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RESUMO
A geração energética a partir de biomassa residual contribui com um importante
percentual da necessidade energética nacional evitando apagões, permitindo a
redução de passivos ambientais com aumento na economia. O desenvolvimento de
equipamentos modulares que visa melhoria na eficiência energética do processo
térmico de aproveitamento de biomassa residual, como a gaseificação, contribuindo
no aumento do potencial elétrico nacional, reduzindo o volume de material que seria
descartado e possibilita a descentralização na geração de eletricidade. A
instrumentação, controle e supervisão visa reduzir falhas nas medições dos
parâmetros que poderiam ser operados manualmente, auxiliando na obtenção dos
dados em tempo real e tendo como propósito tornar o operador encarregado da
análise destes dados de modo ao invés de estar operando manualmente o
gaseificador. Na presente dissertação, o propósito foi a construção e monitoramento
de um gaseificador para a biomassa residual madeireira do polo industrial florestal
da região serrana catarinense. Foram selecionados sensores e atuadores e
desenvolvido um sistema supervisório, de modo a obter as temperaturas de
interesse, baseado na vazão de ar imposta sobre o gaseificador. Foi implementado
um sistema supervisório SCADA com a plataforma Elipse em conjunto com o
microcontrolador visando fazer os relatórios de operação. Com esses dados é
possível relacionar as variáveis medidas visando sua utilização para uma futura
lógica de controle.
Palavras-chave: Supervisão, Gaseificador, Biomassa residual.

ABSTRACT
Energy generation from residual biomass contributes an important percentage of
the national energy need avoiding blackouts, allowing the reduction of
environmental liabilities with increase in economy. The development of modular
equipment that aims to improve the energy efficiency of the thermal process of
waste biomass utilization, such as gasification, contributing to the increase of the
national electric potential, reducing the volume of material that would be discarded
and enabling decentralization in electricity generation. Instrumentation, control and
supervision aims to reduce measurement failures of parameters that could be
manually operated, helping to obtain the data in real time and aiming to make the
operator in charge of analyzing this data instead of manually operating the gasifier.
In the present dissertation, the purpose was the construction and monitoring of a
gasifier for the residual wood biomass of the forest industrial pole of Santa Catarina
mountain region. Sensors and actuators were selected and a supervisory system
developed in order to obtain the temperatures of interest, the air flow imposed on
the gasifier. A SCADA supervisory system was implemented with the Elipse
platform in conjunction with the microcontroller to make the operation reports.
With this data it is possible to relate the measured variables to a future control logic.
Keywords: Supervision, Gasifier, Biomass waste.
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO
1.1 Contexto
A gaseificação é um processo de conversão termoquímica para combustíveis sólidos ou
líquidos a partir de um agente oxidante (ar, oxigênio e/ou vapor de água) em condições subestequiométricas (relação do teor de agente oxidante/biomassa reduzido). Este processo ocorre
em um equipamento denominado gaseificador, a classificação utilizada é associada de acordo
com o leito (fixo, fluidizado ou borbulhante) e a direção do fluxo de ar e combustível
(contracorrente, co-corrente, fluxo cruzado no leito fixo ou circulante e borbulhante no leito
fluidizado).
A qualidade e aplicação do gás são fatores determinantes na escolha do modelo de
gaseificador a ser construído e variado de acordo com as condições operacionais desejadas
(SALES, 2015).
Na gaseificação ocorrem quatro processos térmicos que são secagem, pirólise,
combustão e redução estando alocadas em diferentes seções de acordo com o modelo de
gaseificador. Estes processos se misturam dentro do reator, não havendo visibilidade, mas há a
isolação dos processos em que se pode avaliar os gases resultantes (MESQUITA; MENEZES,
2017).
Porém a construção de um gaseificador não termina na parte mecânica, e deve-se ter um
sistema de controle que permita extrair o gás de interesse com a qualidade que se deseja. Para
se ter um sistema de controle confiável, é necessário, antes, ter um supervisório confiável, que
monitore as principais medidas de interesse do gaseificador. Com essas medidas, pode-se, no
futuro, projetar um controlador adequado.
A presente dissertação possui como foco diagnosticar a relação entre estas variáveis e
análise do comportamento termodinâmico do gaseificador construído no Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) no campus Lages de modo que se possa fazer futuramente um controle
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automático do processo que adeque a temperatura de acordo com uma biomassa residual de alta
concentração na região serrana catarinense, que é a serragem e maravalha de pinus, que pode a
partir da densificação por meio de pellets ou briquetes produzir maior rendimento energético.
O objetivo é a aplicação do processo de gaseificação de leito fixo e fluxo contracorrente
para industrias de pequeno a médio porte. Para o propósito da construção de um protótipo de
gaseificador, foi montada uma equipe a partir de um grupo de pesquisa no IFSC Lages
denominado GPCEbio, uma sigla que representa (Grupo de pesquisa em combustão e energia
de biomassa).
O GPCEbio esteve presente em todas as fases do projeto e execuções mostradas no
presente trabalho, sendo essencial na concepção em todas as fases de desenvolvimento do
gaseificador apresentadas e na execução dos testes experimentais. Este grupo foi criado por dois
Professores do IFSC Campus Lages que foram o Matheus Fontanelle Pereira e Marco Aurelio
Woehl os quais formaram uma base de pesquisadores para o desenvolvimento de tecnologias e
pesquisa em combustão e energia da biomassa. Este grupo foi formado por Ariton Araldi, David,
Eduardo Esmério, Fernando Osório, Gabriel, Lucas Savi, Marlon Filippe, Monia Azevedo,
Rogério, Thiago, Vinicius e por mim em conjunto com os dois professores criadores.

