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RESUMO 

Velocidades núnimas de fluidização para carvoes desvolatilizados de 
Leão e Recreio foram determinadas a 800 e 9000c, utilizando N2 cx:rro 
gás fluidizante, a partir de curvas de queda de pressão através do lei 
to em frmção da velocidade superficial do gás. As velocidades núnirnaS 
de fluidização para os carvões foram calculadas nas mesmas terrperatu
ras para N2, C02 e a mistura 50% N2-50% C02. As massas especificas dos 
caiVÕes desvolatilizados foram medidas por picnaretria a hélio. Os va 
lares de velocidades núnimas de fluidização medidos e calculados fo= 
ram carparados e discutidos. A vazão total de gás para os experimen
tos que de terminarão a cinética de gaseificação dos carvões foi esta· 
belecida. 

ABSTRACT 

Minimum fluidization velocities for Leão and Recreio ooal chars were 
determined at 800 and 900°C, using N2 as fluidizing gas, fran curves 
of pressure drop through the bed as frmction of the superficial gas 
veloci ty. The minimum fluidization veloci ties for the chars were 
calculated at the sarne tenperatures for N2, C02 and the mixture 50% 
N2-SO% C02. 'lhe densities of the chars were measured by heliun 
picnaretry. The measured and calculated values of minimum fluidiza
tion velocities were crnpared and discussed. The total gas flcwrate 
for the experiments that will determine the kinetics of gasification 
of the chars was established. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cinética de gaseificação de carvoes nacionais com o C0 2 num 

reator de leito fluidizado está sendo investigada no DCMM-PUC/RJ.C~ 

mo etapas preliminares deste projeto, estudos teóricos/experirnemais 

foram conduzidos com o objetivo de obter informações arespeito das 

características de fluidização destes sólidos. Neste sentido, o com 

portamento de leitos de carvões ou coque na fluidização, de acordo 

com sua granulornetria, massa específica e propriedades do gás flui

dizante foi analisado através do Diagrama de Geldartl. Da mesma for

ma, o desempenho do reator de leito fluidizado f0i avaliado através 

de um modelo rn~ternático para este tipo de reatar, para valores sele 

cionados das variáveis experirnentais 2 • 

Neste trabalho, as velocidades mínimas de fluidização dos caE 

vões de Leão e Recreio, desvolatilizados e na faixa gr~nulornétrica 

que será empregada nas experiências de gaseificação, foram medidas 

a 800 e 900°C utilizando N2 corno gás fluidizante. Es~as velocidades 

foram determinadas a partir das curvas de queda de pressão através 

do leito de sólidos em função da velocidade superficial do gás. 

Além disso, as velocidades mínimas de fluidização para os car 

voes foram calculadas nas mesmas temperaturas para N2 , C0 2 e a rnis 

tura contendo 50% de N2 e 50% de C0 2 . As massas específicas verda

deiras dos carvoes desvolatilizados foram medidas por picnornetria 

a hélio. 

Finalmente, os valores de velocidades mínimas de fluidização 

medidos e calculados sao comparados e discutidos. A vazão total de 

gás para os experimentos que determinarão a cinética de gaseifica

ção dos carvões é estabelecida. 

Desta forma, os estudos teórico/experimentais realizados per

mitiram a obtenção das características qualitativas e a determina

ção de parâmetros quantitativos da fluidização, fundamentais à ga

seificação dos carvões no reator de leito fluidizado. 

2. EXPERIMENTAL 

Os carvões das minas de Leão e Recreio no Rio Grande do Sul 

foram estudados. As análises imediatas destes carvões na faixa gra

nulométrica -35+65 malhas são apresentadas na Tabela I. Amostras de 

carvões, nesta faixa granulométrica, foram desvolatilizadas a 950°C 

durante 1 hora sob um fluxo de N2 numa retorta de aço inox. A análi 
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se granulométrica, diâmetros médios (Sauter) e as massas específicas, 

medidas por picnometria a hélio, dos carvões desvolatilizados encon

tram-se na Tabela II. 

O equipamento utilizado para a determinação das velocidades mi 

nimas de fluidização está repre s e ntado esquematicamente na Figura I. 

