima de matéria orgânica os alcatrões são rejeitos
do processo e não compõem o objeto desse estudo.
4.2.3 Correntes no ASPEN PLUS
As correntes (streams) de materiais do software podem receber configurações
programadas pelo usuário ou ser caracterizada como correntes resultantes de
blocos com dados termodinâmicos e composições calculadas por um bloco de
operação.
Os tipos de correntes suportadas são:
a) Trabalho, ou WORK que representam as energias que geram trabalho.
b) Material, que podem possuir uma ou mais subcorrentes. Nas correntes
material é necessário inserir dados das características físicas como
temperatura, pressão, fração de vapor e também sua composição, as
correntes de materiais são divididas nas subcorrentes listadas abaixo:
i) MIXED com os componentes nas fases gasosa e líquida (exemplo de
declaração está na Figura 14) há uma tela de declaração de corrente do
tipo MIXED)
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Figura 14 - Exemplo de tela de configuração de corrente de material

ii) CISOLID para os componentes na fase sólida.
iii) NCSOLID que é usada apenas para componentes do tipo sólidos não
convencionais. Nesse modelo não há componentes sólidos do tipo não
convencional, portanto ela não será usada.
c) Calor ou Heat, pode ser usada como o fluxo de calor de entrada para fornecer
calor a um bloco de operação ou para manter um balanço de energia: Esse
modelo não há a necessidade de usar correntes do tipo Heat.
4.3

Estruturação dos modelos propostos
Esse estudo avalia o processo de transformação tendo como base de cálculo o

equivalente a 1000 kg de endocarpo do coco do babaçu em temperatura ambiente
com umidade de 10,5%.
O fluxograma do processo é dividido em blocos hierárquicos que representam as
seguintes fases:
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a) Reator de transformação do endocarpo do coco do babaçu em carvão
ativado.
b) Ciclo de geração de energia do tipo Brayton.
c) Ciclo de Geração de energia do tipo Rankine.
São analisadas cinco formas de utilização dos voláteis provenientes do bloco do
reator de transformação do endocarpo do coco do babaçu, sendo:
1 Aquecimento da caldeira do ciclo de geração de energia do tipo Rankine
de um estágio, simples estágio ou ainda single stage.
2 Aquecimento da caldeira do ciclo de geração de energia do tipo Rankine
duplo estágio
3 Utilização na câmara de combustão de uma microturbina a gás,
modelando o processo de geração de energia tipo Brayton
4 Utilização como combustível para a câmara de combustão de uma
microturbina a gás com a utilização combinada em um ciclo de energia do
tipo Rankine simples estágio.
5 Utilização como combustível para a câmara de combustão de uma
microturbina a gás com a utilização combinada em um ciclo de energia do
tipo Rankine duplo estágio.
Com a análise desses modelos é possível estimar o montante de energia
gerada, a produção de carvão ativado e as características e potencial poluente dos
gases que são enviados para a atmosfera, em cada tipo de processo.
4.3.1 Reator de Transformação do Endocarpo do Coco do Babaçu em Carvão
ativado
O modelo do reator de transformação é ilustrado na Figura 15, e o modelo de
um reator montado no software de simulação de processo é proposto na Figura 16.
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Figura 15 – Croqui do reator de transformação (a autora)
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Figura 16 - Reator de Transformação do Endocarpo do Coco do Babaçu em Carvão ativado
(a autora)

No processo avaliado considera-se que o endocarpo do coco do Babaçu passa
por um processo externo de secagem, conforme descrito no item 3.2.2, a biomassa
parcialmente desidratada alimenta o reator com uma umidade relativa de 10,5%. No
início do reator ela e perde essa água residual (Corrente F1-GAS), em um bloco de
operação unitária do tipo Flash2 (FLASH-1), esse material completamente seco
segue de forma vertical e descendente (por gravidade) para a zona de pirólise
(PIRÓLISE) onde a temperatura é determinada pelos voláteis provenientes da zona
de ativação (ou gaseificação parcial). A zona de ativação parcial (ATIVACAO)
emprega como agente ativante a água que é condensada (FLASH-3) com o
resfriamento dos voláteis (TC3), em seguida há o acréscimo de água externa
(corrente H2O-CA), à corrente de saída de água do TC3 por meio do misturador
MIX, a água previamente misturada é pressurizada (PPCA) e vaporizada por meio
de troca indireta com os voláteis do reator por meio do TC2.
Adiante é apresentado o detalhamento de cada corrente e as configurações
mais significativas de cada bloco que representa o modelo do reator de
transformação.
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4.3.1.1 Correntes de entrada ECB e H2O-CA
As correntes de alimentação ou de entrada desse processo são as correntes
ECB e a corrente H2O-CA.
A corrente ECB representa a biomassa a ser processada, ou o endocarpo do
coco de babaçu, sem passar pelo processo de secagem. Essa corrente é declarada
nos dados de entrada de corrente, e possui duas subcorrentes, na corrente MIXED
estão todos os componentes que podem estar na fase liquida à temperatura
ambiente e na subcorrente CISOLID todos os componentes que estão na fase sólida
à temperatura ambiente. A Tabela 7 apresenta a participação de cada componente
no total de massa do endocarpo do coco do babaçu, e as subcorrentes às quais
pertencem.
Tabela 7 - Participação dos componentes na matéria total da Biomassa (a autora)
Componente
H2O
N-TET-01
N-HEX-01
LIGNINA
CELLU-01
XYLAN
SERINE-R
STEAR-01
NIO
MGO
FE2O3
P2O5
CAO
CR2O3
AL2O3
SIO
K2O

Porcentagem na matéria total
20,43%
13,37%
66,20%
41,48%
24,82%
23,40%
5,62%
2,84%
0,01%
0,13%
0,15%
0,16%
0,18%
0,19%
0,29%
0,35%
0,38%

Subcorrente
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID

Como a umidade admitida no endocarpo do coco do babaçu é de 10,5% e os
dois ésteres mais leves, o palmítico (alias N-TET-01) e o mirístico (alias N-HEX-01),
possuem ponto de fusão muito próximo à temperatura ambiente eles foram incluídos
na corrente MIXED, portanto a porcentagem mássica que a corrente representa no
total da massa da corrente ficou em 15,92% que é a soma das porcentagens desses
ésteres mais a porcentagem de água em relação à massa total do endocarpo do
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coco do babaçu. A Tabela 8 corresponde a composição da subcorrente MIXED bem
como as participações em porcentagem de seus componentes.
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Tabela 8 - Participação dos componentes na subcorrente MIXED na corrente ECB (a autora)
Componente
H2O
N-TET-01
N-HEX-01

% na Subcorrente
66,26%
20,39%
13,35%

Os demais componentes possuem ponto de fusão acima da temperatura
ambiente, portanto foram considerados na corrente de sólidos convencionais. a
Tabela 9 apresenta a composição da subcorrente CISOLID da corrente do
endocarpo do coco do babaçu definida bem como suas respectivas participações em
porcentagem.
Tabela 9 - Participação dos componentes da subcorrente CISOLD na corrente ECB (a
autora)
Componente
LIGNINA
CELLU-01
XYLAN
SERINE-R
STEAR-01
NIO
MGO
FE2O3
P2O5
CAO
CR2O3
AL2O3
SIO
K2O

% na Subcorrente
41,63%
24,55%
23,48%
5,64%
2,85%
0,01%
0,13%
0,15%
0,16%
0,18%
0,19%
0,29%
0,35%
0,38%

A Figura 17 ilustra a declaração da subcorrente CISOLID pertencente à corrente
ECB, tanto a temperatura e a pressão foram definidas por hipótese como as
temperaturas ambientes da região onde o babaçual é endêmico.
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Figura 17 - Composição da subcorrente CISOLID da corrente ECB (a autora)

A corrente H2O-CA representa a água adicionada ao processo para aumentar a
quantidade de vapor a ser injetada na zona de ativação, como a água é liquida nas
condições ambientes a corrente é composta inteiramente pela subcorrente MIXED.
as configurações dessa corrente estão ilustradas na Figura 18.

Figura 18 - Configuração da corrente H2O-CA (a autora)
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4.3.1.2 Correntes de produto R2-SOLID e F3-GAS
As correntes de produto do reator de transformação são as correntes de voláteis
do reator (F3-GAS) e o carvão ativado com as cinzas (R2-SOLID).
Como a ativação pode ser considerada uma gaseificação parcial, os gases
voláteis (R2-GAS) possuem hidrocarbonetos com algum poder calorífico e que
podem ser queimados e gerar energia térmica e vapor de água, a participação em
massa desses componentes na corrente varia de acordo com a quantidade de vapor
do processo de ativação. Nesse estudo, utiliza-se a água condensada (F3-H2O) no
arrefecimento dos voláteis, pelo reator FLASH-3, antes de entrar na zona de
ativação do reator e há estudos com o acréscimo de mais água (H2O-CA) para a
geração de vapor até o ponto em que há a gaseificação total do material . A corrente
de produtos voláteis F3-GAS sai em pressão de 1 bar e temperatura após o
arrefecimento de 50°C, possuindo os seguintes componentes:
Tabela 10 - Componentes da corrente F3-GAS (a autora)
Componentes Corrente F3-GAS
H2O
N2
H2
CO
CO2
CH4
C2H6
C3H8
FLUOR-01
NAPHT-01
ANTHR-01

A corrente de carvão ativado é composta apenas de sólidos. Ela é o resultado
dos produtos do reator de ativação, que representa a zona de ativação, depois de
passarem por um separador de fases (SEP-2) onde os voláteis seguem para o
gerador de vapor e os sólidos para a zona de arrefecimento até atingirem a
temperatura de 50ºC (ALDEIA, 1999). A Tabela 11 mostra a composição da corrente
de sólidos, a quantidade de carvão ativado, que é representada pela massa de
carbono na tabela de composição, varia de acordo com a quantidade de vapor
injetada na zona de ativação, porém a quantidade de cinzas ou óxidos é a mesma,
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por que é uma variável que depende da quantidade de biomassa que alimenta o
reator.
Tabela 11 - Componentes da corrente de produtos sólidos do reator de transformação do
carvão ativado (a autora)
Componentes
C
NiO
MgO
FE2O3
P2O5
CaO
Cr2O3
Al2O3
SiO
K2O

Carvão Ativado

Cinzas

4.3.1.3 Bloco FLASH-1
Esse bloco modela o processo de secagem do endocarpo do coco do babaçu. A
corrente ECB que é uma corrente de entrada e possui subcorrentes MIXED E
CISOLID está descrita na Tabela 5 - Composição do endocarpo do coco do babaçu
utilizada no estudo. As correntes de produto são as correntes F1-Solid, que
representa os produtos sólidos na subcorrente CISOLID e os óleos da subcorrente
MIXED que não evaporaram na secagem, e a corrente F1-GAS, que é composta por
água e uma pequena parte dos óleos que evaporaram com a temperatura dessa
fase, que foi configurada em 120°C. As configurações desse bloco estão
apresentadas no Adendo A.
4.3.1.4 Bloco PIRÓLISE
Esse é um reator de Gibbs que representa a pirólise do processo. A corrente de
alimentação desse reator é a F1-SOLID proveniente da zona de secagem e a R2GAS que representa os gases voláteis do reator de ativação ou gaseificação parcial.
Como essa zona está fisicamente abaixo da zona de pirólise, a zona de pirólise
recebe todos os gases que são exauridos por essa zona, e as correntes de produto
são: R1-PROD, composta por produtos da pirólise composta por correntes do tipo
MIXED e CISOLID, onde a corrente CISOLID. A zona de ativação foi definida em
600°C (ALDEIA, 1999). As configurações desse bloco são detalhadas no Adendo B.
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Por meio da análise dos componentes da corrente de produto é possível verificar
que toda a lignina, hemicelulose e celulose foram consumidas e cerca de 65% da
massa inicial do babaçu se transformou em voláteis, no Apêndice H encontra-se a
tabela com todos os componentes da corrente R1-PROD.
4.3.1.5 Bloco SEP-1
É um bloco do tipo SSplit (para maiores informações ver Adendo P) e faz a
separação de fases da corrente de produto do reator de pirólise R1-PROD. Os
produtos volatizados saem pela corrente R1-GAS e os sólidos e eventuais líquidos
pela corrente R1-SOLID.
O produto volátil da corrente R1-GAS é arrefecido e usado como combustível
das câmaras de combustão da caldeira ou da turbina, de acordo com o processo de
cogeração.
As configurações principais do Bloco são ilustradas no Adendo C.
4.3.1.6 Bloco ATIVACAO
Esse bloco modela um reator de Gibbs, ele é usado no estudo para representar
e modelar o processo de ativação física ou gaseificação parcial (o processo é
descrito no tópico 3.2.6 desse documento) do material carbonáceo proveniente da
zona de pirólise. O tipo de ativação realizado é físico com o uso de CO2 e vapor
como agente ativadores, uma vez que parte do material na zona de ativação
também entra em contato com o CO2 produzido em condições favoráveis para a
formação de porosidade, a representatividade do CO2 na ativação é desconsiderada
nesse estudo.
As correntes de alimentação desse equipamento são a R1-SOLID que
representa o material carbonáceo que segue de forma vertical e descendente para a
zona de ativação e a corrente TC2-H2O que representa o vapor superaquecido por
meio da troca de calor entre os voláteis do reator e a água condensada do
resfriamento desses voláteis.
O aumento da alimentação de vapor no equipamento promove o processo de
gaseificação em detrimento da produção de carvão ativado, nesse estudo
considerou-se apenas que é empregada a água condensada do arrefecimento dos
voláteis.
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A manutenção da temperatura na zona de ativação pode ser feita por combustão
controlada de material carbonáceo por meio da injeção de ar nessa zona,
promovendo o burn-off e reduzindo a massa de carvão ativado produzido, no modelo
proposto as reações exotérmicas dentro dessa zona se mostraram suficientes para a
manutenção da temperatura cujo set-point considerado para esse modelo é 800°C
(ALDEIA, 1999).
Os produtos da ativação estão na corrente R2-PROD e passam pelo bloco SEP2. É possível observar na tabela de composição da corrente de produto do reator de
Ativação que 70% do total da massa total do endocarpo do coco do babaçu é
transformada em voláteis, e apenas 30% resulta no carvão ativado. Para esse
modelo, a produção de carvão ativado ficou em torno de 290 kg/h quando se utiliza
1000 kg/h de material precursor do carvão.
As configurações principais do Bloco são ilustradas no Adendo D.
4.3.1.7 Bloco SEP-2
É um bloco do tipo SSplit, nesse bloco há a separação entre as subcorrentes
MIXED e CISOLID, os gases aquecidos recirculam para a zona de pirólise ajudando
na manutenção da temperatura dessa zona e os sólidos que são constituídos
basicamente de cinzas e carvão ativado são posteriormente acondicionados e
arrefecidos na ausência de umidade e ar até que atinjam a temperatura onde o
contato do material com o ar não promova a combustão.
As configurações principais do Bloco são ilustradas no Adendo E.
4.3.1.8 Bloco TC2
O bloco TC2 é um bloco do tipo HeatX que simula um trocador de calor do tipo
contracorrente, onde a água que condensou com o resfriamento dos gases voláteis
(corrente fria) é reaquecida por meio de troca de calor indireta com os voláteis que
saem do reator (corrente quente), resultando assim em vapor superaquecido que
será o agente ativador principal do material carbonáceo.
As configurações principais do Bloco são ilustradas no Adendo F.
4.3.1.9 PPCA – Bomba de pressurização de água
Para que o vapor possa entrar no reator, ascender entre as camadas de
matérias e assim reagir com o material carbonáceo, definiu-se que o vapor deve

56

entrar com pressão superior à atmosférica, para promover esse aumento de pressão
utilizou-se um bloco do tipo pump que modela uma bomba hidráulica na corrente de
água liquida antes de essa entrar no trocador de vapor TCR2 para ser vaporizada.
As configurações principais do Bloco são ilustradas no Adendo G.
4.3.1.10

MIX

O bloco MIX modela os cálculos de mistura, no processo de transformação de
carvão ativado ele somará à corrente de água condensada no FLASH-3 mais água
em temperatura ambiente da corrente H2O-CA com o intuito de aumentar a
quantidade de vapor que é injetada no reator. As configurações principais do Bloco
são ilustradas no Adendo H.
4.3.1.11

Bloco FLASH-3

O bloco TC3 é um bloco do tipo FLASH2 que modela o arrefecimento dos
voláteis à 50°C condensando a água, que é o único componente constituinte da
corrente volátil que se encontra na fase liquida a essa temperatura e pressão (1 bar),
dessa forma o gás que é usado como combustível está seco e com temperatura
mais baixa para ser pressurizado pelo compressor e alimentar a câmara de
combustão.
As configurações principais do Bloco são ilustradas no Adendo I.
4.3.1.12

Cálculo do calor consumido ou liberado pelo reator

Nas reações de pirólise e ativação há o consumo ou liberação de energia. A
pirólise é caracterizada por ser um processo em que predominam as reações
exotérmicas que liberam energia. Dessa forma ela concede calor para a zona de
ativação, onde as reações exotérmicas são mais participativas no consumo
energético, dessa forma a zona de pirólise fornece calor para a zona de ativação. As
Figura 19 e Figura 20 apresentam as telas de resultados dos Rgibbs de pirólise e
ativação. Os valores de “net heat duty” são usados para fazer o balanço energético
do equipamento.
Tanto na gaseificação quase que total da biomassa quanto na produção máxima
de carvão ativado, onde o vapor para a ativação é apenas o que é produzido pelo
aquecimento da água nos condensados, o comportamento do reator indica que as
reações exotérmicas que ocorrem em seu interior, em regime, podem suprir a
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necessidade de calor das reações endotérmicas no equipamento. A zona de pirólise
é a que libera calor para que a zona de ativação possa ativar o material carbonáceo.
É usado o valor de Net Heat duty como a energia consumida ou liberada pela zona.

