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JH;:SUMO 

O prim: ip~ l objl.'tÍYn ck~l\.' 1rab:1l ho túi obtl.' r i' .1 r ::; :·. ~tros n:ati ,·os para as 

I'L'a~ t1cs d~ abso t\':'tll de Slh p\)r cak:üiu::, em ;, :tLb il uidi zados e procurar 

correlacionar. atra\ é:- tk dni :; nwdelos simples. •: S rc ultados obtidos para 

di stribuiçôl'S granul11m ~ tric ts amplas c estr~ ita s. 

roram estudas cinco rai:-.;as estreitas. com diâmt'tros m~dios de 385. 460. 545, 

650. 775 ~1m para dt1is tipos de c:akúrins. um dtllomít i ... . • (DPJ c um calcíti co (C I). A 

partir destas t~ti :-.;as estreitas t'nrttm cnmpost:ts quatro Jr.:.;;tur::s. com 498 , 5-tO, 5-!3 e 

617 pm. Ll m tk1s dois mocklos f( ,i usado par~ dct~rm i1L~ ,t fr~ção com que cada t~1 i xa 

estreita tk\'L·ria csur pr~sl.' ntc na mistura. Uma das mi~: ura~. a ivli stura 2 (540 pm). 

ti nha distribui t,·:1n de diúmctt\1S aprox imadamente no1T:.tl 1:.' , , outra. ivli stura 3 (:=i<IJ 

pm). di stri bui ç:\(1 plana. 

O ki to. ck 160 mm de di :1 mctro. fo i lluidizado ~..~m a r :i temperatura de 850'(' 

c util izou a r~ i a como materi al parti culado. O calcúrio t'~.·i int rvduzido em bateladas de 

50g em um kito de areia de nwsnw diâmdro com c .. :: .... ~t J c ~.0 kg de massa . Uma 

, ·azào de S02 fui 111ist urada ao ar an tes que este entras5.:- no :-:' ito. de forma a resultar 

em uma concent ração pró'\ i ma ü I 000 ppm na saída ,:(' 1\ .' .: \li". . \ concentração de 

saída !"oi monitorada e a sua queda. ,·criticada :-~pó :- .t i n:~,,duç:'iu da bate lada tk 

cakúrio. foi utili zada ...:m um illOdeln matemáti co p .• :·a dd~ tminar os panlmctros 

reati vos. entre eles a conversão, taxa de conversão c o coet!.: il:.'ntc global de ta:-.;a de 

reação. 

Os modelos de di stribuição granulométrica -:' mprl:.'~ados produziram boa 

correlação entre as mistura s..:: as l'a ixas estreitas duranll' .1 std!'.ttaçào. Na calcinaçào. o 

processo mostrou-se mais lento para a di stribuição amr·la do calc úrio DP c não lo i 

afetado para o C l. Em todos os casos estudados o diúmC"t ro do calcário mostrou afetar 

signilicati\'amentc c ele forma inve rsa. a eficiência dos ...:.ddri,,:> na rl!moção do S02. O 

calcú rio DP mostrou-se sempre mais dic içnte do que u ... ·:tl cár i~..) Cl. 
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AI3STRACT 

ABSTRACT 

The nw1n objeclivc of lhis work was lo compare lhe· reaclivily of limeslones wilh 

narrow and open parlicle size distribution in a bubling lluidized bed rcactor and veri fy 

if the reactivity or lhe open sized mixtures could be predicled, using lwo simple 

moclels, from lhe known parameters o f the narrow sizecl particlcs. 

five narrow sizes were used, respectivcly 385, 460, 545, 650 anel 775 pm for lwo 

differenl limeslones, one Calcitic (Cl) and one Dolomilic (DP). Using this samc 

material and one of the modcls, tour mixtures wcre preparecl with 498, 540, 543 anel 

6 17 pm of average diameter. The mixlure or 540 pm had an aproximalcly normal 

di stribulion o r sizcs anel lhe mixturc o r 543 pm a llat one. 

The becl , wilh I 60 mm o r diameler. was tluidized wilh ai r at a tcmperature o f 

850"C. and ~ kg or sand \\'i th thl:! same sizc as the limcst0111.:s. \\'as uscd as lhe bcd 

materi al. A llow o f S0 2 was mix(~d with the tluidization a ir prior to the gas distributor, 

producing a uni l'orm cone ' ntration of about 1000 ppm al lhe reaclor gas exaust. Thc 

limeslone was then introduced in a batch of 50g and lhe S0 2 concentration monilorccl. 

The changc in lhe S02 concentration a fter thc limestone was introcluced in the reaclor 

was uscd to derive thc reacti ve parameters, namely the conversion, rale oi' convcrsion 

anel global coeiTicicnt of reaction rate . 

The parliclc size distribution models produced a good correlation among the mixtures 

anel lhe narrow s ized parti cles during sul fa tation. The calcinalion proccss was more 

slow for lhe opcn distribution or limestone DP but not afTec tecl for Cl. In ali cases 

therc \\'HS a clear incrcase in tlte S02 absorplÍOI1 as the parl icle SÍZC was reduceci. 

Limestone DP was much more clTecti ve in the remova! of S0 2 than Cl. 

Keyworcls: lluiclized bcd; limestone; sulfatation; calc ination. 
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INTRODUÇÃO 

l-INTRODUÇÃO 

1.1-Perspect!vas 

O aumento da demanda por energia elétrica e o fato de o Brasil ter uma 

matriz energética basicamente hidroelétrica, faz com que o país seja muito 

suscetível a variações climáticas, como ficou evidenciado na crise de geração de 

energia elétrica que ocorreu em 200 I a meados de 2002. O outro problema que 

se anuncia para os próximos anos no Brasil é a saturação das reservas 

hidroelétrica::., que nos impõem a busca de saídas que sejam economicamente e 

tecnologicamente viáveis, e tenham impactos ambientais minimizados. 

Com mais de 90% da energia elétrica atualmente gerada proveniente de 

hidroelétricas (MME, 1999), o país está agora embarcando em um processo para 

aumentar a geração de energia elétrica por termoelétricas. Enfat iza-se a aplicação 

ele tecnologias limpas visando a minimização de impactos ambientais. 

Nesse contexto, a geração de tennoeletric idade utilizando carvão mineral 

nacional torna-se uma boa a lterna~ iva para o suplemento de energia elétrica em 

face da crescente demanda no setor energéti co brasilei ro. 

1.2 - Carvões minerais brasileiros 

O carvão mineral constitui uma das principais fontes de energ1a não 

renováveis do Brasil. As reservas conhecidas disponíveis no país são estimadas 

em aproxinndamentc 32 milhões ele toneladas, e são capazes de gerar 

18.900MW dmante cem anos. Segundo relatório da Eletrobrás (2000), isto é 

equi valente a 23% ela potência instalada prevista para 2003 (ver TABELA 1.1 ) . 
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(GW). Lktrobrús (2000). 

/\ Tl l.-\1 . Fl "JTHO t:\CIU:\ H:\TO 

TIPO IIJIJH 200J 200S J>ECE\.-\L 

H idrodétrica 56.0 (>:\ . ..t :\..t.6 ~X.ú 

Tcnndét rica 5.3 LU\ ~0.0 1-1.7 

Inter! igaç;lo - ~.0 ~- () ~ .0 

c/ 1\ rgent i na 

Total Brasil (2) 61.--t :\..t . ~ I 0(>.ú ..t5 .. ~ 
. 

(2) Inclui somentL' ) 0'% de ltaipu 

Os carvõt:s mtnerat s brasi),?iros apresentam altos t~.·nrc s de L'n.\t)l'rc L' tk 

cinzas. o que causa restriÇÕL'S técnicas L' amhi~..·ntais na su;1 qu L· ima em sistL' m:ts 

convencionais. l·:st:ts tkwm-se a 1..' .\l'L'ss i' a prndu,·:lu de \.>.\idus d~..· c n .\t >i'r~..· :tknt 

el e altas emissões de Ú.\idos ck nitro!.!0nio (NOJ ~..· i'usiio de c in i'.as dccntTI..'ntes da 

al ta temperatura de combustão. 1\ s ci nzas fundidas incrustam nas tuhul:tÇlics de 

c: tl tk ir:ts dill cult:ttHI,> it trnc;t tk r ah>r l' c;Ju sat ld t> n>rr\>s:'H>. 

O diúxido de cnxo l're (SO~ ) é um dos rcsponsÚ\'L'is pelo aume11Ln da pres~..·nça 

de gases úcidos n:t :t tnwsll·ra. l·:ntrl' seus c l\:i tos nocin>s ~..·s t ilo probkmas tk 

doenças n:spiratúrias c reações alérgicas . .'\ ind:t . quando us Ó.\ idus de ~..·n .\o l're 

reagem com vnpPr d'úgu;t lonnam os úc idos su li'uroso c sull'\tri co. Que 

precipitam c.:om as chu vas. 1\ s chu vas úcid:ts l'itusam tkstruiçiln da , · cg.~..· ta\·üo. 

acicl i llcam os solos. rios. lagos c corroem :ts ~.·d i lica,·(k·s. 

1.3 - Comhusf:i o <.'111 leito tluidizado <k e:11Tcies hrasikiros 

O processo de comhustúo em k ito lluidi í'.ado tt>ma-se part icularmente 

adequado para os can ·ões brasile iros devido :10s seus altos tcon:s de cinzas c 

enxo l're. O processo permite controle in loco elas emissôes de óxidos de en.\ol'rc 

pela utili zação ele absorventes ca lcúrios. Além disso. devido as temp~raturas de 

D 
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{;Omhustiio rl'lati v: tlll L' nl c bai:-.;as (L'm torno d~..· X~ O t '). minitili;a as L'tn iss~1~..· s dL· 

NO>; e L·liminaa l'us:lo tk cinzas. 

t\ IL'L'IH>Iog. i:t tk l'o1nhusl:lu L'lll l. ~..·ill1 l:lu idi;ath1 (C I.F l ha s~..· ia- s ~..· na 

utili7açüo tk um kito lluidi zadn tk p:t rt i~.· ul as illL'riL'S ~k ~.·:lpal'idad~..· t ~..; rm ica 

l' le\·ada. tai s COnl\l <lrL• ias llll CiiVaS. \L'SSL' < llll h i ~.,•n (L• l' in l 1'~1dlllidP L\11'\ ;'1\1 p:1ra 

comhust;lo ~.· c:l lc:'tri n par:1 ahson,::lo tk ,·1:-.;i dus d ~..· L'l l.\~ ~ 1·, ·~.,· ~!LT:td11S n:1 L'lll ll hust:IP. 

O ar de lluidizaçüo injetado na b:J se do leito atra,·cssa-Ll gL·randu uma emuls:1o de 

partículas suspensas L' bolhas de gús. O mo,·imL·nto das bolhas cunkrc ck vado 

grau de mistura ax ial ao processo. Na FIG URA 1.1 aprL'SL'ntn-se csquL·ma tk dois 

n:ntorcs d~..· leito lluidizado dos tipos borbulhantc ~.· ci rculaniL'. 

1\ s forna I h as dl! C LF atmos !\: ricas bmbul hant ~..·s t0m uma ali ma 

aproximadamente constante do material do leito e opernm próxi mo da prL·ssi\o 

atmosfc rica. Nas !'o rnalhas ele cu: atmosli.? ricn circulante. o ar de lluid izaçüo 

t amh~m entru JHI base do leito. puré111 com ,·clocidadc su li~..· iL·ntcmc nt ~..· al ta para 

arrustar o material th> kito para !'ora da coluna. No !opu da cnluna L'Xi:\IL' um 

ciclone que rL•tém L'SSe m:11L'rial. ;'1 ;ll ta ll'm(k' ralur:l. L' tl rL'ill.ÍL' l:t n:t i'llrll:tll1:1. 1-::\ta 

ati vidade de recircu laç:lo aumenta o tempo tk rL·:;idl-nc Í<l. 111elhora a combustiio L' 

n util il.a\·;lo de :11>:-.PI'\\'n iL'S de SO,. 

Em ambos os ti pos de !'orna lha. l'<ll'\'iio e caldrio süo conti nuamcnk 

alimentados. Os resíduos de mall~ ri ais quei mados e r~..·agidt>s siio rctiradus a t:txas 

constantes. ncccss:'tr i:ts para manter :1 qualidade atkquada do mate rial rL·agen tL' 

no leito lluidizado. 1\ quantidade de carvào prL·sentc no processo ,·nna 

tipicamente de 2 a 3'Yo da massa do matcri nl elo lei to. 

O excelente paclrào de mistura provocado pela lluidizaçüo p~rmi te uma 

boa transf'crênt:ia d~.: calor em toda a ex tens<ln do ki to. liH:i litandn o cnntmk de 

sua temperatura, normalmente mantida en! n~ SUO e lJ00°C. t\ ll uidizaç:lo a es tas 

lt: lll peraturas rclnl i\'amcnle baixas de opcraçi\o benelic in a absor<,:Üu de SÜ2 e 

inibe a rormaçilo de NO,. 1\ absorção de S0 2 den tro do lei to. as emissôes de 

NO~ relati vamente baixas. a não l'usi'io de cinzas. a capacidade do lcitn lluidirado 

de queimar V<tSI<t !'aixa de di iCrL'nlL'S cnmhusiÍ\L'i s n1m L'k\ ada L'liL'il-nc ia tk 

conlhll st:'tn. l' as :ll tas ta :-.; as de lr:ms l~: rC· nc i a tk calu r. s:'1u os pri11r ipais :tlrali H1:\ 

da CI.F como let:lllllogia para geraçüo tk e11ergia IL' nnoek trica. 
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FIGURA I. 1 - Reator de Leito Fluidizado: a) Bnrbulhantl' l' b) Ci rculant..:. 

[HOWARD, I 989J 

SÜ2 na quellll<l em n:ator de k ito 11uidii'ado S<-10 para ~<11'\'ÔL'S t' cakúrios 

estrange iros. 1\ ssi m sendo, pcsq tll sas espcci fi cas s<'to necessúri<1s para os 

materia is nacionai s .iú que carvões l' calcúrins siio muito hcterog0ncos c 

apr..:scn tam prnpricda(ks bastante ckprndcntcs das '\lias ori gl'ns c ida(k s 

apresentar comport<~nH:ntos rcati\ os b<tst<tntc dill:renk·s ( C:\ i'vl.'\ R CiO.~()() I). 

l Jm l':\ ll'nsu progt<t ll1<1 ~.k pesquisas l'SI:·, em r urso nu Núcku (k 

l·:ngcnharia Termic1 1.' Fluidos d<t L:I-:SC-USP na úrea de cnmbust;lo em l..:ito 

tluidizadn de carvúes mim.:mis brnsiki ros. com 0n litse em controk de cmiss(ks 

poiUL' lliL'S. l ima das linh ;~s de pe~.qui s<~ l' lll dL'SL' ll n>h illlL'ntu rl'l l'l'I.>SL' aos estudos 

de abson;Üo ele SÜ2 por absorventeS l'<l kÚrios em rL'ator de ki tu l]uidizadll d..: 

bancada. L::Jn eta pa jú cumprida dett.:nninou-se os cli: itos da granu lomctria de um 

determinado caldrio sobre parélrnctrus reativos do proc..:sso. considcmndo l'a ixas 

granulom0tricas cstn:itas (DA SILV;\. 2001). Ocorre que em plantas maiores. 

tai s como reatores comerciais ou mesmo a planta piloto dn N I~TcF . as t<~ xas de 
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alimentação de pmt iculadOS lh:CL'SS;Jrt ;IS in\ iabil izam a Utilizaç;ill d~ fa i:'\aS 

cstr~itas. L' tlistrihui,·úl'S gmtnlluml;lri ras ;unpl a~ s;IP ;t plic;tdas. 

1.4 - Objetivos. 

O pri nci pnl objetivo desse traballw 0 a tlet~rm i naçi\o tk par<lmL·tros 

reati vos na absorção de S02 por calcúrio em r~ator d~ kito fluidi zaclo d~ bancada 

utili zando di stribuições granulométricas amplas. c correlacioná-las com 

resultados para faixas estre itas j ~t disponíveis c a serem determinados. 

Para tanto tkt~rm i na-se ~xp~ri ml·ntalmente panimetros real i \'t)S para as 

l~tixas estrei tas. c também para misturas granulom0tricas conhecidas tk cakúriu 

previamente preparadas. Di !~rentes nwtklos st'in apl ic;ttlns para a C\l iTL'Ia\·;lo thls 

resul tadns tk d ist ri h11 i,·úes granulum0tri cas amplas rnm rl·su ltatlos tk l~1 i :-;as 

estrei tas. 

Os resultados obtidos são de grande impnrt;incia para proj L· to de plan tas 

para combustão em k ito lluidizado. para carac tcri i.<H,'<Io tk um raldrio nac it1nal. 

c para o dcscn,·oh imcntu de modelos IIWkm;'tticos. Sali~nta-sc a g.ramk 

rclcvftncia industrial da pesqui sa. uma vez que si tuaçôcs npcrac innais ,·ariadas 

poderão se r simuladas cvitanclo -~:e considerúveis dispêndios com expcrimc::ntação 

em escala rea l. 
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2-ESTADO DA Alfi"E 

f:m lll11 r~:ltOr d1..• ki to f1 li id izado O pn lC1..'SS\ l th . .' sull;ll;H;;\n tk c a kúrios 0 

COntroladn pela dil\tS<lO tk S()~ IHl g:'ts tk \.'nlllls:tll, p~..·b difus:ttl intr;tparticul:\ du 

SÜ~ atr;l\ \.;S de j)\ll'llS 1..' cam:td:t~. r~_· :t g id:ts lk (· ; ,-.;() I· 1..' p~..· l : l ~_· ill l'liCI d:ts rL':I\'\ .. ll'S 

químicas S UIK' rlic i<~i s. Nas t~..· mp~..· ratm: t s tn:ti s b:ti .\ :ts. :1, r~..· :~,· ill' S qtlltllil':tS s:'t1 l 

temperaturas supcriorL~S as rca~·õ,:s tornam-se mais r:'tpid:ts t' n transptlrte d1: massa 

tonlH-SL' o !'ator I i m i litnte. Fsses clt•i tos 1;1zen1 cnm que a tellliK'ral ura út i m:t para a 

absorção ele S02 em leito fluicli zaclo situe-se tipicamente entre XOO e R50 oc. 
Nessa faixa ele temperaturas a ta:<a inicial dt' reaçftu 0 cnntrolada pl·la etlmhinaç;\o 

de eleitos clil"usivos c cinético-químicos. 1\ nli\ima cun,· ~..· rs:ln tlhtida par:1 uma 

partícui<J ele calcário completamente cnkinadn ~..~ cnntrulada IK' IIl pruc~..· s sn tk 

bloqueio de poros. Os macroporns. nH:sopnrns ~..· microporns ~..·, · ~..·ntualmL'nt~..· 

desenvolvidos nn cale inação elo cald ri o silu preenchido:; pcln sul fat n de cúlcio 

gerado na sull'ataçüo. O caminho c ta xas IK'las quais as rL'<H;lll'S tk sttll'ataç:ltl 

aconlL'l'Clll nun1 rcatur de kito 11uidizadu tkpL'ntkn1 d:t pt'll l'undid:llk d11 kitu. da 

vclncidadc de lluidi ;a~·:l u. do ti po dL· citld trio. da rL'ati\ tdatk na l\.' n1p~..·mtura 1h1 

proceSSO\.' ck propricdatks rísiCiiS. \<ti s CllllHl : poros ida1k. Úrl..'a Sllpl'rlil'i al 13L:'I ' C 

tnnwnho da partícula de cakúrio. 