Figura 1 - Fluxograma do projeto e relações entre os equipamentos. Fonte: Autor (2019).

A Figura 1 mostra os principais componentes que devem fazer parte desse projeto e suas
inter-relações. Além do gaseificador, há a necessidade de se controlar a vazão de biomassa que
alimenta o gaseificador, bem como controlar a velocidade e temperatura da queima, por meio
da inserção de uma turbina de ar. A fim de monitorar o processo, as variáveis precisam ser
monitoradas pelo microcontrolador, e essas informações serem disponibilizadas em um
supervisório tipo SCADA.

Capítulo 1 - Introdução

15

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Construir um gaseificador alimentado com pellets de pinus (serragem e maravalha de
pinus) em conjunto com um sistema de supervisão para medir variáveis de interesse desejadas
visando avaliar os parâmetros de operação. As principais medidas são temperaturas internas,
pressão, agente gaseificante e fluxo de biomassa.
1.2.2 Objetivos Específicos


Realizar pesquisa bibliográfica de modo a avaliar o processo de gaseificação de fluxo
contracorrente, direcionando a organização dos parâmetros de operação em relação a
automação e controle desta máquina de geração térmica em relação a vazão de ar e
temperatura;



Desenvolver em conjunto com o GPCebio a construção de um gaseificador visando
apresentar um método eficaz de geração de energia térmica para industrias de pequeno
a médio porte como serrarias, indústrias de alimentos, papel entre outras que possuem
necessidades térmicas que utilizam os combustíveis fósseis como insumo e que
poderiam utilizar resíduos do seu processo ou compra de resíduos de outras indústrias;



Verificar a partir de testes experimentais, quais sensores e atuadores devem ser
utilizados em um processo de gaseificação para implementação facilitada de um sistema
em micro e pequenas indústrias;



Desenvolver um sistema de supervisão da temperatura, pressão, agente gaseificante e
vazão de biomassa de modo a avaliar o comportamento do reator durante testes
experimentais, descrição em gráficos e tabelas, visando futuramente o planejamento de
uma lógica de controle que permita a automação no processo de gaseificação.