Figura 19 – Tela de resultados do reator RGibbs de pirólise.

Figura 20 – Tela de ativação do reator RGibbs de ativação (a autora)

O calor total consumido pelo equipamento é:
ÇÉÑ'dÖÜá

ëáíÖdÖÜá

ÇÉÑ'dÖÜá

ÄÅ
~
ÄÅ = ~ÄÅ
KxyNz_|Nz}N
KxyNz_xàâäxÇÃN + ~
KxyNz_çâzÓyâèê

(4.1)

Como o calor fornecido na ativação tem magnitude maior que o calor consumido
na pirólise, o balanço energético demonstra que o equipamento, em regime, é
autossustentável em relação ao suprimento de energia.
4.3.2 Circuito de vapor (Caldeira, Condensador e Pressurizador)
Em todos os casos em que houver o ciclo Rankine haverá uma sequência de
blocos de operação unitária

representando

o processo

de condensação,

pressurização e evaporação, tanto para os casos estudados onde o gás é queimado
para aquecer a cadeira como aqueles em que a caldeira é aquecida pelos gases de
exaustão da turbina a gás. Os blocos são:
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• Condensador: A água ou vapor que sai da turbina a vapor passa por um
condensador para assegurar que está na fase liquida para ser bombeada.
• Pressurizador ou bomba; pressuriza a água na fase liquida do circuito a
fim de pressurizar o vapor que segue para a turbina a vapor. A pressão
de entrada da turbina é a mesma pressão de saída da bomba, como esse
estudo é apenas conceitual ele não considera as perdas de carga no
circuito de vapor.
• Economizador ou pré-aquecimento; onde a água liquida, após ser
pressurizada pela bomba, é aquecida até uma temperatura abaixo do
ponto de ebulição.
• Evaporador: a água é aquecida até a temperatura de ebulição, a corrente
de saída desse bloco é vapor pressurizado
• Superaquecimento: esse bloco é responsável por superaquecer o vapor
pressurizado para que esse siga para a turbina a gás do primeiro estágio
ou de simples estágio.
• Turbina Rankine: esse bloco utiliza-se de um cálculo isentrópico
considerando rendimento isentalpico e mecânico, por se tratar de um ciclo
que lida somente com água em seus diversos estados utilizou-se as
tabelas de vapor da National Research Council americana (NBS) que
fazem parte da base de dados do Software.

Na Figura 21 pode ser visualizada a representação esquemática dos blocos no
fluxograma de processo:

Figura 21 – Circuito de vapor para Rankine 1 estágio (a autora)
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Em seguida encontra-se a explanação sobre cada corrente e as configurações
mais significativas de cada bloco que representa o circuito de vapor no modelo.
4.3.3 Ciclo Brayton
No ciclo Brayton estudado utilizou-se de excesso de ar no combustor. Desta
forma garante-se que há queima total do combustível e ar suficiente para arrefecer
os gases da combustão. Para isso utilizou-se um compressor de ar, cuja vazão de
descarga é definida pela quantidade de ar necessária para atender às duas
condições mencionadas. Como no cálculo de trabalho liquido o compressor de ar do
ciclo Brayton é um dos maiores consumidores da energia fornecida pela turbina a
gás, um dos cuidados tomados é evitar que o trabalho requerido pelo compressor
seja igual ou inferior ao desenvolvido no eixo da turbina. Os blocos utilizados para
modelar as turbinas se baseiam em cálculos isoentrópicos considerando rendimento
mecânico e isentálpico, a equação de estado utilizada é a Soave-Redlich-Kwong.
Na presente avaliação é considerado o aumento do excesso de ar. Também não
é possível baixar muito a temperatura de combustão, uma vez que nos casos em
que a cogeração é feita por meio de ciclos combinados, o gás de exaustão da
turbina a gás deve ter uma temperatura elevada o suficiente para gerar vapor
superaquecido para movimentar as turbinas a vapor.
4.3.4 Ciclo combinado
Nos ciclos combinados a água da caldeira do ciclo Rankine é aquecida pelos
gases de exaustão da câmara de combustão do ciclo Brayton, que saem a altas
temperaturas. Esses gases trocam calor com a água do ciclo Rankine duplo estágio
proposto a fim de vaporizá-la e aumentar a sua temperatura para a de trabalho das
turbinas a vapor, essa troca também proporciona o arrefecimento dos gases de
exaustão da turbina fazendo com que esses não sejam despejados na atmosfera à
altas temperaturas.
Neste trabalho, um dos objetivos é entender como os gases exauridos pelo
reator podem alimentar a turbina do ciclo termodinâmico do tipo Brayton, e como a
exaustão da turbina desse primeiro ciclo aquece a água e gera o vapor que é
utilizado como fluido de trabalho nos ciclos Rankine (simples e duplo estágio) para a
geração de energia elétrica. Todo o trabalho é conceitual, dessa forma não há
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discussão de detalhes técnicos construtivos e acessórios que possam aumentar a
eficiência deste equipamento.
4.3.5 Cogeração de energia elétrica
Para o aproveitamento dos gases de exaustão do processo e minimização do
impacto ambiental, os gases de exaustão do reator são queimados para gerar
energia térmica a fim de aquecer uma caldeira que será utilizada para a produção de
vapor ou alimentarem a câmara de combustão de uma turbina a gás.
Serão avaliados 5 casos: Rankine 1 estágio, Rankine 2 estágios, Brayton Rankine 1 estágio e Brayton – Rankine 2 estágios. Em casa caso serão usadas
diferentes formas de reaproveitamento dos gases de exaustão do reator de
produção de carvão ativado para a produção de energia elétrica.
Da mesma forma que foram mencionados para as caldeiras ou geradores de
vapor, esse documento refere-se a um trabalho conceitual e, portanto, não entrará
em detalhes técnicos construtivos.
4.3.5.1 R1 - Rankine 1 estágio
O primeiro caso é a cogeração de energia utilizando apenas uma turbina de
condensação a vapor, com a produção de energia projetada para uma alimentação
no reator de 1000 kg/h de babaçu. Os gases de exaustão do reator são usados
como combustível para os queimadores da caldeira ou boiler. Esse caso é
mencionado como “Rankine 1 estágio” ao longo desse documento. Os dados
técnicos das turbinas a vapor foram definidos por hipótese e tomaram como base as
informações encontradas em catálogos de diversos fabricantes disponibilizados
online.
O fluxograma do processo todo para o caso em que a cogeração de energia é
feita por meio de um ciclo Rankine single stage pode ser observado na Figura 22
A turbina é do tipo turbina de condensação com os seguintes dados técnicos:
• Pressão de entrada: 45 bar
• Pressão de saída: 0,12 bar
• Eficiência isentrópica: 60%
• Eficiência mecânica: 0,95
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O dado de pressão de descarga dos compressores tem como base os dados de
pressão de admissão de mistura de queimadores para caldeiras para geração de
vapor, e os dados de rendimento são com em catálogo de diversos fabricantes de
compressores. Os dados dos compressores para o ciclo Rankine 1 estágio são:
• Pressão de descarga: 3 bar
• Eficiência isentrópica: 0,6
• Eficiência mecânica: 0,95

O combustível não é pressurizado e entra na câmara de combustão a 1 bar.
.
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Figura 22 - Fluxograma Caso 1 - Ciclo Rankine 1 estágio (a autora)
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A corrente de gás arrefecido que sai do reator de produção de carvão ativado
(F3-GAS) vai para a câmara de combustão da caldeira de geração de vapor
COMBUST (item Adendo P), o ar (IN-AR) passa pelo compressor CP1 e é insuflado
à 3 bar (CP1-AR) para essa câmara, o cálculo da vazão molar do ar estequiométrico
e do excesso de ar é feito pelo conjunto de blocos calculator e design specs (0 - S.2
AR-REAL - Calculator e Adendo A.a.1 - EXCESS – Cálculo do excesso de ar), o
objetivo é que o os gases de combustão (COMB-MIX) não excedam a temperatura
de 1300 °C que foi definida como hipótese como a temperatura máxima na câmara
de combustão da caldeira.
Os gases recém-saídos da câmara de combustão da caldeira (COMB-MIX)
trocam calor com a água em três blocos de troca indireta de calor por contracorrente
do tipo HeatX. O primeiro trocador da sequência TCR1 (Cuja configuração pode ser
observada no (Adendo M), o qual superaquece a água vaporizada (TCR2-H2O) que
encontra os gases da combustão á 1300 °C (COMB-MIX) aproximadamente e
superaquece o vapor pressurizado (TCR1-H2O) até a temperatura de admissão na
turbina Rankine.
O próximo trocador da sequência é o evaporador TCR2 (Cuja configuração pode
ser observada no Adendo L), este encontra os gases de exaustão (TCR1-GAS) em
temperatura menor, porém com energia suficiente para vaporizar a água
pressurizada (TCR2-H2O) que segue para superaquecimento TCR1.
A água liquida da entrada (TCR3-H2O) do TCR2 foi previamente aquecida a
80 °C no bloco de pré-aquecimento TRC3 (Cuja configuração pode ser observada
no Adendo K) por meio de troca de calor com os gases mais frios que saem do
evaporador (TCR2-GAS). Os gases da combustão já arrefecidos por terem passado
pelos 3 trocadores de calor são descartados na atmosfera (GAS-OUT) à menos de
300°C.
A bomba representada pelo bloco PUMP-RKN (Cuja configuração pode ser
observada no Adendo N) pressuriza a água que vem do condensador TC5 (Cuja
configuração pode ser observada no Adendo J), a água pressurizada é identificada
como corrente IN-H2O e esta à 45 bar correspondente a pressão de admissão da
turbina de condensação desse caso. Essa água pressurizada (PUMP-H2O) segue
para os trocadores de calor da caldeira de vapor.
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O vapor que entra na turbina TB-RKN (TCR1-H2O) se encontra a 45 bar e
500 °C. Esse vapor movimenta as pás da turbina para que essa produza trabalho
termomecânico que é usado para geração de energia. A saída da turbina tem água
parcialmente condensada (TB-H2O) na pressão de descarga da turbina 0,12 bar e
segue para o condensador para que esteja 100% na fase fluida antes de passar pela
bomba.
O trabalho líquido (W-NET) do circuito é a soma dos trabalhos da turbina (WTB),
da bomba de pressurização da água (WPUMP), da bomba de injeção de vapor na
zona de ativação do reator de produção de carvão ativado (WPPCA) e do
compressor de ar (WCOMP).
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A eficiência térmica do ciclo Rankine é dada pelo trabalho líquido realizado
(WNET) dividido pelo calor entregue pelo boiler para evaporar a água (QBOIL).
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4.3.5.2 R2 - Rankine 2 estágios
O primeiro caso é a cogeração de energia utilizando um ciclo Rankine de dois
estágios, sendo o acionador primário do primeiro uma turbina de contrapressão e do
segundo estágio uma turbina de condensação a vapor, com a produção de energia
projetada para uma alimentação no reator de 1000 kg/h de babaçu. Os gases de
exaustão do reator são usados como combustível da caldeira. Esse caso é
mencionado como “Rankine 2 estágios” durante esse estudo.
O fluxograma de todo o processo para o caso em que a cogeração de energia é
feita por meio de um ciclo Rankine duplo estágio pode ser observado na Figura 23.
A primeira turbina a receber o vapor do boiler é uma turbina de contrapressão
cujos dados técnicos são:
• Pressão de entrada: 45 bar
• Pressão de saída: 15 bar
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• Eficiência isentrópica: 60%

Ao sair da turbina de contrapressão o vapor superaquecido e com pressão
positiva segue para a turbina de condensação cujo os dados são:
• Pressão de entrada: 15 bar
• Pressão de saída: 0,62 bar
• Eficiência isentrópica: 60%
O dado de pressão de descarga do compressor de ar tem como base os dados
de pressão de admissão de mistura de queimadores para cadeiras para geração de
vapor, e os dados de rendimento são com base em catálogos de fabricantes de
compressores. Os dados dos compressores para o ciclo Rankine 2 estágios são:
• Pressão de descarga: 3 bar
• Eficiência isentrópica: 0,82 bar
• Rendimento mecânico: 80%
O combustível não foi pressurizado e entra na câmara de combustão a 1 bar.
.
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Figura 23 - Fluxograma caso 2 - Rankine 2 estágios (a autora)
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A corrente de gás arrefecido que sai do reator de produção de carvão ativado
(F3-GAS) vai para a câmara de combustão da caldeira de geração de vapor
COMBUST (item Adendo P), o ar (IN-AR) passa pelo compressor (bloco CP1) e é
insuflado à 3 bar (CP1-AR) para essa câmara, o cálculo da vazão molar do ar
estequiométrico e do excesso de ar é feito pelo conjunto de blocos calculator e
design specs (0 - S.2 AR-REAL - Calculator e Adendo A.a.1 - EXCESS – Cálculo do
excesso de ar), o objetivo é que o os gases de combustão (COMB-MIX) não
excedam a temperatura de 1300°C que foi definida por hipótese, como a
temperatura máxima na câmara de combustão da caldeira.
Os gases recém-saídos da câmara de combustão da caldeira (COMB-MIX)
trocam calor com a água em quatro blocos de troca indireta de calor por
contracorrente do tipo HeatX.
O primeiro trocador da sequência TCR5 (Adendo O) recebe os gases da câmara
de combustão da cadeira (item Adendo P) reaquece o vapor que sai da descarga da
turbina de contrapressão (bloco TB-RKN) a 15 bar, para que esse seja regenerado
(TCR5-H2O) e entre na turbina de condensação (bloco TB2-RKN) com a
temperatura de 500 °C, que é a especificada para a entrada da turbina.
O gás que foi levemente arrefecido em TCR5 (TCR5-GAS) entra no evaporador
representado pelo bloco TCR1 (Adendo M), o qual superaquece o vapor (TCR2H2O), superaquecendo o vapor pressurizado (TCR1-H2O) até a temperatura de
admissão na turbina Rankine de contrapressão a 500 °C.
O próximo trocador da sequência é o evaporador TCR2 (Adendo L), este
encontra os gases de exaustão (TCR1-GAS) um pouco mais frios, porém com
energia suficiente para vaporizar a água pressurizada (TCR2-H2O) que segue para
o superaquecimento TCR1.
A água liquida da entrada (TCR3-H2O) do TCR2 foi previamente aquecida a
80°C no bloco de pré-aquecimento TRC3 (Adendo K) por meio de troca de calor com
os gases mais frios que saíram do evaporador (TCR2-GAS). Os gases da
combustão já arrefecidos por terem passado pelos 4 trocadores de calor são
descartados na atmosfera (GAS-OUT) em temperatura menor que 300°C.
A bomba representada pelo bloco PUMP-RKN (Adendo N) pressuriza a água
que vem do condensador TC5 (Adendo J), representada pela corrente IN-H2O à 45
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bar, que é a pressão de admissão da turbina de contrapressão. Essa água
pressurizada (PUMP-H2O) segue para os trocadores de calor da caldeira de vapor.
O vapor que entra na turbina TB-RKN (TCR1-H2O) se encontra a 45 bar e
500 °C, promovendo o movimento das pás da turbina para que essa produza
trabalho termomecânico que é usado para geração de energia. A saída da turbina
tem vapor à 8 bar (TB-H2O) e este segue para o regenerador TCR5 para que seja
reaquecido e entre na turbina de condensação TB2-RKN. A mistura vapor/água
liquida da descarga da turbina de condensação (TB2-H2O) sai a 0,62 bar e é
condensada no condensador TC5. A corrente (IN-H2O) segue para a bomba para
ser novamente pressurizada.
O trabalho líquido (WNET) do circuito é a soma dos trabalhos da turbina de
contrapressão (WTB), da turbina de condensação (WTB2) da bomba de
pressurização da água (WPUMP), da bomba de injeção de vapor na zona de
ativação do reator de produção de carvão ativado (WPPCA) e do compressor de ar
(WCOMP).
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Assim, como no caso do ciclo Rankine 1 estágio, a eficiência térmica do ciclo
Rankine é dada pelo trabalho líquido realizado (WNET) dividido pelo calor entregue
pelo boiler para evaporar a água (QBOIL).
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4.3.5.3 B - Brayton
O terceiro caso é a cogeração de energia utilizando apenas uma turbina a gás,
como a produção de energia projetada para uma alimentação no reator de 1000 kg/h
de babaçu
Os dados da turbina a gás utilizadas tem como base um equipamento GE
PG6101 com pressão de entrada até 15 bar, razão de compressão 1:14,6 (0,0685) e
temperatura máxima na saída da turbina de 1300 °C. A eficiência isentrópica foi
definida como hipótese em 60%.
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Os blocos de compressores são responsáveis por elevar as pressões do gás
(compressor CP2) e do ar (compressor CP2) até a pressão de entrada da turbina a
gás (13 bar). Os dados de rendimento foram estipulados com base nos catálogos de
fabricantes disponíveis. O fluxograma de todo o processo é apresentado na Figura
24.