Um dos littorL'S tktcrminantcs da pcrl\.n mallCL' de un1 ahson·çnte na 

retenção de S0 2 e111 reatores cl(' leito lluidizado l; o t~..·mpo ck resid0nl'ia cl:ts 

partícul as. Este vari a desde alguns segundos pnra partículas menl)rcs que aquelas 

retidas IK' Io ciclone (20~tlll) . ale·: o ponto onde as partículas silo t;1o grandes que 

ni'io dei:-;am o sisll:ma arras tada ~; pelo gús de lluidi7.a~iio. Fste ~ normalmente o 

tanwnlll> útimo pm:t a rctcn~:lo de S<>2• 11 qu:tl \ ai l kt ~..· nninar o cunsumo de 

reagente L' o tamanho do reator. Abai xo deste t:mwnhn. <1 con,·ersuo diminui por 

causa elo bni:-;o tempo de residência c. ac ima deste. a coll \'L'rsiin diminui de,·ido ú 

insulie ie11te penetraçiio de cn.-;ol't e 1111 intn iur ti<! pil rlÍcula de,·ido o bloqueio dos 

puros ( I. Y N ( i 1: 1·: 1.'1 8.: IJ·:C I~ L R. ll)1)l) ). 
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O cakúrio 11 ~ln c<tlci11:tdn t\.' 111 pouc;t J1l1 r\hidad ~· 11.1tural t l ~l)l{(i\\ ._ \1\1) 1'. 

1970), SL' I1d o ass im a calcinaçüo ~- th:c~.·ss~·tria p~t r~ t 11 ~k:;~.· n' 111\ ittt1.'l1t1' ~k J'l't\1:' 1.' 

COtlSl.'tjiknlclllcnlc L'kli\':t captura tk so~. \ 1:\T !'I SSO\ & I.\'\( iFLI.I' ti l)l)l\~t) 

observaram que o ,·ulumc molar do CaCO ; 1.; ,l().lJcm·' 11ll'l ~.·nqu:t11t11 qu~.· ll d~.· C:tO 

é I ú.9 cnr'/nw l. lsln r~.·su ll a na 1\ll'tlla<Jt\1 tk um~ t cstntt ur:t altant,~lltL' p1>nlS:t tk 

Caü após a cakin:t<,:Üll do CaCO;. Em cnltdiç!1cs n-.:id,iltlL':' ,, ~·1-.:id,) tk d kit1 

reage COill so2 l' rnrma sulfato de cúkin: CaO . SO~(gl . I ~O ~(g l _ ..... l':tSO.I 

(R. I). Devido ao gra1ttle volume molar dn CaSO.t. -Hl.ll ~.· 111 ' nH1I. L'l1 1ll)l~tr:tdn :111 d11 

óxido de dkio. o su ll ~tto \':ti progrcssi,· :tm~.·nt~.· nbstrui11dn us pl11\1S da panku l~ t 

cakinada. progrcssi, ·amc n t~ isolanthl um nllck n n:ln r1.'ag id11 tk CaO. 

l ~ ventualm ent~.· a reaçüo passa a SlT limitada JWia ta-.:a tk dil'u:;~lu d11:; r~.>:tg~.·nt~.·s 

at r:t\'L'S da cam:tda tk su ll~tto. o qu~.· ~_; u111 p r,,~.·~.· ss,, mui111 mais kntn qu~.· ~ ~ ~lil'u s:l,, 

em poros e <t c in ~· ti c a da rcaç:'in quí tni c:t. lst11 1;11 ~.·nm qu~.· s~.·_j a 11H1i h1 dit'tçil 

a iCêlllyar a completa COllVei'Silll do ('a() \.'111 CaSO~ . 

;\lguns e-.:pnim ~.·ntos foram rea lizados por ivl;\·1 TISSON & L YNCJF J-:I.T 

(I <)t)Xh) para tktl'rminar a rcati vidatk de calcúrios. L'lll cnttdiçôes sint ilarl.'s ús 

cxisll'11lcs cnt caldeiras de leito lluidi1.ado. Utili zaram 11111 rc:tlnr tk ki tn li -..;o cnm 

!luxo de C02 mantido a t~ a temperatu ra de tçstc (X 50 °C) pa r~ t 1.' \-itar cakina,·úu 

previa. Foram utili zados dois tipos de calcúrio com I : tamanhos de pattículas 

compreendidas nas seguintes liti:'\as (~.·m mm): 1.--10-2.00: 1.00- 1 AO: 0.710-1.00: 

0.5-0. 710: 0.355-0.SOO: 0.250-0 . .1:\:\. 0.1 X0-0. 2)0: 0.125-0. 1 XO: 0.090-0.125: 

O,Oú.\-0.090: 0.0-l'i -0.0(>~- 1\t r:m:s dns d;tdns ~.· .-..; p~.-rim~_· nt :l i s nhtid, >s llcnu n i tk n t~.· 

que para :unbos ns c:tlcúrios. part ícul as nt L'IH> r~.· s rcag~.·tn mais rapitl:tllll' llll' 1.' tL'Ill 

maior c:qntcidadc de su ll:ttaçiio ~.·,,ntparadas cont partícu las maiun:s. l:stc 

comportantento é hcnt conhecido c concorda com a litcratura (BOR(i\V ,.\I~DT. 

I<J70: t\1) .'\N I-./.l'l ~ ~~ - 11)<) .. 1)_ 

IJe <tcordo cont t\ SI-\ K I ,_.t a i. ( 11)7 ·I). a tempera! ma tem d \.: itn l'ortL' na 

decomposição do calcúrio, expn:ssa pela cq uaçüo CaCO_; => Caü + C01 (R.2). 

b tes autures traballw rctln com um n:ator de lei to lluidi1.mlo constituído dt: um 

tu bo de qua rt zu com diúmctro in terno de 45nlm. Re:t lizmam experimentos de 

calcinaç;'io em tempcrnturas d~.: 825. R50 c Rh oc_ ut ilizando bateladas de 150 g 
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tk um cakúrio constituído quas~ lotalm~nll: tk l'al'O;. L't'm granulnm~.·tria tk 1-19 

a I 000 )llll. Seus r~.· s t!lt:tdns nwstr:tr:llll !'i.1 rll· l'l~·ihl d:t t~.·n tp~.· ratura. ~ ranul\lnt ~.·t ria 

~ vaí'.iio tk ar sohr~.· n ll·mpn tk ~.·; tlcina,·;lo . < >hsl'l'\ ;tr;llll tllll:t qu~.·d:t n:t ll'nlJWr:ttura 

inic ial do n.:ator apt.lS a inji..'~Üo da h:tt~.·lad:t lk ~.·:tk:'tril' th' l'l\lltlr. ptlSS i\ ~.·lnwnll' 

tk vido ú tllassa r~.·lati, · :llllCntc grantk da anlllst r:t. l >s auttli'L'S l'tlltl'luir:llll qu~.· a 

ta:'\a de cakinaç;lu das part il.:ula . .; tk ca ldii'Ítl l'lllll hitol:t ~.· ntr~.· 1-lt) 1.' 259p nt 1.' 

controlada pl'la <H;<1o simul túnca da cin(·tic:t químic:t c di!'us:1n intraparticula tk 

co~. 

Fl ii.:: IU'I:S ~.· t ai. ( I 99.1) t:tmh~.~m ~.· studar:llll u ~.·k i to du L'ht,quc tántil'i' 

sofrido l)l' las partículas de calcci rio ao atkntrar~.·n t an ki to lluidizado aqul'cith 

Ness~.~ caso o gús tk lluidizaçélo !'oi I 00 <Yt, C02• puis snh tal cnndi,·ün nüo h:í 

calcinaçüo. ~a varia,·:lo tk cstnnura podc scr atribu ída au aq u~.·c im ~.·ntn hruscn da 

partícul a. Para um tra tamento na tl? llliK'ratura tk X:'0°C. ns rl'su ltados intlicar:un 

um Hllllll..:nto dl! úr~<t supcrficial cli:ti\ a da p:trticula tk 0. 12 para 0.2 1 nr· g . tllt s~.·ja 

ocorr0nci:t tk al guma mudanç;t t:strut ur;JI d:t p:trt íc ula caus:tda p~.·h1 chuqu~.· 

térmico. < >hsl' tY:t~ú~.·s d:~ s upt?r!'ír i~.· l' :'\lL'I'Il <l d:t s p:1rtkul:ts Sl'lll 1.' l' t' ll l t rat:lln~ntu 

térmico. revelaram que ... ·nqwlllln as prim ~.· iras :tpr~.·s~.·nt:tram um:t sup~.·rfici~ 

bnstantc honw g0nca. :ts qm: so !'r ~.· n 11n c l wqu~.· t~.;nn in1 nHJstr:tram trincas 

lllllllcrosas. Outr:t uhscrv:tçiio dos auturl..'s !'oi qu~.· a largul'<t das li :-. sur:~ s . 1.' lll ttl rtl t) 

de 0.5 pm , i11di c<t qu ~.· el<ts p(l(km <HIIll t: lllar a úrc:t supl' rl ic ial ~.·k t i , ·a d:t s 

partículas calcinat.l:ts. Sl'tll entretanto rcprl'scntar uma r~.· s i st0ncia significati\·a :·, 

difusüo do co~ . 

granulomctrias di 1\:rcnll' s. em atmoskras de C02 'N ~ . O L'studn cont ri bu i para n 

melhor cntL'ndimcntu tl<t inlluência da prcssiiu pare i :~ I dn ( '02 nas ta:'\as tk rea<;àn . 

Rea li zaram l'llsaios L' lll um ana li sador t~ nnng r:l\ · i lllL; t r i co :'1 lt: nl pl·r:ttura constnntl' 

part ícu la quandn a pt't'ssiio parc ial tk l\)2 t:r:t pcqu~.·na ( r~.·a,·iin r:'tp id:t). N~.·sta 

situação, a difusão intraparticula controlarin a rea<;iio. Para pressões parciais de 

C02 maiores, as ta:'\as de calc imH,:ào eram menores. ~ a inlluêncin do tamanho da 

o 
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partícula minimi l.<lda. N~.·ss~..·s c1sos <I r~.·a\'<ttl ~.·ra knu 1.' ll L'lllllrllk ~..·inctil'tl 

químico pr~..·domin;1va. Concluíram qu~..· a ta.\\1 da r~..·aç;lo de d~..·~..· on1pns içilo 

dccn.·sc ~..· ~.·:-;pol1L'ltci;tln1L'l1tc cnn1 11 aulllL' nto da prçssilo parcial do C02. :\ cinétic;l 

ljt1ÍllliG1 L' ll tr<lllSj)llrll' ~lc lllliSSll llltr;lp\lriÍL'llia SL' rialll l;lllll'L'S limit<lllll'S da l\'<1\';'to 

c dependentes da tc.\tura c granulom~.·tri a das pmtkulas. 1..' da pr~..·ss;ln p:ll\:ial d1.1 

co~. 

LOLJIS & Tl JNG ( l'J7H) (', postcriormcnt~.·. ST.-\ NTAN ( 19R3 ). mnstrarnm 

que <1 ll'lllJ)l'r<ltlll'a inicial (k C.:tlri ll<l\' <lO dcpl'nlk da prcss;ln parci :tl dtl ('()> 

ivlostraram que quanto maior 0 :t pr~..·ss;lu p:ll·ci:tl d~.1 ( '( )~ n1\lil1r ~· ;1 ll..'llliK'ratur;t 

inicial de calcitwçiln. o qu~..· 0 tk se ~..·s p~..· rar. cn1 ra;;l~.~ d1.1 ~.ks l,~~..· ; llll l..'lllll d~.1 

equilíbrio químico na dir~.·çüo do produto (.'02. 

KATO et ai. ( 1994) observa que o uso tk partículas lk ca lcúrin tk pcqucnll 

cliümctrn reduz o ~..·li: ito da rcsist0ncia di!'usion;tl atra\·~.,;s da ~..·strutura lhlrosa d1.1 

calcc'trio calc inadu. i:llln:tanto. 11ola qu~..· p:1rtíu!las jk'ljlll..'ll<ts apr~.·s~.·ntan1 gramk 

tendência ú aglomer;H;;Io c podem S1.'r l;tcilln ~.· nll..' ~..·l utr i:1da s tk\ · i d~.l ,·, sua hai:-; a 

ve lncidmk terminal. 

ll t\ RTivlt\ N 8.: S \1013< ) I) J\ t ll)l\51 :tl innaram que ,1 uan to m:1tm :t 

porosidad l: do ca lcitrio calcinado. maior é o -.· ~pa<,'tl di spllní\· ~.,· 1 para al'l11llodar n 

su lfato de cúlcio. 1..' maior scrú o Lcmpu lk cnntatn dll ink'r iLlr da p<lrlÍcul :1 L'O il1 n 

SQ~ . QU<lltlO lll<tior <I porosid;ldc. nlL'lllll' S1..' ltlrtl:l ll l..'fi..'iln do l:1111:111hll d:1s 

pa rtículas na tn:-;:1 d~.· ~,·p n\ l' rs{iu tk s u ll ;ll a ~·:IP . 

Dl·NN IS 8.: l i;\ Yl ll 'RS.I ( llJ)-U ) i n , ~.·~ ti ~ ;tr< t l ll :l c:tkin:t\'<tll lk c:tlc'trio em 

e;.; perilll l' Jllos de ball' lmla. utili; ~J ndo um r ~..·:1lnr ~.k kitu lluidi;adn cktrir<1 1lh.'Jllt: 

aq uecido por resist0ncias cxtcrnns. For: 1111 IC·itas ll lL'did:ts da taxa de calcin:1ç:lo 

com a granulomctr ia do cnlcúriu \'<ll' i:mdn ~..· ntrc 1).--l 1..' ~ 111111. Os c:-;pc rim ~..·ntos 

f'ornm conduzidos ú prcssüo atmoslt.; ri ca c t:nnlk;lll a pr~..· s sC1çs lk 3. ú. I:] 1..' I X bar. 

para temperaturas no leito vari:mdo ti l:' ROO a 975°C. 0:-. gases tk flui diza,·iio 

foram ar ou nitrogênio. contcndu até 20% \·oi CO_:. Os resultados indicaram que 

nessas cnndiç<'k's ;1 taxu ck ca lrinw.;iio do calcúrio utili zado é cnntroluda pela 

c i nét ic<l das reaçàcs químicas na cstrci ta i nll'ri ~KI..' cnt r c CaCO.; (:' C aO. 
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C:\R I-:1. 1.0 8: \ ' 11.1-.1 .:\ (IIJ'I .~t r~·:ilt;:tr.ttn l'\lk't·i tth:nll'' 

tcnnogr;t,·im(·tricus com ci111.:o 11 pus dl· l'alciriP l'r:t~tkit''~ ,· 111 atlll\ls láa L'lllll 

I OO'Yc, tk SO~ a l-i)O oc. Os c;llc:irins tinam prl;·c:tkit t; td,)s na ta \ :t de ~O oc min . 

durante I O min. SL·us result ados indicar:tm dill'tl'llli.'S graus 1k sult'at :H;:Iu tlus 

Ctl d trius l'Studad\lS. S,·gul td\l IIS :lllllll'l' S. a di krl'IH,":t 1k L'Oil\ l' rs;'tp plh.k ~l·r 

atri buída as di l'cn:nlL'S l'Struturas de pur1b rl·sult:tnlL's da l·alcin:ll;:'tll d11S l';t k :'trins. 

A l(mna<,: t'io de pmos larg.os abL'I'tns no mall'ri:tl cak i n;~du l;tc i I i t:t ria a j)l.'llL'l ra,·;h l 

ele so2 no interior do grão. diminuindo a rcsist0ncia ú dilúsüo dn gas c. 

conseqiienle1m:ntc, aumentando a conversü\) da partícula. 

Segundo Ui\M-.IOH/\NSEN & OSTI:RCi:\:\RD ( 1991) a rcat i,·idadc l' a 

conversão tinnl de di l'erl·ntcs tip<1s {k cakúrin p1llkn1 'ari :tr c111 atl; u1na ~~nkm tk 

mag.nitudc nas mesmas cnncl i~:\ks l' com ta1nanhos de partícula sim i lares. 

Cald rios ele contpu:-i<,:iics qu i1nicas muihl Sl' ml·ll ~t llll L'S putkm apresentar 

r\!alividatks mui to di krcn tL'S. 

1\ cinéti ca da calc inaçào tk cak úri os l'ni L'Studa p1lr H IJ ·: RTLS l.' t ai. 

(I 99.1) atrav0s tk c:'\periml.'ntos tk hatd ;tda . l ltilii:.n.tll l um rl.'atur li:i tu tk açll 

ino xidélvo.:l w m di ümctro intcmc' ck 5.\ 111111. cu.io ki tn tinha altura cstútic;t de 70 

111111 e era lonnmll> tk areia tk sí li ca. com tamanho médio 2.6 7.5 ( I S0-.1 55) ,wn. ,\ 

!luidização loi reali zada com dikrcntes co lt ccntraçõl.'s ck C02 variando entre O l' 

15% , simulando condi\·õcs tí pica:.; de comhustorcs de kito lluidizadP . l ' ti li ;nraln 

batelada de 1.5g tk l'a ldt rio. C\\111 t<~manho ml-dio tk S55 (7 1 O- I OOÜ)JIIII em 

tcmperatmas de proc~..·ss\l l' lltrc 75 1 c 900 °C. ;\pós a injeyÜL) da bate lada d~.: 

Calcúrio. monitoraram ~ I \'<l rÍ élÇiio da L'lllleelltr<H;Úl1 tk ('()2 até qUL' rl'ttll'll<lSSL' 

assintoticamente a ccrc;i de 1)5% de s.:u ' alm i11i c ia l. Ohsl·n ·aranl qul' para tmlas 

as IL'Ill lk'ra turas a t:t:'\;t lk cakina<;:'tu l'l'\t cultSÍLk r;l\ L'llltL'Ilk rl·du;ida quandLI a 

cotKCiltt'H\';io de l'02 L' ra ~ll lllll'lltad<t. c que l'Sll' l.'l'e itu !'oi mais IÚrtL' para 

temperaturas mais hai:'\as. Por e:-:l.'mplo. para partículas de calt:<irio de O.X5 111111 à 

ll:!mpcratura de 800°C. o tempu de calcinayüo Htlllh.:ntavn de ~00 para 680 

segundos quando a conn:ntra<,:üu de l'02 mllnent<l\'a ck O para 5%. No l'lltanto. a 

900°C o tempo de calci nnyúo sC. <llllllen ta \'a de 56 par:t X-1 ::;c!!undos quando a 

lO --------------·- --- - - -
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COIH.:elltntÇÜO de ('()2 passava de () para 15° 11. () illtmelllll dn di:illll.'ll\1 d:t ~ 

partículus também resultou em ma ior~.· s ll.'mp' 1s ~k c dei n:tç .11 ' · s~.·gu ndn 1 1s 

autnn:s. tr0s poss t\'L'ts ctupas L'(llltrolanl :1 c:tkin:ll;:l,,: (al t\:a,·;\11 qutnll l'a. (h) 

difusão do co~ na intctúce CuCO;-CaO para Sllfk'l'l'írie 1..'.\ll..'rtla l.' (L') 

transkrenciu de ca llll' atra,·(·s d:t camada c:tkin:tda ( l'aO ). Uhs~.T,·aram qui.' a 

impmt<incia de cuda ctapu depemk do tamanhu da partl~.·ula 1.' das L'l'ndi\'l'll.'S ~k 

cakin<I<,'Üo. principal nlL' nll.· ll.' ll111l'ratur:t ~..· L'llllL'l.' ll lr:l\':11' ~.k· ('( >:. 