O reator de leito fluidizado consiste de um tubo de aço inoxidável 

316 com cerca de 80 cm de comprimento e um diâmetro interno de 3,51 

cm. O reator contém um disco de material cerâmico, com 85% de Al 2 0 3 , 

uma porosidade aberta de 50% em volume e um tamanho médio de p0ros 

de 30~m, soldado no interior do tubo a cerca de 63 cm acima da entra 

da do gás, cujo propósito é suportar o leito de sólidos e fornecer 

uma distribuição uniforme do gás. O comprimento do tubo abaixododis 

tribuidor foi utilizado para pré-aquecer o gás. Este espaço foi pre

enchido com esferas cerâmicas para misturar o gás e fornecer uma área 

maior para troca de calor . O reator foi aquecido externamente por um 

forno elétrico, dividido em duas zonas de aquecimento; uma correspo~ 

dente a seção de pré-aquecimento e a outra a seção de gaseificação 

do reator. A potência era ajustada independentemente para as duas ZQ 

nas por meio de transformadores variáveis. As temperaturas eram con

troladas, também de forma inde pendente, por controladores de temper~ 

tura. Um termopar de cromel-alumel tipo K contido num envólucro de 

aço inoxidável foi inserido próximo ao centro do leito de carvão des 

volatilizado através do topo do reator. O termopar foi conectado a um 

registrador gráfico afim de monitorar continuamente a temperatura do 

leito e em série a um indicado r digital de temperatura com compensa

ção para junta fr~a afim de registrar instantâneament~ a temperatu

ra do leito. A queda de pressão através do leito foi medida por um 

tubo em U inclinado de 30° em relação a horizontal, contendo água co 

mo fluido manométrico. Para este fim, duas tomadas de pres?ão const~ 

tuídas de tubos de aço inoxidável foram colocadas no interior do re~ 

tor, uma próxima ao distribuidor e outra bem acima do leito de sóli

dos. Estes tubos foram conectados ao manómetro inclinado. As vazoes 

do gás fluidizante, Nz , foram medidas através de um tubo em U fecha

do contendo uma seção capilar na sua parte superior. Este medidor de 

vazão foi previamente calibrado através de uma curva de diferença de 

altura no manómetro em função da vazão do gás. O sistema utilizado 

indicou claramente a fluidização do leito quando a queda de pressao 

cessou de aumentar apreciavelmente com aumentos subsequentes na va-
' zão do gás, e também as ligeiras oscilações da queda de pressão a me 

dida que a fluidização se tornava mais intensa. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Determinação Experimental das Velocidades MÍnimas de Fluidiza

ção. 

As velocidades mínimas de fluidização foram determinadas exper! 

mentalmente para os carvões desvolatilizados de Leão e Recreio a 800 

e 900°C. A distribuição granulométrica dos sólidos encontra-se na Ta 

bela II e N z foi empregado como gás fluidizante. 

A queda de pressão através do leito de sólidos foi 

através da equação: 

(l) 

calculada 

A velocidade superficial do gás foi determinada pela expressão: 

u T (2) 
294 A 

onde Q é obtida através da curva de calibração do medidor de va

zao. 

As curvas de queda de pressão através do leito em função da v~ 

locidade do gás obtidas para as condições experimentais investigadas 

são apresentadas nas Figuras 2-5. Conforme observado nestas figuras, 

as curvas contém duas porções aproximadamente lineares e uma região 

transicional entre elas apresentando um pico. A velocidade mínima de 

fluidização é definida como a velocidade superficial na qual as duas 

porções lineares se interceptam quando extrapoladas 3
• A determina

ção das velocidades mínimas de fluidização é indicada de forma ilus

trativa nas Figuras 2-5. Estas velocidades foram quantitativamente 

obtidas igualando-se as equações de 6P(u) correspondentes aos dois 

trechos aproximadamente lineares das curvas 6P x u. A equação para 

o trecho em que a queda de pressão aumenta com a velocidade do gás 

foi obtida por regressão linear dos pontos experimentais ~to que 

para o trecho em que a queda de pressão é aproximadamente constante, 

foi tomado o valor médio para este trecho. A Tabela III apresenta os 

valores medidos de velocidade mínima de fluidização assim obtidos. 
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3.2 Cálculo das Velocidades Mínimas de Fluidização 