Figura 24 - Fluxograma do caso 3 - ciclo Brayton (a autora)

Os gases arrefecidos do reator F3-GAS são pressurizados pelo compressor de
gás (CP2) e são usados como combustível para a câmara de combustão (item
Adendo P) da turbina a gás (BRA-TB), o cálculo da vazão molar do ar
estequiométrico e do excesso de ar da corrente AR-1 é feito pelo conjunto de blocos
calculator e design specs (0 - S.2 AR-REAL - Calculator e Adendo A.a.1 - EXCESS –
Cálculo do excesso de ar). O objetivo é que o gás de exaustão da turbina saía a
1300 °C que corresponde à temperatura máxima de exaustão da turbina a gás. O ar
é pressurizado no compressor de ar (CP1) e é usado como comburente na câmara
de combustão da turbina.
O ar pressurizado CP1-AR e o combustível pressurizado CP2-GAS são
queimados na câmara de combustão e representados pelo bloco COMBUST (item
Adendo P). Os gases da combustão (COMB-MIX) em alta temperatura e à 13 bar
movimentam as pás do acionador primário do ciclo, a turbina a gás BRA-TB, e os
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gases de exaustão da turbina (GAS-OUT), que já perderam energia são exauridos
para a atmosfera.
O trabalho realizado pelo ciclo (WNET) será a somatória do trabalho da turbina
(WBRA), do compressor de ar (WCP1), do compressor de gás (WCP2) e da bomba
de água do reator (WPPCA).
)*+,-./0

)*+,-./0

;0<.-./0

(4.6)

&'&( + %&&&&&&&'&&&&&&&(
%
&'&( = %
!"#$
!2E:
!581 + !582 + !885:

A eficiência térmica do ciclo Brayton é dada pelo trabalho líquido realizado
(WNET) dividido pelo calor entregue pelo combustor (QCOMB).
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4.3.5.4 BR1 - Brayton e Rankine 1 estágio
O quarto caso é um ciclo combinado Brayton-Rankine onde os gases de
exaustão da turbina, que possuem energia térmica por estarem à alta temperatura e
pressão, são usados para gerar vapor por meio de troca indireta com a água do ciclo
de vapor. Por ser um ciclo que considera apenas uma turbina a vapor, esta será do
tipo Turbina de Condensação e terá os mesmos dados da turbina usada no ciclo
Rankine single stage.
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• Pressão de entrada: 15 bar
• Pressão de saída: 0,62 bar
• Eficiência isentrópica: 60%
Os dados da turbina Brayton:
• Pressão de entrada: 15 bar,
• Razão de compressão: 1:14,6 (0,0685)
• Temperatura máxima na saída da turbina: 1300 °C
• Eficiência isentrópica: 60%.
As configurações dos compressores são as mesmas do ciclo Brayton
explanados anteriormente.
O ciclo completo de energia usando ciclo combinado do tipo Brayton e Rankine
de um estágio é ilustrado na Figura 25.
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Figura 25 – Caso 4 – Ciclo Brayton e Rankine 1 estágio (a autora)
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Os gases arrefecidos do reator F3-GAS são pressurizados pelo compressor de
gás (CP2) e são usados como combustível para a câmara de combustão da turbina
a gás (BRA-TB), o cálculo da vazão molar do ar estequiométrico e do excesso de ar
da corrente AR-IN é feito pelo conjunto de blocos calculator e design specs (0 - S.2
AR-REAL - Calculator e Adendo A.a.1 - EXCESS – Cálculo do excesso de ar). O
objetivo é que o gás de exaustão da turbina saía a 1300 °c que corresponde a
temperatura máxima de exaustão da turbina a gás. O ar é pressurizado no
compressor de ar (CP1) e é usado como comburente na câmara de combustão da
turbina.
O ar pressurizado CP1-AR e o combustível pressurizado CP2-GAS são
queimados na câmara de combustão representados pelo bloco COMBUST (item
Adendo P). Os gases da combustão (COMB-MIX) em alta temperatura e à 13 bar
movimentam as pás do acionador primário do ciclo e a turbina a gás BRA-TB e, os
gases de exaustão da turbina (BRA-GAS), são usados no ciclo Rankine para
aquecer a água e o vapor.
Os gases de exaustão de turbina a gás (BRA-GAS) trocam calor com a água em
três blocos de troca indireta de calor por contracorrente do tipo HeatX. O primeiro
trocador da sequência TCR1 (Adendo M), o qual superaquece a água vaporizada
(TCR2-H2O) que encontra os gases da combustão a 1300 °C (COMB-MIX) e
superaquece o vapor pressurizado (TCR1-H2O) até a temperatura de admissão na
turbina Rankine (TB-RKN).
O próximo trocador da sequência é o evaporador TCR2 (Adendo L) e este
encontra os gases de exaustão (TCR1-GAS) um pouco mais frios, porém com
energia suficiente para vaporizar a água pressurizada (TCR2-H2O) que segue para
o superaquecimento TCR1.
A água liquida da entrada (TCR3-H2O) do TCR2 foi previamente aquecida à
80°C no bloco de pré-aquecimento TRC3 (Adendo K) por meio de troca de calor com
os gases mais frios que saíram do evaporador (TCR2-GAS). Os gases da
combustão já arrefecidos por terem passado pelos 3 trocadores de calor são
descartados na atmosfera (GAS-OUT) à menos de 300 °C.
A bomba representada pelo bloco PUMP-RKN (Adendo N) pressuriza a água
que vem do condensador TC5 (Adendo O) (corrente H2O-OUT) à 45 bar, que é a
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pressão de admissão da turbina de condensação desse caso. A água pressurizada
(PUMP-H2O) segue para os trocadores de calor da caldeira de vapor.
O vapor que entra na turbina TB-RKN (TCR1-H2O) se encontra a 45 bar e
500°C e esse vapor movimenta as pás da turbina para produção de trabalho
termomecânico que é usado para geração de energia. Na saída da turbina a mistura
vapor/água a 0,12 bar segue para o condensador e deste, para bombeamento.
O trabalho liquido (WNET) do circuito é a soma dos trabalhos da turbina a vapor
(WTBR), da turbina a gás (WBRA), do compressor de ar (WCP1), do compressor de
gás (WCP2), da bomba de pressurização da água (WPUMP) e da bomba de injeção
de vapor na zona de ativação do reator de produção de carvão ativado (WPPCA).
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A eficiência térmica do ciclo Brayton e Rankine de um estágio é dada pela razão
entre o trabalho liquido entregue pelo sistema, dividida pela somatória das correntes
de calor entregues pelo combustor para expandir a mistura ar combustível por meio
de combustão (QCOMB) e pelo boiler (QBOIL).
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4.3.5.5 BR2 – Brayton e Rankine 2 Estágios
O quinto e último caso é um ciclo combinado Brayton-Rankine duplo estágio,
onde os gases de exaustão da turbina, que possuem energia térmica por estarem à
alta temperatura e pressão, são usados para gerar vapor por meio de troca indireta
com a água do ciclo de vapor. Por ser um ciclo que emprega duas turbinas a vapor,
uma do tipo turbina de contrapressão e outra do tipo turbina de condensação, ambas
terão os mesmos dados da turbina usada no ciclo Rankine duplo estágio e a turbina
Brayton é a mesma usada no ciclo Brayton.
Os dados técnicos da turbina de condensação são:
• Pressão de entrada: 15 bar
• Pressão de saída: 0,62 bar
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• Eficiência isentrópica: 60%
Os dados técnicos da turbina de contrapressão são os seguintes:
• Pressão de entrada: 45 bar
• Pressão de saída: 15 bar
• Eficiência isentrópica: 60%
Os dados da turbina Brayton:
• Pressão de entrada: 15 bar,
• Razão de compressão: 1:14,6 (0,0685)
• Temperatura máxima na saída da turbina: 1300 °C
• Eficiência isentrópica: 60%.
As configurações dos compressores serão as mesmas do ciclo Brayton.
O ciclo completo de cogeração de energia usando ciclo combinado do tipo
Brayton

e

Rankine

duplo

estágio

é

ilustrado

na

Figura

26.
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Figura 26 – Caso 4 – Ciclo Brayton e Rankine duplo estagio (a autora)
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Os gases arrefecidos do reator F3-GAS são pressurizados pelo compressor de
gás (CP2) e são usados como combustível para a câmara de combustão da turbina
a gás (BRA-TB), o cálculo da vazão molar do ar estequiométrico e do excesso de ar
da corrente AR-IN é feito pelo conjunto de blocos calculator e design specs (0 - S.2
AR-REAL - Calculator e Adendo A.a.1 - EXCESS – Cálculo do excesso de ar)., o
objetivo é que o gás de exaustão da turbina saía a 1300 °C, que corresponde a
temperatura máxima de exaustão da turbina a gás. O ar é pressurizado no
compressor de ar (CP1) e é usado como comburente na câmara de combustão da
turbina.
O ar pressurizado CP1-AR e o combustível pressurizado CP2-GAS são
queimados na câmara de combustão representados pelo bloco COMBUST (item
Adendo P), os gases da combustão (COMB-MIX) em alta temperatura e à 13 bar
movimentam as pás do acionador primário do ciclo e a turbina a gás BRA-TB. Os
gases de exaustão da turbina (BRA-GAS) são usados no ciclo Rankine para aquecer
a água e o vapor.
Os gases de exaustão de turbina a gás (BRA-GAS) trocam calor com a água em
quatro blocos de troca indireta de calor por contracorrente do tipo HeatX. O primeiro
trocador da sequência é o TCR5 (Adendo K) e recebe os gases de exaustão da
turbina Brayton e reaquece o vapor (TB1-H2O) que sai da descarga da turbina de
contrapressão (bloco TB1-RKN) a 15 bar para que esse seja regenerado (TCR5H2O) e entre na turbina de condensação (bloco TB2-RKN) com a temperatura de
500 °C, que é a especificada para a entrada da turbina.
O gás que foi levemente arrefecido em TCR5 (TCR5-GAS) entra no evaporador
representado pelo bloco TCR1 (Adendo M), o qual superaquece o vapor (TCR2H2O), superaquecendo o vapor pressurizado (TCR1-H2O) até a temperatura de
admissão na turbina Rankine de contrapressão a 500 °C.
O próximo trocador da sequência é o evaporador TCR2 (Adendo L) e este
encontra os gases de exaustão (TCR1-GAS) um pouco mais frios, porém com
energia suficiente para vaporizar a água pressurizada (TCR2-H2O) que segue para
o superaquecimento TCR1.
A água liquida da entrada (TCR3-H2O) do TCR2 foi previamente aquecida a
80°C no bloco de pré-aquecimento TRC3 (Adendo K por meio de troca de calor com
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os gases mais frios que saíram do evaporador (TCR2-GAS). Os gases da
combustão já arrefecidos por terem passado pelos 4 trocadores de calor são
descartados na atmosfera (GAS-OUT) à menos de 300 °C.
A bomba representada pelo bloco PUMP-RKN (Adendo N) pressuriza a água
que vem do condensador TC5 (Adendo J) a 45 bar, representada pela corrente
H2O-OUT, que é a pressão de admissão da turbina de contrapressão e essa água
pressurizada (PUMP-H2O) segue para os trocadores de calor da caldeira de vapor.
O vapor que entra na turbina TB1-RKN (TCR1-H2O) se encontra a 45 bar e
500 C. A saída da turbina tem vapor à 8 bar (TB1-H2O) e segue para o regenerador
TCR5 para que esse vapor reaquecido entre na turbina de condensação TB2-RKN,
a mistura vapor/água liquida da descarga da turbina de condensação (TB2-H2O) sai
a 0,62 bar, para que essa mistura esteja 100% na fase fluida antes de passar pela
bomba a corrente segue para o condensador TC5 e a corrente liquida (H2O-OUT)
volta para a bomba para ser novamente pressurizada.
O trabalho líquido (WNET) do circuito é a soma dos trabalhos da turbina
contrapressão (WTB1), da turbina de condensação (WTB2), da turbina a gás
(WBRA), do compressor de ar (WCP1), do compressor de gás (WCP2) da bomba de
pressurização da água (WPUMP), da bomba de injeção de vapor na zona de
ativação do reator de produção de carvão ativado (WPPCA).
)*+,-./0

)*+,-./0

<0=.-./0

(4.10)

%
&'&( = %&&&&&&&'&&&&&&&(
!"#$
!$21 + !$22 + !267 + %&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&(
!891 + !892 + !9:;9 + !9987
A eficiência térmica do ciclo combinado Brayton e Rankine 2 estágios é dada

pela razão entre o trabalho liquido entregue pelo sistema, dividida pela somatória
das correntes de calor entregues pelo combustor para expandir a mistura ar
combustível por meio de combustão (QCOMB) e pelo boiler (QBOIL).
@ABC =

4.4

!"#$
D8E;2 + D2EFG

(4.11)

Cálculo do PCI
Esse bloco é usado apenas para fins de cálculo do PCI do gás exaurido pelo

reator de transformação, e não faz parte de um processo real. Como o conjunto do
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reator é o mesmo para os cinco casos, o cálculo do PCI não é avaliado para cada
caso. A Figura 27 apresenta o fluxograma para efetuar o cálculo dessa variável:

Figura 27 – Bloco de cálculo do PCI (a autora)

Nesse estudo o RStoic será usado para simular a combustão do gás, essa
reação tem estequiometria conhecida, portanto esse é o bloco mais indicado
para o caso, o valor do PCI será a carga do reator a NET HEAT DUTY dividido
pela vazão mássica do gás na corrente F3-GAS.
Para determinar a quantidade de oxigênio e o PCI, usou-se um bloco do tipo
calculator seguindo os moldes do bloco para determinação do excesso de ar
(item 0 - S.2 AR-REAL - Calculator). O bloco efetuou a seguinte equação para
determinar a vazão molar de oxigênio para a combustão completa do gás F3GAS:
(4.12)
/KTãI VIJKL WXYWZ[\IVéYL\^K _W 0`

⎛ %&&&&&&&'&&&&&&&(
DQHIJKL D0HIJKL ⎞
HIJKL
D0C
= ⎜ DPHIJKL +
−
⎟
4
2
⎝

⎠

Onde:
HIJKL
D0C

: QO2 – Vazão molar de ar [mol/h] necessária para a queima completa
do gás combustível na corrente F3-GAS

DPHIJKL

: QMOLC – Vazão molar de carbono na corrente F3-GAS [mol/h]

D0HIJKL

: QMOLO – Vazão molar de oxigênio na corrente F3-GAS [mol/h]

DQHIJKL

: QMOLH – Vazão molar de hidrogênio na corrente F3-GAS [mol/h]

Para determinar o PCI usou-se do outro bloco calculator nos mesmos moldes do
anterior, que efetuou o seguinte cálculo;
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98F = d

"#$ e#7$ f:$g<P.
p
h7iÃE ;ÁllF87mno+,=

(4.13)

Onde:
"#$ e#7$ f:$gB=-0.P

: Calor liberado pela queima total do combustível da F3GAS [kJ/h]

h7iÃE ;ÁllF87mno+,= : Vazão mássica da corrente F3-GAS [kg/h]
PCI

: Valor do poder calorifico inferior do gás F3-GAS [kJ/kg]

Configuração do reator:
• Temperatura no reator e de seus produtos: 25°C e 1 bar
• Única fase válida é a gasosa (não há vapor de água nessas condições).
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5

RESULTADOS
Neste Capítulo são apresentados os resultados obtidos com o desenvolvimento

conceitual da produção de carvão ativado com cogeração de energia, considerando
diferentes configurações do processo de produção de trabalho.
5.1