Segundo DENNIS & 11 /\ Ylll iRST ( 19~7) um comhust1lr ~_·m kitn 

fluicli zaclo geralmente trabalha entre XOO c I 000°C e. tipicamente. o g<is de escape 

pode ser composto por 15%C02• 6%0 2• 7 1%11 ~0 e 0.25%SO~ em base molar. com 

N2 de balanço. Cúlculos tcrmodinúmicos imlicmnm que na t':ti :\:t tk t ~.·mJk'ratllra 

acima. ambos CaO L' CaCO_~ pod-:111 r~.·agir com so2 l.' (}2 para ti.mnar CuSO.,. Os 

estudos rcali zlldos nwstrmam quL' . com ~.·ak :'mt'S s~.·nt ca kina~,·:\ 11 pr~,; ,· i a . a 

convl! rsào global de d k io para CaS0 .1 Lkcui . ~_.· que o de ca lcina,·;\o t orna -s~.· 

sigtt illcll ti\'O con1p:~radn ao tcmp~. 1 th- sull:ua,·:lll . 

1:: 111 outro trahal hll . D EN!\ I S & ll1\ Y ll l 'R S r t I1>XX) ~.·s tudaram n pron:sso 

dl.! 0:\ idnç:\o de S() J injctmln C\111\0 gúo.; ._k llui ,ti ; :ll.) ll simul a11d11 L'll lldi \'lll':> 1k 

comhust:ln l 'll1 1\':lln rc ..; tk kitn tl uidi ; :H.In. l ' tili ; ;tr:l ll1 d11i s r ~.·:~!l li'L' " ~.·on 1 Xll 111111 ~k 

diúmetm illlerno: 11111 dl' a lumina 1\'Lri st;di ;:~d a ~.· l'llll'll lk tt\'11 inox idÚ\ \.' 1. Foram 

COilsitkradas te111pnaturas de ~' ()() a 1)00°C. l'\1111 as segui nt~.·s L'tllllJ'l'Si\·\ks 

molares do gús de tl ui di1.açüu: :~500 pp111 tk S0 2. 0 2 ,·ariand11 tk ll .5n u ;t 21° u. 

I bO vmi:tndo de O :1 -I'Yc1 e N2 de b;d an~· u . Scgundl' '"' :llltlli'I.'S ,1 sup~.· r t 'íci c tl:! s 

pnrtículas de meia q u ~.· t'ormam t_) le ito atuam co111o L':ll :tli sadt1r\.'s na o:-; idaçüo de 

S02 para S0 3 1.'1ll t\.'lnpcra turas ar i111a de 700°l' . Lm trabalho a nt~.·r i o r utili zando o 

mesmo sistl!nHI experimental. DENN IS & li :\ YIIURST ( I <JS-l) ohs~.· rvaram 

clift--n: nc;· <~ s de ilt L' 12% L' lllr~: concent rnçiks de SO: no g;ís de lluidi zaç:lo medidas 

qu~dqucr snrbentl'. l ·: x plic<~ram lJliC tal li1tn dL'\ 1..'11-Sl.' prillcipalltll'llll.' ;'1 rea\·;lo do 

so~ com os tuhns do pr~ - \ltjli\.'Cl'dlll' tk gases de tlu id i z:~ç:lo do leito. tjlll.' 

runcionnu Cllnll) eat :tli s<ldor para ; I llll' lll:l\' illl de SO ;. 

;\plic:mdu L"lllldiçt'll'S ~;i mil:~rc~ ;'1s d~..· I) I·:NN IS 8:. ll t\ Ylll iRST 

11 

.... 

( \ ... 



.. 

, r 

EST;\ UU I);\ ,\I< 11 ·. 

(I <)X-1.1 <) XX). ~.· ni cqk-rim~.·ntos d~ ahs111\:'l\1 tk S( ) ~ p111· ~.·: tk :.t ri,l . 1)1 ::.::-;IS & 

H;\ Yf-IUI<ST ( 1990) concluíram qu~.· :1 rça~,-·i\,1 C:tO SO.; pr11Ssl.'~liL' 

übs~.·rvar<~lll qu~.· a li.>rmaçüo tk SO , n:\1> L' um p:tssu inh.TillL'di:üiu 11:1 n:a,·:·ll1 

CaO/S0 2. de modo que o valor da ta\a tk rcaçüo inicial n:lo tkp~ndl' da l'tmnaç:lo 

ele S0.1 no leito. Notaram que o aumento ela tt>nlperatma tk op~r:t\' :ln causou um 

aumentu 110 valor du codíci~.·ntc ::!loba! de ta\a de r.:aç:lu inicial. Obs~.'IT:tram que 

uma l'ra~·üo maior de 0 2 no gús tk lluidi /.<1\·:lu tamh~.; tn prndu;.iu um :tttnll'nl11 tkst~.· 

coe lí c icnt c. 

() NLTcl : \L'Ill r~.·.tlil.:tlldu L'Studus L'lllltinu:tdus L' lll ahsuts:'tll lk so~ Pl lr 

ca lcúrius ~..·m r~..·ator de leito lluidi :t.ttd11 tk hancad:1 ._. L'lll T<i :\ tC ' I ~l'\K()\' 1( ·. ~ l Hl3. 

P/\GLIU SO et ai.. ~002 . CArvtARCiO. '200 I. COST:\. ~UUO ) . :\tt; 11 p1\:s~.·ntc. 

!'oram utili zados 5 tipos d~ calcú rio. i .~ . l'akí tiw ltaú tl'l). i\ la~ltL'Si<~IH1 lt :tt't (i\ lll 

L! Dolumít ico ltaú (D I). proccdelllcs de ltaú dt• i\·li11as ti\·l(j). C1 kític~.1 S.IS (CS). 

procedente t.k São .los0 da Lapa t tvJ(j ). c Uolutníti~.u Pir:Kicaba (I )I>). pnJCL'tkllll' 

de Rio Claro (SP). Fnr:tm utili zJd<ts l:ti\:t s gntnttll11llL;tricas cstr~..·it;~s ent r~..· .\90 c 

779 pm. c tempcralunts de processo ent re 700 c 9ú0°C. Tanto L'nl r~..·:ttm ~.k h: it11 

fluidi zado quanto em TG;\ foram utili zados at mnsl'e r:1s de :tr cum cerc:t tk I 000 

ppm ele S02. As principais conclusões destes estudus selo sumari1.adas ahai\o. 

em kitn lluidi!itd!1. 1>S calc'tric-.s l'l. ~· 11 . 1)1 1.' CS :qm .. · s~..· nt:tr:tlll r~..· :tti, - idad~..· 

scm~;lhantc. c rclati,·amcnte bai :.;a. O calc:irio I W. geologicanJL'tll L' n1ais jon·m. 

mostrou-se muito mais eleti vo , llWnll:JJdo-sc alta1ncnte r~..·atin> por período muit1_1 

supertor em n:laç;'to aos demais c<tlcúrios. f ssc resultado está ern ;tCordo com 

obscrvaçúes d~..· m;tior n~:tti v id ad c lk c;tlcúrius .ion~ ns comuns na literntma. O 

calcário DP ca lcinou. geramlo cstrutma muito mais porosa que os Jemais. !'nto 

que explica sua r~..·ati vidnde superior c proiL)Itgada. Outros poss íYeis l ~1tores 

expl icét nclo a melhor perlo rmanc•.' do calcúrio DP podem es tur relacionados a uma 

possível calcina,·iio incompleta dos outros caldrios. e n e!'e itos catalíticos 

I ~ 
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di l'erl'IH.: iados. 

P ~1 r:1 l1ldlls 11:--. cak;'11·ius ~·111 tod;1s ~ 1 :--. klnp~.·r; liUras ~· ~ r; llnll, lllll'l r ias. ;1 

cllci llal;;'l\l tkSl'll\ oh ~.·u -s~.· I'' 1r C\l ll S i,kr~·l\ ~·i:-. l '~.-riud1l:-. ,k ll'll111l' ~.· 

s imultan~.·am~.·ntc Cl\111 a sull'al .. l\';\,l. l'l\nlrari;tlld,l ;1 hip1i l cs~.· d~.· ~.·;llcina~,· ;\d 

instant;in~.·a cnl11ll l11 na lite ratura. 1\ ssim. tll.:sses pcri1Hios d~.· ll.'lllj)ll. ilkm tk 

difus<lo e:-;tcrna e intra-partícu la l' cin~.~til'a quimica. unw rcsist0tll' iil ad icional ú 

sult~1tnçélo deve ser considerada devido ao efe ito con,·cctinl causadn pelas 

emissões de co2 sobre o transporte de so2 e o~ na din:l;üo da partícuhl. 

Para todas as temperaturas ensa iadas a n:ati,·idade do ca ld rin Cl 

rapidamente decaiu a patamares muito bai:-:os. indicando rúpido bloqu~.·io dos 

poros. ;\ 111Úxinw r~.·atividadc do ca ldrio C l l{li ohs~.·n·ada a 1)00 °C. 1as l;ti :'\as 

grallulom0tricas ensaiadas. qua ntn maior a granulnml'tria menor a n.:ati,·id;ttk par;l 

todos os cakúrios !estados. F:=-sc result ado 1.; collsislcnk' cnm a hipl.lll'se 1k 

pelll'tra,·;lu supcrlicia l da sull'maçüo i nd~· l ll' lllknll.· da gr~l!Hiillllll' t ria. s~·nd1, a 

espessura ela camada supcrlicial n lema ~.· 1\:ti, ·a na sull;ti ;H;;'io itllki1L' t Hkn t ~.· d;l 

granulomct ria. panículas maiores apresenuràu 111aion.:s \·olumes de nllc lc \lS 

inaccssívc l dc,·ido ú intensi licaç;3o de rl.'s islênáts di l'usi\ as causad;t por bloqueio 

dt.: poros. 

Estudos de su ll;ttnç<lo cumparati nls entre ns calcúrins Cl (um dns menu:-. 

reat ivos) c DP (o mais rea tivo) !'oram n.:ali zndns 1;' 111 a11ali sador TCi t\ . Foram 

considcritdos Céllcú ri os prcviamctttc ca lcinmlos a ~50 ° ( em kito lluidi Zildn c 110 

próprio TG t\. Nüo l(mun ohs~1 vndas dil \:rcnças ~ i gnificat i \' it s de pnrosidadc e 

área HET nos calcúri o~ calcinados ncstL'S dois s isiL'I1WS. L.:nlrctal1t\l. os cakúrins 

calc inados 110 leito lluidizado tnostrmam maior d~ti , · idmk na sull;ll;t\·<to. Isto 

pode ser ~;:-; plic ;tdo IK' Ia e:-;posiçélo d cs t ~.· s cakúrios ú uJnidatk ;un bicnte por 

tempos prn longadns. ha v~.:ndo a 1\nma\·;lu de Ca(UII )2. .'\ p rcs~.· n ~·a deste 

Cü111pOSIO mclhol'il H cnp;tcidadc dos Citlcúrios para abS\\1\';\o 1k S()~. 

Nos c:-; perimcntos de calr i11açélo seguida 1k stdl';tlaç;lu ~.·m ;mal isadnr TCi t\ 

obse rvou-se que o ca lcúrio DP perdeu mais massa 11a calcinaçélo c ga11hou mais 

13 
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nwss;~ 11 :1 sull;lta\·:-lu 1.'tll r ~.·laç;lo :t•> c:tlr:'1riu C l. :\11;11\.' llll'111l'l11l' . :1 l ~1rt lla llh'k~.· u Lir 

l'al'vlg.( l'0 _1h prcdon1inantc no c:ddrio I )i> pcrm itc :1 ~~.T:t,-:-1\l d~.· um:t ~.·s t rutur;t 

porosa mats l ~tvorú,·c l a sull'ataç;lo ~m r..: l a,·;l~. 1 a ll1rtna nwk~.·ular CaCO_; 

dominante no calcúr io Cl. Para ambos ns calcirios obll.'\·1.·-s..: dic i ~ncia tk 

sullilta<.;<tl> mú:-:i 11 1a 1.' tll tomo de ~:50 ')C. :\ queda de r~.·;tti, · idad~.· ~.· n1 ll.'nl iW ratur:ls 

superiores pode se r c:-: plicada pela climina\'<lo tk porns id:!tk 1.' a r~.· :1 Bt-:l d~.·, i d~.) ú 

sintcri z;HJ io dou dissoc iação do CaS0 .1 cnm 1\.·- ~.· tni ss;lo tk S02. 

I :omm rea l i /.ath>s ..::-: 111.·ri tllL' I1tus tk c:tl c i n:1çà~.> s~.·~u idll tk sul l'atll\'ih) 1.' 1ll 

<lllllli sado t\'S l (i :\ par:1 compar;tçüo cum r~.·su l t:1dos nhtidns ~.·m 1\.':lt\lr ~.k kitn 

lluidizado. Fom1n cu 11 s i d~.· rado :- 1>s ca lc .lri \)S C I. \li. 1)1. CS ~.· I )I> 1.'\>lll 

g.ranulomctria em l'ai:-:;1 cstt\ ' ita tk 5-15 p111. 1.'1ll pt'l>l'l'SSl>" X50 C. i><~r:l 1.> cald rill 

l)p uhll·,·c-se cun,·crsiks scnh· llwn tcs nos dois pnlCCSS\lS. P;tra 1>s ~.kmais 

calt:ú rios. as l'llllVCrslk s obtidas L' lll I (i t\ . ,\ ..::-:cl.'çtlo dt> C<llcúrio DP. u prnccsso 

de cale inação simult ;l 11co com sul !'ataçi\u em reator de klln lluidizadn parccL' 

in1por cak ina\·üo bastante incompleta. caus:1ndo g.rt~ ntk r~.·du\·:ln de l'll·ti\ itblc. 

1·1 
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3-S ISTEMA l!:XPEIHMENTAI . 

1\ halll:ad;r de tesks C· lill·rn;tda p~1 r tllll I'L';rtur de kit~1 lluitli zadu 

hllrhulh;lltll' atnwsl'lTicu L' sistr n1;1s pni I'LTil·os. n ll t l ill · rl t ~· o L'squ1:nw ;rprL'SL'Iltath' 

FICiU RA 3. 1. 1\ planta, <k t<il hada na SL' liil; th: ia. L; tamh~m tk snita em 

CAivi/\RliO (200 I ), 1);\ S I L V 1\ (200 I) c l'OS 1':\ (.2 000). 

O reator deve manter um leito 11uidizado em condiçõ~.:s de regllllL' 

previamente especi licacl as de l<ll modo que a absorç;'lo de so2 pelo calccírio ocorra 

sob cundiçües con tro ladas. Para isto. um !luxo contínuo de S0 2 é misturauo ao} tr 

de lluidizac;ão e sua concentmçüo, que d ~.:n~ permanecer constante na ausência de 

ca lcúrio. 0 monitorada na saída. Uma batelada de ca lcúri n (cerca de 50g) ~ cntno 

introduzida no rc;1tor e a conseqiicnte variação da concentni\'ÜO de S02 é 

moni torada na sa ída para in feri r J eficiência do procesS<I d~· sul t:11açno. A scgu i r 

descr\.: \·e-SL' com tk t;dhes o sistcrna L'XpcrimL·ntal. 

O ar dL' ll uidi;.a~,:iio do k ilo C· l'omL't:i dCl pPr unt \ L' tlli b dt) J' C.:L'Il tr i l'ugu (I ). 

qu~ te m sua d~sc a rg; t regubda j)l) l' uma vúl\'lda glubo ~~ ) c medida por uma pl;ll'a 

de oril'ício (3). l 'm aquecedor el1:1rico (..f) clc\'a a tempnatura du ar. quL' ;1\r;m:s:-a 

o misturador de l,;ascs (5) L' (k pois cntnr no plcnurn (6) para ser d istrihuítkl 

un ilimncmerlle 110 kitn cln ren\nr (7). Posll' ri ormente os súlidos arrastados no 

cscoamentu são Sl: pamdos do ar no cidnnc (X). As ternpe raturas de opcraç:lo do 

aq ucr cdor c do rL·a tnr s;\o li x; tclas, cont w latias e n1o11 i tmadas 110 q u;td ro de 

controle (1)) . O qu:rdm tamhém envia pam o sistema de aquisiç<'lo de dados (I 0). 

os sina is de tempenrlma captado:- em diversos pontos do aquecedor e do rL'a tor. A 

porta de alimenlaçiio ele cal ccírio (li ) se rve para a injeção da batelada de calcúrio . 

O carrcganlc rllo do le ito é f'c itn por uma porta ll angcada na tampa do 

rcntor prú:..; imo ú porta ele a li mcntaç:1o de t:akúrio. O misturador de gascs. 

loc;alizado na saída do íl(jllét.:ednr de ar. rt.:re be S()~ do cilindro e llti stur;l-0 

homogcneaml:! ntc ao ar aquccidv. Apús percorrer o reator pnrte dc~tíl mistura 

gasosa 0 succionada na saída dl> ciclone ntrav0s ela linha de amostragem ( 12) c 

levacl n até os arwlisadores de gas.;s ( 13). quL' tamh~m estiio conectadns :ao sistema 

- - ----·---- ---- --- 15 
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d~ aquisiçüo de dadns. J\o final ~k cada h.'sll..'. as ,·úiYulas para d~sc arga do kih) 

( f4 ) SÜO abertaS para t(llé tOdO 0 j:•articufadn S~ja drL'n:ltfl) dn r~ator. 

;\ sçguir lk sr rn·L·-sç co1n 111:1is (kta lllL'S r :1da ronlpllllL'llk d:t han~ada 

ex p~ri llll'llta I. 

13 

Anol isadore~. de G<tses 
S02. 02. CO. ('02 

Ltnha ele .1\mostr:Joern ele Gases 

Aqutstç f•o 
(!,_. D:•do-:. 

Uuz,clr o elE' Controle 

DO 
DO 
DO 

Plé.ca ele 
Ortftcto 

9 

Ahrnentz•r; ão 

de C,11Cett tü 
li 

____ ...., 

Entr.i rl.; 

ele S02 

de Gases 

Rt>JtOI 

7 

I ·~ 

V:'th·ul,ls P .11 , t 

Desr arga do Le•to 

FICilJI~J\ 3. 1- r:sq liL' ll la da b:lllC(Ida c:-; pcrimcntal. 

3.2- l{calor 

12 

O csqucllw do reator <h- leito lluidizado utilimdo neste traba lho~ mostrado 

na FIG LJ I{J\ 3.2. O reator é elo tipo horhulllantc t~lnws!Cri co c lúi li1hricado nas 

dt.:(K'IIdl:llcias do NI:Tc l:. Foi ronstruído em a~·o i11o:-;idúvel 304. que nélo l; 

atacado pelo gás S02. Possui diâmetro interno de I óO 111111 , com cspcssurn de 

parede ck 3 mm, c altura de 450 mm. A FIGURA 3.3 mostra o reator montado. 

16 
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Pnra gamnt ir o aquecimcnlO ~ a manuten~,·:1u da t emp~ratura do kito. e 

ev itar queda da tL'm tKratur;t próximo :1 par~..·tk dl' rL·awr. es t e ~.,; en,·oh·ido pt'r um 

~.· onjunto de tr~..~s r~o.·s i s t L' n c ias ektric:ts tk li ta. ~o.'lllll plltL'lll·ia tut:d lk I l)~ (l \\·. 

inseridas entre du:1 :-. C: llll:tdas tk iSlll :llllL'Iltu termicP d11 rL':ttm: uma inll'rna tk 

iso lante Silicio-;\luminoso (70'!1;, Si L' 30'Yt" \l ) cum :'mm de L'Sik'ssura L' nutra de 

Fibcr-Frax com 25mm de espessura . 1\ camada in tL'I'Il:t ~.,; n·:ces:-:úria para prutnm•er 

o isolamento cktri co entre as rcs istl!ncias é a paretk do rea tor. 

!\ régiàu qUL' \ai da l.! nt rada dLl mistmador tk g.:tSL'S atl..' a L'ntrada do 

plcnum também L; ~.·m·o l v ida por uma rl.!s ist0ncia cktric:l de fita. cnm pnll..;ncia de 

154 0 W, p:~ra ckv:11· :1 tcmperatu1a c tninimi7ar :~ s lkTdas de calor dt1 ar qli L' dci:-;a 

o aqu~cedur. 