1.3 Justificativa e Relevância
De acordo com Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), órgão ambiental de
Minas Gerais que realizou pesquisas relativas ao aproveitamento energético dos resíduos
sólidos urbanos com diferentes técnicas incluindo a gaseificação, os principais temas de
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interesse para gaseificadores são a relação ar/combustível, taxa de alimentação do gaseificador
e influências na pressão e temperatura do processo que estão diretamente relacionadas entre si.
O contexto de energia de biomassa residual está integrado atualmente com a utilização
de caldeiras. O processo de gaseificação segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE,
2014), caso esta tecnologia fosse aplicada em todo o território nacional, possibilitaria a
duplicação do potencial da geração de eletricidade por biomassa no Brasil.
Portanto verifica-se que a transformação energética de resíduos a partir da gaseificação
compreende em aumento de eficiência energética comparado ao ciclo a vapor atualmente
aplicado no processo industrial. A gaseificação possui o potencial de manter de 70 a 80% da
energia química do material inserido no reator por meio da produção de compostos gasosos que
são denominados como gás de síntese (AYYADURAI; SCHOENMAKERS; HERNÁNDEZ,
2017).
Há um importante aspecto social da gaseificação que se refere principalmente na
geração de energia em comunidades isoladas, ou seja, as que possuem difícil acesso a
eletricidade devido a distância ao isolamento das linhas de distribuição elétrica. Desse modo a
universalização de energia elétrica ocorre por fontes solar e/ou biomassa, dentre estas destacase na região norte do Brasil, o caroço de açaí, que se torna um subproduto da produção
extrativista, visto que é utilizado como biomassa residual no processo de gaseificação na
geração de eletricidade em geradores a diesel, além de poder ser avaliados outros resíduos como
casca de cacau, cupuaçu e resíduos da cultura da mandioca (MUNIZ; SÁ; ROCHA, 2015).
De acordo com o Plano Nacional de Energia 2030, a maior dificuldade para difundir a
tecnologia de gaseificação não é a aplicação básica do processo, mas a disponibilidade de um
equipamento que garanta a qualidade do gás com confiabilidade e segurança, adaptado às
condições de cada combustível utilizado e à operação do sistema (EPE, 2007, 2018).
A demanda por alcançar níveis de otimização em processos por meio de controles
automáticos está alta devido a este proporcionar ganhos de eficiência, devido a precisão e
rapidez na execução de tarefas (SILVA, A. E.; MASSELLI, 2016).
A relevância do estudo consta na aplicação de uma tecnologia emergente e com maior
nível de eficiência do que as caldeiras utilizadas atualmente, sendo que a região serrana
catarinense é um polo de biomassa residual do estado de Santa Catarina.
De acordo com o Anuário Florestal de 2016, Santa Catarina possui 660,7 mil hectares
de florestas plantadas, sendo representado principalmente pelo plantio de Pinus que estão
concentrados principalmente nos municípios de Otacílio Costa, Lages e Santa Cecília na região
Serrana, os quais possuem aproximadamente 100.000 hectares plantados.
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A Macrorregião da Serra Catarinense possui uma expressiva produção florestal, em
particular o reflorestamento de pinus, o qual consolida segmentos madeireiro, moveleiro e de
celulose e papel. Segundo estudo setorial, a região possuía 609 empresas no ramo madeireiro
em 2011, representando 43% da participação estadual (SEBRAE SC, 2013).
Avaliando-se a região da AMURES (Associação dos Municípios da Região Serrana), a
concentração representa aproximadamente 40,3% do total de plantio de Pinus do Estado que
correspondem a 285.000 hectares em florestas plantadas.
Lages é o maior município em extensão da região e também o mais representativo no
número de indústrias madeireiras, sendo que a maioria apresenta de 10 a 19 anos de atividade.
No município, de acordo com Oliveira (2013) há aproximadamente 70 milhões de árvores de