As velocidades mínimas de fluidização foram calculadas para os 

carvoes desvolatilizados de Leão e Recreio a 800 e 900°c, para N2 , 

C02 e a mistura 50 % N2-SO% C0 2 e diâmetros médios de partículas va

riando de O a 0,5mm. Os resultados obtidos são apresentados nas Fi

guras 5-9. Cabe observar que os resultados correspondentes a mistu

ra N 2 ··C0 2 não foram incluídos nestas curvas uma vez que eles se si 

tuam "mtre os valores correspondentes aos gases puros. 

Foram também calculadas as velocidades mínimas de fluidiza-

ção para os diâmetros médios Sauter, obtidos através dos valores das 

análises granulométricas dos carvoes desvolatilizados indicados na 

Tabela II. Os valores resultantes acham-se na Tabela III juntamente 

com os valore s medidos experimentalmente. 

Os diâmetros médios de Sauter foram dete rminados pela expre~ 

são 3
: 

d 
[ 
i 

1 (3) 

As velocidades mínimas de fluidização foram calculadas 

vés da equação 3
: 

válida para: 

o I 00075 (P- PG) g d 2 

llG 

< 1000 

(4) 

(5) 

atra 

Os valores de massa específica dos gases nas duas temperatu

ras foram obtidos a partir da equação de estado dos gases ideais. 

Os respectivos valores de viscosidade foram determinados graficame~ 

te a partir de dados encontrados na literatura4
• 
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Para o cálculo da viscosidade da mistura foi utilizada a equ~ 

lJG 
(6) 

4. DISCUSSÃO 

Como pode ser observado nas Figuras 2-5, a queda de pressao au 

menta de forma aproximadamente linear com a velocidade do gás até 

um valor máximo superior a queda de pressão do leito estático. Com 

um aumento subsequente na velocidade do gás, o leito fixo se expande 

ocorrendo um re-arranjamento das partículas. Assim, a fração de va 

zios do leito estático aumenta para um valor correspondente ao leito 

em fluidização incipiente. Isto resulta num decréscimo da queda de 

pressão para um valor igual a queda de pressão do leito estático. A~ 

mentando-se ainda mais a velocidade do gás, a queda de pressão perm~ 

nece constante indicando fluidização total do leito. Este comporta

mento está de acordo com resultados encontrados na literatura 6
• 

Comparando-se as velocidades mínimas de fluidização medidas e 

calculadas, a Tabela III mostra que os valores medidos apresentamuma 

excelente concordância a 800°C para os dois carvões. A 900°C, a con-

cordância é razoável para o carvão Leão enquanto que para o carvão 

Recreio a concordância não é boa apresentando erro percentual relati 

vo ao valor calculado de cerca de 4 3, 5%. A equação adotada para o cá! 

culo da velocidade mínima de fluidização é baseada numa forma modifi 

cada da correlação de Wen e Yu aplicada ao regime de Stokes 3
• Esta 

correlação ajusta os dados experimentais para velocidade mínima de 

fluidização com um desvio padrão de cerca de 34% para temperaturas 

de até aproximadamente 950°C a pressão atmosférica 7
• Deste modo, as 

diferenças entre os valores medidos e calculados estão dentro da fai 

xa de precisão da equação utilizada para o cálculo das velocidades 

mínimas de fluidização exceto para o carvão Recreio a 900°C. 

Observa-se também da Tabela III que os valores de velocidade 

mínima de fluidização medidos tendem a ser maiores do que os valores 

calculados. Uma possível explicação para estes resultados seria a de 

que conforme verificado anteriormente 7
, partículas de forma irregu

lar (como as de carvão) t e ndem a se "enganchar" umas com as outras e 

se comportar como se fossem partículas maiores. Ressalta-se que a ve 
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locidade miníma de fluidização é proporcional ao quadrado do diâme

tro médio das partículas, conforme a equação(4). 