O plcnum ou d mara pkna do reator ll'm a ft ll1\~fio de homogeneizar a 

pressilo dos gasl's :1 montante da placn de in.i etorl's. qliL' é constitu ída por trac 

in.i cto rl's c sérvc para di stri bu ir llnil'unncmentL' P S gasL'S de lluidi;aç:'to do kito . 

Na I: IGUR;\ J . ..J tnostnt -SL' a di stribui\·<lo dos in.i L'tOrL'S sobre a plac1 L' dc ta ii1L'S tk 

sua constru<;ào. () pro.ido da plac1 tk in_jcturcs uhctkcc a procedimento 

dl'scnvoh·ido no 'l"i'L'F (LO~·IB .t\I~Dl. P;\(il. ll SO & C"JO I.DSTF IN .I R .. 1997). 

para assegurar mo\ itnentaçúu 1: hl\ll1llgencidatk \.'111 tudu vo lume do ki to. O 

in.ictor !o i pro_ietaclo de ta l modo que a pL·nla ele pr~ssàoconcen tra-se nos oril'íc ins. 

assegurando igua l \'a/fio de ar c1n <.;t~da um deles. ,\ c:-; t~n sào dos canais r: tdi ais t; 

::.ufi cicnte pam prL'\ ~· nir rrtorno de sú lido ao pknum e. n topo cônico do injetor 

t;u..: ilita a movimen ta~·uo do leito . 
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FIGU RA 3.4-Distribuiçào dos injetores sohr~ a placa c detalhes construti vos de 

um deles. Dii\mctro ex terno , Dcx= 14,89 mm; Dií\mctro dos canais radiais, 

Dr=2.00 mm: Diiimctro da coluna, De= 6,93 mm : Ex tensão dos canais radiais, 

L=J .l)g mm 
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O r~:al1H possut um sistcilla de renwç:ll' r:ipida 1.' segura do material do 

le ito aquecido. Isso pcrmill: a rca li :~.açào de testes ,:om kitos n:ltl contaminados 

evitando a necessidade de parad<t c espera de n·sfri amcnto d1' rcat 1H-. .-\ d~.·scarga 

do kitn L; kita at rav1:s lk tr0s tuhos qu~.· l"ac~.· i an1 a bas~.· da placa tk i n_j~.· t llres ~.· 

possuem uma vá lvula de cskra na cx trcmidatk i n l~· rinr. ahai:\n d1l pknunL 

O pro<.:c:sso de in_j eçi'io de calcúritl llll kito ~ l~·it ~l ~.k r,n nw r:ipid:1 1.' total 

por uma garrafa de aço inoxidftvd 304 , de: , ·olum~.· 11l'qucno. cnm di :iml'lw interno 

de 20 m111 c altura tk ú2 111111 , lucali zada na parte: stqK·rior do reator. .-\ garra l~1 

possui duas vú lvulas de esfera, uma utili zada na desca rga c outra na carga <k 

calcúrio. confonnc mostrado na FIG UR;\ 3.5. Adicionalmente. hú uma tercei ra 

vá lvula, esta solenóidc, no ponto de entrada de ar comprimid t> na gatTai;L O 

conjunto de válvu las 0 utili zado para pressuri7<11' lc\·emcnte o intcriur da garrafa 

antes da injeção de calcário. com o objeti vo de produzir uma injeção quase 

instantilnea, port:m que não pt!rturbe o leito. Para isto . o \'olume c a prcssüo de ar 

utili zado li..mun determ inados de modo a minimizar n res fri :-t mc:nto do ki tn. 

Para garan ti r uma distr ibuição hon10gênea de caldrio no leito durante a 

injcçfio. o rL'alor possui uma hasl<· injetor<~ (ve r J.' J(iU I{;\ 3.2) com um cone sólido 

posicionado em sua sa ída cun lo rmc dda lhado na FIGURA 3.6. t\ ss im. ao passar 

pêlo cunc o calcúriu (· di sperso c di strihuídtl na superfície do leito. 

------ 21 
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I 

FIGU RA 3.5- Esquema elo sistema de injeçilo ele calcári o do rea tor 
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3.3- Sistema dl• foi'IH'l' inu:nto l' ml·dida dl· Y;rt.ào dl· ar 

O sistema de alimentaçito ck ar de lluidi zaç;lo ~ c~)n~tituith) por um 

ventilador centrífugo com vazüo de 5.()-l n r' 111i11 1..' pres:dtl de 150ll 11111 /Cu a J500 

rJml. que ~..· s tú li gado ú linh:1 de ar tk h;~i :x ;~ pr~..·ss;\tl dtl laboratúritl. :\ linh<~ de ar L; 

conectada a um sistema ele medição de vaz;lo pnr polac;, ,, de orifício construido 

segundo as normas 1\ SiviE ( 19)9) . Uma ,·úlnlla globt) 1..; util izada p;1ra ajusl1..' 

manual da vazüo tk ar a n1ontantl' da placa de orifício. 

Devido a ampla faixa ck vazão que se trabalhou lh.'Sie trabalho. foram 

utilizadas três placas de orifício. com di <1 metros de oritlcio respec ti,·amenle de 

9,54 mm, li ,76 mm e 14,50mm. Com isso obteve-se boa di 1\:rença de coluna 

cl ' úgua entre os valon:s medidos nos manômetros de tubo em U para as baixas 

vazües c para as ,·azõcs maiores. 

Fomm utili i'.adas placas de orifício tk canto vtvo. construídas em m,·o 

i nox idú v e L ut i I izando tomadas ck press<lo do 1 i po comer tups. 

i\s pressúcs l(lmm medidas em manômetros de tubo em l i c inse ridas no 

computl!dor ondl..' o d lcu lo da:- vai'.l'les lili l ~·ito. () proc~..·d im c n to de cúlculo 

incorpora todas as correções pre \'i stas por norma e as ,·ari ações nas propri cdacks 

elo fluido. O progmma feito parn os cálculos foi confrontado com dados 

experimentais próprios, obtidos cum escoamento de úgw; c sistema gra,·imétrico. 

Foram util ii'ados dois manômetros de tubo 1..'n1 LI. um tlil ohtcnçiio da 

dife rença de pressiio através da plm::1. e o out ro ú 111o n tant~ da placa para obter a 

pressão absoluta. 

3.4- S is tt ma d e aqut•t· im cnto <h- ar 

O sistema de aquecimento do ar ck llu id izaçào elo le ito é dividido em três 

p"rtcs: zonn princip<d de aqut:c imcnto, rea li zado pelo aquecedo r de ar: zona de 

aquLT i n 1~nto nnll.:s do pknum c 7.•) 11:1 de aquec imento na parede do reato r. 

O :1C1ucccdor de nr. cujo esquema é mostrado na FICi lJR/\ 3.7. possui dois 

cascos com:0nt ricus d~ :11;o ino:-; id:'tw l 30--t d~ 1.5 n1 de comprimento. O casco 

externo tem diünwtro itltcmo de ;~OOmtn c espessura de l n1n1 . O casco interno tem 

diâmetro interno ch.: I óümm e espessura de 4mm. O casco interno abriga um fe ixe 

24 
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de 37 tubos de mol ita ele I ,2 111 de comprin11.'lllll. Cll lll di:im~.· tt"ll ~ 1.':\ l1.' rt1lb 1.' 

internos de 15 c I X mm rcspccti, ·amcntc. d i ~pnstn~ na fo rma de l l.· i :-:~.· ht·:-:a):!onal. 

No int t.: rior dos tubos de molit~ estôo alojada~ I ~ rt· ~ i ~t0ncias t'ktrica~ dt• lio 

Kanthal DS, de di {l mctro 2,5 mm num total tk 155 m tk rto enro lados ~.·m 1.'spiras 

de diâmetros interno e ex terno ck 6 c 11 111111 rc~ptTiiYallll? lll e . 1.' comprimento tk 

1,2 m. A potência tota l das rcsist0náls ~.·ktrica~ t- tk lO "\\. O tubl1 CL' lltral do 

feixe não abriga n.:s istcnc ias, tem e:-: trcmidades fechada~ t' ~ua runçi\n 1.; alojar 

quatro tcnnopan.:s de segurança. ,\ ss im. a IL'lllJll.' ratura para prtlteç;\n do aq uecedor 

foi monitorada ao longo de seu comprimento atr;m.:·s de -l tnmopar~.· s igualmente 

distanciados, conl"ormc mostrado na F ICi U RA 3. 7. O tt·rnwpar dcnomi nado J>rot 

indicou as maiores temperaturas dentro do aqut•cednr. c !'o i utilizado como 

segurança para proteçélo das res istências cl~tri ca~. 

!\ temperatura para contrc.Je elo aquec imento do ar foi moniwrada na saída 

do kixc , utili zando um termopar especial de contato prolongado. capaz tk 

fornecer um vn lor médio vertical. O controle da temperaturn do ar n:1 saída elo 

aquecedor !"o i rc;tliz;WO pelo tCrJllOpilr tknomi nado .\ftCOlj. 

Todo aquecedor roi revcsti dl) t'XICI"I lallll.'llll' por Ulll il lllillll:l de iSillanlL' 

térmico, comercialmente conhec idn como Fibcr-Fr;r.;. 
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Quadro de 
comando 

Feixe 
tubular 

660 111111 

Controle de 
aquecimento 

Termopar 
de controle 

~.1T10 

Corte AA 

Prot f\lT 12 MTcaq 

FIGURA 3.7 - L::squema J o aquecedor de ar . 1\ IT IO, 1\ ITII. J>rot. 1\ ITI ~ c 1\ ltcaq 

foram os tcrmopares lixados Jent ro do aq uecedor. o termo par f>ro/ roi adotado 

para prote<;i'ío Ju sistema por estar locali zado na região de maior tern pcratura do 

aquecedor. 

3.5- Sistema de Jllistura tl e gast·s 

Durante a rcali za<;ào dos ex perimentos, um fluxo de gús S02 com vazüo 

constante foi misturado ao ar de modo unil(mne. O misturador de gases. mostrado 

csqucntaticanlL' Illl: na FIGURA .lK roi projctmlo L' cunstruído no NLTcF para 

esse linl. o so2 entra rad ialmenk na câmara primaria do misturador. c através de 

um anel de injcçüo ao longo dt: todo o seu perí metro mistura-se com o csco<mlcnto 

de ar, que entra axialrnente 11n mesma dlmara. 1\ mistura é homogcncizacla no 

cscmutH.: nto através dl.! vúrios oril'ícios induton.:s tk turbulência em duas Célmaras 

adicionais. seguindo linalmcntc para o reator. 

------------------ --------- - --- 26 
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Ü S02 Jói !'iJ rm:cido por lllll cilindn1 \.'l(llipa~h1 Ct11ll IJ'I <lllÔilldt'l) regulador 

de pressüo conectado a um controlador auto inút icL' de ,·az:'w :\ :\LBORG GFC 17 

para vazlics de at0 I 1/min , que ~arantc a cstabili,bk· dn tlu .'\l1. l ·: st~.·s ckmcntns 

s;lo aprcSL'ntadns na FI GU RA 3.9. 

;\ linha de S02 utili zada neste tr~.·cho l; kit:l d~.· tub1' d ~: IL' Ilt,n. in~.·n c ú a~~ :1n 

ck S02. com di functros externo C intL'I'IHl tk (J l' 4 111111. l\.'S!k'l' ti \·;ull L'ntl'. 1\ jusantc 

do Contro lador de vaz;'\o. a linh3 de S()~ l; 1\.•it<l lk tllhll de sili n1nc igualmente 

6 

. 2 00 - ·----

Saida de 
uases 

FICi UR .. '\ J .S-iVIisturador de g<I SL'S. construído co111 a<;o inox idáve l 304. As setas 

indic: un o pcrcttrso dos gases. /\ s cotas estilo em mi límetros. 

·------ - --- 27 
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.. 

FIGURA 3.9-Cilindro de S02 liquefei to, tubo de te11on e controlador de vazão. 

28 
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J.6- S is ll'ma d e IIH.·dida dt• temperaturas 

i\ instntmL·ntaç:lo para med idas tk IL'mlk'ratura dn sistL' Ill :t ~::o; pcrim L· ntal 0 

composta dé qui ttzc tét'llloparcs tipo K ( crontL'I-a lumcl ) tk lit'S cum di:lmctrn 1.0 

mm. Os lios s:lu iso lados detri camL'Il lo..: l'tlllt ccrúmica de :Ilumina lk diú mctro 

externo 3 111111 . c l.' ttcam isados eltl tubo tk al,'tl innx id :iYL'I de di:lntL' trtl 5 mm. O 

revestinH.:nlo elas aluminas é nccessúrio para proteg0-las dL· L' hoqucs 1111:dnicns c 

esforços devados. 

A Tabela 3.1 mostra os p•.mtos em que !'oram i11 staladus os do . tcrmoparcs 

elo le ito. iclenl i fi cados como MTO. MTI , MT2, MTJ. ,\/T I . . \ 11'5 .. \fTó . . \ f77. .\ 1'1'8 

e MT9, e espccitica a loca lização de cada termupar lo rncccndn a di stüncia em 

rclaçfio it base do leito, c a posição em rcl:w:l(l ú parctk intL· rna dt' kitn 

(f' lCUR;\S 3. 1 O c ~.1 1 ). Todos dcs potkm SLT nw,·imL·ntados radialmL'IltL' para 

dctcrn tÍII<tÇ:ÍO do pcrl il rad ial de ll.: ntpL· ratura. 0 lcnnop:u· .\/{ } !'oi usado parn o 

controle de temperatura do le ito. Os tc nno parcs .\!TI. .\I f'5 e .\/ '/'(> fo ram 

local izados na régifto do leito onde m; rcn,·0L'S dt: illtL' rcsse ocorrem. Dus outros 

cinco tcmwp:11 ..:s. qu:llro !'oram inse ri do~ no aqth.'l'L'tklr de ar para pt\ltcçün d:ts 

n:s i ~ t t: ncins cll-t rica :-. (l :lülJR;\ _l_7). l·orant tknominadns \ft/(} \ f'/ 11. 1/rl .1 
l' 

/'rui (proteção). O lllttro Wmtopar, locali zado na saída dtl aquL'ccdtll'. !'oi 

denominado de Mtcap e atua como controk ela tl'l11jK'ratura dn .tr n;t s,tida do 

aquecedor. 

Todos os termopares foram cnttcctados ao quadro de controle c 

1\lOIIÍ tor:mtCII IO do reatür. sendo os IL'I'IIIOp:l t'L'S .\ rm . . \!TI' .\ /{] , .\17'3 L' ,\/Tct/lf 

tiveram suas tl'mpcraturas indicadas em display digital. 

--- -- -- - - ----- 29 
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FIGURAS 3.10-Rl:atur com indicação dos tcrmoparcs M '/'2, Arn. MT{ MT5, 

M'Jo, Mr. AI'/ 8, t\ 1'/9 c A //'('aq. 
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F!GURAS 3.11 -Reator com indicação dos tcrmoparcs i\110, J\ltl c i\/Tcup. 
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T;\ B 1·: 1.;\ .\. I - l.oca I izaçiio t: posiçiin dos t~..· rmopar~..·s dcnt w dP reator. CU.JO 

di ii mctro interno é I 60 111111 . O termopar .\!Fl 1 ~11. L) ~lll1lmk da tcmp~..·ratura do 

leito, c os tl'nnnp:m·s MFI. MT5 l ' i\/Tó indicam IL'mpcraturas rl'k\·a nt~..·s :'1 anúlisc 

dos rcsu ltados. 

Termop:tr loca liz:t\';io Dislilnci:t da Altura l ' lll posiç_iio 

parede inlcma rrla\·;io :'1 hasc do an~ular 

do •·calor (mm) leito (mm) rl'lativa ao 

MT4(0
) 

lV/TO Plenum 60 135 

MTJ Frccboard 28 305 180 

Jl1T2 Leito 5 80 90 

MT3 Fn:cboarcl 45 305 90 

l'lt/1'4 Leito 5 10 o 
MTS Leito 80 80 o 
lv1T6 Leito 80 150 o 
MT7 r reeboard 25 190 o 
MTR Frt:cboard 59 305 o 

MTIJ Freeboard 55 -QO o 

3.7- S istema de 111cdida de conn·ntra~· iio dl•.gasrs 

t\ s COIIl'C iltra~·<)cs dos gílSI.'S roram medid:ls COlll <lllíllisudores IIOl·iha Emla 

1400. modelos Vf;\ -5 1 O, para SOz, CO c C01• e modelo tviPA-5 1 O para 0 2. Os 

anal isadores de ~ús sélo mostrados na FIGURA 3.12. Todos os anali sadores são 

<.:O IH.:ctudos ao s i st ~.:nw dt: aquisição ele dados que recebe c proct:s '>u continuamente 

as kituras efetuadas pelos aparelhos. Os ~.:quipa1ncntos têm prt:c isilo ele 0,5% du 

fundo de esca la c possuc1Ú de qmtro a cinco li1ixas de calibraç<io. 

32 

.. , 
\ ( 



J_ 

' 
I 

. I 

SISTEMA EXPERitvii~NTA L 
--- -------- --

Como o IL'OI" tk so~ na SítÍda \In rL'al\)r \':Iria lixtc.:mc.:niL' :ipl.)S a in_kçiin de 

cakúrio. prncurou -Sl' manter as li nhas tk anwstragl·m tk gases t:lo cunas quanto 

pt>ssin~ l l<lpro:-; imadanlcnll' 2m). tk sta li.mna minimizando mistu ra c a 

possibi lidade de 1\'<H,:ücs química~ na linha qul' putk SSl'nl alt erar o rl'sult ado. 

U111a única linha de ttllloslragL'Ill li ga o ponto de anwstragl'm aos 

analisadores. Esta linha so l'rc Ullla bil'urca\':\o. prú:-;imo dos :lllalisadort'S, para 

atender aos dikrenlt'S analisadores. 1\ s mangueiras tk conc.: :-;iio süo mantidas com 

o mesmo cumprimento e a mesma vazão é aplicada em cada analisndor. 

A sonda de amostragem de gases foi construída em nço inoxidável 304, e 

seu ponto de fixação é localizado na saída do ciclone, como mostrado na FIG URA 

3. 13. 

o 

I 
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I FIGURA 3.12-Analisadores de gases. 
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I FI GURI\ 3.1 3- Reator com a sonda de amostragem de gnses na saída do ciclone. 
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i\ aquisi\:iiu d~.: dados foi reali zada cnt um computadnr PC 1\:ntium 700 

Mllz. com 12X ivlh tk lllcmúria. utilii'amlo o programa l.ah ViL'\\·. n .· rs;lo 4.1 c 

sistema ck aC]ui siç:lo de dados da National lnstntnh:llts l't1rp. bll: L·n nsistia em 

uma placa PCI - 1200 com 12 t.:J nais. chassis SC:\1-1 000. nndtipkxador SCX l-

1100, um modulo SCX I-1303 de 32 canais próprio para termopares. c 11111 modulo 

SCXI-1300 que processa sinais de voltagem entre -5/+5 V. utilizado na obtenção 

das concentrações de gases. A freqli l!ncia de aquisiçôo de dados foi de 1 Hz. 

adequada para a anúl isc transiente executada. i\s medidas de press;lo utili zadas no 

programa foram lidas nos manômetros, e manualmente alimentadas no programa. 

As pressões eram inl(mnadas uma única wz em cada teste . pois ckpois de 

atingidas as condições dt: regime permanente dos ensaios. a~; pressões mantinham-

se estúvcis. 

;\ partir das pressões inlimnndas, L' os , ·;dores das temperaturas lidas. o 

programa calculava velocidades ele !lu id izaçiio. 