Caso 1 – R1 – Rankine um estágio.
Nesse processo é discutida a variação da produção de energia e carvão ativo

em função de injeção de vapor na zona de ativação. O processo de ativação
escolhido é do tipo físico utilizando H2O portanto, é imprescindível que exista algum
vapor entrando na zona de ativação do reator e a quantidade mínima a ser utilizada
será a água condensada no arrefecimento dos gases (F3-H2O).
Analisando a produção de energia do ciclo por tonelada de biomassa em função
da vazão de água que é acrescida no reator pela corrente H2O-CA, obteve-se
correlações praticamente lineares.
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Figura 28 - Variação das potências de acordo com a variação da vazão mássica de água na
corrente H2O-CA [kg/h] x energia gerada no ciclo Rankine um estágio [kW/ton] (a autora)
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Na Figura 28 os trabalhos realizados pelas bombas hidráulicas não foram
apresentados, porém são considerados no cálculo do trabalho liquido do ciclo
(WNET). É possível

verificar na figura que a produção de energia aumenta

linearmente com o aumento da vazão de água da corrente H2O-CA. Acrescendo
água a zona de ativação aumenta-se a gaseificação do material carbonáceo, até que
em 696,09 kg/h de água, praticamente todo o material carbonáceo é gaseificado,
portanto, o reator opera como um gaseificador, e é nesse ponto que há a maior
vazão possível de voláteis provenientes do reator e, também nesse ponto, o ciclo de
produção de energia é máximo, atingindo um trabalho liquido de 500 kW para 1000
kg (1 tonelada) de endocarpo do coco do babaçu processado.
O aumento dos gases combustíveis na corrente de combustível F3-GAS exige
uma maior quantidade de ar estequiométrico para executar a combustão completa e,
consequentemente, mais excesso de ar para manter a temperatura na câmara de
combustão da caldeira em aproximadamente 1300 °C. Deste modo, o trabalho que o
compressor realiza aumenta conforme aumenta-se a quantidade de ar, porém, a
produção da turbina também aumenta na mesma proporção, dessa forma o trabalho
liquido realizado pelo ciclo é linear e ascendente conforme aumenta-se a vazão de
voláteis para a câmara de combustão.
Tanto na gaseificação quase que total da biomassa quanto na produção máxima
de carvão ativado, onde o vapor para a ativação é apenas o que é produzido pelo
aquecimento da água nos condensados, o comportamento do reator indica que as
reações exotérmicas que ocorrem em seu interior, em regime, podem suprir a
necessidade de calor das reações endotérmicas no equipamento, a zona de pirólise
é a que libera calor para que a zona de ativação possa ativar o material carbonáceo.
A seguir são apresentados os resultados da fase de pirólise, onde é empregado
o valor de Net Heat duty como a energia consumida ou liberada pela zona, na
Tabela 12 estão os resultados de produtividade do caso estudado.
Energia liberada pelo reator no ponto máximo de gaseificação: -1,981Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&&&'&&&(
&&'&
&&( + %&
&&&'&
&&&()
−1,98 vwxy/ℎ = %&
1,95
vwxy/ℎ
(−3,93
vwxy/ℎ

(5.1)
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Energia liberada pelo reator no ponto máximo de produção de carvão ativado: 2,74Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&
&&'&
&&( + %&
&&&'&&
&&()
−2,740
vwxy/ℎ
0,186
vwxy/ℎ
(−2,926
vwxy/ℎ

(5.2)

Tabela 12 – Resultados para o ciclo Rankine 1 estágio
Produção máx.
energia

Produção máx.
de carvão

Vazão mássica de Endocarpo do coco do babaçu (ECB)

1000kg/h

1000kg/h

Vazão mássica de água para aumentar a quantidade de
vapor na zona de ativação (H2O-CA)
Vazão mássica de água condensada (F3-H2O)

696,090 kg/h

0 kg/h

199,379 kg/h

76,893 kg/h

Vazão de água no circuito Rankine (PUMP-H2O)

5757,161 kg/h

2463,862 kg/h

106,52%

110,35%

Produção de energia termomecânica pela turbina de
condensação (WTB)
Consumo de energia do compressor de ar (WCOMP)

-1084,302 kW

-464,043 kW

568,833 kW

249,757 kW

Trabalho liquido do ciclo (WNET)

-504,775 kW

-209,767 kW

Produção de carvão ativado (R2-SOLID, C)

5,0kg/h

292,20kg/h

Eficiência térmica do ciclo

25,60%

25,10%

Excesso de ar (EXCESS)

5.2

Caso 2 – R2 – Rankine dois estágios.
As diferenças em relação ao Caso 1 é que aqui usaram-se duas turbinas e um

regenerador (TCR5), mesmo assim a vazão de água no circuito de vapor é um
pouco mais baixa para esse ciclo em relação ao anterior por que, ao efetuar o
cálculo da quantidade máxima de água nesse circuito, levou-se em consideração
que o gás que aquece o vapor é o mesmo, porém ele passa por 4 trocadores de
calor e o cálculo foi feito de forma a maximizar essas trocas tomando-se o cuidado
de manter a quantidade de calor suficiente para evaporar a água ao passar pelo
(TCR2).
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Figura 29 - Variação das potências de acordo com a variação da vazão mássica de água na
corrente H2O-CA [kg/h] x Trabalho no ciclo Rankine dois estágios [kW] (a autora)

Assim como no caso 1 a curva de produção de energia em relação ao aumento
de vapor dentro da zona de ativação é linear e ascendente.
A seguir são apresentados os resultados da fase de pirólise, onde é empregado
o valor de Net Heat duty como a energia consumida ou liberada pela zona, na
Tabela 13 estão os resultados de produtividade do caso estudado.
O ponto máximo de produção de energia ou gaseificação máxima a energia
liberada pelo reator : -1,98 Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&&&'&&&(
&&&'&&
&&()
−1,981
vwxy/ℎ
1,953 vwxy/ℎ + %&
(−3,933
vwxy/ℎ

(5.3)

O ponto máximo de produção de carvão ativado a energia liberada pelo reator: 2,74 Gcal.
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Tabela 13 – Resultados para o ciclo Rankine 2 estágios

Vazão mássica de Endocarpo do coco do babaçu (ECB)

Produção máx.
energia
1000kg/h

Produção máx.
de carvão
1000kg/h

Vazão mássica de água para aumentar a quantidade de vapor
na zona de ativação (H2O-CA)
Vazão mássica de água condensada (F3-H2O)

695,981 kg/h

0 kg/h

199,357 kg/h

76,893 kg/h

Vazão de água no circuito Rankine (PUMP-H2O)

5256,595 kg/h

2253,508 kg/h

107,93%

110,34%

Produção de energia termomecânica pela turbina de
contrapressão (WTB)
Produção de energia termomecânica pela turbina de
condensação (WTB2)
Consumo de energia do compressor de ar (WCOMP)

-288,066 kW

-123,494 kW

-894,468 kW

-383,459 kW

572,655 kW

249,757 kW

Trabalho liquido do ciclo (WNET)

-600,700 kW

-253,319 kW

0kg/h

292,20kg/h

29,20%

28,60%

Excesso de ar (EXCESS)

Produção de carvão ativado (R2-SOLID, C)
Eficiência térmica do ciclo

5.3

Caso 3 – B – Brayton
No Caso 3 a turbina para que as temperaturas dos gases na exaustão atinjam o

valor máximo desejado de 1300 °C, o valor calculado para o excesso de ar ficou
acima de 150%, sendo assim o trabalho realizado pelo compressor de ar é cerca de
metade do valor do trabalho realizado pela turbina, tornando-o o maior tomador de
energia do circuito. A turbina a gás mostrou-se o acionador primário mais poluente
de todos os casos estudados, ela exaure os gases diretamente na atmosfera em
altas temperaturas, sem arrefecê-los antes, além de produzir NO e NO2. Para a
redução da quantidade de gases nocivos se faz necessário reduzir a temperatura na
câmara de combustão para valores abaixo de 900°C, para que isso aconteça a
quantidade de ar necessária é elevada, fazendo com que o compressor de ar
consuma muito trabalho tornando o uso da turbina a gás desvantajoso.
Esse método de produção de energia termomecânica se mostrou mais produtivo
no aspecto energético, tanto com a produção máxima de carvão ativado como com a
produção máxima de energia, do que os ciclos que trabalham puramente com ciclos
a vapor, a Figura 30 ilustra essa variação. No aspecto de rendimento térmico porém,
apresentou resultado inferior ao Rankine por que a temperatura dos fumos é elevada
e não é aproveitada, os ciclos combinados utilizarão essa energia.
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Figura 30 - Variação das potências de acordo com a variação da vazão mássica de água na
corrente H2O-CA [kg/h] x Trabalho no ciclo Brayton [kW]

O ponto máximo de produção de energia ou gaseificação máxima o reator libera
a seguinte quantidade de energia: -1,981 Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&&&'&&&(
&&&'&&
&&()
−1,981
vwxy/ℎ
1,953 vwxy/ℎ + %&
(−3,933
vwxy/ℎ

(5.4)

O ponto máximo de produção de carvão ativado o reator libera a seguinte
quantidade de energia: -2,740 Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&
&&&'&
&&&( + %&
&&&'&&
&&()
−2,740
vwxy/ℎ
−0,186
vwxy/ℎ
(−2,926
vwxy/ℎ

(5.5)
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A Tabela 14 apresenta os resultados de produtividade e rendimento do ciclo.
Tabela 14 – Resultados para o ciclo Brayton
Produção max
energia
1000kg/h

Produção max
de carvão
1000kg/h

696,090 kg/h

0 kg/h

199,379 kg/h

76,893 kg/h

10,0%

10,0%

-2510,668kW

-1074,573kW

Consumo de energia do compressor de ar (WCP1)

722,390 kW

311,420 kW

Consumo de energia do compressor de combustível (WCP2)

316,521 kW

128,575 kW

-1471,587 kW

-1471,587 kW

0kg/h

292,20kg/h

25,10%

25,30%

Vazão mássica de Endocarpo do coco do babaçu (ECB)
Vazão mássica de água para aumentar a quantidade de vapor
na zona de ativação (H2O-CA)
Vazão mássica de água condensada (F3-H2O)
Excesso de ar (EXCESS)
Produção de energia termomecânica pela turbina a gás (WBRA)

Trabalho liquido do ciclo (WNET)
Produção de carvão ativado (R2-SOLID, C)
Eficiência térmica do ciclo

5.4

Caso 4 – RB1 – Brayton e Rankine 1 estágio
Esse é o primeiro ciclo a ser estudado que combina o método de geração de

energia com turbina a gás e turbina a vapor, e apresenta maior produtividade que os
anteriores por que aproveita a energia dos gases de exaustão da turbina a gás para
aquecer a água e, nessa troca, os arrefece fazendo com que eles sejam despejados
na atmosfera à uma temperatura inferior que no ciclo Brayton.
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Figura 31 – Variação das potências de acordo com a variação da vazão mássica de água na
corrente H2O-CA [kg/h] x Trabalho no ciclo combinado Brayton e Rankine 1 estágio[kW] (a
autora)

Como é possível verificar na Figura 31, de maneira semelhante aos resultados
anteriores, a produção de energia do ciclo aumenta conforme se intensifica a
gaseificação na zona de ativação.
O ponto máximo de produção de energia ou gaseificação máxima o reator libera
a seguinte quantidade de energia : -1,97 Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&&&'&&&(
&&&'&&
&&()
−1,974
vwxy/ℎ
1,960 vwxy/ℎ + %&
(−3,933
vwxy/ℎ

(5.6)

O ponto máximo de produção de carvão ativado o reator libera a seguinte
quantidade de energia: - 2,74 gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&
&&'&
&&( + %&
&&&'&&
&&()
−2,740
vwxy/ℎ
0,186
vwxy/ℎ
(−2,926
vwxy/ℎ

(5.7)

A Tabela 15 apresenta os resultados de produtividade e rendimento do ciclo.
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Tabela 15 – Resultados para o ciclo Brayton e Rankine 1 estágio

Vazão mássica de Endocarpo do coco do babaçu (ECB)

Produção máx.
energia
1000kg/h

Produção máx.
de carvão
1000kg/h

Vazão mássica de água para aumentar a quantidade de vapor
na zona de ativação (H2O-CA)
Vazão mássica de água condensada (F3-H2O)

696,090 kg/h

0 kg/h

199,379 kg/h

76,893 kg/h

Vazão de água no circuito Rankine (PUMP-H2O)

3565,640 kg/h

1523,027 kg/h

7,73%

10,99%

-671,552 kW

-286,847 kW

-2500,582kW

-1083,158 kW

731,159 kW

324,737 kW

316,521 kW

128,575 kW

-2118,172 kW

-914,068 kW

0kg/h

292,20kg/h

63,90%

63,90%

Excesso de ar (EXCESS)
Produção de energia termomecânica pela turbina de
contrapressão (WTB1)
Produção de energia termomecânica pela turbina a gás
(WBRA)
Consumo de energia do compressor de ar (WCP1)
Consumo de energia do compressor de combustível (WCP2)
Trabalho liquido do ciclo (WNET)
Produção de carvão ativado (R2-SOLID, C)
Eficiência térmica do ciclo

5.5

Caso 5 – RB2 – Brayton e Rankine 2 estágios
Esse é o ciclo que mais se produziu energia, ele utiliza o mesmo princípio de

aproveitar ao máximo a energia dos gases de exaustão da turbina Brayton para
aquecer a água e gerar vapor. Devido a combinação dos trabalhos produzidos pelas
turbinas de condensação e de contrapressão, esse caso se mostrou o mais
produtivo de todos os avaliados.
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Trabalho kW x Vazão H2O-CA [kg/h]
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Figura 32 – Variação das potências de acordo com a variação da vazão mássica de água na
corrente H2O-CA [kg/h] x Trabalho no ciclo combinado Brayton e Rankine 2 estágios[kW] (a
autora)

O ponto máximo de produção de energia ou gaseificação máxima o reator libera
a seguinte quantidade de energia : -1,97 Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&&&'&&&(
&&&'&&
&&()
−1,972
vwxy/ℎ
1,604 vwxy/ℎ + %&
(−3,575
vwxy/ℎ

(5.8)

O ponto máximo de produção de carvão ativado o reator libera a seguinte
quantidade de energia: -2,74 Gcal/h
PKJIL BWKYIL

PKJIL KY\}KçãI

PKJIL Ç\LóJ\XW

%&
&&&'&
&&&( = %&
&&'&
&&( + %&
&&&'&&
&&()
−2,740
vwxy/ℎ
0,155
vwxy/ℎ
(−2,895
vwxy/ℎ

(5.9)

A Tabela 16apresenta os resultados de produtividade e rendimento do ciclo.
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Tabela 16 – Resultados para o ciclo Brayton e Rankine 2 estágios
Produção máx.
energia
1000kg/h

Produção máx.
de carvão
1000kg/h

Vazão mássica de água para aumentar a quantidade de vapor
na zona de ativação (H2O-CA)
Vazão mássica de água condensada (F3-H2O)

696,090 kg/h

0 kg/h

199,379 kg/h

76,893 kg/h

Vazão de água no circuito Rankine (PUMP-H2O)

3314,422 kg/h

1416,430 kg/h

Vazão mássica de Endocarpo do coco do babaçu (ECB)

Excesso de ar (EXCESS)

7,73%

10,99%

Produção de energia termomecânica pela turbina de
contrapressão (WTB1)
Produção de energia termomecânica pela turbina de
condensação (WTB2)
Produção de energia termomecânica pela turbina a gás
(WBRA)
Consumo de energia do compressor de ar (WCP1)

-176,322 kW

-75,352 kW

-550,458 kW

-235,240 kW

-2.500,585kW

-1083,158kW

731,160 kW

324,737 kW

Consumo de energia do compressor de combustível (WCP2)

316,522 kW

128,575 kW

Trabalho liquido do ciclo (WNET)

-2173,833 kW

-937,996 kW

Produção de carvão ativado (R2-SOLID, C)

0kg/h

292,20kg/h

Eficiência térmica do ciclo

5.6

64,30%

64,30%

Variações do Poder calorifico do combustível
O poder calorifico do gás combustível variou de acordo com a intensidade da

gaseificação na zona de ativação, a vazão mássica do gás aumentou também de
acordo com a quantidade de vapor injetado na zona de ativação, a Figura 33 e a
Figura 34 abaixo demonstram as variações de vazão mássica e PCI conforme a
adição de vapor na zona de ativação.