pinus plantada sendo a terceira região do mundo em área reflorestada nesta espécie, somente
estando atrás de Finlândia e Suécia.
HASSEGAWA & BRAND (2005) estimaram a quantidade de resíduos da indústria
madeireira na região e verificaram que os resíduos mais representativos são o cavaco com casca,
resíduos de lâmina e serragem. Foram avaliadas serrarias, laminadoras e indústrias de artefatos,
painéis e móveis. Perceberam a partir do estudo que as empresas maiores possuem a venda de
resíduos comprometida enquanto empresas de pequeno a médio porte por apresentarem
sazonalidades não possuem relações de fidelidade (HASSEGAWA; BRAND, 2005).
A partir do ano de 2008 foi instalada uma usina de cogeração pela empresa Tractebel,
para o aproveitamento térmico e elétrico dos resíduos da indústria madeireira por meio de uma
caldeira em ciclo Rankine. Atualmente a Tractebel é uma empresa do grupo Engie. Este modelo
de usina que é o de turbina de condensação e extração representa reduzida eficiência em
comparação à tecnologia de gaseificação em ciclo combinado (GCC), segundo a EPE (Empresa
de Pesquisa Energética), a tecnologia de GCC pode gerar três vezes mais energia com biomassa
seca.
A umidade máxima permitida na inserção de biomassa no gaseificador é de 25%, para
remoção total desta na primeira zona termodinâmica de secagem. A redução desta umidade
preliminarmente ocorre em um pré-tratamento para que seja reduzida a umidade a percentuais
menores (20%) de modo a aumentar o poder calorífico da biomassa e consequentemente do gás
produzido (SALES, 2015; SIMIONI; HOEFLICH, 2010).
Desse modo permite-se notar que a vantagem do sistema de gaseificação se justifica
principalmente com os resíduos secos e compactados, sendo que na usina da Tractebel, os
resíduos são inseridos in natura, ou seja, não apresentam densificação na produção de pellets e
consequentemente maior capacidade energética por volume. Além disto, é uma tecnologia mais
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ineficiente e também gera menor quantidade de energia elétrica do que no sistema de
gaseificação.
A utilização de pellets nos sistemas térmicos contribui com o ganho de eficiência. A
eficiência média da produção de pellets com resíduos de madeira é de aproximadamente 98%
em biomassas de base seca, como a maravalha e serragem de pinus (10% de umidade) sendo
estimada a perda de massa principalmente pela diferença de umidade de entrada e saída da
biomassa inserida na peletizadora ou briquetadora (MOULIN et al., 2011; QUÉNO, 2015).
Um estudo de NAKAI (2014) que avaliou o potencial energético em gaseificadores de
fluxo contracorrente, este verificou a partir de testes e em conjunto com outras referências, que
esse modelo de gaseificador pode gerar 1KWh de eletricidade para cada 1 ou 2 kg de biomassa
com poder calorífico em torno de 4 a 6 MJ/N.m³ do gás gerado (NAKAI, 2014).
O volume estimado de resíduos da indústria madeireira na região serrana foi de
aproximadamente 71 mil toneladas por mês em 2005. Sendo que as serrarias representavam
aproximadamente 45% deste total. Em torno de 15 mil toneladas por mês são utilizadas
internamente por estas industrias.
Caso toda a biomassa fosse peletizada haveria aproximadamente 69580 toneladas/mês
ou aproximadamente 96 toneladas/hora, a qual poderia ser inserida em diversos gaseificadores
com um potencial de 260 MWh. Na contabilização de resíduos utilizados internamente nas
serrarias o potencial seria de aproximadamente 56 MWh.
No contexto ambiental do processo de gaseificação, a termodinâmica através do
fenômeno de entropia, que é o fluxo de calor irradiado da propagação de calor que impossibilita
a geração de trabalho. A entropia possui tendência de se acumular com o uso de combustíveis
fosseis como o carvão mineral em gaseificadores, por ser uma matéria prima esgotável. Este
processo pode ser revertido a partir do uso de biomassa energética como resíduos de madeira
caso utilizados no meio urbano e rural por ser uma matéria renovável, contribuindo com a
transformação de matéria orgânica no solo e redução da entropia (MUNIZ, 2006).