J .'J-!'vlatcriai s utilizados 

3.9.1 -Prrpanl\'ilo c classifka\·ão dos t'a lc:'1rios 

Teve-se o cuidado de britar no próprio laboratório todas as amostras de 

calcúrio, recebidas ll<l forma de 1wd ra bruta. Evitou-se assim uma possí v e! 

contaminação das amostras por out ros materia is. o que poderia ocorrer caso o 

calcúrio fosse recebido já britado. 

Neste trabalho !'oram utili zados dois tipos (k cak<írio: 

DP- calcário dol01níti co ·de Pinwicnba (cll' lillo. explorado por uma empresa de 

Piracicaba, mas procedente de Ri ~) Claro - SP) 

CI- calcúrio calcí ti cn de ltaú de lvlinas 

36 
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Dos 5 cak úrius jú testados no Nl·: l cF. u prinwiro l; o mais ~: fl· t in1. c l ) 

segundo um dos menos efeti vos como abson ·l·nte de SO~ tC.-\ ;\ 1:\ RGO. ~00 I). 

Os dois cakúrios foram test:1dos em cim:u fa i:-;as estre itas. c tamh0m em 

quatro misturas produzidas a part ir das l ~1 i xas estrei tas. 

1\ T ABE l./\ ].2 mostra a romposiçüo qulllm:a dos cak úrios utili zados 

neste e:-; perimento. 

TABELA 3.2- Composição química dos calcúrios (% peso). 

T ipo Sr Mn lla K p F c AI C a 1\ lg 

C l 0,135 0,039 0,00 1 0,06 1 0,01 0.099 0. 1675 31L5 1.0 I 

DP* O.OS I 0.089 0.005 1),097 ().()ó (U 21 O . ..J 233 17.07 11.73 

* Possui tl ,H~..t ·I'Yt , de enxofre (S) 

3.9.2- Areia ( mat eria l do leito ) 

O sólido empregado na lornwç<lo du kito l'ói are1<1. por ser inerte c 

bastante resistente à abrasão, c• que.; lhe dú condições de não intcrli.: rir nos 

processos reati vos c manter seu diâmetro origina l durante os testes. O kito lo i 

formado por 3 kg de areia acompanhando a mesnw fai xa estre..: ita dos ca lcúrios a 

serem testados, para evitar probkmas como a clutriaçào de material do leito. As 

misturas de calcúrio· fl>mm ensaiadas com meia de diilmctro estreito equi valente 

ao m0dio elas misturas. 
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3.9.3- Distrihui,·flt•s granulomrtrit·as 

t\ sek<,:úo eratlttlom0trica ~ 1-..·it:t L'lll j)L'IlL'iras l:tbnratnri :ti s da SL;riL' :\Sll\ I 

(/\mcrican SociL·t:• ltlr Tcsting attd f\ latnials ). 

J.IJ.J. I- Faixas t•stn·itas 

Faixa t:streita é definida CLllllll o nwiL·ri al retido entre duas JK'Ile tras 

consecutivas da s~ri e ASTIVL CJliL' tl'm ctlln: s i J1L'qUL'll<l dikrcn,·n de abertura da 

malha. raz-se re l'crência a uma liti xa est reita utili zando o \'a lor da média entre a 

abertura da peneira pela qual o material passou. c aquela em que de licou rL'lido. 

Neste trabalho fornm utili zadas çinco l~tixas cstrL·itas ( .c\. B. C. D. E) tk aL·ordo 

· com a TABELA 3.3 abaixo. 

TABELA 3.3 - Peneiras da série 1\ S 1'1\1 utili l ad:ts L' t:ti .\as cstrL· itas obt idas para 

utilizaçilo neste trabalho. 

rvtatcrial Faixn Peneira de Peneira de f)i ;'\ml'lm :--. k din 

l.::stn.: ita Passagem 1 p lll ) RL'IL' ll ~· :lll ( )11 11 ) (11 111 ) 

A X40 7 1ll 77) 

n 71 () ~ t)() (l:->0 

c 590 ) () () 5-15 

]) 500 -120 -160 

E 420 .\50 385 

3.9.3.2- Distrih11i~;ôcs granulométril'as a111p las (Mist11ras) 

f-oram compostas qu<~t ro tni sturas (I. :2 . 3 c -1) a partir elas 5 lili'\as t:strcitas 

cons ideradas. Duas com dié'1lllett os tnédios tk. re~pcc ti vamc ntc. 5-~0pm (i'vli stu ra 

2) t: 543pnl (fvli s turt~ 3). prúximo an di;lnlt:tro tnédiu CL'I ltral dt~ s t : ti x t~ s cstrL·itas: l' 

-- - ·--- - - -- -- - - - --- 3R 
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duas com diilmctros médios de ..jl)X pm (\ listma 1) 1..' (l l 7pm (\listur;l -1 ). ma1s 

próx i mns aos ex Iremos das l~1ixas cstrL'i tas cons itkradas. 

f\ ivli slura 2 (540~un ) tem di strihuiç;\o ~ranulométrica prt'1 :-.: ima lk uma 

di stribuiçiio nomwl. ;\ ivlistura J (54.\pm) te m um;\ di stribuiç;\ll qu;1s1..' unit'nrm1..' . 

cli strihuiçiks granulolll L; tri cas de mL'SllHl di;im~..· tru lll L;dit1. 

A linaliclaclc das [vli sturas I e 4 é verili car se o cstahekcidn par;t li1i:-.:a 

central va le também prú:-.:i 1no das L'X lrL·midatks. i>;tra estas misturas prPcunnl-~1..' 

dar a lo nna mais prú:-.: ima pos~.ívc l tk uma di str ihuiç;\n normal. pllÍs ~,_; lksta 

(Pagliuso. l994 ). 

O diâmetro médio das lll Ístmas !'oram calculadt)s utili;andt) tl di;imetro 

médio de Snuter (ver púg. üJ ). 

As di stri buições elas Misturas I . 2. 3. c -1 sfio apresentadas nas T.-\BELAS 

3.4 a 3.7 c nas r-IC!LJR;\ S 3. 14 a 3.1 7 

~-- - · 39 
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TABELA 3.4- Distribuição granulométrica da Mistura l 
o· "b . ã I I M. 1stn UIÇí o granu omctnca c a 1stura 

Abertura da Diâmetro 
Peneira (pm) Médio(pm) 
840 
710 
590 
500 
420 
350 

- TOTAIS 

50% 

15% L 
40% ' -

35% 1 

775 
650 
545 
460 
385 

i ~~~ t=-c.: • 
X 20% --

15% -

10% ~- -

5% j-. 

LO% ____ _ _ 
- 385 

% f' ração X/ d1 
Retida Acumulada ( 1/ pm) 

5,0 0,050 6,5 E-5 
10,0 O, 150 15,4 E-5 
30,0 0,450 55,0 E-5 
45,0 0,900 97,8 E-5 
10,0 1,000 26,0 E-5 
100,0 1,000 200,7 E-5 

MISTURA 1 - Dm = 4981-Jm 

460 545 650 

faixas estreitas 

Xi*d1 
(pm) 

039 
065 
164 
270 
039 
513 

775 

FIGURA 3.14- Fração de cadH faixa estreita usada na composição da Mistura I. 
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_IAI3ELA 3 . 5~ Distribuição gran ulométrica ela Mistura 2 
D. t .b . ã I ' t . I !vi" t ? ts n utçc o granu ome nca c a IS ltr<! -

Abertura ela Di<1metro % Fração X/ d, X,*eli 
Peneira (pm) Médio(gn!)_ Retida Acumulada i I / lllll) ütm) 
840 
710 775 5,0 0~050 6,5 E-5 039 
590 (l ~() I 'i Jl o ,200 2:1, I F-'\ 09R 
500 545 60,0 O,XOO 110,1 L-5 327 
420 460 15,0 0,950 32,6 [-5 069 
350 385 5,0 I ,000 13,0 E-5 019 

TOTA IS 100,0 1,000 185,2 E-5 552 

Mistura 2 - Dm = 540 J.Jm 

70% 

60% 

50% 
111 , 

40% :o:; 
C]) 

a:: 
<ft. 

30% 

20% 

10% -- I 

0% 

385 460 545 650 775 

fa ixas cstreítas (J.Jm) 

- ---- - -

fiGURA 3.15- Fraçi\o de cada f..1ixa estreita usada na composição da Mistura 2. 
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SlSTI ~M;\ EXPI :RIMENT/\1. 

TABELA 3.6- Distribuição granulométrica da Mistura 3 
o· "L . - I I M . 3 tsln >utçno gmtllt omctnca c a tstura 

Abertura da Diâmetro % r ração X/ di X1*d, 
Peneira (~tm) Médio(pm) Retida Acumulada (li ~un) (lun) 

840 
710 775 2 1,5 0,2 15 27,7 E-5 ló7 
590 650 2 1,0 0,425 j2,3 E-5 137 
500 545 2 1 ,S 0,640 39,4 E-5 117 
420 4()() 2 1,0 O,l-\50 45,7 E-5 097 
350 385 15,0 1,000 39,0 E-5 058 

TOTAIS 100,0 1,000 184,1 E-5 575 

FJ(1 \JR /\ 3. 16-h açilo de cada lilixa t.;streitn usnci<J rw composição da Mistu ra J. 

42 



SISTI :fvl;\ EXPI~ RIM I :NTAL 
---

TABELA :..7- Distribuiçilo gr:=tnulométrira da Mistura 4 
o· ·b · - 1 1 rvr 4 1stn u1çao grnnu omctnca <a 1stura 

Abertura da Di~ melro % Fração X,/d, X,*d, 
Peneira (pm) Méd io(J.llll) Retida Acumulada (I / pm) Üllll) 

840 
710 775 10,0 0,100 12,9 E-5 078 
590 ô50 70,0 0,800 107.7 E-5 455 
500 545 10,0 0,900 18,3 L-5 055 
420 <160 7,0 0,970 1),2 E-5 0:\2 
350 385 3,0 1,000 7.8 E-5 012 

TOTAIS 100,0 1,000 162,0 E-5 0,631 

Mistura 4- Dm = 617 1Jm 

80% l 

70% 

60% 

~ 50% ... 
40% j-(I) 

~ 
~ 30% o 

20% ,---

10% 

0 % I 
385 46 0 545 650 775 

fa ixas estreitas (11m) 

FIGURA 1.17-f ração de cada faixa estreita usada na composição da Mistura 4. 
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ro111 n·sulf:ulos para fai:\:ns t•s lrl'ilas 

l ·:rn I"L'óllnres de kito lluidi/.:tdn de escala corllL' rc ial os parlinrladns siio 
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respectivamente (coeficiente de transferência de calor no caso de Pagliuso), 

e xi representa a fração máss ica com que cada faixa estreita contribui para a 

formação da di stribuição ampla. Esse modelo enfatiza a importância da área 

superficial externa, e é particularmente adequado para processos envolvendo 

transferência de calor ou reações químicas heterogêneas. 

O segundo modelo toma como base ·a média ponderada ·na massa com que 

cada faixa estreita esta presente na mistura que caracteriza a di stribuição 

granuloinétrica ampla: 

(4.2) 

A FIGURA 4.1, ilustrati va dos n.:sultaclos de Pagl iuso, mostra a variação 

do coeficiente de trans ferência de calor entre o le ito e as paredes da coluna em 

função da densidade de parliculaclo no escoamento. Observa-se que o perfil do 

coeficiente de transferência de calor obt ido experimenta lmente para a mistura 

com distribuição granulométrica ampla apresenta boa concordância com os perfis 

modelados a partir da composição de resultados para fa ixas estrei tas. 

Neste trabalho propõe ·-se utilizar os modelos ap licados por PAGLIUSO 

( 1994), verificando sua vai idade para parâmetros reat ivos que caracterizam a 

absorção de S0 2 por ca lcários em reator de le ito fluidizado. A analogia 

amplamente conhec ida entre os processos de transporte de ca lor e massa, e o 

sucesso da aplicação anterio r dos modelos à transferência de calo r em le itos 

fluidi zados, indicam grande poss ibilidade de êx ito para a presente ap licação. 
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Densidade do Leito (Kg/m3) 

I• h=1/L{xi/hi) ~ h=L(xi/hi)/L{xii - Polinomio ajustado sobre os dados ex~rin-e~ta isl 

Distribuição granulomé!rica da mistura e diâmetros médios de fa ixa estrei ta 

Diâmetro médio 
Faixa gran~lomét rica 

(aberturas de peneira superior 

e inferior) (IJm) 
estreita) (pm) 

(faixa 
Composição ela mistura (wt%) 

590-500 

500-420 

420-350 

250-2 1 o 
2 10-149 

545 

460 

385 

230 

179 

Diâmetro médio ela mistura = 414 IJm 

27,28 

36,85 

26,78 

7,26 

! ,82 

FIGURA 4. 1- Coefi cientes de transferência de calor entre o Jeito circulante e 
superfícies internas da coluna. Comparação entre os va lores determinados 
experimentalmente para uma mistura de distribuição granulométrica ampla com 
diâmett:o médio de 414 pm, e obtidos dos modelos l e 2 a partir de resultados 
experimentais para faixas granulométricas estreitas (PAGLIUSO, 1994). 
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4.2 Parâmetros reativos 

Nos estudos realizados foram medidas concentrações transientes de S02 

em experimentos de batelada de calcário. A partir destas medições determinou-se 

c?nversão, taxa ele conversão, e coeficiente global de taxa ele ~·eação elos calcários 

utilizados. A metodologia utilizada, descrita em MILIOLI (2001 ), é detalhada a 

segUJ r. 

4.2.1- Conversão, taxa de conversão c taxa de consumo de calcário 

Um balanço global para a espécie SOi no processo resulta: 

l

Desc arga molar de S02j lDesc arg a molar de S02j lTaxa de absorção de j 
entrando 110 leito - soindo do leito = sol 1/0 leito 

U) 0) (m) 

Os termos (I) e (Il) são dados por: 

Onde: 

Ué a velocidade superficial do gús; 

[I] = U · A· C~01 
[n] = u . A. c_;a

1 
(t) 

A é a área da seção transversal do leito; 

C S02 é a COncentração de S 0 2 entrando 110 leito; 

C''s'02(t) é a concentração ele SO.l saindo elo leito, a qual varia no tempo I para 

ensaios de batelada. 

Define-se conversão, X(t), como a quantidade molar de S0 2 absorvido por moi 

de Ca +Mg alimentado. 

A quantidade molar ele Ca + Mg alimentado é dada por: 

i\1 l }~a + J~f~.: J 
I. /Y /Y 

Ca Afg 
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Então, a quantidade molar de S02 absorvido é dada por: 

Onde: 

J)lt_ é a massa ela batelada de calcário natural; 

Y ca é a fração de C a no calcário natural; 

l~11g é a fração de J)1g no calcário natural; 

W ca é a massa molar do cálcio; 

H~lfg é a massa molar elo magnésio. 

Logo o termo (III) po~e ser definido como: 

[III) = !!_[X(f)M,.( Yc" + 
1>: JJ 

df Wca H u~; 

Reunindo os termos: 

UA[c c -C'' (t)) = !!_[X(t)M ( Yca + J~.rg JJ 
sol sol dt L W 1 V 

Cn Mg 

Como a quantidade_molar de Ca + Mg é constante no tempo para um dado teste, 

a taxa de conversão no leiio resulta: 

d.X(t) = I -- UAC~ [I -C~o~ (f)] 
df ( r y l ,\UI c~ J\1 } Co + 1 Mg . - .\01 

I. JY . JV 
C.n .lfg 

(4 .3) 

Integrando-se desde o instante da introdução da batelada de calcário ate um 

tempo t, a conversão resulta: 

I~ C'' (f)} X (f) = 1 · U A C~ 1 - so1 f 

( 

y J 801 cc M Yco + Afg o .'501 

/, w rv 
Ca .,. ,1/g . 

(4.4) 

48 



. . . 

.. 

_;......::..__,':_• ,_ .. , .• ':__ .. _, - ~ ·. ·- .A."CC. _,, : ':< '}~ . :~ . :~.~ -'-~--~-~~ --· .. •u . -.. - ... · 
;I ' 

, _ _,._ ·· ' -'-L-- • L • • - •.: • , _ ... 

\l I 

TEORIA 

Além da conversão e da taxa de conversão como definido acnna, pode-se 

também determinar a taxa de consumo de calcário no leito. Os calcários são 

estruturas minerais heterogêneas contendo variadas estruturas moleculares. São 

de interesse em absorção de S02 os carbon~tos de Ca e Mg. A calcinação destes 

resulta: . 

CaC03 ~cao + C02 

CaC03 - 1\fgC03 ~CaO + MgO+ 2C02 

(R.2) 

(R.3) 

Assume-se que os carbonatos acima seJam rapidamente e completamente 

dissociados nos respectivos óxidos. A reação g lobal de sulfatação do calcário é 

dada por: 

e 

C aO+ sol +X 02 --------) CaS04 ou 

CaO + S01 ~~C aS+ ~ CaS04 

(R. I) 

(R.4) 

MgO+ S02 +X 0 1 --~ MgS04 ou (R.S) 

Mgo+ :So2~ ~MgS+ XMgS04 (R.6) 

Em qualquer dos casos cada I moi de S02 consome moi de CaO ou MgO. 

Então, num dado instante t, a taxa de consumo de calcário no leito, em moles de 

CaO + MgO por segqndo, resulta: 

(4.5) 

Onde: 

R .. 1(t) é a taxa de consumo de ca lcário 
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4.2.2-Cocficicntc global de taxa de reação. 

A taxa de consumo de calcário pode ser determinada a part ir das 

medições de concentração de SO:! na entrada e saída do Jeito, através da Equação 

(4.5). Uma outra expressão para RA(t) pode ser estabelecida considerando-se o 

transporte de massa no meio fluidizado, e fenômenos intríJ1secos as partículas 

(intradifusão e cinética das reações químicas envolvidas). A composição desta 

última expressão con1 a anterior permite determinar coeficientes globais de taxa 

de reação. 

A taxa de consumo de calcário no leito, assumindo partículas de raio 

médio r, no instante t, pode ser dada por: 

sendo: 

Onde: 

91 A é a taxa de reação (sul fatação) de uma partícula ele calcário; 

n L é o numero· de partículas de calcário; 

m1• é a massa ele uma partícula de calcário; 

p1• é a massa especifica do calcário. 

Então, tem-se.: 

3 . J\1 
RA(t) = / . ~H A (t) 

4. Jr .,. . PL 
(4.6) 

Deve-se determinar a taxa de reação de uma partícula de calcário, 9~ ,1 (1), 

a qua l esta diretamente relacionada ao consumo de S02 para cada partícula. 

91 A(/) pode Ser COntrolada peJo tranSpOiie de S02 na fase do particuJ ado 

na direção da partícula, por fenômenos intrínsecos à partícula (intradi fusão e 

cinética química), ou por ambos simultaneamente. Esta ultima situação, mais 

genérica, deve ser considerada. 
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Pn rn con tro I e in trínscco 

A taxa consumo de S02 por uma partícula de calcário pode ser dada por: 

~H .\-o
2 
(t) = ( 4nr 2 )k ,C~01 

Le mbrando ainda que cada 1 mol de S02 consome 1 mol d~ CaO ou de MgO, 

tem-se que ~n, (t) = 91sa
2 
(t) , ou: 

(4.7) 

Onde: 

kA é o coeficiente de taxa de reação intrínseca à partícula 

Para controle por transporte externo à partícula 

O ·escoamento do gás na fase elo particul ado é caracteri zado por bai xos 

números de Reynolds, e o processo de transporte de massa é basicamente 

di fusivo. Aplicando a lei de Fick, a descarga de S0 2 na superfície externa da 

part ícu la de ca lcário resulta: 

c/C J · . \ = f4 ro· 2)E~ 
J.\O, ),;=r \ - c/~ 

.. ~:=r 

Onde: 

~ é a direção radial; 

E é o coefi ciente de difusão eferivo na fase de particulado levando em conta a 

presença do particul ado . 