PCI x Vazão mássica de água

14200
14000
13800

PCI kJ/kg

13600
13400
13200
13000
12800
12600
12400
12200
0

100

200

300

400

Vazão mássica de água Kg/h

500

Figura 33 – PCI em relação à Vazão mássica de água

600
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Vazão mássica de água x Vazão mássica de gás
1600

Vazão mássica F3-GAS [kg//h]
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Figura 34 – Vazão mássica de água em relação à vazão mássica de gás

5.7

Burn-off
Os índices de burn-off é a razão entre a massa de carvão produzida pela zona

de pirólise em relação à massa de carvão ativo produzido pela zona de ativação,
para a produção máxima de carvão ativado e para a gaseificação máxima são
idênticas em todos os casos estudados uma vez que o reator é o mesmo, os
resultados seguem abaixo:
5.8

Produção máxima de carvão

áàâä − ãååP, [%] =
5.9

êxëëx wxâíãã xìîíãP,
292,20 òv⁄ℎ
× 100 =
= 86%
êxëëx wxâíãã ïîâóyîëñP,
339,96 òv⁄ℎ

(5.10)

Produção máxima de energia

áàâä − ãåå* [%] =

(5.11)
êxëëx wxâíãã xìîíã*
5,00 òv⁄ℎ
× 100 =
× 100 = 0,1%
êxëëx wxâíãã ïîâóyîëñ*
561,28 òv⁄ℎ

5.10 Comparação dos resultados obtidos
Nesse trabalho foram estudadas 5 configurações para produção de energia, em
todos os ciclos, o reator de produção de carvão ativado foi o mesmo, assim como a
vazão mássica de endocarpo do coco do babaçu (ECB) que o alimenta, a variável

93

que foi manipulada foi a vazão de água para a geração de vapor (PPCA-H2O),
sendo que a vazão mínima correspondeu à agua condensada no resfriamento dos
voláteis exauridos pelo reator (F3-H2O) e a vazão máxima foi o acréscimo à essa
água condensada de mais água proveniente de uma fonte externa (H2O-CA).
Para estudos de sensibilidade do reator, a quantidade de água adicional foi
aumentada até que a produção de carvão ativado, ou seja, a massa de carbono que
sai nos produtos sólidos do reator (R2-SOLID) fosse mínima e a gaseificação da
massa carbonácea praticamente completa. A vazão mínima de água para a
produção de vapor foi o ponto em que a produção de carvão ativado foi a maior
possível, como a ativação utilizada foi com vapor de água, é imprescindível que
tenha algum vapor dentro da zona de ativação, na gaseificação completa produziuse a maior quantidade de hidrocarbonetos possíveis aumentando assim a vazão
volumétrica do gás exaurido pelo reator.
Como, em todos os casos estudados, a temperatura máxima da câmara de
combustão tanto na turbina a gás como na caldeira estavam acima de 900 °C, houve
produção de gases poluentes (NO e NO2) derivados da oxidação do nitrogênio
contido na massa durante a combustão. Uma forma de reduzir essa produção é
reduzir a temperatura na chama, demandando mais ar em excesso e aumentando o
trabalho do compressor de ar, além de reduzir o aproveitamento térmico do gás que
em parte estará aquecendo o ar para favorecer a combustão, outros métodos para a
redução de gases poluentes não foram objeto desse estudo que tende a se manter
puramente conceitual.
5.10.1 Geração de energia
Na Figura 35 é possível comparar a produtividade entre os métodos de
cogeração de energia, para um sistema que é alimenta com 1 tonelada de biomassa
por hora. Nesse gráfico é possível ver que a produtividade de um ciclo combinado
(Brayton e Rankine duplo estagio – BR2 ou BR2E) chega a ser 3,6 vezes maior em
relação à um ciclo que usa apenas turbinas a vapor (Rankine duplo estágio R2 ou
R2E).
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Trabalho liquido [kw/ton]

Trabalho liquido [kw] x Ciclos termodinâmicos

WNET

R1

R2

B

BR1

BR2

R1 E

R2 E

BE

BR1 E

BR2 E

209

253

635

914

938

505

601

1,472

2,118

2,174

Figura 35 – Trabalhos líquidos dos ciclos e de suas turbinas em relação ao consumo
energético dos compressores.

Onde
• R1 – Ciclo Rankine um estágio
• R1E – Ciclo Rankine um estágio com gaseificação total
• R2 – Ciclo Rankine dois estágios
• R2E – Ciclo Rankine dois estágios com gaseificação total
• B – Ciclo Brayton um estágio
• BE – Ciclo Brayton um estágio com gaseificação total
• BR1 – Ciclo combinado Brayton e Rankine um estágio
• BR1E – Ciclo combinado Brayton e Rankine um estágio com gaseificação
total
• BR2 – Ciclo combinado Brayton e Rankine dois estágios
• BR2E – Ciclo combinado Brayton e Rankine dois estágios com
gaseificação total
• WTurbinas – Trabalho realizado pelas turbinas
• WComp – Trabalho consumido pelo compressor
• WNet – Trabalho líquido produzido pelo sistema
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5.10.2 Rendimento Térmico
O rendimento térmico aumenta com o da energia térmica que seria desprezada
pelos fumos exauridos para acionar outras turbinas. O mesmo é verificado no ciclo
Rankine duplo estágio onde reaproveita-se o vapor da turbina de descarga para
acionar a turbina de condensação, a Figura 36 demonstra os rendimentos de acordo
com o caso estudado.

Rendimento térmico médio
70%

Rendimento [%]

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rendimento

B

R1

R2

BR1

BR2

25%

26%

29%

64%

64%

Figura 36 - Rendimento de cada caso estudado (a autora)

5.10.3 Produção de carvão ativado
. A produção máxima do equipamento ficou em 292,20 kg/h. Sendo assim, 70%
da biomassa alimentada foi volatizada e aproximadamente 30% efetivamente
ativada.
A vazão mássica de voláteis quando os ciclos foram configurados para a
gaseificação quase que total e produção máxima de energia praticamente triplicou
em relação aos casos em que o reator estava configurado para priorizar a produção
de carvão ativado (Figura 37), consequentemente a potência nas turbinas
aumentaram por conta do aumento do volume de gás para a combustão:
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Vazão mássica de gases no reator de produção de carvão
ativado
1568.13 kg/h

584.85 kg/h

Gaseificação total

Produção máxima de carvão ativado

Figura 37 – Vazão mássica de voláteis produzidos pelo reator de produção de carvão
ativado (F3-GAS). (a autora)

5.10.4 Poder calorífico dos voláteis
O poder calorifico inferior (PCI) deste caiu com o aumento da gaseificação por
que o gás inerte (CO2) aumenta sua participação na composição do combustível em
detrimento do metano (CH4) que é o maior contribuinte para o poder calorífico do
combustível. Figura 38 ilustra essa variação.
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Fração mássica dos compostos em F3GAS
60.00%
50.00%

AXIS TITLE

40.00%
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20.00%
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0.00%
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Gaseificação Total

CO2
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51.07%

CO

22.52%

22.52%

H2O

13.05%

13.01%

CH4

7.60%

7.54%

H2

5.42%

5.39%

N2

0.51%

0.48%

C2H6

0.00%

0.00%

C3H8

0.00%

0.00%
AXIS TITLE

Figura 38 – Fração mássica dos componentes da corrente F3-GAS (a autora)
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6

CONCLUSÕES
A proposta desse trabalho foi demonstrar por meio de projeto conceitual, que é

possível utilizar o endocarpo do coco do babaçu para a produção de carvão ativado,
transformando esse material que seria descartado em um produto comercializável e
também, demonstrar que nesse processo é possível utilizar os gases de exaustão
do processo de produção do carvão e provenientes da pirólise e ativação para a
produção de energia elétrica, fazendo com que o processo reduza as emissões de
gases poluentes e seja autossustentável em relação ao seu consumo de energia
elétrica e água e, ainda ser capaz de produzir energia excedente para a distribuição
na planta ou áreas próximas.
É importante mencionar que em todos os pontos estudados o reator mostrou-se
autossuficiente do ponto de vista energético, demonstrando que as reações
exotérmicas da pirólise produzem energia suficiente para garantir as reações
endotérmicas da ativação.
À vista do exposto, por meio de recursos computacionais, foi possível verificar o
balanço entre a produção de energia e a produção de carvão.
Todos os ciclos apresentaram maior produção de energia quando o reator
estava configurado para a produção máxima de gás por causa do aumento da
quantidade de gás gerada.
Dos cinco métodos estudados aquele em que combinou os ciclos a vapor e a
gás mostrou-se mais eficiente do ponto de vista térmico, dado que utiliza ao máximo
a energia térmica contida nos gases exauridos pelo reator, o maior consumidor de
energia dos ciclos foi o compressor de ar, o qual chegou a consumir cerca de 50%
da energia total produzida apenas para impulsionar o ar de combustão, quanto maior
o volume de gás maior a quantidade de ar necessária para queimá-lo e maior a
energia consumida por esse equipamento.
Levando em consideração a eficiência térmica dos ciclos estudados é possível
verificar que este dado não varia em função da quantidade de gás que é injetado
nas turbinas.
Em relação à produção de carvão ativado, como o bloco que representa o reator
de transformação é o mesmo, todos os casos apresentaram a mesma produção
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quando configurados para atingir seu potencial máximo, tanto para a produção de
carvão ativado quanto para maximizar a produção de voláteis, isso por que
independentemente do método de cogeração estudado o reator é o mesmo e seu
funcionamento só é alterado se as variáveis de entrada, como o vapor e a
quantidade de biomassa, forem alteradas.

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O endocarpo é um subproduto da produção de óleo das amêndoas de coco

babaçu comumente descartado. Ele possui alto teor de lignina e grande densidade
aparente dando força estrutural ao carvão ativado e menor redução de massa, além
de produzir baixa quantidade de cinzas (1,76%). Nesse trabalho é possível observar
que os resíduos voláteis da produção de carvão ativado são ricos em
hidrocarbonetos leves, não contém óxidos de nitrogênio ou enxofre. A produtividade
energética mínima para uma tonelada de biomassa de endocarpo do coco do
babaçu se mostrou superior à produtividade relatada para o bagaço da cana de
açúcar, segundo (ALVES, 2006) “Para a produção de 1 MWh de energia, através do
sistema de co-geração, é necessária a queima de 6,5 toneladas de bagaço”, ou seja,
cada tonelada de bagaço de cana rende 153,85kWh de energia.
Nesse estudo observou-se que a produtividade energética mínima para uma
tonelada de endocarpo do coco do babaçu, utilizando o ciclo Rankine com apenas
uma turbina, ficou em 209 kWh, sendo assim o ganho em produtividade ficou em
35%. A Figura 39 é possível verificar a produtividade energética do endocarpo de
coco de babaçu para cada caso estudado e também é possível verificar que em
todos os casos estudados a produtividade é superior à alcançada com o bagaço da
cana de açúcar.
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Produtividade Energética por tonelada de Biomassa
2174 kWh/ton
2118 kWh/ton
1472 kWh/ton
601 kWh/ton
KWh/ton

505 kWh/ton
938 kWh/ton
914 kWh/ton
635 kWh/ton
253 kWh/ton
209 kWh/ton
154 kWh/ton

BR2 E

BR1 E

BE

R2 E

R1 E

BR2

BR1

B

R2

R1

Bagaço de Cana

Figura 39 – Produtividade energética por tonelada de biomassa

Dos cinco casos estudados, o caso em que houve maior produção de carvão
ativado e energia foi na combinação do ciclo Brayton com o Rankine duplo estágio,
nesse caso a produção energética ficou em torno de 1424 kW por tonelada de
biomassa processada. Além de ser o ciclo com maior produtividade do ponto
energético é o que possui maior eficiência térmica uma vez que reaproveita o calor
dos gases exauridos pela turbina a gás e o usa para aquecer a água e gerar vapor
para mover as pás das turbinas a vapor.
A avaliação da viabilidade técnico econômica de uma planta de produção de
carvão ativado e qual o método a ser usado para a geração de energia deve levar
em consideração o fato de que turbinas a gás são muito mais caras e complexas em
relação as turbinas a vapor, demandando mão de obra treinada para operar e
executar a manutenção dos equipamentos que fazem parte do conjunto turbina a
gás. Os ciclos que tem turbinas a gás envolvidas também são mais poluentes por
liberarem na atmosfera uma maior quantidade de poluentes, e para minimizar esse
dano se faz necessário mais equipamentos agregados ao conjunto.
Os ciclos de geração de energia por vapor, apesar de produzirem menos (cerca
de 4 vezes menos) são menos sofisticados em relação aos ciclos que envolvem
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turbinas a gás, porém seu custo de implantação é menor e a mão de obra e
equipamentos empregados para a sua operação são mais simples. Os ciclos a vapor
também demonstraram ser capazes de alimentar os equipamentos do processo e
gerar energia excedente, além de produzirem menos poluentes.
A análise conceitual dos cinco casos mostrou-se que todos os casos
efetivamente produzem carvão ativado e energia excedente, porém para o estudo de
implantação de uma planta dessa natureza é necessário entender as exigências
ambientais, a disponibilidade de mão de obra e equipamentos e a melhor
aplicabilidade do excedente energético conforme as variantes econômicas e de
infraestrutura de distribuição de energia elétrica instalada na região de implantação.
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As propostas para trabalhos futuros seriam: a analise dinâmica dos ciclos a fim
de aprofundar a análise do comportamento da planta; comportamento da produção
de energia ao controlar a quantidade de água na ativação para manipular o índice de
burn-off visando a qualidade do carvão ativado; verificar o potencial poluidor de cada
caso; analisar a viabilidade técnica e econômica caso seja necessário o tratamento
desses gases a fim de atender a legislação vigente, e, realizar as análises
econômicas de implantação (CAPEX) e de operação (OPEX) levando em
consideração os valores que podem ser obtidos com a venda ou a economia gerada
com o uso da energia excedente do processo.
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APÊNDICE A
Tabela 17 - Trabalho consumido ou realizado e produção de carvão ativado em função da
vazão mássica de vapor injetada na zona de ativação para o ciclo R1 (a autora)
H20-CA
KG/HR
0
40
90
140
190
240
290
340
390
440
490
540
590
640
680

WNET
KW
-209,76
-226,09
-246,28
-266,79
-290,07
-310,77
-331,28
-351,95
-372,39
-393,05
-413,51
-434,16
-454,68
-475,32
-491,74

WTBR
KW
-464,04
-499,65
-543,96
-588,58
-633,20
-677,82
-722,26
-766,86
-811,22
-855,81
-900,19
-944,77
-989,22
-1033,79
-1069,35

WCPAR
KW
249,75
268,68
292,35
316,02
336,92
360,40
383,88
407,36
430,85
454,33
477,82
501,30
524,78
548,27
567,06

R2CA
KG/HR
292,19
275,69
255,07
234,45
213,82
193,19
172,56
151,93
131,30
110,67
90,043
69,41
48,77
28,14
11,64
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APÊNDICE B
Tabela 18 – Trabalho consumido ou realizado e produção de carvão ativado em função da
vazão mássica de vapor injetada na zona de ativação para o ciclo R2 (a autora)
H20-CA
KG/HR
0
76,66
153,33
230
306,66
383,33
460
536,66
613,33
690

WNET
KW
-253,31
-291,84
-332,54
-370,56
-401,77
-447,74
-479,99
-526,68
-559,41
-598,84

WTBR1
KW
-123,49
-141,86
-160,11
-178,29
-194,79
-214,92
-231,68
-251,98
-268,86
-287,38

WTBR2
KW
-383,45
-440,49
-497,18
-553,61
-604,85
-667,34
-719,38
-782,43
-834,84
-892,34

WCPAR
KW
249,75
286,05
319,69
355,69
391,70
427,70
463,71
499,72
535,72
571,73

R2CA
KG/HR
292,19
260,57
228,95
197,32
165,69
134,05
102,42
70,78
39,15
7,51
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APÊNDICE C
Tabela 19 – Trabalho consumido ou realizado e produção de carvão ativado em função da
vazão mássica de vapor injetada na zona de ativação para o ciclo B (a autora)
H20-CA
KG/HR
0
77
153
230
307
383
460
537
613
690

WNET
KW
-635
-727
-819
-911
-1003
-1095
-1188
-1280
-1372
-1464

WTBRA
KW
-1075
-1233
-1391
-1549
-1707
-1865
-2024
-2182
-2340
-2498

WCPGAS
KW
129
149
170
191
211
232
253
273
294
315

WCPAR
KW
311
357
402
447
492
538
583
628
674
719

R2CA
KG/HR
292
261
229
197
166
134
102
71
39
8

111

APÊNDICE D
Tabela 20 – Trabalho consumido ou realizado e produção de carvão ativado em função da
vazão mássica de vapor injetada na zona de ativação para o ciclo BR1 (a autora)
H20-CA
KG/HR
0
76,66
153,33
230
306,66
383,33
460
536,66
613,33
690

WNET
KW
-914,06
-1047,98
-1181,6
-1315,2
-1445,5
-1578,83
-1712,16
-1845,49
-1978,82
-2112,13

WTBRA
KW
-1083,16
-1242,57
-1401,99
-1561,39
-1709,44
-1867,82
-2026,2
-2184,58
-2342,96
-2501,31

WTBR1
KW
-286,84
-329,65
-372,17
-414,67
-456,68
-499,15
-541,62
-584,09
-626,56
-669,02

WCPGAS
KW
128,57
149,29
170,00
190,70
211,40
232,10
252,80
273,49
294,18
314,87

WCPAR
KW
324,73
371,92
419,12
466,31
504,98
551,39
597,81
644,23
690,66
737,07

R2CA
KG/HR
292
260,57
228,95
197,32
165,69
134,05
102,42
70,78
39,15
7,515
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APÊNDICE E
Tabela 21 – Trabalho consumido ou realizado e produção de carvão ativado em função da
vazão mássica de vapor injetada na zona de ativação para o ciclo BR2 (a autora)
H20-CA
KG/HR
0
76,66
153,33
230
306,66
383,33
460
536,66
613,33
690

WNET
KW
-914,06
-1047,98
-1181,6
-1315,2
-1445,5
-1578,83
-1712,16
-1845,49
-1978,82
-2112,13

WTBRA
KW
-1083,16
-1242,57
-1401,99
-1561,39
-1709,44
-1867,82
-2026,2
-2184,58
-2342,96
-2501,31

WTBR1
KW
-286,84
-329,65
-372,17
-414,67
-456,68
-499,15
-541,62
-584,09
-626,56
-669,02

WCPGAS
KW
128,57
149,29
170,00
190,70
211,40
232,10
252,80
273,49
294,18
314,87

WCPAR
KW
324,73
371,92
419,12
466,316
504,98
551,39
597,81
644,23
690,66
737,07

R2CA
KG/HR
292
260,57
228,95
197,32
165,69
134,05
102,42
70,78
39,15
7,515
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APÊNDICE F
Tabela 22 – Produção de Energia e Carvão Ativado em Relação à quantidade de vapor injetado na zona de ativação (a autora)
BR2
BR1
R2
R1
BR2 E
BR1 E
R2 E
R1 E
B
BE