Outra anomalia encontrada para os valores medidos de velocida 

de miníma de fluidização é o fato destas aumentarem com a elevação 

da temperatura quando, teoricamente, o resultado inverso deveria 

ocorrer para os tamanhos de partícula empregados conforme os valo

res calculados. Contudo, para o carvão Leão a diferença entre os va 

lares medidos a 800 e 900°C é pequena e pode ter sido causada por 

erros experimentais e de ajuste dos pontos. Para o carvao Recreio 

a diferença é considerável o que novamente aponta para um possível 

problema com o valor medido para este carvão a 900°C. 

As Figuras 6-9 indicam que os valores de velocidade mínima de 

fluidização calculados para os gases N2 e C02 são praticamente iguais 

na faixa granulométrica considerada (0-0,Smm) em todas as temperat~ 

ras. Consequentemente, os valores medidos para os dois carvões uti

lizando N2 como gás fluidizante são considerados representativos de 

todas as condições de fluidização que irão ocorrer nos experimentos 

de gaseificação. Admitindo-se uma vazão total de gás para estes ex

perimentos igual a 600 cm 3 /min a 21°C e 1 atm, as razões entre a v~ 

locidade superficial do gás calculada para esta vazão (u=l,03xl0-
2 

m/s a 21°C e 1 atm) e convertida para as temperaturas de 800 e 900°c 

e as velocidades mínimas de fluidização medidas nestas temperaturas 

é apresentada na Tabela IV para os dois r.arvões. Como pode ser ob

servado esta vazão é aproximadamente igual a 2 em todos os casos.As 

velocidades superficiais baseadas na vazao de 600 cm 3 /min converti

das para as temperaturas de operaçao do reator (u) encontram-se re

presentadas nas Figuras 2-5 indicando fluidização total do leito. 

Deve-se ressaltar que durante a gaseificação, esta vazão irá aumen

tar devido a geração de dois volumes de CO para cada volume de C02 

consumido. Da mesma forma as partículas diminuirão de tamanho devi

do a reação de gaseificação e, em menor escala, ao atrito. Ambos os 

fatores irão contribuir para a fluidização durante os experimentos. 

Maiores vazões irão aumentar o arraste de finos do leito após uma 

determinada conversão e, assim, um decréscimo no tamanho das partí

culas ser atingido. Além disso, deve-se procurar trabalhar com uma 

velocidade de gás relativamente próxima a velocidade miníma de flui 

dização por razões fluidodinâmicas e cinéticas conforme foi demons 

trado num trabalho anterior 2
• 
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5. CONCLUSÕES 

O trabalho realizado permite destacar as seguintes conclusões: 

1) As velocidades mínimas de fluidização medidas experimentalmen

te apresentaram uma excelente concordância com as velocidades 

calculadas a 800°C para os dois carvões. A 900°C, a concordân

cia é razoável para o carvão Leão enquanto que para o carvão 

Recreio ocorreu um erro percentual relativo ao valor calculado 

de cerca de 43,5%. Exceto para este Último caso, as diferenças 

entre os valores medidos e calculados estão dentro da faixa de 

precisão da equação utilizada para o cálculo das 

mínimas de fluidização. 

velocidades 

2) Os valores medidos de velocidade mínima de fluidização para os 

dois carvões utilizando N2 como gás fluidizante são represent~ 

tivos de todas as condições de fluidização que irão ocorrer nos 

experimentos de gaseificação. 

3) Uma vazão total de gás da ordem de 600 cm 3 /min a 21°C e 1 atm 

é considerada adequada para os experimentos de gaseificação. 

NOMENCLATURA 

A área da seção transversal do leito, (m 2
) 

d diâmetro médio das partículas de carvão desvolatilizado, (m) 

di diâmetro médio do material coletado entre duas peneiras, (m) 

g aceleração da gravidade, (m/s 2
) 

h
0 

deslocamento inicial no manômetro inclinado, Cm) 

h deslocamento no manômetro inclinado, (m) 

M. 
]. 

Q 

T 

massa molecular do gás i, (kg/mol) 

vazao do gás a 21°c e 1 atm, (m 3 /s) 

temperatura absoluta no reatar, (K) 

umf velocidade mínima de fluidização, (m/s) 

u velocidade superficial do gás, (m/s) 