O numero de Sherwood relac iona E ao coeficiente de difusão molecular 

em 1~1 eio gasoso através da relação: 

então: 

2E 
Sh =

Dr, 

·. \ = 2nr 2 Sh D ciC.~oLJ 
h o, }ç=r G d~ 

Ç=r 
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Lembrando novamente que cada l mol ele S0 2 consome l molde CaO ou MgO, 

tem-se, para controle de reação por transporte externo à partícul a, que 

~l ~ A(1) = 91 sn (t)=i\·r.• \ ,ou seja: 
> · '•}ç=r 

dCs~ J Na equação acima eleve-se determinar -- . Para 
dê; 

Ç= r 

tal resolve-se o 

problema de difusão radial de so2 no gás em torno de uma partícula de calcário 

de raio r. Assume-se conceÍ1tração de S02 constante na fase do particulado 

di stante da superfície de partícula: o fluxo molar difusivo de so2 no gás 

envolvente, na direção da partícula , é dado pela lei de Fick como: 

Um balanço molar para ó S0 2 na casca esférica com raio entre c; c c;+ ~c;, como .. .. 
mostrado na figura 4.2, rêsulta : 

Casca esférica em 
torno de uma 
partícula 

Casca reagida 

FIGURA 4.2- Esquema de difusão de S02 na região gasosa em torno de uma 

partícula de calcário. 
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dC J dC. J -D .4 7rf;: + 1'1 ;.:)2
_E21_ + D . 4 Jrf2~ = O 

0 ~ ~ ~ 0 ~ ~ 
ç +óÇ ç 

dC,.0 ) + 2Ç- "-I · = Ü 
dJ: 
~ Ç+óÇ 

Levando ao li mite quanto jj.Ç - >O, tem-se: 

2 d2 C_w~ dCs~ d l 2 dCsa, J ç +2Ç--=0 ou - ç --· =Ü 
d( dÇ dÇ dÇ 

Condições de contorno: 

Cso1 (ç = r) 

c.w" (ç-+ oo) 

A solução resulta:_ 

Com isso obtém-se: 

C I' - Slh 

C" C' = so1- so1 

r 

e _a taxa de reação para contro le por transporte externo à partícula resulta: 

(4 .8) 
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Para controle simultâneo por transporte externo e intrínseco 

As equações (4.7) e (4.8) devem ser satisfeitas simultaneamente, i.e, o 

so2 consumido é aquele que se difunde através da superfície externa para o 

interior da partícula, e é o mesmo que reage no interior da partícula. Assim, 

compondo as duas ~quações pode-se el4minar uma de suas incógnitas . o 
parâmetro de mais difícil avaliação é a concentração de S02 na superfície da 

partícula. Eliminando este termo> obtém-se: 

Onde o termo entre colchetes é denominado coeficiente global de taxa de reação: 

Assim: 

l 2r 
- +-
k,~· ShDc 

çp rt) ~ (4·-' .,2 \ ;,. c i 
• 1 .-1 '\ - 7f l .J\..A . so2 (4.9) 

C.~;,1 pode ser determinado a partir das medições experimenta is das concentrações 

de S02 entrando e saindo do reator, em conjunto com considerações teóricas (um 

modelo) . 

Determinação da concentl:ação de S0 2 na fase do particnlado (c.~h ) 
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Considera-se a teoria bifásica de fluidização, fase elo parti cu lado bem 

misturada e fase de bolhas em plug flow. Nesse caso a concentração de S02 no 

topo elo leito resulta: 

ou 

CP l U J .< l U J h/f so, = - C so, ( t) - - - - l Cs~ 
umf u m{ 

(4. 1 O) 

Onde: 

Umfé a velocidade de mínima fluidiz?ção do leito; 

Ué velocidade de fluidização do leito ; 

C-.J; /fs02 é a concentração de S02 na tàse de bo lhas no topo elo leito. 

A concentração de S02 na fase do patticulado pode ser determinada se a 

concentração de so2 na fase de bolhas 110 topo do leito for conhec ida. 

Desprezando reações químicas na fase bolhas, um ba lanço molar para o S0 2 para 

uma bolha resulta: 

[
Desc arg amo/arc(eS02 ] - ·[Desc arg amolardeS02 ] = [Ta:\·aderemoçãode] 

saindodabolha enfrandonabolha so2 dabolha 

Ou seja: 

Definindo velocidade ela bolha ao longo da al tura do leito Ub = dz , tem-se: 
dt 

K fch -c~' )=_!!.. (v c~ é = -u !!..... rv ch ) 
h1, \: so, .\o, dz ,. .V h J dt b dz \ h so, 

Assumindo velocidade e volume de bolha constantes ao longo ela altura do leito, 

obtém-se: 
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ou 

Integrando esta expressão ao longo da altura do leito obtém-se: 

I t;cb C" ) - Kbe n\ so, - so, -- U V z + cte 
b b 

Aplicando a condição de contorno: 

Ç~o, (z =o) = c.~Oz 

Obtém-se: 

Assim: 

{C.~o, - Cfo J Kbo 11 · 2 =-~z ou 
Ce c·e u T1 so, - so, b b 

Então, a concentração de S02 em uma bolha no topo do leito resulta: 

ChH c·P r;cc ce \o { K hp !'-'] so, = so, + \ so, - SOz ;XI - u v 1 

h " 

(4.11) 

Substituindo a equação (4.9) na_ equação (4.8) tem-se: 

Cfa, =(~ Jc.~0, (t) -(~ ~ -llC.{0 , + (c.~o,- c.~0,~xp(- ~~~H JJ 
111{ 11!( h h 
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Onde: 

H é a altura do leito fluidizado. 

Rearranjando os termos: 

l c~o ( u ) J 1- c~ · 1
{ 1- ~'· exp(-x)_ 

CP - ~(>z () cs fr) 
.,, - [ ( u ) ~ ~~ 

l - 1- ~r exp(-x )J 

(4.12) 

Onde: 

" _ KhpH 
X - U V é o fator ele flu~o bolhas/particulado (coeficiente adimensional de 

h h 

troca de massa entre as fases de bolhas e tJatiiculado ), e pode ser obtido de 

expressões empíricas como a de DAVTDSON & HARRTSON (1 963): 

Onde: 

Hmt é a altura do leito com velocidade de mínima fluidi zação; 

g é a aceleração ela gravidade; 

th é o diâmetro médio de bolha no leito; 

c,! é a fração de vazio do leito na velocidade de mínima flüidização 

Coeficiente global de taxa de reação 

Substitu indo a Equação (4. 12) na Equação (4.9) obtém-se: 

(4 .1 3) 
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A taxa de consumo total de calcário no leito é obtida substitu indo a equação 

(4.13) na equação (4.6), resultando: 

JM, K,c,:,, (1{1 -c~(,) ( t-%~}xv(-xl] 
RA (t) = [ , ] 

rp, l-ll-u;j }xP(-x) 
(4.1 4) 

Por fim, igualando as equações (4.5) e (4. 14) obtém-se uma expressão para o 

coeficiente global de taxa de reação: 

rp,_ UAl c;0 1 
. -1 [1 -(1-U"'1]exp(-x)] 

K = 3M,, c;0 1(t) _ . U 

A cc ( U ) SO m 1- ' 1- - r exp(-x) 
c·· (t) u so1 

(4 .1 5) 

4.3 - Procedimento de cálculo. 

A determinação da conversão e do coefi ciente global de taxa de reação, 

através das equações (4.4) e (4. 1 5), exige a medição de uma série de vari áveis e a 
. . -

determinação de outras tantas ele dados e correlações de literatura. Estas variáveis . 
são desc ritas a seguir. 

4.3.1 - Variáveis medidas. 

São aquelas cujos valores foram obtidos por medições com instrumentos 

apropriados. As variáveis medidas foram: 

• T (0 C} , temperatura do leito. Valor: depende de cada teste. Foi obtida 

através da média temporal pelo sistema de aqui sição de dados sobre o 

tennopar MT6, seção 3.6; 

• A (m 1
) , seção transversa l do leito. Valor: 0,020 1 m2

. 
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• d (m) , diâme tro das partículas de calcário. 

• dareia(m) , diâmetro das partículas de areia do le ito. Os di âmetros d e dareia 

são representativos de partículas com distribuições granulométricas 

estreita, obtidas através de peneiras, ver secção 3.9. 

• 
• 

!Ih (kg) , massa da batelada de calcário . Valor 0,050 k? . 

J)1art"ia(kg) , massa de areia no le ito do reator. Valor 3,0 kg . 

• lMretitta(kg), massa de areia nos tubos de esvaziamento do leito. Valor: 0,2 

Kg. 

• !11etutr (kg) , massa de areia elutriada do reator. Valor: depende de cada 

teste. 

• Yca (adm) , fração de cálcio no ca lcário. Va lor: ver Tabela 3.2 

• Y,,1g (ruim) , fração de magn~sio no calcário. Valor: ver Tabela 3.2. As 

frações Yca e ~11,;- foram determinadas pelo método ICP-AES 

(Espectrometria de emissão atômica com p lasma acoplado 

indutivamente) segundo GTNÉ (1998) e confi rmadas por difração de raio

X. Essas análi ses foram realizadas por CRNKOVIC (2000); 

• PL (kgln13
), densidade do calcário natural. Valor: 2633 kg/m3

. Foi 

de terminado at ravés de medidas de massa de calcário e respectiva 

variação de vo lume ele água para amostras do calcário em d iversas 

granulometrias. 

o Cs02 (ppm), concentraÇão de S02 medida na sa!da do reator minutos 

antes da injeção do calcário. Valor: depende de cada teste; 

• Cs02 (ppm) , conccntraçrío de S02 med idas na sa ída do reator após a 

injeção do calcário. Valor: depende de cada teste. As concentrações 

foram obtidas a través ela aquisição continua de dados util izando 

analisado res de gases HORIBA. 

• Placa/ (Pa), pressão a tmosférica méd ia local. Valor: 92925 Pa. Foi 

determinada através de um barômetro de coluna de mercúrio. 

• /J.Ppo (nu11ca), diferença de pressão na placa ele orifício para medição de 

vazão de ar; 

• Pap (mmca), pressão à montante da placa de orifício . As pressões foram 

obtidas em manômetros de tubo em U. 
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o 1~ubo (C), temperatura do ar na placa de orifício. Medida através de 

tennopar acoplado ao sistema de aquisição de dados. 

4.3.2- Informações da literatura. 

Os valores dos itens descritos a seguir são necessários' na determinação da 

velocidade de mínima fluidização do leito. São eles: 

• (/}areia (fulm) , esfericidacle da areia. Valor 0,7 (GELDART,1986); 

• pareia (kglm'l), densidade ela areia de quartzo . Valor: 2650 kg/m3 

(PAGLIUSO, 1994); 

• W0 , (kg/kmol) , massa molar do ar. Valor: 28,96 kg/kmol; 

• Wca (kg/kmol), massa molar do cálcio. Valor: 40,08 kg/kmol ; 

o WMg (kgl kmol), massa molar do magnésio. Valor: 24,3 1 kg/kmol; 

• R (J/Imwi.K), constante universal dos gases. Va lor: 8314,5 J/kmoi.K 

4.3.3- Conelações obtidas na literatura. 

As variáveis descritas a seguir foram obt idas de correlações ex istentes na 

literatura que tratam sobre fluidi zação, tema complexo e extenso que está além 

do escopo deste trabalho. Estas variáveis são: 

• U (m/s) , velociclacle de fluid ização do leito . Valor: depende de cada teste. 

I . Calculada a pa11ir da vazão obtida com placa de o ri fiei o segundo norma 

ASME, incluindo todos os fatores de correção previstos pela norma 

(PAGLIUSO, 1994); 

• Emf(adm) , fração de vazio do leito na velocidade mínima de fluidização 

(WEN & YU, 1966): 

(4. 16) 

I~ 
( 

I 
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• DG (m%); coeficiente de difusão molecular na fase gasosa (FIELD et ai., 

1967): 

D = 0000217·((T+
273

'
15

))'·
75 

G ' 1200 . 
(4.17) 

• Par (kglm 3
) , densidade do ar no leito: 

p -W 
/ow l Ar 

P.-~, = R.·('i'+273,15) 
(4 .18) 

• Jlar (kg/m.s), viscosidade do a~· no leito (PAGLIUSO, 1994): 

f-IAr = 3,632· 10-s · T + l,78 162· 10-5 (4.19) 

• r/1. (m) , diâmetro de uma esfera com mesmo volume da partícula de areia 

(GELDART, D. 1986): 

d,. = 1,13 · dar<'ia (4.20) 

• Nr~, (adm) , numero de Arquimedes (\VEN & YU, 1966): 

(4 .2 1) 

• NRe_mf(adm) , numero de Reynolds na velocidade mínima de flui dização 

(WEN & YU, 1966): 

; .• 
I NRe_m/ = (11 35,7+0,0408 · N.-~J0'5 - 33,7 (4.22) 

61 



.I 

I l 
; i 
'I 

·I I I 
:: 

I 

., 

TEORIA 

• U,f (mls), velocidade mínima de fluidização do leito (WEN & YU, 

1966): 

N Rc mf · J.l Ar 
u"1 = --=-~--

PA,. d,. 

• JYheito (kg), massa do leito: 

J\1/.ei/(J = }.{Areia + J\1 L - 1\1 R e tida - J\1 Elutr 

(4.23) 

(4.24) 

• H,1 (m), altura do leito na velocidade mínima de fluidi zação 

(GELDART, D. 1986): 

. H _ J\1/.â ta 
14

- P oreia · A·(l -&mf) 
(4.25) 

o li (111) , altura do leito na velocidade de fluidização (BABU et ai. , 1978): 

( 
14 .... 132 (u u \':l ,7Js d 1.oo6 o.376 J 

_ , J · _- mf } ' ar"•ia ' P or..·iu 
H - H mf l + o937 o 126 

Um!. . P,,,. . 
(4.26) 

. 
• rh (m) , diâmetro médio de bolha no leito (STUBTNGTON et ai. , 1984): 

(4.27) 

e (!!S0 2 (kmoffmJ) , COncentração de SÜ2 entrando nO leito: 

c · _ 14,3 132 . (c~02 (PP//1). 10-6
) 

S02 - R. (T + 273,15) 
(4 .28) 

• X (adm) , fator fluxo bolha (DAVI_DSON & HARRlSON, 1963): 

6,34Hm( l J,J&m{L:tgY. J 
x = d rgd. )~ u "!r + -rt_+_,_s _ \r;...._tt...,....·, 

b ~ n ~ llif f' b 

(4.29) 

62 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5. 1 Testes realizados 

Foram realizados 9 testes para cada um dos tipos de calcários utili zados 

nesse trabalho, CI e DP respectivamente, sendo um para cada uma das 5 faixas 

estreitas e um para cada uma das 4 misturas, conforme descrito no Capítulo 3. 

A granulometria da areia formadora do leito acompanhou a granulometria 

do calcário utilizado em cada teste. O diâmetro médio das misturas foi definido e 

preparado segundo o Modelo I (Seção 3.9) que é equivalente ao diâmetro médio 

de Sauter. Os nomes dados às misturas são explicados no Capítulo 3. 

A temperatura do leito foi mantida em 850°C , variando apenas +/- 5°C 

entre todos os testes. 

A concentração de S02 na entrado do reator (CsoJ.) variou de 949 à 999 

ppm entre os ensaios. Os testes foram interrompidos quando após a introdução da 

batelada de calcário a concent ração de sol voltava a 80% da concentração de 

entrada. O tempo necessário para que isto ocon·esse chegou a 9500 s ou cerca de 

2,5 h para o calcário DP com granulometria de 385 Jlm. 

A TABE LA 5. 1 apresenta os principais parâmetros medidos em cada teste, 

incluindo temperatura média do leito, velocidade ele flu icl ização, concent ração ele 

sol na entrada do reator, redução percentual máxima da concentração de sol 
C'' -C' 

decorrente ela injeção de calcário no leito, definida por %C5~01 = -so1 
e so1 · 100 

Csr;. 

e a conversão dos calcários. 

A conversão foi determinada para dois intervalos de tempo: a) quando a 

concentração de S02 nos gases efluentes do reator atingia 80% da concentração de 

entrada, o que corresponde à máx ima conversão alcançada em cada teste, mas 

pode requer interva los el e tempo muito longos e b) a 1800s (30min), que é um 

va lor ele tempo de residência mais representati vo de processos rea is e resulta em 

uma conversão mais próxima daquela que pode ser alcançada na prática. 

63 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

TABELA 5.1 -Principais parâmetros operacionais utilizados e obtidos nos testes 

ele absorção ele S02 por calcário. 

Reduçtio Converstio Conversrio 
c.m2 

Teste T(OC) U(mls) máx. de Fina/(80%) 1800s 
Úlpm) 

Cs02(%) (%) (%) 

DP-d385 850 0,278 999 96 69,1 21,0 

CI-el385 850 0,277 949 94 13,6 12,0 

DP-d460 850 0,310 999 93 46,6 20,0 

CI-el460 850 0,345 984 80 10,2 11 ,0 

DP-d545 849 0,484 999 89 38,8 26,5 

CI-d545 850 0,484 999 65 5,7 7,0 

DP-cl650 850 0,66 1 994 72 30,6 26,4 

CI-d650 850 0,656 998 70 5,4 6,0 

DP-d775 850 0,946 995 78 26,2 27,0 

CI-d775 850 0,957 983 42 3,8 5,0 

DP-Ml -d498 850 0,343 999 90 50, I 23,0 

CI-MI-d498 850 0,346 998 76 10,8 10,0 

DP-M2-d540 850 0,477 999 81 39,6 24,5 

CI-NI2-el540 850 0,480 999 65 6,6 7,0 

DP-M3-d543 850 0,485 972 83 40,6 24,5 

Cl-M3-d543 850 0,483 978 63 6,4 7,0 

DP-M4-d61 7 850 0,658 988 88 33,3 28,0 

CI-M4-d617 850 0,661 991 78 5,0 6,0 

5.2 Calcinação 

Nas FIGURAS 5.1 e 5.2 são mostradas as concentrações de C0 2, CO, 0 2 e 

S02 durante a reação ele calcinação com sulfatação simultânea elos calcários CI e 

DP. Observa-se que no momento da injeção de calcário houve uma queda na 

concentração de 0 2 e um aumento simultâneo nas concentrações de C0 2 e CO, 

indicando a ocorrência do processo de calcinação. A fração indicada ele CO é 

64 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

muito menor que a de co2 e sua medida pode ter sido influenciada pela presença 

mais forte deste último gás, que também absorve no IV. De qualquer modo há 

possivelmente pouca conseqüência para o processo. O teor de 0 2 cai devido à 

reação de sulfatação que utiliza este gás e à diluição da atmosfera do leito pela 

brusca liberação de co2 durante o processo. 

Observa-se que o tempo de calcinação para os dois calcários é 

praticamente o mesmo na temperatura de 850°C, cerca de 80s. O calcário Cl 

apresenta valor máximo de emissão ele co2 de l ,o% vol e 25 ppm co enquanto o 

calcário DP apresenta um pico de emissão de C02 de I ,2 % vol e CO de 2200 

ppm. A absorção de S02 simultânea à calcinação é mais intensa para o calcário 

DP, que passa de uma concentração inicial de S02 de 999 ppm no início da 

calcinação para 150 ppm ao final, enquanto o calcário CI passa ele 999 ppm para 

380 ppm. Este comportamento também é observado para as outras granulometrias 

estudas neste trabalho, Apêndice A. 

1400 I 
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... ~ __ ,.._. 
1000 " 'n; (_,._..._~_ .... 1.~ o 02 o 800 ... 
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" u 600 c 
o 
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co2 ~ -.---.-

S02 (ppm) so2 
200 C02 (%vol)x 1 

co 
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FIGURA 5.1 - Período inicial da reação do calcário Cl-d545, temperatura do leito 

de 850°C, velocidade de fluidização 0,484 m/s; razão UIU11!F 4, 15; X = 2.44. 
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FIGURA 5.2- Período inicial da reação do calcário DP-d545, temperatura do leito 

de 850°C. velocidade de fluidi zação 0,484 m/s; razão UIU,t=4, 15; O = 2,44. 