1.4 Organização da Dissertação
A presente dissertação foi organizada de acordo com a estrutura que se apresenta em
seguida:
No Capítulo 1 (Introdução) é feito um breve resumo sobre o tema tratado e mostrado os
pontos a serem avaliados, como também os objetivos a serem estudados e descritos na presente
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dissertação e motivações da construção e desenvolvimento do gaseificador de leito fixo e fluxo
contracorrente.
No Capítulo 2 (Revisão da Literatura e Pesquisa do Estado de Arte) são discorridos os
principais modelos de equipamentos descritos na literatura e suas principais diferenças e
similaridades no processo de gaseificação envolvido, em conjunto com os tipos de sistemas
supervisórios os quais podem ser integrados visando avaliar o comportamento do reator
construído em conjunto com os sensores de medição de temperatura e pressão além dos
atuadores inversor de frequência e motor de passo, possibilitando posteriormente realizar a
modelagem de controle no sistema após término da execução completa do projeto.
O Capítulo 3 (Projeto e construção do gaseificador) apresenta as etapas que ocorreram
durante o projeto e a etapa de execução da construção além de apresentar a montagem final e
escopo inteiro do projeto que estará a ser executado como o sistema de filtração e geração de
eletricidade.
O Capítulo 4 (Projeto e desenvolvimento do supervisório) visa mostrar a concepção do
projeto e desenvolvimento do supervisório, como também apresentar a plataforma utilizada,
variáveis de programação, sensores e atuadores, protocolo de comunicação e as telas que irão
apresentar os dados e gráficos das variáveis que estão sendo monitoradas durante o processo de
gaseificação.
No Capítulo 5 (Resultados experimentais) são apresentadas tabelas e gráficos que visam
apresentar os contrastes ou similaridades dos resultados obtidos com o da literatura descrita,
busca-se também determinar se as hipóteses e objetivos foram atingidos, possibilitando
futuramente um esboço para implementar uma lógica de controle adequada ao modelo de
equipamento construído.
No Capítulo 6 (Conclusões) são apontadas as conclusões que foram avaliadas a partir
dos testes experimentais, mostrando as relações entre os resultados esperados e alcançados no
presente estudo. Neste capítulo também são apresentadas as perspectivas de trabalhos futuros
que visam aprimorar a instrumentação do equipamento e aplicar a modelagem dos dados em
software com diversos níveis de testes, de modo a apresentar o comportamento termodinâmico
do reator e promover a construção de um protótipo adaptado ao meio industrial.

Capítulo 2
REVISÃO B IBLIOGRÁFICA
2.1 Considerações Iniciais
Este capítulo visa apresentar ao leitor, os componentes que compõem um gaseificador,
propiciando o conhecimento de cada peça no desenvolvimento do equipamento. Em seguida,
discute-se o tema dos supervisórios aplicados em gaseificadores, e as principais variáveis que
devem ser medidas, quais lógicas de controle são mais utilizadas, e quais os principais atuadores
que controlam esse processo.