Xi fração em peso do material coletado entre peneiras de aber

tura média di, (-) 

Yi fração molar do gás i, (-) 
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SIMBOLOS GREGOS 

~P queda de pressão do leito de sólidos, (Pa) 

~G viscosidade absoluta do gás, (kg/ms) 

viscosidade absoluta do gás i, (!:g/ms) 

massa específica do gás, (kg/m 3
) 

massa específica da água, (kg/m 3
) 

massa específica verdadeira dos sólidos, (kg/m 3
) 
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TABELA I - ANALISES IMEDIATAS DOS CARVÕES DE LEAO E RECREIO 

ANALISE IMEDIATA (%) CARVÃO LEAO CARVÃO RECREIO 
(base seca) (-35+65 malhas) (-35+65 malhas) 

C Fixo 38,79 36,34 
Cinzas 36,16 39,86 
Voláteis 25,05 23,08 

TABELA II - ANALISES GRANULOM~TRICAS, DIÂMETROS ~DIOS E MASSAS ES

PECIFICAS DOS CARVÕES DESVOLATILIZADOS DE LEÃO E RECREIO 

CARVÃO LEÃO CARVÃO RECREIO 
(350,5 g) (374,9 g) 

Malhas Peso Retido (g) Peso Retido (g) 

+ 28 0,8 1,0 
- 28+35 5,9 5,5 
- 35+48 101,9 118,1 
- 48+65 204,2 209,4 
- 65+100 25,0 26,1 
-100+150 4,7 5,2 
-150+270 3,2 3,6 
-270+325 0,9 0,9 
- 325 3,9 5,1 

diâmetro médio, d 0,230 0,227 
(mm) (Sauter) 

massa específica, p 2,024 1,948 
(g/ cm 3 

) 



Tetp. 
(~) 

800 

900 

TABELA III - VELOCIDADES M!NIMAS DE FLUIDIZAÇÃO CALCULADAS E MEDIDAS PARA OS 

CARV0ES DESVOLATILIZADOS DE LE'AO E RECREIO 

umf x 10
2 (m/s) 

Carvão Leão Carvão Recreio 

Calculada Mali da Erro* Calculada Mali da Erro* 
(d=O 230rnn) (%) (d=O ,227imü (%) 

1,75 1,82 4 1,64 1,62 -1 

1,64 1,90 16 1,54 2,21 43,5 

Gás Fluidizante: N2 

* Erro = 
(umf medida - umf calculada) . 100 

umf calculada 

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

... ... 
-{) 
ru 
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TABELA IV - RAZCES ENTRE A VELOCIDADE SUPERFICIAL DO GÂS PARA 

Q = 600 cm 3 / min E AS VELOCIDADES M!NIMAS DE FLUI

DIZAÇÃO 

Temp. (°C) Carvão 

800 2,07 

900 2,16 

para Q = 600 cm 3 / min, u = 

J 

I REGIÃO 1 REGIÃO 2 nn 
~ ·I · ~ -= i@; !_()i m:!l 

u/ '\nf 

Leão Carvão Recreio 

2,32 

1,86 

1,03 -2 
(21°c e l atml X 10 m/s 

fiGURA 1 - Vista esquemática do equipamento experimental. 
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FIGURA 2- Queda de pressao atraves do 
leito em funcao da velocidade do gas. 
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FIGURA 3- Queda de pressao atraves do 
leito em funcao da velocidade do gas. 
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FIGURA 4- Queda de pressao atraves do 
leito em funcao da velocidade do gas. 
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FIGURA 5- Queda de pressao atraves do 
leito <Jm funcao da velocidade do gas. 
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10~~----------------------------------~ 
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FIGURA 6- Vel. minima de fluidizacao em 
funcao do diametro das particulas. 
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FIGURA 7- Vel. minima de fluidizacao em 
funcao do diametro das particulas. 
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Diametro media I d x 10••3 (m) 

FIGURA 8- Vel. minima de fluidizaoao em 
funoao do diametro das partioulas. 
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FIGURA 9- Vel. minima de fluidizaoao em 
funoao do diarnetro das partioulas. 
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