A FIGURA 5.3 mostra a calcinação da mistura M2 do calcário CI, 

formada a partir das t'aixas estreitas uti lizas neste traba lho. O diâmetro médio é de 

540 pm e a distribuição de tamanhos aproximadamente normal (Seção 4. 1). 

Comparando a faixa estreita de 545 e a mistura ele 540 pm, fiGURAS 5. 1 

e 5.3, observa-se que há diferença significativa no comp01iamento da calcinação. 

O pico de C02 da mistura tem valor ele 7% vo l. , contra cerca de I 0% vol. da faixa 

estreita. Por outro lado, o período de calcinação é maior, cerca de 180 s para a 

mistura contra 80 s para a tàixa estreita. 

Esta diferença possivelmente decorre da presença, na mistura, de fi·ações 

de maior diâmetro que calcinam mais lentamente. Nota-se entretanto que em 

interva los de tempo tão cuttos como 250s após a injeção de calcário, a 

concentração de so2 passa a ser praticamente idêntica para os dois casos. lsto 

mostra que nos tempos de residência de material sólido nos leitos tluidizados, 

tipicamente 30 min ou mais, os comportamentos da mistura e da faixa estreita 

produzirão os mesmos resultados na absorção de S02. Ao repetir a comparação 

acima para o calcário DP, FIGURAS 5.2 e 5.4, não se observa diferença 

significativa entre faixa estreita e mistura no comportamento da calcinação. 

Provavelmente isso se deve ao fato do calcário DP ser mais poroso que o CI o que 
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tàci lita a calcinação, minimizando o efeito do tamanho das partículas maiores que 

compõem a mistura. 
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FIGURA 5.3- Período inicial de reação da mistura granulométrica CI-M2-d540, 

temperatura do leito de 850°C, velocidade de fluidização 0,483 m/s; razão 

UIU,J.F4 , li ; X= 2,46. 
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FIGURA 5.4- Período inicial de reação da mistura granu lométrica DP-l\112-d540, 

temperatura do leito de 850°C, velocidade de tluidização 0,483 m/s; razão 

UIU111_F4,11 ; X= 2,46. 
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5.3- Sulfatação. 

A FIGURA 5.5 mostra os resultados obtidos na sulfatação do calcário Cl 

para as diferentes granulometrias utili zadas neste trabalho e a FIGURA 5.6 mostra 

o mesmo para o calcário DP. Aparentemente há grande influência do tamanho da 

partícula de calcário na absorção de S02, porém a comparação entre as diferentes 

granulometrias deve ser feita com cautela. A velocidade de flu idização aumenta 

com o tamanho da partícula (Tabela 5.1 ), o que aumenta proporcionalmente a 

descarga de S02, mantida constante sua concentração de entrada. Desta forma as 

relações Ca/S e Mg/S no interior do leito são alteradas, uma vez que a massa de 

calcário injetada é a mesma em todos os testes. 

Nota-se que o calcário DP mantêm-se ativo por muito mais tempo, cerca 

de três vezes mais que o CI. Como os parâmetros massa de calcário injetada, 

velocidade de fluidização e concentração ele S02 na entrada elo reator são iguais, 

para cada par de testes de mesmo diâmetro, isto mostra que o calcário DP tem 

maior capacidade de absorção de S02 do que o Cl. 

De maneira geral a diminuição da granulometria do calcário parece sempre 

proporcionar aumento na absorção de S02 pelo calcário, este fato pode ser 

explicado pela maior área especí fi ca e pela calcinação mais rápida e mais 

completa apresentada pelas partículas de menor dimensão. O uso de partículas 

muito pequenas em leito fluidi zado é limitado entretanto pela elutriação do 

material devido à sua baixa velocidade terminal e pelo fa to de partículas muito 

pequenas terem a tendência de se aglomerarem (KATO et ai. ( 1994)), o que não 

ocorreu com as faixas estudadas, como mostrou o exame do material sólido 

separado pelo ciclone. 
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FIGURA 5.5 - Testes realizados com o calcário CI, comparando o efeito do 

diâmetro da pat1Ícula na absorção de so2 para as cinco fa ixas est reitas utilizadas 

neste traba lho. 
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FIGURA 5.6 - Testes reali zados com o calcário DP. comparando o efeito do 

diâmetro da part ícula na absorção de so2 para as cinco fa ixas estreitas uti lizadas 

neste traba lho. 
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A FIGURA 5.7 compara o desempenho elos calcários CI e DP na absorção 

de S02 com partículas ele diâmetro ele 385~tm . O calcário DP mantém-se efetivo 

na absorção de S02 por cerca de 9000s, enquanto o CI o fa z por um intervalo ele 

tempo três vezes menor, ou seja, 3000s. A cornparação com as demais 

granu lometrias mostra a mesma tendência e pode ser vista no apêndice B. 
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FLGURA 5.7 - Comparação da absorção de S02, pelos calcários CI e DP, para 

diâmetro da patiícula de 385 ~m e temperatura de 850 °C. 

As FIGURAS 5.8 a 5.1 O contrapõem a capacidade de absorção ele S0 2 de 

misturas granulométricas e fai xas estreitas do calcá rio Cl. Na FIGURA 5.8 a !àixa 

estreita de 460 pm é comparada com a mistura ele diâmetro médio ele 498 pm e 

distribuição ele tamanhos aproximadamente nonnal. Nota-se que logo após um 

intervalo ele tempo que corresponde aproximadamente ao da calcinação as curvas 

da mistura e da tàixa estreita se unem e mostram um comportamento idêntico. 

A FlGURA 5.9 é semelhante à 5.8, mas compara a tà ixa estreita 545 ~un 

com as distribuições M2 e M3 ele mesmo diâmetro. A mistura M2 tem 

distribuição aproximadamente normal e a M3 distribuição aproximadamente 

plana. O comportamento é semelhante ao discutido acima, indicando pouca 

influência da forma da distribuição sobre os resultados. Finalmente a FIGURA 
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5.1 O compara a faixa estreita de 650 pm com a mistura de 617 ~un de diâmetro 

médio e distribuição aproximadamente normal. Novamente os resultados são 

semelhantes, embora não tão próximos como nos casos anteriores, o que pode ser 

explicado pela menor coincidência de diâmetros que oco1Te neste caso (650/617) 
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As FIGURAS 5. 11 a 5.13 fazem a mesma comparação apresentada aci ma, 

agora para o calcário DP. Os resultados são semelhantes. 

1 200 ~------------------------------------------------------~ 

~ ,:::r=~ ~ = = = == _ D_P-:.II -<1
4jt .. 

N o 
C/) 

,g 600 
o-
g 
c: 
~ 400 
c: 
o 
u 

DP-d460 

0 +-----~------~----~------~------~----~----~ 

o 1000 2000 3000 4000 

Tempo (s) 

5000 6000 7000 

DP-1,\1-<1498 

DP-<1460 

8000 

72 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

FIGURA 5.11 - Comparação da capacidade de absorção de S02 do calcário DP 

feita entre a mistura DP-M l -d498 e a faixa estreita DP-d460, temperatura dos 

testes de 850 °C. 
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FIGURA 5.13 - Comparação da capacidade de absorção ele S02 do calcário DP, 

feita entre a mistura DP-M4-d61 7 e a faixa estreita DP-d650, temperatura dos 

testes de 850 °C. 

De modo geral, verifica-se que as curvas de remoção de S02 das tà ixas 

granulométricas estreitas e das misturas com mesmo diâmetro médio mantêm 

alguma separação entre si apenas na região de calcinação, vindo a se unificar no 

restante do processo. 

Deve-se considerar que da manetra como foram preparadas as misturas 

(Modelo I , Cap 3), um dado diâmetro médio mantém uma relação com a área 

superficial externa da massa de partículas que não depende da distribuição de 

tamanhos. Em outras palavras, a mesma massa de calcário, com o mesmo 

diâmetro médio tem a mesma area superficial externa, qualquer que seja sua 

distriuição granulométrica. 

Como a calcinação é um fenômeno que ocorre de dentro para for a da 

part ícula, provavelmente com grande pressão interna, a igualdade ou não das áreas 

superfi ciais é de menor importância para este processo que possivelmente 

depende mais do caminho a ser percorrido pelo gás co2 ou seja, da porosidade e 

do diâmetro elo material. Desta forma é possível produzir curvas distintas para 

diâmetros médios equ ivalentes. 

Na sul fatação, fenômeno que ocorre de fora para dentro, a área externa da 

partícula é rapidamente recoberta pelo sul fato formado. Se esta camada de sul fa to 

for suficientemente espessa para bloquear a entrada dos poros, então a área 

superfi cial externa assumirá o comando do processo, que passará a ser difusivo, 

ele modo semelhante ao que ocorre na transferência do calor (PAGLJ USO, 1994). 

O là to das curvas ele diâmetros uniformes e de misturas de mesmo diâmetro 

médio produzirem resultados praticamente idênticos durante a sulfatação pode 

indicar que isto de tà to ocorra e que o processo seja dominado pela difu são iônica. 

Comparando-se os calcário CI e DP nota-se ainda que: a) o CI remove 

pequena quantidade de S02 e seu processo termina rapidamente e b) o DP remove 

quantidade significativamente maior, mantendo-se ati vo por aproximadamente o 

triplo elo tempo. Isto leva a crer que para o Cl o processo ocorra 

predominantemente na superficie ela partícula, havendo pouca sul fatação interna 

do material, talvez em razão ele sua pouca porosidade. Por outro lado o DP, mais 
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poroso, continuaria com o processo de remoção de S02, mesmo depois de 

formada a camada superficial de sulfatos, que dificultaria, mas não impediria a 

utilização da maior parte dos reagentes (CaO e MgO) disponíveis no interior da 

partícula. 

DAM-JOHANSEN, HANSEN & OSTEGAARD (1 99 lb) chegam à 

conclusão semelhante, de que o retorno da concentração de S02 ao seu valor 

inicial é possivelmente governado pela difusão de so2 através da camada de 

produto formada na superfície externa da partícula. 

Considere-se que durante a sulfatação o CaCOJ e o MgCOJ são 

substituídos respectivamente por CaS0-1 e MgS0-1, que ocupam volume maior que 

seus antecessores e os poros da partícula vão sendo bloqueados à medida que são 

formadas camadas reagidas de sulfato de cálcio e magnésio no seu interior. 

Portanto quanto maior a quantidade de poros suficientemente grandes do calcário, 

maior é sua área superficial inicial e a facilidade do so2 para reagir com o interior 

da partícula, e maior a quantidade de caminhos para a liberação de C0 2. 

~ CAMARGO (200 I) testou os calcários CI e DP com faixa estreita de 545 

pm e temperatura de 850°C e obteve resultados semelhantes aos deste trabalho. 

~stes mesmos materiais fo ram ainda pesquisados em balança termograv imétrica, 

quando foi confirmada a clara diferença entre as suas capacidades de absorção ele 

S0 2 (CRNKOVIC (2003)). 

5.4- Conversão (X(t)) 

Nas FIGURAS 5. 14 e 5. 15 são mostradas as curvas de conversão para os 

calcá rios CI e DP respectiva mente. Observa-se que as partículas ele calcá rio de 

diâmetro menor apresentam maior conversão, o que é possivelmente conseqüência 

ela maior superfície de reação das partículas menores e da redução relat iva da 

resistência ao transporte de massa intrapartícula. Embora as curvas de conversão 

já mostrem uma tendência assintótica ao final dos testes, evidenciando que 

partículas de diâmetros diferentes realmente produzirão conversões finais 
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diferentes quando o tempo tende a infinito, é necessária alguma cautela na 

apreciação destes resultados, conforme discutido no início da Seção 5.3. 

A FIGURA 5. 16 compara a conversão entre os calcários CI e DP de 

granulometria de 385 pm. O comportamento para as demais granulometrias é 

qualitativamente semelhante. Nota-se que a conversão do calcário DP foi muito 

maior que a do calcário CI e que foi necessário um intervalo de tempo muito 

maior para ser alcançada, fato também observado por CAMARGO (200 I) que 

estudou estes calcários em condições similares à deste trabalho. 

Note-se que todas as curvas de conversão atingem um valor máximo onde 

praticamente cessa a reação, valor este sempre menor que I kmolso2lkmol(ca+.lfgJ, 

que é a condição em que todo o reagente contido na partícula teria reagido na 

remoção do S02. Esse fato se deve, conforme discutido anteriormente, à formação 

sobre a partícula da camada externa de sulfatos (CaS0.1 e MgSO., ) e à obstrução 

dos poros no seu interior, que torna impossível o contato do S02 com o CaO e 

MgO restantes. 
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FrGURA 5. 14 - Conversão X(t) do calcário CI para as c1nco faixas estreitas 

utili zadas neste trabalho com valor limite definido pelo retorno da concentração 

de SOz na saída do reator a 80% do valor de entrada. 

Este efeito é muito ma1s pronunciado para calcário CI, que atinge uma 

conversão máxima ele O, 14 kmoiSOv' kmol(Ca+Mg) quando partículas de 385 pm 
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são utilizadas, do que para o DP, onde a conversão máxima chega a O, 7 para o 

mesmo diâmetro de partícula, o que indica que 70% de seus resgentes, CaO e 

MgO, foram utuilizados na remoção do S02. 
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FIGURA 5.16 - Conversão X(t) dos calcários CI e DP com granulometria de 385 

pm com valor limite definido pelo retorno da concentração de S02 na saída do 

reator a 80% do valor de entrada. 

As FIGURAS 5.17 e 5.18 mostram a conversão para as misturas M2 e M3 

preparadas com o calcário CI com diâmetros médios respectivamente de 540 pm 

(distribuição normal) e 543 pm (distribuição plana) . As curvas de conversão das 

misturas M2 e M3 estão bem próximas daquela obtida com a faixa estreita de 545 

~un, o que mostra que o modelo utilizado para calcular o diâmetro médio das 

misturas foi coerente com a física do processo e que este não depende da forma da 

distribuição granulométrica dos materiais, novamente evidenciando que a área 

superficial externa é que comanda o processo (Seção 5.3). 
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concentração de S02 na saída do reator a 80% do va lor de entrada. 

5.5- Taxa de couversfio (dX/dt) 

As FIGURAS 5. 19 e 5.20 mostram a evolução da taxa de conversão 

(ciX/clt) ao longo elo tempo para as cinco granulometrias dos calcários estudados 

na temperatura de 850 °C. A taxa ele conversão mostra-se rápida no inicio ela 

reação atingindo um valor máximo para cada granulometria e, em seguida, 

decresce ao longo do tempo. Nota-se que a o va lor máximo ela taxa obtida para o 

calcário DP é maior que a do calcário Cl, comparados na mesma granu lometria, e 

que a diminuição da taxa ao longo do tempo é bem mais lenta para o calcário DP. 

Esse comportamento pode ser explicado pela estrutura mais porosa que teria o 

calcário DP, o que faria com que a formação da camada superficial de sultàtos, 

capaz de bloquear os poros do material , fosse mais lenta. 

O mesmo comportamento qualitati vo de taxa de conversão foi observado 

por CRNKOY IC (2003) em balança termogravimétrica. 

Observa-se que a taxa de conversão máxima atingida pelos diferentes 

calcários é proporcional ao diâmetro da pa1tícula. Este comp01tamento encontra 
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explicação no fato da taxa de conversão ser diretamente dependente da velocidade 

de fluidização (Eq. 4.3) e a velocidade de fluidização ser função da granulometria 

do particulado formador do leito (Seção 4.2), que neste trabalho acompanhou a 

granulometria do calcário. As partículas de calcário mais grossas apresentam taxas 

de conversão e conversão inicialmente maiores que as partículas mais finas, mas 

isto decorre da maior disponibilidade de reagente (S02), que é consequência da 

maior velocidade de tluidização. De fato se todos os testes tivessem sido 

realizados com uma única velocidade de tluidização para todas as granulometrias 

de calcário, os calcários de menor granulometria teriam taxa de conversão 

máxima maiores que os de granulometria maior (DA SILVA, 200 I). 

As taxas de conversão para as misturas apresentam comportamento similar 

ao das faixas estreitas e são apresentadas no Apêndice C. 
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5.6- C oeficiente global de taxa de reação (K(t)) 

A literatura de processos reati vos de bateladas em reatores de leito 

nuidizado utili za um procedimento clássico para o estabelecimento de 

coetl cientes g loba is de taxa de reação para reações heterogêneas que se 

desenvo lvem na fase do particulado. Nesse procedimento, uma expressão é 

desenvo lvida para a taxa de reação em função da concentração do gás relevante na 

fase do particulado, e de um coe fi ciente global de taxa de reação. A concentração 

do gás relevante na fase do part iculado é obtida aplicando-se o modelo de Orcutt. 

(Seção 4.2). 

As FIGURAS 5.21 e 5.22 mostram os resultados obtidos pa ra os diâmetros 

de partícula de 460, 545, 650 e 775 11111 para os calcá rios Cl e DP respectivamente. 

Observa-se que de modo geral o coefi ciente g lobal de taxa de reação do calcário 

DP é aproximadamente uma ordem de g randeza maior que o do calcário CI. 

As FIGURAS 5.23 e 5.24 mostram que o modelo fisico para coefi ciente 

g lobal de taxa de reação pode assumir um comportamento anômalo para as 
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granulometrias de calcário de 385 pm. DA SJL VA (200 l) também observou esse 

comportamento em seus ensaios utilizando uma granulometria de 390 ~un tanto 

para o material do leito quanto para o calcário testado e temperatura de teste de 

850°C. Segundo .tvfJLIOLI (200 I), se o coefi ciente de transporte de massa entre 

as fases de bolhas e particulado fo r subestimado, ocorrerá transpo11e de massa 

insuficiente entre as fases, não compatível com as medições experimentais de 

concentração do gás reativo de descarga do reator. Assim, dos cálculos podem 

resultar concentrações do gás reativo na fase do particulado irreais (negativas), 

gerando valores sem sentido físico para o coeficiente global de taxa de reação. 

Nas FIGURAS 5.25 e 5.26 observa-se a evolução do coeficiente global de 

taxa de reação para os calcários CI e DP, respectivamente, comparando as 

misturas M2 de diâmetro de 540 pm, M3 de diâmetro 543 pm e a faixa estreita de 

diâmetro 545 ~un . Para o calcário CI o coeficiente global de taxa de reação das 

misturas teve um va lor bem próximo do da faixa estreita correspondente, já para o 

calcário DP não observou-se essa relação. 
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FIGURA 5.26 - Coeficiente global de taxa de reação para o calcário DP. 

comparando as misturas M2, M3 e a fai xa estreita com diâmetros respectivamente 

de 540, 543 e 545 pm na temperatura ele 850°C. 

O coeficiente global el e taxa de reação leva em conta as resistências 

externas (gás e emulsão) e internas à partícula, que são oferecidas ao transporte 

el e S0 2. Como as condições externas são as mesmas para tà ixas estreitas e 

misturas de mesmo diâmetro, a variabilidade de K observada nos primeiros I 000 s 

para o calcário DP deve ser atribuída ao efeito interno à partícula. De fa to, 

observa-se (FIGURAS 5. li a 5. 13) que nos instantes iniciais da '\ção as curvas 

de sulfataçào, que são a base para o cálculo de K, são diferentes para misturas e 

faixas estreitas de mesmo diâmetro do calcá rio DP. Isto é possivelmente um efeito 

da calcinação, que depende mais do diâmetro que da área superficial ex terna elas 

partículas. 

É poss ível também que o modelo utili zado para o cálculo de K seja muito 

sensível às concentrações observadas no início da reação e produza valores 

artificialmente diferentes, como observado por CA1\11ARGO (2001). 

