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RESUMO N° 219
 

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO
APLICADA A FONTES DE BIOMASSA
DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL.
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No cenário atual brasileiro a energia de biomassa aparece como uma oportunidade de singular importância por 
colaborar com um montante de aproximadamente 25% da oferta total de energia do país. Além da biomassa 
tradicional, contabilizada no balanço energético nacional, existe um grande potencial nos resíduos agrícolas, 
industriais e urbanos para fins energéticos. No uso da biomassa para fins energéticos, em particular a produção 
de eletricidade, podem ser utilizado tecnologias que envolvem combustão direta da biomassa (ciclos a vapor) 
ou tecnologias que requerem a necessidade de conversão da biomassa em combustíveis líquidos ou gasosos 
antes da sua combustão. Exemplos de este último caso são as tecnologias que fazem uso de gaseificação, 
biodigestão e pirólise. A grande vantagem na conversão de biomassa em combustíveis líquidos e gasosos é 
o aumento da flexibilidade de uso destes combustíveis em motores de combustão interna e turbinas a gás. 
Os processos termoquímicos da pirólise e a gaseificação podem ser definidos como a degradação térmica de 
qualquer material orgânico sólido na ausência total ou parcial de um agente oxidante, ou em uma quantidade 
tal que a oxidação não seja completa. A gaseificação é caracterizada pela geração de um gás de baixo poder 
calorífico constituído basicamente por elementos químicos como CO2, CO, H2, CH4, H2O, N2, CxHy, alcatrão 
e particulados, resultante da oxidação do combustível sólido em condições de fornecimento de ar abaixo da 
condição estequiométrica. O presente trabalho representa um estudo numérico do processo de gaseificação 
considerando uma modelagem das equações de reação que ocorrem durante a transformação termoquímica 
da biomassa. O modelo foi validado com resultados experimentais e aplicado a um estudo paramétrico envol-
vendo fontes de biomassa da região nordeste do Brasil.