2.2 Gaseificação de Biomassa
A biomassa é uma fonte renovável energética, a qual pode utilizar diferentes rotas
tecnológicas no seu aproveitamento para geração de energia elétrica. No contexto atual a
conversão termoquímica é representada pelo ciclo Rankine na produção de vapor ou a
gaseificação que permite a geração de gás e outros combustíveis de segunda geração a partir de
biomassa denominados bioquerosene, biogasolina , biometanol, entre outros (CASTAÑEDA,
2017).
Em relação aos processos convencionais de geração de bioeletricidade com caldeiras, a
gaseificação proporciona melhor eficiência. De acordo com estudo da EPE (2016) foi avaliado
que se esta tecnologia fosse aplicada em todo o território nacional, possibilitaria a duplicação
do potencial da geração de eletricidade por biomassa no Brasil (EPE, 2016).
De acordo com MOURA (2014) o processo de gaseificação de biomassa para geração
de eletricidade pode ser sintetizado em três operações que são (MOURA, 2014):


Inserção da biomassa tratada (densificada e secada) ou não no gaseificador.
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Reações químicas em diferentes zonas termodinâmicas do reator denominado
gaseificador, que originam gases combustíveis (CO, CH4 e H2) e que em
conjunto no processo são conhecidos como gás de síntese.



O gás de síntese pode ser injetado de duas diferentes formas que são
microturbinas a gás (ciclo Brayton) ou motor de combustão interna (ciclo Otto)
gerando energia mecânica que será transformada posteriormente em energia
elétrica.

2.2.1 Aplicações do Gás de Síntese
As principais aplicações do gás de síntese (syngas) são a geração de energia elétrica,
térmica ou mecânica em forma de combustíveis associados à produção e síntese química do gás
pobre para obtenção de seu maior valor agregado.
O gás de síntese por ser uma mistura de gases combustíveis como o hidrogênio,
monóxido de carbono e metano além de apresentar gases não combustíveis como o dióxido de
carbono, este apresenta diferentes possibilidades de aplicação no contexto nacional como a
síntese química na produção de compostos de maior valor agregado como hidrogênio gasoso,
geração distribuída de eletricidade para comunidades isoladas e obtenção de calor em processos
químicos principalmente em industrias de pequeno a médio porte (MUNIZ, 2015).
2.2.2 Geração Elétrica por Gás de Síntese
No país a geração de eletricidade por biomassa (bioeletricidade), os principais geradores
são as indústrias sucroenergética e de papel e celulose em ordem quantitativa respectivamente.
As Usinas de Biomassa elevam a sua participação na matriz elétrica nacional de ano a ano desde
2008. Em 2017 a geração foi de aproximadamente 14505 MW. Os resíduos florestais
correspondem a uma parcela incipiente, mas que também está crescendo todos os anos
corresponde a aproximadamente 3% do total de bioeletricidade (EPE, 2018).
Segundo PEREIRA (2018) os Estados Unidos e Europa estão conseguindo atingir
preços competitivos na co-geração (geração de eletricidade e/ou calor) devido a rota tecnológica
de pellets citando casos como a empresa britânica que possui uma unidade de gaseificação de
pellets com motor a combustão de potência elétrica de 22 kW e térmica de 55 kW (PEREIRA,
M. F., 2018).
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2.2.3 Densificação de Resíduos de Biomassa
De acordo com LU et al. (2018) o tamanho das partículas possui efeito significativo na
composição do gás de síntese e temperatura dentro do reator contracorrente, estes autores
sugeriram utilizar pequenas partículas visto que melhora a qualidade e composição do gás por
aumentar as concentrações de hidrogênio e monóxido de carbono por facilitar a difusão dos
gases (DING et al., 2018; LU et al., 2018).
A densificação da biomassa é fator determinante na uniformidade do espaço do
gaseificador, reduzindo os espaços vazios e consequentemente aumenta a eficiência térmica do
processo utilizado para geração de eletricidade. A densificação propicia que materiais de
nenhum valor agregado(rejeitos) tornem-se produto combustível com alta densidade energética
(BACELLAR; ROCHA, 2010).
Dentre as tecnologias estabelecidas no processo de produção de material com alto valor
energético a partir de resíduos agrícolas e florestais é verificado a partir da literatura que a
peletização corresponde à alternativa de grande relevância ao desenvolvimento no mercado
nacional de energia renovável (JACINTO et al., 2017; PEREIRA, B. L. C., 2014).
De acordo com DIAS (2012), unidades remotas de briquetização ou peletização devem
estar próximas de locais com matéria de baixo custo e de preferência próximas ao mercado
consumidor energético (calor ou eletricidade) (SAMPAIO; DIAS; BALESTIERI, 2013). A
vantagem da peletizadoras é operar com alto teor de umidade (até 20%), no entanto apresenta
maior custo em relação as briquetadeiras, o funcionamento é a partir de roletes internos em uma
matriz perfurada (FARAGE, 2009).
Na produção de pellets, os parâmetros de maior importância são pressão, temperatura,
umidade, dimensões da partícula e densidade (JACINTO et al., 2017).
As diferentes matérias primas apresentam características distintas principalmente
quando misturados diferentes resíduos, desse modo são necessárias técnicas e inovações
tecnológicas em secagem, moagem, compactação para garantir a qualidade e homogeneidade
na eficiência de geração energética (SAMPAIO; DIAS; BALESTIERI, 2013).
De acordo com estudo realizado por PEREIRA (2014) sobre a avaliação das
propriedades de diferentes pellets de biomassas florestais e agrícolas, foi verificado que os
pellets de pinus se destaca como os de maior poder calorífico útil e menor teor de cinzas e
apresenta alto teores de carbono, hidrogênio e lignina devido a constituição lenhosa, sendo
responsáveis por potencializar a geração energética. Avaliou-se que a equivalência energética
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de 1 tonelada de pellet de pinus corresponde a 512,16 litros de gasolina, 713 m³ de gás natural,
827 litros de etanol hidratado e 466 litros de biodiesel (PEREIRA, B. L. C., 2014).
DING et al (2018) concluiu que a gaseificação contracorrente em escala piloto de
briquetes e pellets alcança estabilidade em horas de operação com concentrações quase
constantes de monóxido de carbono e hidrogênio verificando que a concentração de alcatrão é
menor que 5 g/Nm³, possibilitando sua aplicação na geração de eletricidade (DING et al., 2018).
Segundo projeções da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) a demanda por energia
em 2020 por meio da biomassa florestal dobrará alcançando 22 TWh que é equivalente a ¼ da
energia gerada em Itaipu, há também a estimativa no plano nacional que no ano de 2050 este
potencial deve aumentar para 69 TWh (EPE, 2018).
Ao longo prazo, avalia-se que os pellets serão produzidos em conjunto com unidades de
cogeração reduzindo os custos com eletricidade que possui a tendência de se tornar mais cara,
comprometendo a rentabilidade e inviabilizando em alguns casos a transformação dos resíduos
de madeira em biocombustíveis sólidos (RASGA, 2013).
No presente trabalho utilizou-se pellet de pinus, pois além de melhorar o rendimento no
processo de gaseificação contribuía no sensoriamento por facilitar o cálculo de vazão mássica
de biomassa por ser uma matéria com dimensões homogêneas diferentemente da aplicação sem
pré-tratamento como a inserção de maravalha e serragem de pinus residual da região serrana
catarinense, resíduos com alto volume de geração regionalmente.