ECB
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h
1000 kg/h

H2O-CA
F3-H2O
0 kg/h
76,89 kg/h
0 kg/h
76,89 kg/h
0 kg/h
76,89 kg/h
0 kg/h
76,89 kg/h
696,09 kg/h 199,37 kg/h
696,09 kg/h 199,37 kg/h
695,98 kg/h 199,35 kg/h
696,09 kg/h 199,37 kg/h
0 kg/h
76,89 kg/h
696,09 kg/h 199,37 kg/h

PUMP-H2O
1416,43 kg/h
1523,02 kg/h
2253,50 kg/h
2463,52 kg/h
3314,42 kg/h
3565,64 kg/h
5256,59 kg/h
5757,16 kg/h

EXCESS
10,99 %
10,99 %
110,33 %
110,33 %
7,73 %
7,73 %
107,92 %
106,51 %
172,79 %
171,21 %

WTB
WTB2
WBRA
WCOMP
-75,35 kW -235,24 kW -1083,15 kW 324,73 kW
-286,84 kW
-1083,15 kW 324,73 kW
-123,49 kW -383,45 kW
249,75 kW
-463,98 kW
250,31 kW
-176,32 kW -550,45 kW -2500,58 kW 731,16 kW
-671,55 kW
-2500,58 kW 731,15 kW
-288,06 kW -894,46 kW
572,65 kW
-1084,30 kW
568,83 kW
-1487,34 kW 772,29 kW
-3463,13 kW 1781,13 kW

Onde
R1 – Ciclo Rankine um estágio

WCP2
WNET
128,57 kW -937,99 kW
128,57 kW -914,06 kW
-253,31 kW
-209,14 kW
316,52 kW -2173,83 kW
316,52 kW -2118,17 kW
-600,70 kW
-504,77 kW
128,57 kW -586,46 kW
316,52 kW -1365,30 kW

BR1E – Ciclo combinado Brayton e Rankine um estágio
com gaseificação total

R1E – Ciclo Rankine um estágio com gaseificação total

BR2 – Ciclo combinado Brayton e Rankine dois estágios

R2 – Ciclo Rankine dois estágios

BR2E – Ciclo combinado Brayton e Rankine dois estágios

R2E – Ciclo Rankine dois estágios com gaseificação total
B – Ciclo Brayton um estágio
BE – Ciclo Brayton um estágio com gaseificação total
BR1 – Ciclo combinado Brayton e Rankine um estágio

com gaseificação total
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APÊNDICE G
Tabela 23 – Características das correntes principais do processo (a autora)
Descrição
vazão mássica de água para aumentar a
quantidade de vapor na zona de ativação:
Vazão mássica de água condensada dos
voláteis para a geração de vapor na zona de
ativação:
Produção de Carvão Ativado
Produção de Cinzas
Produção de NO
Produção de NO2
Produção de CO
Produção de CO2

Corrente

BR2E
696,0
9 kg/h

BR1E
696,0
9 kg/h

BE
696,0
9 kg/h

R1E
696,0
9 kg/h

R2E
695,9
8 kg/h

BR2
0,00
kg/h

BR1
0,00
kg/h

B
0,00
kg/h

R1
0,00
kg/h

R2
0,00
kg/h

199,3
5 kg/h

199,3
8 kg/h

199,3
8 kg/h

199,3
8 kg/h

199,3
6 kg/h

76,89
kg/h

76,89
kg/h

76,89
kg/h

76,89
kg/h

76,89
kg/h

R2-SOLID 5,00
(Carbono) kg/h

5,00
kg/h

5,00
kg/h

5,00
kg/h

5,04
kg/h

R2-SOLID
(Cinzas)
GAS-OUT
(NO)
GAS-OUT
(NO2)
GAS-OUT
(CO)

15,53
kg/h
35,00
kg/h
0,05
kg/h
42,67
kg/h
1612,
90
kg/h

15,53
kg/h
36,81
kg/h
0,05
kg/h
34,15
kg/h
1626,
28
kg/h

15,53
kg/h
16,45
kg/h
0,07
kg/h
0,05
kg/h
1679,
86
kg/h

15,53
kg/h
16,21
kg/h
0,07
kg/h
0,05
kg/h
1679,
66
kg/h

292,2
0
kg/h
15,53
kg/h
17,53
kg/h
0,03
kg/h
14,33
kg/h
605,1
0
kg/h

292,2
0
kg/h
15,53
kg/h
17,53
kg/h
0,03
kg/h
14,33
kg/h
605,1
0
kg/h

292,2
0
kg/h
15,53
kg/h
16,67
kg/h
0,02
kg/h
14,61
kg/h
604,6
6
kg/h

292,2
0
kg/h
15,53
kg/h
7,04
kg/h
0,03
kg/h
0,02
kg/h
627,5
9
kg/h

292,2
0
kg/h
15,53
kg/h
7,07
kg/h
0,03
kg/h
0,02
kg/h
627,5
9
kg/h

H2O-CA
F3-H2O

GAS-OUT
(CO2)

15,53
kg/h
35,00
kg/h
0,05
kg/h
42,67
kg/h
1612,
90
kg/h
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Descrição
Vazão mássica de voláteis
exauridos do reator após
arrefecimento
Participação mássica de H2O nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de N2 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de O2 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de H2 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de NO nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de NO2 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de SO2 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de C nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de CO nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de CO2 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de CH4 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de C2H6 nos
gases exauridos pelo reator
Participação mássica de C3H8 nos
gases exauridos pelo reator

Onde
R1 – Ciclo Rankine um estágio

Corrente
F3-GAS

BR2E
1568,1
3 kg/h

BR1E
1568,1
3 kg/h

BE
1568,1
3 kg/h

R1E
1568,1
3 kg/h

R2E
1567,9
4 kg/h

BR2
584,8
5 kg/h

BR1
584,8
5 kg/h

B
584,8
5 kg/h

R1
584,8
5 kg/h

R2
584,8
5 kg/h

F3-GAS
(H2O)
F3-GAS
(N2)
F3-GAS
(O2)
F3-GAS
(H2)
F3-GAS
(NO)
F3-GAS
(NO2)
F3-GAS
(SO2)
F3-GAS
(C)
F3-GAS
(CO)
F3-GAS
(CO2)
F3-GAS
(CH4)
F3-GAS
(C2H6)
F3-GAS
(C3H8)

13%

13%

13%

13%

13%

14%

14%

14%

14%

14%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

23%

23%

23%

23%

23%

22%

22%

22%

22%

22%

51%

51%

51%

51%

51%

47%

47%

47%

47%

47%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

9%

1 PPM

1 PPM

1 PPM

1 PPM

1 PPM

trace

trace

trace

trace

trace

2
PPM
trace

2
PPM
trace

2
PPM
trace

2
PPM
trace

2
PPM
trace
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R1E – Ciclo Rankine um estágio com gaseificação total
R2 – Ciclo Rankine dois estágios
R2E – Ciclo Rankine dois estágios com gaseificação total
B – Ciclo Brayton um estágio
BE – Ciclo Brayton um estágio com gaseificação total
BR1 – Ciclo combinado Brayton e Rankine um estágio
BR1E – Ciclo combinado Brayton e Rankine um estágio com gaseificação total
BR2 – Ciclo combinado Brayton e Rankine dois estágios
BR2E – Ciclo combinado Brayton e Rankine dois estágios com gaseificação total.
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APÊNDICE H
Tabela 24 - PCI e Vazão mássica de gás exaurida pelo reator em reação á vazão de água na zona de ativação
Vazão de água H20CA (kg/h)
0
70,82
141,64
212,46
283,28
354,10
424,92
495,74
566,56
637,38
708,20

PCI (kg/J)
14094,88
13671,34
13355,59
13111,15
12916,32
12757,37
12625,22
12513,63
12418,15
12335,52
12263,30

Vazão de Gás
F3-GAS (kg/h)
584,84
684,87
784,90
884,94
984,97
1085,00
1185,04
1285,09
1385,13
1485,17
1585,24
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Apendice I - Produtos da pirólise da corrente R1-PROD:
Tabela 25 – Composição da corrente de produtos da zona de pirólise.
Componente
H2O
N2
O2
H2
NO
NO2
SO2
C
CO
CO2
CH4
C2H6
C3H8
LIGNINA
CELLU-01
XYLAN
SERINE-R
N-TET-01
N-HEX-01
STEAR-01
NIO
MGO
FE2O3
P2O5
CAO
CR2O3
AL2O3
SIO
K2O
FLUOR-01
NAPHT-01

Vazão mássica [%]
15,96 %
0,76 %
0,00 %
3,64 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
33,86 %
13,09 %
27,30 %
5,43 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,11 %
0,13 %
0,14 %
0,15 %
0,16 %
0,24 %
0,30 %
0,32 %
0,00 %
0,00 %

Subcorrente
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
MIXED
MIXED
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ADENDO A. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO FLASH-1
As principais configurações desse bloco estão na Figura 40:

Figura 40 - Configurações relevantes do bloco FLASH-1 (a autora)
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ADENDO B. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO PIROLISE

A Tabela 26 representa os produtos da pirólise da corrente R1-PROD:
Tabela 26 – Exemplo da composição da corrente de produtos da zona de pirólise. (a autora)
Componente
H2O
N2
O2
H2
NO
NO2
SO2
C
CO
CO2
CH4
C2H6
C3H8
LIGNINA
CELLU-01
XYLAN
SERINE-R
N-TET-01
N-HEX-01
STEAR-01
NIO
MGO
FE2O3
P2O5
CAO
CR2O3
AL2O3
SIO
K2O
FLUOR-01
NAPHT-01
ANTHR-01

Vazão mássica [%]
15,96 %
0,76 %
0,00 %
3,64 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
33,86 %
13,09 %
27,30 %
5,43 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,11 %
0,13 %
0,14 %
0,15 %
0,16 %
0,24 %
0,30 %
0,32 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Subcorrente
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
MIXED
MIXED
MIXED

As configurações mais relevantes desse bloco são ilustradas na Figura 41, onde
foi selecionado o método de cálculo de equilibro de fase e químico.
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Figura 41 - Configurações relevantes do bloco PIROLISE (a autora)
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ADENDO C. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO SEP-1
As configurações principais do Bloco são ilustradas na Figura 42 e Figura 43.

Figura 42 - Configuração SEP-1 subcorrente R1-SOLID (a autora)

Figura 43 - Configuração SEP-1 subcorrente R1-GAS (a autora)
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ADENDO D. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO ATIVACAO
A Tabela 27 representa os produtos do reator de ativação
Tabela 27 – Exemplo de composição da corrente de produtos da zona de Ativação (a
autora)
Componente
H2O
N2
O2
H2
NO
NO2
SO2
C
CO
CO2
CH4
C2H6
C3H8
LIGNINA
CELLU-01
XYLAN
SERINE-R
N-TET-01
N-HEX-01
STEAR-01
NIO
MGO
FE2O3
P2O5
CAO
CR2O3
AL2O3
SIO
K2O
FLUOR-01
NAPHT-01
ANTHR-01

Vazão mássica [%]
0,43 %
0,00 %
0,00 %
0,78 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
29,22 %
9,93 %
1,06 %
0,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,11 %
0,13 %
0,14 %
0,15 %
0,16 %
0,24 %
0,30 %
0,32 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Subcorrente
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
MIXED
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
CISOLID
MIXED
MIXED
MIXED
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As configurações mais relevantes desse bloco são ilustradas na Figura 44 abaixo, onde foi
selecionado o método de cálculo de equilibro de fase e químico.

Figura 44 - Configurações relevantes do bloco ATIVACAO (a autora)
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ADENDO E. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO SEP-2
As configurações principais do bloco são ilustradas na Figura 45Figura 46:

Figura 45 - Configuração SEP-2 subcorrente R2-SOLID (a autora)

Figura 46 - Configuração SEP-2 subcorrente R2-GAS (a autora)
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ADENDO F. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO TC2
Esse adendo ilustra as configurações mais relevantes desse bloco, além dessas
configurações se fez necessário alterar as opções de bloco desse trocador de calor
para a corrente fria, dessa forma ele considera as tabelas de vapor do ASPEN para
efetuar os cálculos conforme a Figura 47Figura 48.

Figura 47 - Configurações principais do Bloco TC2 (a autora)

127

Figura 48 - Opções de bloco do TC2 (a autora)
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ADENDO G. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO PPCA
Figura 49 ilustra as configurações principais desse bloco:

Figura 49 - Configurações principais do bloco PPCA (a autora)

Como a bomba trabalhará com água é preciso alterar algumas Configurações
adicionais no block options, definindo eu os cálculos termodinâmicos deverão seguir
as tabelas de vapor de água, conforme Figura 50:

Figura 50 - Configuração adicional do bloco PPCA (a autora)
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ADENDO H. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO MIX
Abaixo esta a Figura 51 com a configuração desse bloco, que não requer nada
além das configurações de opções de bloco para indicar que os cálculos realizados
seguirão a tabela de vapor de água.

Figura 51 - Configurações adicionais do bloco MIX (a autora)
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ADENDO I. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO FLASH-3
As configurações principais desse bloco estão ilustradas na Figura 52:

Figura 52 - Configurações principais do Bloco FLASH-3 (a autora)
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ADENDO J. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO TC5
A água ou vapor que sai da turbina a vapor passa por um condensador para
assegurar que estará na fase liquida ao passar pela bomba e ser pressurizada. As
configurações principais desse bloco são ilustradas na Figura 53:

Figura 53 - Configurações do bloco TC5 (a autora)

Esse bloco do tipo Heater também teve suas opções de bloco alteradas uma vez
que ele trabalhará com água em suas diferentes fases se faz necessário indicar ao
ASPEN para que ele use as tabelas de vapor para seus cálculos termodinâmicos,
conforme ilustrado na Figura 54.

Figura 54 - Configurações adicionais do bloco TC5 (a autora)
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As correntes de entrada e saída do bloco estão ilustradas na tabela abaixo:
Tabela 28 - Correntes de entrada e saída do bloco TC5 (a autora)
Correntes de entrada
Rankine 1 estagio
TB-H2O
Correntes de Saída
Rankine 1 estagio
IN-H2O

Rankine 2 estágios
TB2-H2O
Rankine 2 estágios
IN-H2O
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ADENDO K. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO TCR3
Esse bloco do tipo HeatX, representa o pré-aquecimento modelando a troca
indireta de calor entre o gás (corrente TCR2-GAS) que sai do evaporador e que
ainda está em temperatura acima do 200 °C e pré-aquece até 80 °C a água
condensada e pressurizada (PUMP-H2O) que saiu da bomba antes desta entrar no
evaporador. As configurações principais desse bloco são:

Figura 55 - Configurações do bloco TCR3 (a autora)

Esse bloco também teve suas opções de bloco alteradas uma vez que ele
trabalhará com água em suas diferentes fases se faz necessário indicar ao ASPEN
para que ele use as tabelas de vapor para seus cálculos termodinâmicos para a
corrente de água, conforme ilustrado na Figura 56.
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Figura 56 - Configurações adicionais do bloco TCR3 (a autora)
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As correntes de entrada do bloco TCR3 são indicadas na Tabela 29:
Tabela 29 - Correntes de entrada e saída do bloco TCR3 (a autora)
Correntes de entrada
Rankine 1 estagio
PUMP-H2O (Cold inlet)
TCR2-GAS (Hot inlet)
Correntes de Saída
Rankine 1 estagio
TCR3-H2O (Cold outlet)
GAS-OUT (Hot outlet)

Rankine 2 estágios
PUMP-H2O (Cold inlet)
TCR2-GAS (Hot inlet)
Rankine 2 estágios
PUMP-H2O (Cold inlet)
TCR2-GAS (Hot inlet)
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ADENDO L. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO TCR2
Esse bloco do tipo HeatX representa o evaporador elevar a temperatura da água
pressurizada até o ponto de ebulição produzindo vapor pressurizado, ele modela a
troca indireta de calor entre o gás que saiu do superaquecimento e a água que saiu
do pré-aquecimento. As configurações principais desse bloco são ilustradas na
Figura 57:

Figura 57 - Configurações do bloco TCR2 (a autora)

Esse bloco também teve suas opções de bloco alteradas uma vez que ele
trabalhará com água em suas diferentes fases se faz necessário indicar ao ASPEN
para que ele use as tabelas de vapor para seus cálculos termodinâmicos para a
corrente de água, conforme ilustrado na Figura 58.
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Figura 58 - Configurações adicionais do bloco TCR2 (a autora)

As correntes de entrada do bloco TCR2 são indicadas na Tabela 30:
Tabela 30 - Correntes de entrada e saída do bloco TCR2 (a autora)
Correntes de entrada
Rankine 1 estagio
TCR3-H2O (Cold inlet)
TCR1-GAS (Hot inlet)
Correntes de Saída
Rankine 1 estagio
TCR2-H2O (Cold outlet)
TCR2-GAS (Hot outlet)