A Tabela 5.2 compara alguns resultados obtidos neste e em outros 

trabalhos realizados no NETeF. Nota-se que de modo geral os valores de 

conversão são coerentes e que os resultados deste parâmetro obtidos no presente 

trabalho são ligeiramente inferiores aos de Da Silva (200 1) e de Camargo (200 l ). 
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A explicação pode seu encontrada no critério adotado para interrupção da reação, 

que neste trabalho foi o retorno da concentração de S02 na descarga do reator a 

80% do seu valor de entrada e nos demais foi ele 90%, o que permite conversões 

ligeiramente maiores. Já o coeficiente global de taxa ele reação, comparado em seu 

valor máximo mostra uma variacão muito grande entre os trabalhos, acima de 

uma odem de grandeza, evidenciando a sensibilidade deste coeficiente às medidas 

transientes realizadas nos instantes iniciais da reação. 

TABELA 5.2- Comparação ele alguns resultados de parâmetros reativos obtidos 

neste traba lho com resultados obtidos por trabalhos anteriores realizados no 

Net&F. 

DA SILVA (2001): CAMARGO (2001): Este trabalho 

T=850°C T=850°C T=850°C: 

D XII K d XJ K d xilil K 

()1111) (K~1 ) (M~x . ) üun) 
( K.~1 ) 

(M{tx.) üun) 
~tJd.S02 

( K ) 
(1vl;íx.) 

Kmi(Cu) (nlls) K,.,.,.I(Ca~.\(6) (nlls) Kh"l>i(Cu,. .\f~) (nlls) 

Calcário C J 

390 0,25 385 0, 14 - - ~- -

462 O, 13 460 O, lO 0, 16 - - ~-

545 0, 10 I ,5 545 0, 10 1,23 545 0,06 0, 10 

650 0,06 0,5 545 0,09 2,68 650 0,05 0,2 1 

770 0,05 0,3 775 0,04 O, 1 
- ~-

Calcá do DP 

385 0,70 - - ~- -

545 0,64 0,64 460 0,50 3 -

545 0,65 0,9 1 545 0,4 1 0,9 -

650 0,3 1 0,2 1 - - ~-

775 0,26 0,53 - - ~-

Q # Conversão obtida até a concentração de S0 2 voltar a 95% da inicial de 

1000 ppm. 

• ## Conversão obtida até a concentração de S02 voltar a 80% da inicial de 

1000 ppm. 
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5.7- Calculo dos parâmetros reativos para misturas 

Utilizando os modelos l e 2 (Eq. 4.1 e 4.2), foram calculadas a conversão 

e a taxa de conversão, para granulometrias iguais às das misturas utilizadas neste 

trabalho. Esses valores foram comparados com os obtidos experimentalmente. 

Modelo l 

\}' - l 

- L:(~) ( 4.1) 

Modelo 2 

(4.2) 

Onde: \f1 parâmetro a ser calculado para as misturas. 

~ parâmetro determinado para as faixas est reitas 

x; representa a fração mássica com que cada fai xa contribui para a 

formação elas misturas. 

Como não foi possível obter os va lores do coeficiente global de taxa de 

reação para a tàixa estreita de 385, não se pôde ap licar os modelos pa ra este 

parâmetro, pois todas as misturas tem uma fração dessa fai xa estreita em sua 

composição 

5.7.1- Conversão 

A conversão é obtida pela Eq. 4.4, 

I [ cs (f)} 
X(t) = 1 

UACc J 1- so1 lt 

( 

/ y J sol c·· 
1 Á } ca M:.; o S0 1 
fVl --+--

L Wca WAfg 

(4.4) 
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A TABELA 5.3 mostra como foi calculada a conversão para a mistura Ml 

de diâmetro médio de 498 ~un dO calcário CI e a TABELA 5.4 faz o mesmo para 

o calcário DP. Os valores da conversão calculados para todas as misturas estão 

sintetizados na TABELA 5. 5, que os compara os valores obtidos 

ex per i mentalmente. 

X i 
(KmoiS02tKmol 

de Ca+Mg) 
0,038 
0,054 
0,057 
0,102 

F ração faixa 
estreita na 
mistura (xi) 

0,050 
0,100 
0,300 
0,450 

Fração 
Acumulada 

O 084 l<molso21Kmol 

TABELA 5.4- Conversão (X) calculada )ara Mistura I - DP 

X i 
(l<moiS02tKmol 

de Ca+Mg) 

0,262 
0,306 
0,388 
0,466 

F ração faixa 
estreita na 
mistura (xi) 

0,050 
0,100 
0,300 
0,450 

Fração 
Acumulada 

xi!Xi 

xi/Xi 

0,00190 
0,00540 
0,01710 
0,04590 

x i·~xi 

Nota-se que o Modelo l reproduz de forma bastante fiel os resultado~ 

experimentais das misturas, exceto para a mistura M I . onde os dados 

experimentais diferem em 40% do va lor calculado para o calcário Cl e 20% para o 

DP. Provavelmente isto se deve ao fato da mistura Ml de granulometria média de 

498 ~tm ser composta na sua maior parte (55%) pelas faixas estreitas de 460 e 385 

pm, o que mostraria uma forte influência das partículas menores no processo. O 

Modelo 2 fornece resultados menos precisos. As FIGURAS 5.27 e 5.28, mostram 

graficamente os resultados da Tabela 5.5. 
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TABELA 5.5- Conversão (X) calculada e obtida experimentalmente para as 
misturas estudas. 

0,12 

I Modelo 1 1/I(xi/Xi) I 0,11 

0,1 

f 
J 0,09 
41 

"O 

~ 0,08 

§ 
~ 0,07 
E 
:.:: 

0,06 

0,05 

0,04 

... 

• 
~-

M1 

-
Modelo2 r(xi/Xi) 

- J Experimerto 
-

~ 

____._ 
(I 

t 

M2 M3 M4 

HGURA 5.27 - Conversões calculada e obtida experimentalmente utilizando os 

Modelos I e 2. para as misturas M I, M2, MJ e M4 ele calcário Cl. 
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0,540 

0,490 

f 
1'3 
o 0,440 
~ 

"C 

õ 
E 

~ 
~ 0,390 
õ 
E 
~ 

0,340 

0,290 

... 

• 

M1 

r 

• 

M2 

,- -
• Modelo 1 1/I:(xi/Xi) 

Modelo2 I:(xi/Xi) 

"" Experimento 
'- -

--

• ... 

i 
M3 M4 

FIGURA 5.28 - Conversões calcu lada e obtida experimentalmente utili zando os 

Modelos I e 2, para as misturas M I, M2, M3 e M4 de calcário DP. 

5. 7.2- Taxa de Conversão 

A taxa de conversão é calculada pela Eq. 4.3, 

A TABELA 5.6 mostra como foi calculada a taxa conversão para a 

mistura M2 de diâmetro médio de 540 pm de calcário CT e a TABELA 5. 7 faz o 

mesmo para o calcário DP. Os va lores calculados da conversão para todas as 

misturas estão sintetizados na TABELA 5.8, que compara os va lores obtidos 

experimentalmente com os calculados. As Figuras 5.29 e 5.30 mostram os 

resultados graficamente. Nota-se que novamente o Modelo I reproduz bem os 

resultados experimentais, com maior precisão do que ocorre com o Modelo 2. 
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TABELA 5.6- Taxa de conversão (dX/dt) calculada para Mistura 2- CI 
Taxa de conversão calculada para M2-d·540 J.Jm calcário CI 

Faixas dXi/dt Fração da 
Fração 

es treitas ( l<moiSO 2A<mol faixa estreita 
Acumulada 

xi,( dXi/dt) xi·xdXi/dt 

(IJm) de Ca+Mg) na mistura 

775 1,60E·04 0,050 0,050 312,500 0,00001 
650 2,00E·04 0,150 0,200 750,000 0,00003 
545 1,20E·04 0,600 0,800 5000,000 0,00007 
460 1,00E·04 0,150 0,950 1500,000 0,00002 
385 900E·05 0050 1000 555 556 0 00000 

Modelol= 1tSoma(xi,{dXi/dt)) 1,23E-04 Kmolso2A<mol cca+Mg).s 

Modelo2= Soma(xi,{dXiA:It)) 1,30E-04 Kmolso2A<mol (Ca+.Vlg) s 

TABELA 5.7- Taxa de conversão (dX/dt) calculada para Mistura 2 - DP 

Taxa de conversão calculadapara M2·d·540 I-IIT\ calcário DP 
Faixas dXiJtit Fração da 

Fração 
estre itas (KrroiS02A<rrol de fa ixa estre ita xL(dX i,é!t) xi·•·dXi,é!t 

(f.Jm) Ca+Mg) na nistura 
Acurn.Jiada 

775 3,20E ·04 0,050 0,050 156,250 0,00002 
650 2,00E·04 0,150 0,200 750,000 0,00003 
545 1,80E·04 0,600 0,800 3333,333 0,00011 
460 1,20E ·04 0,150 0,950 1250,000 0,00002 
385 1 10E ·04 0050 1 000 454 545 000001 

Modelo1= 1tSoma(xi.(dXi,é!t)) 1,68E-04 f<rmlso2A<rrol (ca-tNg) s 

Modelo2= Soma(xi~dX i ,é!t)) 1,78E-04 Krmlso2A<rml (Ga+I\'Q!).s 
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+ Modelo1 
1/~{xi/{dXildl)) 

Á Modelo2 ~{xi/{dXildt) 

2,30E-04 
A Experimento 

--

"! 
O> 

::lE 
+ • 
IV 
(.) • • 41 
"O 1 ,SOE-04 
õ 
E 
~ 
N 
o 
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~ • • 
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FIGURA 5.30 - Taxa de conversão calculada e obtida experimentalmente 

utilizando os modelos J e 2. para as misturas Ml , M2, M3 e M4 de calcário DP. 
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6- CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1- Conclusões 

A reatividade do calcário DP mostrou-se sempre maior que a do Cl, o que 

está de acordo com os resultados obtidos por COSTA (2000) e CAMARGO 

(2001) em leito fluidizaclo , e por CRNKOVIC (2003) em balança 

termogravi métrica. 

Durante a sulfatação, o comportamento elas misturas preparadas a partir 

das faixas estreitas de acordo com o Modelo I, mostrou-se praticamente idêntico 

ao das faixas estreitas de mesmo diâmetro , exceto no período em que houve 

calcinação simultânea. 

Esta divergência possivelmente pode ser atibuida à maior dificuldade de 

calcinação das partículas de maior diâmetro que compõem as misturas. Uma vez 

que a calcinação ocorre de dentro para fora , promovida pela pressão do gás C02, 

que se forma no interi or da partícula, o diâmetro e a porosidade devem ser 

parâmetros mais importantes para o processo do que a ára superficial. 

Na calcinação o processo mostrou-se mais lento para o calc;írio DP em 

relação à faixa estreita de mesmo diâmetro, mas não mostrou diferença para o 

calcá rio Cl. 

De modo geral os parâmetros reativos de misturas e faixas estreitas foram 

muito próximos quando comparados no mesmo diâmetro, indi cando que é 

possível prever propriedades elas misturas estudando apenas as faixas estreitas. O 

tipo de di stribuição da mistura não afetou significativamente os resultados. 
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Não foi possíve l estudar o coeficiente global de taxa de reação para a 

faixa estreita mais fina e, conseqiientemente, para as misturas produzidas a partir 

delas, porque o modelo que calcula este parâmetro mostrou-se inconsistente com 

diâmetros de partícula pequenos, corno já observou DA SI LV A (200 I). 

O Modelo I pressupõe igualdade .de área superficial externa para a 

mesma massa de partículas, quer sejam faixas es treitas ou distribuições de 

mesmo diâmetro médio. O fato de ter havido muito boa concordância entre as 

faixas estreitas e as distribuições amplas dtfrante a sulfatação sugere que a área 

ex terna possa ser o parâmetro controlador do processo, que neste caso ocorreri a 

por difusão iônica. 

O processo de conversão mostrou-se mai s eficaz para o calcário DP. 

chegando a 70% para as partículas de 385 ~un. Atribui-se este efeito ao fato deste 

materi al se r mais poroso que o CI e capaz de absorver o S02 internamente, a 

despeito ela camada exte rna de sulfato fo rmada sobre a partícul a. O calcári o Cl 

foi capaz de conversões bem mais modestas, 14% no máximo para partículas de 

.185 ~un el e di âmetro, e aq ui a sul fa tação ocorreri a preclomenantemente na 

superfície da pnrtícul n. 

Embora os resultados de conversão dos calcário Cl e DP difiram 

fo rtemente como indicado acima, alguma cautela é necessearia na utili zação 

desta informação, visto que estes vnlores sâo obtidos em tempos muito longos, 

cerca el e 2,5h para o DP, que na práti cn dificilmente seri am exequíveis no interi or 

de um rentor fluidi zado. Para tempos de residência menores, os resultndos dos 

do is calcá ri os são mais próximos. 

6.2- Sugestões 

Seria interessante estudar melhor n estrutura de poros dos dois calcá ri os 

utili zados neste tra balho, em particular a do PP por causa de sua alta rentividnde. 

para verificar se de fato o processo ocorre por difusão iôni ca e é a áren 

superficial quem o controla. 
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A inclusão de partículas de calcário com diâmetros ainda menores do que 

aqueles utilizados neste trabalho pode levar à elutriação deste material e desta 

forma trazer erros ou imposs ibilitar o cálculo das propriedades reativas das 

mi sturas a partir do estudo experime ntal das faixa s estreitas, conforme 

pretendido. Como materia l muito fin o pode estar presen te nos calcá ri os 

comerciais, seria interessante estabelecer o limite de tamanho de partícula para o 

qual a correlação para x seja consistente com o modelo. 
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APÊNDICE A 

Este apêndice contém todos os gráficos de concentração de C02, CO e 02 e S02 

para os dois tipos de calcários CI e DP e os diâmetros de calcário utilizados neste 

trabalho. 
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FIGURA A.l - Período inicial da reação do calcário CI-d385, temperatura do 

leito de 850°C, velocidade de fluidi zação 0,277 m/s; UIU11.t= 4,79; X= 1,97. 
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FIGURA A.2- Período inicial da reação do calcário DP-d385, temperatura do 

leito de 850°C, velocidade de fluidização 0,278 m/s; UIU11,r 4,79; X = 1,97. 
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leito de 850°C, velocidade ele t1uiclização 0,345 m/s; U!Um.F 4, 15; X = 2,3 1. 
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FIGUR..'-\ A5- Período inicial da r~ação do calcário CI-d545, temperatura do 

leito de S50°C, velocidade de fluidização 0,484 m/s; U/U",r 4, l5; X = 2,44. 
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FIGURA :\.6- Período inicial da reação do calcário DP-d545, temperatura do 

leito de S50"C, velocidade de fluid.ização 0,484 m/s; UIU,,r 4,1 5; X = 2,44. 
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FIGURA A.7- Período inicial da reação do calcário CI-d650, temperatura do 

leito de 850°C, velocidade de fluidização 0,656 m/s; UIU111,t= 3,97; X = 2,74. 

1800 

1600 -

1400 
" 

1200 
o 

j 1000 
c 
~ o 800 c: o 
u 

600 

400 

200 

,..,... 

Á< 02 

~ 
-

~ · 
ur-ustio--\ ~2 S02(ppm) -

\ ~ C02 (%vol)x1 00 

0\_ 
02 (%vol)x50 

- CO(ppmY10 
o 

o 100 200 300 400 500 

Tempo {s) 

FIGURA A.8- Período inicial da reação do calcário DP-d650, temperatura do 
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FIGURA A.9- Período inicial da reação do calcário CT-d775, temperatura do 

leito de 850°C, velocidade de fluidização 0,957 m/s; U/U11,r 4,10; X = 2,89. 
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FIGURA A.ll- Período inicial da reação do calcário CI-M l -d498, temperatura 

do leito de 850°C, velocidade de fluidização 0,346 m/s; UIUmr 4, 16;X = 2,30. 
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FIGURA A. 14- Período inicial da reação do calcário DP-M2-d540, temperatura 
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- FIGURA A.l5- Período inicial da reação do calcário CI-M3-d543, temperatura 

do leito de 850°C, velocidade de t1uidização 0,483 m/s; U!Umr 4, 14; X = 2,44. 
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FIGURA A.l6- Período inicial da reação do calcário DP-M3-d543, temperatura 
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FIGURA A.17- Período inic ial da reação do calcário CI-M4-d6 l7, temperatura 

do leito de 850°C, velocidade de fluidização 0,66 1 m/s; UIU11,;= 4,00; X = 2,72. 
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FIGURA A. 18- Período inicial da reação do calcário DP-M4-d6 17, temperatura 
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APÊNDICE B 

Comparação da absorção de S02 pelos calcários CI e DP para os diâmetros de 

partícula utilizados neste trabalho. 
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FIGURA B.l - Comparação da absorção de S02, entre o calcário CI e o DP, para 

diâmetro da partícula de calcário de 385 ftlll. Tempera tu ra dos testes 850 oc. 
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FIGURA B.2 - Comparação da absorção de S02, entTe o calcário Cl e o DP, para 

diâmetro da partícula de calcário de 460 J.Un. Temperaturá dos testes 850 oc. 
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diâmetro da partícula de calcário de 545 ~un . Temperatura do:, testes 850 oc. 
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FIGURA 13.4 -- Comparação da absorção de S02, entre o calcário Cl e o DP, paw 
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l·:stc apêndice mostrn ns tnxns de wnversílo pnm ns misturas estudadas 

para os calcúrios Cl c DP. 
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APÊNDICE D 

Este apêndice mostra as vdo~.:idades de mínima fluidi za<,:ão (U,1r) e com 

qual velocidade de fluidização trubulhou cada teste. 

A velocidade de mlnima Jluidizaçuo foi calculada à partir das co-reltu;õcs 

do capítulo 4, procurou-se trabalhar com a velocidade de fluidi zação ( U) igual a 

4 vezes a U,y. 

-- ------- -- -
r I' estes 

-
u 

Calc~íriu li (pm) T (°C) 
(n 

mf lJ lJmf /U X 
1/s) (m/s) (adm) (adm) 

·- - -
l'l 385 X 50 li ,05X 0,277 4. 7t) I .Y7 

f--·- ---- - -- -- - -
LW 385 H 50 ( 1,058 0.278 4,79 1.lJ7 

-- - - - f- -- -- - - -
CJ 460 850 lJ,OlO OJ45 4. 15 2.3 1 

-
DP 460 850 1,083 0.310 3.72 2.55 

-· -
Cl 545 850 ( I, I l (, 0,484 4, 15 2.44 

-- - --
DP 545 850 l 1. 116 0.484 4.15 2.44 

- - --- - -- - --- - ---- ---
CI <>50 850 ( I, 1 (>5 ().(,56 3,97 2,74 

- - - ---- - -
DP (,50 850 ( l. l (>5 0.(>61 4.00 2.70 

-
CI 775 850 ( 1,233 0,957 4,10 2,89 

OI' 775 850 ( 1,233 0,1.)46 4,06 2.93 
--

CI M 1-497 850 ( 1,083 0,346 4, 16 2,30 
-

DP M 1-497 850 ( 1.mn 0.148 4, 18 2.:w 
f- - -------

CI M2-540 850 ( 1, 11 6 0,483 4, 11 2,46 
-----

DP M2-540 850 ( 1, 11 6 0.483 4, 11 2,46 
---1---- --

CI MJ-543 850 ( I. I I () 0.483 4, 14 2.44 
- -· - - -- -

DI' MJ-543 850 ( 1, 11 6 0.483 4. 18 2.4 1 
-

CI M4-6 17 850 ( I, 165 0,66 1 4,00 2,72 

DP M4-6 17 850 ( 1.165 0.636 3,99 2,72 
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