2.3 Modelos de Gaseificadores
O modelo de gaseificador é classificado por duas principais características que são a
direção do fluxo de biomassa em relação ao agente de gaseificação (ar, vapor de água, oxigênio
puro, hidrogênio) e a forma de contato entre o agente gaseificante e o combustível inserido
(leito fixo, fluidizado, leito de jorro e leito arrastado). Estas características possibilitam que haja
diferentes modos de projeto e construção de acordo com a necessidade de geração térmica e/ou
elétrica (FOGIATTO, 2017; LORA et al., 2012).
O uso do modelo de reator justifica a qualidade do gás gerado e a sua aplicação de
processo industrial (CASTAÑEDA, 2017).
Independente do modelo de gaseificador, há a necessidade de avaliação da composição
do gás, visto que esta medição está ligada diretamente a eficiência do processo, permitindo
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determinar a capacidade de geração energética de acordo com a qualidade do gás produzida
para geração de calor ou eletricidade (RUIZ et al., 2013).
A composição do gás varia de acordo com a operação (manual ou automatizada) e as
características construtivas, sendo que estes parâmetros determinam o custo do equipamento.
Estas especificações construtivas e operacionais do gaseificador devem estar alinhadas às
peculiaridades da biomassa, portanto anteriormente à realização do projeto deve ser
dimensionada e avaliada a aplicação posterior (síntese química, geração térmica e/ou geração
elétrica) e, por conseguinte e em conjunto a análise do mercado a ser atendido (ARDILA, 2015).
Dependendo do modelo de gaseificador projetado e construído, faz-se necessário avaliar
a granulometria, umidade e teor de cinzas da matéria prima e se necessário realizar o prétratamento desta, de modo a priorizar a eficiência termodinâmica no gaseificador e reduzir o
risco de falha na operação e desgaste do equipamento
Os poluentes em um processo de gaseificação são principalmente o alcatrão, material
particulado, cinzas, NH3, HCl (ácido clorídrico), estes diferem as concentrações de acordo com
o modelo de reator e determinarão o dimensionamento e especificações técnicas do sistema de
filtração que é dependente da tipificação do gaseificador escolhida e operação que será
realizada. A filtração providenciará as especificações desejadas de pureza do gás e reduzirá o
impacto ambiental do processo (LORA et al., 2012).
As principais configurações de gaseificadores são leito fixo com fluxo contracorrente,
concorrente ou cruzado e leito fluidizado borbulhante e circulante que serão explicitados em
tópicos posteriores da presente dissertação.
2.3.1 Gaseificador de leito fixo
Os gaseificadores de leito fixo são equipamentos que proporcionam alta conversão de
carbono, por meio de longo tempo de residência, possuindo construção simples, sendo
indicados para pequenos volumes de processamento (SALES, 2015).
Estes possuem definição física regular das quatro zonas da gaseificação que são
secagem, pirólise, combustão e redução sendo os modelos de equipamentos divididos de acordo
com a direção do fluxo de agente oxidante e biomassa (LU et al., 2018; QUITETE; SOUZA,
2014).
O projeto da grelha representa um parâmetro importante no desempenho de
gaseificadores de leito fixo, esta funciona como o suporte para o material em combustão além
de permitir o fluxo de cinzas junto com a redução da perda excessiva de combustível (LORA
et al., 2012; PAULO et al., 2015).
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Os gaseificadores de leito fixo são divididos de acordo com o fluxo de ar e alimentação
da biomassa sendo os principais modelos utilizados serem o de fluxo contracorrente e
concorrente.
2.3.1.1 Gaseificador de leito fixo e fluxo contracorrente
O gaseificador de leito fixo