Rankine 2 estágios
TCR2-H2O (Cold outlet)
TCR2-GAS (Hot outlet)
Rankine 2 estágios
PUMP-H2O (Cold inlet)
TCR2-GAS (Hot inlet)
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ADENDO M. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO TCR1
Esse bloco do tipo HeatX representa o superaquecimento que eleva a
temperatura do vapor pressurizado acimo do ponto de ebulição até a temperatura de
entrada da turbina. Ele modela a troca indireta de calor entre o gás que saiu da
câmara de combustão da caldeira, ou os gases de exaustão da turbina a gás, e a
água que saiu do pré-aquecimento. As configurações principais desse bloco são
ilustradas na Figura 59 a seguir:

Figura 59 - configurações do bloco TCR1 (a autora)

Esse bloco também teve suas opções de bloco alteradas uma vez que ele
trabalhará com água em suas diferentes fases se faz necessário indicar ao ASPEN
para que ele use as tabelas de vapor para seus cálculos termodinâmicos para a
corrente de água, conforme ilustrado na Figura 60.
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Figura 60 - Configurações adicionais do bloco TCR1 (a autora)
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As correntes de entrada do bloco TCR1 são indicadas na Tabela 31:
Tabela 31 - Correntes de entrada e saída do bloco TCR1 (a autora)
Correntes de entrada
Rankine 1 estagio
COMB-MIX ou BRA-GAS (Hot inlet)
TCR2-H2O (Cold inlet)
Correntes de Saída
Rankine 1 estagio
TCR1-H2O (Cold outlet)
TCR1-GAS (Hot outlet)

Rankine 2 estágios
TCR5-GAS (Hot inlet)
TCR2-H2O (Cold inlet)
Rankine 2 estágios
TCR1-H2O (Cold outlet)
TCR1-GAS (Hot outlet)
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ADENDO N. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO PUMP-RKN
Esse bloco do tipo PUMP modela a bomba que eleva a pressão da água
condensada que sai da turbina a vapor e passa pelo condensador, o trabalho
realizado pela bomba é considerado nos cálculos de trabalho total do circuito uma
vez que a bomba consome energia para realizar o bombeamento. As configurações
principais desse bloco são ilustradas na Figura 61:

Figura 61 - Configurações do bloco PUMP-RKN (a autora)

Esse bloco também teve suas opções de bloco alteradas uma vez que ele
trabalhará com água em suas diferentes fases se faz necessário indicar ao ASPEN
para que ele use as tabelas de vapor para seus cálculos termodinâmicos para a
corrente de água, conforme ilustrado na Figura 62.
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Figura 62 - Configurações adicionais do boco PUMP-RKN (a autora)
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As correntes de entrada do bloco PUMP-RKN são:
• IN-H2O (entrada baixa pressão)
As correntes de saída do bloco são:
• TCR3-H2O (saída alta pressão)
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ADENDO O. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO TCR5
Para os casos em estudo que envolvem o ciclo termodinâmico Rankine duplo
estágio há um regenerador que reaquece o vapor que sai da turbina a vapor de
primeiro estágio e o reaquece por meio de troca indireta com o gás que saiu da
câmara de combustão da cadeira ou da turbina a gás.
O Bloco TCR5 do tipo HeatX modela a troca indireta conforme mencionado. As
Configurações principais desse bloco estão ilustradas na Figura 63:

Figura 63 - Configurações do Bloco TCR5 (a autora)

Esse bloco também teve suas opções de bloco alteradas uma vez que ele
trabalhará com água em suas diferentes fases se faz necessário indicar ao ASPEN
para que ele use as tabelas de vapor para seus cálculos termodinâmicos para a
corrente de água, conforme ilustrado na Figura 64.
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Figura 64 -Configurações adicionais do bloco TCR5 (a autora)

As correntes de entrada do bloco TCR5 são:
• TB-H2O (Cold inlet)
• COMB-MIX ou BRA-GAS (hot inlet)
As correntes de saída do bloco são:
• TCR5-H2O (Cold outlet)
• TCR5-GAS (Hot outlet)
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ADENDO P. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO COMBUST
Para todos os 5 casos avaliados usou-se uma câmara de combustão. Para
modelagem da mesma usou-se o bloco do tipo RGibbs. Para os modelos onde a
geração de energia é feita exclusivamente a vapor, a câmara de combustão foi
usada para simular a queima dos gases combustíveis para aquecimento da caldeira.
Para os casos em que a geração de energia é feita por turbinas a gás (no ciclo
Brayton e no ciclo Brayton e Rankine 1 ou 2 estágios), a câmara de combustão
simulou a combustão dos gases na turbina a gás conforme a Figura 65.

Figura 65 - Fluxograma de ligação da câmara de combustão (a autora)

A câmara de combustão é alimentada pelos gases voláteis exauridos do reator
de transformação do carvão ativado que passaram pelo arrefecimento e secagem
(Corrente F3-GAS), esses gases são pressurizados (CP-1) e enviados ao RGibbs de
combustão. O comburente é o ar pressurizado (CP-2) à mesma pressão do
combustível. As pressões de pressurização do combustível e do comburente é a
mesma pressão de entrada da turbina a gás ou caldeira a vapor dependendo do
caso a ser estudado.
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Figura 66 - configurações do bloco câmara de combustão COMBUST (a autora)

A pressão configurada na tela de configurações do reator RGibb’s (Figura 66)
obedece a convenção seguida pelo software em que o valor de pressão declarado é
a pressão barométrica.
O número máximo de fases fluidas definido como 1 orienta o ASPEN a usar
apenas uma fase para o cálculo de equilibro de fases vapor/liquido, no caso da
câmara de combustão ele usa apenas a fase gasosa. Por modelar um processo de
combustão, as opções de cálculo desse bloco indicam ao software que a
modelagem não deve seguir pressão e temperatura específicas, ficando a cargo do
software calcular essas condições para a corrente de produto.
Para viabilizar a combustão usou-se um compressor de ar de combustão. O
trabalho realizado pelo compressor entra no balanço energético de cada ciclo com o
objetivo de obter-se o trabalho total produzido pelo ciclo. O cálculo do ar
estequiométrico e o excesso de ar é explicado adiante. As pressões de entrada são
definidas pelos compressores que pressurizam combustível e ar para a câmara de
combustão e são diferentes para a turbina a gás e a caldeira.
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ADENDO Q. DESCRIÇÃO DOS BLOCOS DE OPERAÇÃO UNITÁRIA USADOS
NO MODELO
Existem muitos modelos de reatores, separadores, trocadores de calor etc no
ASPEN PLUS, para a modelagem do processo de produção e carvão ativado com
cogeração de energia foram usados os blocos listados na Tabela 32 os quais serão
explicados nos tópicos seguintes:
Tabela 32 - Blocos usados para modelar o fluxograma do processo (a autora)

SSplit

HeatX

Pump

Mixer

Flash2

RGibbs

Heater

Compr

Além dos blocos foram usadas outras ferramentas para viabilizar o modelo como
o Design Specs, o Calulator e o Sensitivity, além de alterar os métodos de
convergência dos Solvers.
RGibbs – Gibbs Reactor
Reatores

são

equipamentos

relevantes

nos

processos

químicos,

eles

desempenham um papel importante na transformação de matéria prima em produtos
com valor agregado. No processo em estudo os reatores são os equipamentos mais
importantes sendo eles que transformarão os componentes das correntes e suas
propriedades termodinâmicas.
O dimensionamento e operação do equipamento requer conhecimento das
variáveis termodinâmicas, químicas e econômicas do processo a ser executado pelo
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equipamento. Ao estudar reações o ASPEN PLUS fornece várias bibliotecas para
modelar processos reativos. A seleção do modelo depende da quantidade de
informações disponíveis e do tipo de simulação. Os blocos de reatores podem ser do
tipo:
a) Equilíbrio (RGibbs, RStoic, RYied e REquil), os quais são apropriados
para reações rápidas que alcançam o equilíbrio em um curto espaço de
tempo, ou reatores baseados na cinética da reação
b) Reatores baseados na cinética da reação (RBatch, RCstr, RPlug), os
quais são apropriados para os casos em que a cinética da reação é
conhecida, e é possível usar modelos de reação pré-configurados ou
customizados pelo usuário.
No total há sete blocos para a modelagem de reação em ASPEN que pode
executar cálculos com base na estequiometria, rendimento, equilíbrio e Gibbs
minimização, mais os modelos cinéticos para CSTR e PFR. Além disso, um modelo
de reator em batelada está disponível para reatores descontínuos.
O RGibbs – Gibbs Reactor é o modelo mais flexível, permite o trabalho em
várias fases. Simula o equilíbrio químico e de fases por meio da minimização da
energia de Gibbs. Para esse reator é necessário definir temperatura e pressão de
trabalho ou pressão e entalpia.
Reatores com equilíbrio de fases ou simultaneamente fase e químico, ele calcula
o equilíbrio de fases para componentes no estado sólido e sistemas do tipo; vaporlíquidos-sólidos.
O RGibbs fornece cálculos de reação sem a necessidade de estequiometria
detalhada ou rendimento. Os cálculos baseiam-se na minimização da energia de
Gibbs para o sistema. O bloco tem uma ou mais entradas e uma ou mais fluxos de
saída, e uma entrada de calor opcional e/ou fluxos de saída. O formulário de entrada
requer duas especificações de variáveis. O bloco também permite especificar o
número de fases, que componentes presentes em cada fase, e como distribuir a
fase sobre os fluxos de saída (quando vários fluxos de saída são usados).
O esquema de conexão do reator é apresentado na Figura 67 a seguir:
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Figura 67 - Esquema de Conexão do Reator RGibbs (Software ASPEN PLUS)

Na figura acima temos as seguintes conexões:
• Entrada: Entrada de material, esse reator aceita várias entradas e é
obrigatória a presença de pelo menos uma.
• Saída: é obrigatória a configuração de pelo menos uma saída, esse bloco
permite a configuração de várias saídas conforme o número de fases
permitidas pelo bloco, o qual direciona cada fase para uma saída. Se
forem configuradas menos fases o RGibbs encaminha todas as demais
fases para a última saída declarada. No modelo proposto nesse estudo,
há duas saídas uma que representa os voláteis, na fase gasosa e outra
que representará os sólidos e possíveis líquidos que vierem a sair do
reator.
• Entrada de Calor: Entrada opcional
• Saída de Calor: Opcional
Especificando

somente

a

pressão

nas

configurações

(Setup

|

aba

Especificações), RGibbs usará a soma dos fluxos de calor de entrada como uma
especificação. Caso contrário, RGibbs usa o fluxo (s) de calor de entrada apenas
para o cálculo do calor líquido. A dimensão do calor liquido é a soma dos fluxos de
calor de entrada menos o calor real calculado.
O reator de Gibbs usado no processo de produção de carvão ativado para
modelar a pirólise e a ativação, em ambos casos esse bloco calcula as propriedades
termodinâmicas e os produtos da reação de acordo com o que foi declarado no
menu Components/Properties Set, os produtos foram definidos de acordo com as
fases, os voláteis e os sólidos (as cinzas e o material carbonáceo).
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No processo de geração de energia, o reator de Gibbs foi usado para simular a
câmara de combustão da turbina a gás ou da caldeira. O combustível utilizado serão
os voláteis provenientes da produção e carvão ativado Entre as várias propriedades
calculadas, as mais importantes serão a temperatura, a pressão e os produtos da
combustão.
RStoic
Esse reator é usado apenas para fins de cálculo do PCI do gás exaurido pelo
reator de transformação.
Usa-se esse modelo quando:
• Cinética da reacção são desconhecidas ou pouco importantes.
• A estequiometria é conhecida.
Nesse estudo ele será usado para simular a combustão do gás, essa reação tem
estequiometria conhecida, portanto esse é o bloco mais indicado para o caso, a
Figura 68 a seguir ilustra o esquema de ligação desse bloco.

Figura 68 – Esquema de ligação do RStoic(Software ASPEN PLUS)

Onde as entradas são;
• Material: Uma ou mais correntes de materiais
• Heat (opcional): Uma corrente do tipo HEAT.
E as saídas:
• Heat (opcional): corrente do tipo HEAT de saída do reator.
• Water (opcional): Saída de uma corrente de água condensada
• Material: corrente de material referente ao produto das reações no bloco.
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Flash2
É um reator de processo adiabático e isobárico. o FLASH2 executa cálculos de
equilíbrio de fases para duas fases (vapor-liquido), produzindo uma correntes de
saída para a fase gasosa/vapor e uma corrente de saída para a fase liquida e há a
opção de mais uma corrente de saída para a água.
Esse bloco pode ser usado para modelar flashes, evaporadores, e qualquer
outro separador de estagio único com liberação de vapor. Opcionalmente é possível
especificar um percentual de fase liquida a ser arrastada na corrente de vapor.
Quando se especifica as condições das correntes de saída, o boco determina as
condições térmicas e de fase das misturas de uma ou mais correntes de entrada.
Os sólidos saem desse reator com a mesma temperatura das fases fluidas.
FLASH2 pode simular fases fluidas com sólidos quando as correntes de entrada
cotem sólidos, materiais sólidos não participam dos cálculos de equilíbrio de fases.

Figura 69 - Esquema de conexão do FLASH2(Software ASPEN PLUS)

Na Figura 69 acima as entradas são:
• Material: pelo menos uma corrente de entrada, pode ser configurada mais
de uma corrente.
• Calor: Corrente de entrada de calor para o bloco, pode ser uma ou mais
correntes.
As saídas:
• Vapor: uma corrente de saída para o vapor
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• Calor: uma corrente de saída para o calor
• Água: uma corrente de saída para a água decantada
• Liquido: uma corrente de saída para o liquido e nessa corrente também
estarão os sólidos provenientes da corrente de entrada.
No modelo estudado o reator é utilizado:
• No processo de produção de carvão ativo: para modelar a secagem do
endocarpo do coco do babaçu que ocorre no início do processo, na
entrada do reator proposto, dessa forma boa parte da água é eliminada,
resultando apenas em matéria seca que será nos próximos passos do
processo, ou, nas próximas zonas do reator.
• Para arrefecer e condensar parte da água contida nos voláteis
provenientes do reator de transformação, a água condensada nesse
bloco será usada para gerar o vapor a ser introduzido no forno e o gás
mais seco será usado como combustível na caldeira ou na turbina a gás.
SSplit
Esse bloco combina correntes de materiais dividindo-a em duas ou mais
correntes de saída, trabalha com correntes de entrada com várias subcorrentes.
SSpit pode ser usado para modelar um separador onde há a divisão de fases.
As subcorrentes das correntes de saída possuem a mesma composição de
temperatura e pressão das subcorrentes de entrada, somente as vazões diferem. No
estudo em questão ele foi usado como um separador de fases, dividindo o produto
dos reatores de pirolise e ativação em voláteis e sólidos.

Figura 70 - Esquema de conexão do Bloco SSplit (Software ASPEN PLUS)

As entradas:
• Uma ou masi correntes de materiais
As saídas
• Uma ou mais correntes de materiais
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Para cada subcorrente (CISOLID, MIXED ou NCSOLID), especifique uma das
seguintes opções para todos, exceto uma corrente de saída:
• Fração da subcorrente de entrada
• Vazão molar
• Vazão mássica
• Vazão volumétrica de liquido nas condições de referência
A composição, temperatura, pressão e outras variáveis subcorrente para todos
os fluxos de saída têm os mesmos valores que a corrente de entrada. Apenas as
vazões das correntes de saída diferem.
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HeatX
HeatX pode modelar uma grande variedade de trocadores de calor do tipo casca
e tubo. HeatX pode realizar uma análise de zona completa com o coeficiente de
transferência de calor e estimativa de queda de pressão para fluxos simples e de
duas fases. Para os cálculos de transferência de calor e de queda de pressão
rigorosos, é necessário fornecer os dados de geometria do trocador nos casos em
que a geometria do trocador é desconhecida ou pode ser desconsiderada, HeatX
pode executar cálculos de simplificados. Por exemplo, para executar apenas calor e
de balanço de material calculations HeatX tem correlações para estimar calor
sensível, ebulição nucleada, e os coeficientes de película de condensação.

Figura 71 - Esquema de conexão do boco HeaterX (Software ASPEN PLUS)

As entradas desse boco são:
• Uma entrada de fluido fria (Cold inlet)
• Uma entrada de fluido quente (Hot inlet)
As saídas desse bloco são:
• Uma a três saídas de fluido quente (Hot outlet)
• Uma a três saídas de fluido frio (Cold outel)
HeatX pode:
• Realizar cálculos de projeto
• Realizar análise de vibrações mecânicas
• Estimar fatores de incrustação
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HeatX usa um programa de trocador de calor rigoroso, como Shell & Tube ou
Aircooled para realizar estes cálculos.
Heater
Esse bloco pode ser usado para representar:
• Aquecedores
• Coolers
• Válvulas
• Bombas (sempre que resultados relacionados ao trabalho não são
necessários)
• Compressores (sempre que resultados relacionados ao trabalho não são
necessários)
Ele também pode ser usado para definir a condição termodinâmica de uma
corrente.
Ao especificar as condições de saída, esse bloco determina as condições
térmicas e de fase de uma mistura com uma ou mais correntes de entrada.

Figura 72 - Esquema de conexão do bloco Heater (Software ASPEN PLUS)

As entradas desse bloco são:
• Material: Correntes de entrada de material, podem ser usadas uma ou
mais correntes
• Heat: Corrente de calor ou Heat, o uso dessa corrente é opcional,
As saídas desse bloco são:
• Material: Apenas uma corrente de material
• Water: Uma saída de corrente de material para água condensada, o uso
dessa saída é opcional.
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• Heat: Uma saída de corrente do tipo calor ou Heat, o uso dessa saída é
opcional.
Se for declarada apenas uma especificação (temperatura ou pressão) na folha
de Especificações, aquecedor utiliza a soma dos fluxos de calor de entrada como
uma especificação. Caso contrário, aquecedor utiliza a quantidade de calor de
entrada apenas para o cálculo do direito calor líquido. A quantidade de calor líquido
é a soma das quantidades de calor de entrada menos o (calculado) calor real. Podese usar uma corrente de calor opcional para o determinar o calor líquido.

Compr
Use Compr para modelar um compressor ou turbina. Os seguintes tipos estão
disponíveis:
• Um compressor centrífugo politrópico ou turbina
• Um compressor de deslocamento positivo politrópico
• Um compressor isentrópico ou turbina
Use Compr para mudar pressão da corrente quando as informações
relacionadas com a energia, tais como a exigência de energia, é necessária ou
conhecido.
Compr pode lidar com uma fase, bem como cálculos de duas e três fases.
Você pode usar Compr para avaliar uma única etapa de um compressor ou um
único motor de um compressor, especificando as curvas de desempenho
relacionados. Compr permite que você especifique:
• Curvas dimensionais, como head versus flow ou potência versus fluxo
• Curvas sem dimensão, tais como head ou coeficiente de admissão contra
o coeficiente de vazão.
Compr também pode considerar desvios da condição design se curvas de
desempenho forem usadas e especificadas as condições de projeto. Compr também
pode calcular a velocidade do eixo do compressor ou turbina.
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Figura 73 - Esquema de conexão do bloco Compr (Software ASPEN PLUS)

As entradas desse bloco são:
• Material: Pelo menos uma corrente de material
• Work (opcional): uma ou mais entradas opcionais de correntes do tipo
Work
As saídas desse bloco são:
• Material: Uma corrente do tipo material
• Water (opcional): Uma corrente de água condensada
• Work (opcional): Uma corrente de trabalho referente a potência consumida
ou gerada pelo bloco de operação unitária
Se não se especificar qualquer potência ou pressão na aba Especificações,
Compr usa a soma das correntes de trabalho de entrada como uma especificação
de potência. Caso contrário, Compr usa a corrente (s) de trabalho de entrada única
para calcular a carga de trabalho liquida. A carga de trabalho líquido é a soma
correntes de trabalho de entrada menos o real (calculado) consumido pelo
compressor.
Você pode usar uma corrente de entrada de trabalho opcional para a carga de
trabalho liquida.
Você também pode especificar a velocidade nas correntes de trabalho de
entrada. Se Gear Ratio é especificado nas curvas de desempenho na aba de
Especificações operacionais, a velocidade de rotação do eixo de em operação será
determinado com base na relação de transmissão e da velocidade a corrente de
trabalho ne entrada. Se houver uma corrente de trabalho de saída conectada, a
velocidade do eixo estará disponível na corrente de saída de trabalho.
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Pump
Bomba simula uma bomba ou uma turbina hidráulica. Este modelo calcula o
requisito de energia ou a energia produzida, dada uma especificação de pressão de
saída. A bomba pode calcular a pressão de saída, se for fornecida uma
especificação de potência.
Bomba foi projetada para lidar com uma única fase líquida. Para casos
especiais, pode-se especificar duas ou três fases de cálculos para determinar as
condições da corrente de saída e para calcular a densidade do fluido utilizado nas
equações de bombeamento. A precisão dos resultados depende de inúmeros de
fatores, tais como as quantidades relativas das fases presentes, a compressibilidade
do fluido, e a eficiência especificada.
Use bomba para mudar a pressão quando o requisito de energia é necessário
ou conhecido. Para apenas alterar a pressão, você pode usar outros modelos, como
aquecedor.
O bloco bomba pode ser usado para avaliar uma bomba ou uma turbina
especificando parâmetros escalares ou especificando as curvas de desempenho
relacionados. Para usar as curvas de desempenho, pode-se especificar:
• Curvas dimensionais tais como head versus a vazão ou potência versus
fluxo
• Curvas sem dimensão, tais como head coeficient versus o coeficiente de
vazão caudal.

Figura 74 - Esquema de conexão do bloco PUMP (Software ASPEN PLUS)

As entradas desse bloco são:
• Material: Uma ou mais correntes do tipo material
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• Work (opcional): uma ou mais correntes do tipo work
As saídas desse bloco são:
• Material; uma corrente do tipo material
• Work (Opcional); uma corrente do tipo Work
• Water (Opcional): Uma corrente de material referente à água condensada
Se não for especificado qualquer potência ou pressão na aba Especificações, o
boco usa a soma das correntes de trabalho de entrada como uma especificação de
potência. Caso contrário, o bloco usa a corrente (s) de trabalho de entrada
unicamente para calcular a carga de trabalho liquida. A carga de trabalho líquido é a
soma das correntes de trabalho de entrada menos o real (calculado) a carga de
trabalho.
Você pode usar uma corrente de trabalho saída opcional para o coeficiente de
carga.
Mixer
Mixer combina correntes materiais (ou correntes de calor ou correntes de
trabalho) em uma corrente de saída. Se as correntes de materiais são misturadas,
pode-se usar uma corrente de água condensada opcional na saída. Você pode
especificar uma pressão de saída ou queda de pressão de fluxos de materiais. O
misturador determina a temperatura da corrente saída combinando e condição de
fase através da realização de um cálculo de flash e equilíbrio de fases adiabática
sobre as correntes de alimentação compostas.
Misturador pode ser utilizado para modelar Tees de mistura, ou outros tipos de
operações de mistura de correntes.
Use Mixer para combinar correntes em um fluxo. O misturar modela Tees de
mistura ou outros tipos de operações de mistura.
Mixer combina correntes de materiais (ou correntes de calor ou correntes de
trabalho) em uma corrente. Selecione os ícones HEAT (Q) ou Work (W) a partir da
Paleta do modelo para correntes de calor e trabalho respectivamente. Um bloco
Mixer único não pode misturar correntes de diferentes tipos (material, de calor, de
trabalho).
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Figura 75 - Esquema de conexão do bloco MIXER para correntes de materiais. (Software
ASPEN PLUS)

Entradas:
• Material: Pelo menos duas correntes de materiais
Saídas:
• Material: Uma corrente de material
• Water (opcional): Corrente de material para a água decantada

Figura 76 - Esquema de conexão do bloco MIXER para correntes do tipo Work (Software
ASPEN PLUS)

Entradas:
• Work: duas ou mais correntes do tipo work
Saída:
• Uma corrente do tipo Work
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ADENDO R. DECLARAÇÃO DE COMPONENTES NO ASPEN PLUS
O software requer que o usuário declare todos os componentes com os quais
trabalhará no menu Components, asFigura 77 e Figura 78 apresentam a tela de
declaração de componentes. O software usa os dados desses componentes listados
para realizar os cálculos de características termodinâmicas, de equilíbrio de fase e
equilíbrio químico das correntes de produto de cada bloco.

Figura 77 - Declaração de componentes no ASPEN parte 1
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Figura 78 - Declaração de componentes no ASPEN parte 2

Configuração das propriedades termodinâmicas
A operação do bloco com correntes de calor segue o mesmo procedimento para
a operação com trabalho. O software possui uma ampla variedade de componentes
configurados com suas respectivas características, porém nesse estudo se fez
necessário a configuração dos seguintes componentes: Lignina, Xilano e Serina.
Para cada componente, configurou-se a entalpia de formação, energia livre de
Gibbs, fórmula química e peso molar, a Figura 79 apresenta a tela de configuração
das características termodinâmicas dos componentes adicionados pelo usuário.
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Figura 79 - Tela de configuração de parâmetros termodinâmicos inseridos pelo usuário
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ADENDO S. FERRAMENTAS AUXILIARES USADAS PARA SIMULAÇÃO
S.1 Corrente de Tear
Usando o recurso chamado "tear-stream", que faz a transmissão de valores prédefinidos de corrente no início dos cálculos e bloqueiam variáveis manipulando-as
de forma iterativa, convergindo sobre o balanço de massa e energia até se obter
uma solução. A Figura 80 ilustra essa configuração:

Figura 80 – Configuração da corrente de Tear (a autora)

Esse artificio é necessário quando se utiliza correntes que recirculam como
acontece com as correntes de água e vapor do ciclo Rankine 1 e 2 estágios.

S.2 AR-REAL - Calculator
Esse é um bloco de cálculo de variáveis, utilizando cálculos definidos pelo
usuário. Nesse estudo ele foi usado para o cálculo da vazão de ar necessária para
efetuar a combustão completa do ar estequiométrico necessário para queima dos
gases inflamáveis após a compressão, corrente CP1-GAS, e acrescer à essa vazão
o excesso de ar calculado nos Design Specs.
Nos blocos do tipo calculator é possível importar e exportar valores de planilhas
do Excel e realizar cálculos utilizando algoritmos em FORTRAN. No caso em estudo
usou-se os algoritmos em FORTRAN.
O primeiro passo é definir as variáveis de processo na aba Define, são dois tipos
principais de variáveis:
Import variables, que são apenas lidas pelo bloco de cálculo, elas podem vir de
uma planilha no Excel ou das variáveis do processo a ser estudado, nesse caso as
variáveis são originárias do processo estudado, são elas:
QMOLC – Vazão molar de carbono (C) na corrente CP1-GAS
QMOLH – Vazão molar de hidrogênio (H) na corrente CP1-GAS
QMOLO – Vazão molar de oxigênio (O) na corrente CP1-GAS
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EXCESS - Variável adimensional representando a porcentagem de excesso de
ar calculado no design Specs
A Figura 81 ilustra a declaração da uma variável do tipo import.

Figura 81 - Declaração de variável tipo import (a autora)

Export Variables – São as variáveis que o bloco manipula no processo. É o
resultado dos cálculos executados nesse bloco, nesse caso é apenas uma:
QAR - A vazão molar de ar na entrada do compressor de ar de combustão,
corrente AR-IN
Na Figura 82 é possível verificar que a variável adimensional é do tipo parameter
e possui um número (1), é por esse número que é possível acessá-la na ferramenta
design specs e nas tabelas de sensibilidade. Esse número é a sua identificação
dentro do modelo.

Figura 82 - identificação da variável EXCESS no modelo (a autora)
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O Segundo passo é especificar o cálculo que será feito, no processo em estudo
foi feita uma rotina em FORTRAN da seguinte equação:
8'9ã% ;%&'# <=><?@A%;é>#AC' D< 2E

⎛ 45555555655555557
!/$%&'# !2$%&'# ⎞
$%&'#
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Onde:
$%&'#
!"#

: QAR – Vazão molar de ar [mol/h] necessária para a queima completa
do gás combustível na corrente F3-GAS.

!-$%&'#

: QMOLC – Vazão molar de carbono na corrente F3-GAS [mol/h].

!2$%&'#

: QMOLO – Vazão molar de oxigênio [mol/h].

!/$%&'#

: QMOLH – Vazão molar de hidrogênio na corrente F3-GAS [mol/h].

R'#

: EXCESS – Excesso de ar a ser acrescido à corrente de entrada do
compressor de ar.
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A Figura 83 corresponde ao cálculo declarado na aba Calculate:

Figura 83 - Declaração da rotina em FORTRAN (a autora)

S.3 Design Specifications
Essa é uma ferramenta que simula uma malha de controle. É possível atingir o
valor de uma propriedade de uma variável de processo por meio da alteração dos
valores de outras variáveis no fluxograma da qual tal variável é dependente. O
cálculo é feito por meio de iterações até que o valor desejado para a variável
manipulada convirja dentro do intervalo de precisão configurado. O Figura 84 ilustra
como essa ferramenta funciona, o set point (SP) é o valor que a variável controlada
(VC) deve atingir por meio da variação da variável manipulada (VM), o software faz
alterações em VM até que o erro entre a VC e o SP esteja dentro dos parâmetros
especificados.
Nesse estudo essa ferramenta é usada em vários casos, os quais são
explanados nos tópicos seguintes.
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Figura 84 - Página inicial da ferramenta Desing Specs (a autora)

1. EXCESS – Cálculo do excesso de ar
Usou-se esse bloco para calcular o valor do excesso de ar necessário para que
a temperatura da corrente de gases de exaustão da turbina a gás ou da corrente dos
gases da caldeira a vapor, atinja o valor especificado como temperatura máxima de
exaustão da turbina ou caldeira.
O primeiro passo é definir qual variável é controlada (ver Figura 85), nesse caso
a COMB-MIX

Figura 85 - Configuração da variável controlada do bloco EXCESS (a autora)
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O segundo passo é determinar o valor desejado para a variável dentro da
tolerância configurada pelo usuário, nesse caso a variável controlada é a
temperatura de saída da corrente de gases de exaustão da câmara de combustão
ou turbina Brayton, o valor desejado ou set point é 1300 °C (ver Figura 86), e a
tolerância 10°C .

Figura 86 - Configuração de set point e tolerância para o bloco EXCESS (a autora)

O terceiro passo é configurar a variável manipulada, que é o parâmetro
EXCESS, o qual é identificado no software como uma variável do tipo parameter de
número 1 (ver Figura 87).

Figura 87 - Configuração da variável manipulada no bloco EXCESS (a autora)

Na aba Vary também são configurados os limites inferior e superior nos quais o
software pode variar a variável manipulada, nesse caso o menor valor é 10 e o maior
200.
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A tela de resultados (Figura 88) exibe o valor que a variável manipulada
(EXCESS) deve atingir para que a variável controlada (temperatura da corrente
COMB_MIX) alcance ao valor declarado no set point.

Figura 88 - Tela resultados do bloco EXCESS (a autora)

2. H2OIN – Cálculo da vazão máxima de água na caldeira
Usou-se esse bloco para calcular a vazão mássica máxima de agua (H2O-IN) no
circuito de vapor para que a temperatura da corrente de exaustão do gás, corrente
TCR2-GAS, fique em 260°C após passar pela troca de calor com a água do circuito
de vapor no trocador TCR2. A temperatura escolhida para esse parâmetro foi com
base na temperatura de ebulição da água a 45 bar, que é a pressão do vapor que
circula no circuito.
O primeiro passo é configurar a variável controlada (Figura 89) que nesse bloco
é a temperatura da corrente dos gases de saída do circuito TCR2-GAS.
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Figura 89 - Configuração da variável controlada do bloco H2OIN (a autora)

O segundo passo é definir o valor que essa variável deve atingir e a tolerância
admitida (Figura 90).

Figura 90 - Configuração de set point e tolerância para o bloco H2OIN (a autora)

O terceiro passo é configurar a variável a ser manipulada, que é a vazão
mássica de água no circuito de vapor H2O-IN, e os limites inferior e superior a serem
usados nos cálculos (Figura 91).
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Figura 91 - Configuração da variável manipulada no bloco H2OIN (a autora)

3. PPCA-H2O - Cálculo da vazão máxima de água na zona de ativação
Usou-se esse bloco apenas uma vez para calcular a vazão mássica máxima de
água a ser acrescida para a geração de vapor (PPCA-H2O) a ser injetado na zona
de ativação até zerar a produção de carvão ativado, vazão mássica do componente
carbono dentro da corrente de produto na fase sólida da zona de ativação (R2SOLID), gaseificando todo o material carbonáceo.
A quantidade de água que circula no circuito a vapor é mantida de forma a
garantir que o gás que chega ao trocador de calor TCR2 está em temperatura
elevada o suficiente para garantir a evaporação da água nesse trocador. Para isso
usou-se o Design Spec PPCA-H2O.
O primeiro passo é configurar a variável controlada que nesse bloco é a
temperatura da corrente dos gases de saída do circuito R2-SOLID (Figura 92).
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Figura 92 - Configuração da variável controlada do bloco H2OIN (a autora)

Nesse bloco a variável controlada é a vazão mássica de um componente de
uma corrente de material.
O segundo passo é definir o valor que essa variável deve atingir e a tolerância
admitida (Figura 93).

Figura 93 - Configuração de set point e tolerância para o bloco R2-SOLID (a autora)

O valor de vazão mássica de carbono não foi zerado a fim de minimizar erros de
cálculo no software.
O terceiro passo é configurar a variável a ser manipulada, que é a vazão
mássica de água no circuito de vapor ou corrente PPCA-H2O, e os limites inferior e
superior a serem usados nos cálculos (Figura 94).
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Figura 94 - Configuração da variável manipulada no bloco PPCAH2O (a autora)