com fluxo contracorrente possui entrada do agente

gaseificante (ar, vapor de água ou oxigênio) pela parte inferior com o fluxo ascendente dos
gases, por conseguinte a entrada de biomassa que é inserida acima é contracorrente a saída do
produto (gás de síntese), sendo que a biomassa é consumida na zona de combustão do
gaseificador gerando cinzas (PAULO et al., 2015).

Figura 2 - Gaseificador de leito fixo com fluxo contracorrente. Fonte: (BARATA, 2014).

Conforme a Figura 2 do diagrama esquemático, feita por BARATA (2014), verifica-se
que há 4 (quatro) zonas termodinâmicas distribuídas no equipamento que são as zonas de
secagem, pirólise, redução e combustão, sendo que a entrada de ar é o parâmetro (relação
ar/combustível) que modifica e determina as temperaturas ao longo do reator e as concentrações
no fluxo ascendente dos gases gerados de valor intrínseco do processo ,na geração de
eletricidade, que são o CO (monóxido de carbono), H2 (hidrogênio) e CH4 (metano).
A partir da Figura 2 pode-se analisar que todos os estágios são importantes pois o CO 2,
apesar de ser incombustível e produzido na zona de combustão, transforma-se em CO e em
conjunto com o H2 se tornam os gases de maior importância no processo.
Há a formação de alcatrão na zona de pirólise e este é carregado junto com a corrente
de gases quentes formados desde o processo de combustão proporcionando uma alta
concentração de alcatrão que não é craqueada, no entanto, esta fase é imprescindível por
desprender os gases e torná-los aptos ao aproveitamento energético (MCKENDRY, 2002;
VENTUROTT; FERNANDES, 2015).
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Devido ao fluxo ascendente do agente de gaseificação (ar) neste modelo de gaseificador,
não há o craqueamento do alcatrão e óleos desse modo gerando um gás com alto grau de
impurezas, e que, se inserido em um motogerador ocasionará problemas como a redução no
tempo de vida útil caso não haja limpeza e purificação do gás na saída (REZENDE, 2012).
A avaliação do volume de cinzas que são geradas na zona de combustão é um importante
fator no dimensionamento da grelha e do compartimento de armazenamento de cinzas, de modo
a evitar vitrificação destas, que dificulta a limpeza e retirada destes poluentes do processo,
principalmente em gaseificadores de fluxo concorrente e contracorrente (VIEIRA, 2005).
Desse modo, a grelha representa uma peça essencial no quesito de qualidade do gás e
redução de etapas no processo de filtração, pois caso os furos estejam bem dimensionados e
permitirem a menor área de contato das cinzas com os gases gerado, reduzirá consequentemente
o número de etapas na purificação do gás de síntese no sistema de limpeza (MOURA, 2014).
Os acessórios de um gaseificador são compostos principalmente por um alimentador de
biomassa, controlador de temperatura de ar (termopares), bocal de injeção de controle de ar
(Turbina de ar e inversor de frequência), controle de biomassa (driver e motor de passo no silo
de alimentação), sensores de pressão e sistema de craqueamento de alcatrão (SCOTT; HO;
DEY, 2012).
Os gases produzidos no processo em um gaseificador de leito fixo e fluxo contracorrente
contém de 10 a 20% de alcatrão, principalmente por estes estarem na zona de combustão
alcançando eficiência térmica alta por aquecerem os materiais. Os poluentes como cinza,
alcatrão e particulados deve ser removido das tubulações visando determinar aplicação
energética de maior rentabilidade a aplicações elétricas e de sínteses químicas neste modelo de
gaseificador (MESQUITA; MENEZES, 2017; REZENDE, 2012; SCOTT; HO; DEY, 2012).
Na Figura 3 são mostradas as quatro (4) zonas termodinâmicas da gaseificação em fluxo
contracorrente. Apesar destas serem intrínsecas ao decorrer do processo, a constante
alimentação de biomassa proporciona no primeiro estágio, secagem, a evaporação de água
(H2O) e consequente posterior formação de Hidrogênio (H2). A zona de secagem consiste na
perda de umidade da biomassa ou material inserido por evaporação no reator, alcançando
temperaturas máximas de 150ºC, sendo considerado um processo endotérmico.
Na reação de pirólise são produzidos a geração dos principais gases leves e
combustíveis, que são o monóxido de carbono e metano, em menores teores o hidrogênio, além
do carbono residual comumente denominado “char”, este último componente citado decorre da
volatização e o desprendimento do alcatrão com o início da decomposição da estrutura física e
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obtenção das moléculas gasosas, a temperatura nesta zona termodinâmica está entre 250 a
400ºC.
Por meio da zona de redução verifica-se a qualidade do gás de síntese e avaliação de
seu poder calorifico, comumente quanto maior a temperatura nesta fase, há a respectiva
melhoria na composição dos gases combustíveis obtidos, que está situada entre 600 a 950ºC,
no entanto a alta temperatura também promove a geração maior de poluentes.
A combustão é o processo que promove todas as outras zonas e onde é realizada a
queima direta do material, gerando principalmente o dióxido de carbono. É considerada a zona
termodinâmica que inicia as outras, sendo que a temperatura contida nesta fase pode intervir na
produção dos poluentes como o alcatrão e também na porcentagem dos gases combustíveis
provindos da fase de pirólise do processo.
2.3.1.2 Gaseificador de leito fixo e fluxo co-corrente
O gaseificador de leito fixo e fluxo co-corrente tem semelhança construtiva, no entanto
a direção do fluxo do agente de gaseificação e biomassa está na mesma direção da geração do
produto (gás), sendo vantajoso para combustíveis com alto teor de voláteis e reduz o percentual
de alcatrão liberado da biomassa por ser craqueado o alcatrão na zona de redução.
Este craqueamento não ocorre no gaseificador de fluxo contracorrente visto que a zona
de combustão é a última zona termodinâmica do equipamento.
Por possuir similaridade construtiva ao gaseificador contracorrente, as 4 (quatro) zonas
termodinâmicas permanecem, no entanto há a inversão da zona de combustão (oxidação) com
a zona redução devido ao agente gaseificante ser inserido abaixo da zona de pirólise conforme
mostrado na Figura 3.

Figura 3 - Zonas termodinâmicas do gaseificador de fluxo co-corrente. Fonte: (VENTUROTT; FERNANDES,
2015).

A construção deste equipamento é mais complexa que o gaseificador contracorrente,
pois para que haja distribuição uniforme do ar e temperatura adequada em toda a zona de
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oxidação (combustão) de modo que seja alcançando o máximo de craqueamento do alcatrão,
deve-se reduzir o diâmetro interno produzindo uma garganta (BARBOSA,2015).
2.3.1.3 Gaseificador de leito fixo e fluxo cruzado
Esse modelo de gaseificador une vantagens e desvantagens dos dois outros modelos de
gaseificadores de leito fixo acima citados (gaseificador de fluxo contracorrente e gaseificador
de fluxo concorrente). Este se denomina de fluxo cruzado por ser perpendicular e a alimentação
de biomassa que ocorre em modo descendente, este modelo é utilizado principalmente com
carvão vegetal e biomassa com baixo teor de cinzas (MACAU, 2017; ROCHA et al., 2015).
O agente oxidante neste modelo de reator é introduzido pela zona de combustão e após
os processos de combustão e redução ocorre seu escoamento na mesma zona, produzindo
temperaturas inferiores e permitindo a inserção de sensores mais baratos, sendo de fácil
construção e peso reduzido. No entanto, é de difícil operação e manutenção visto que produz
um elevado teor de carbono nas cinzas da biomassa inserida, produzindo um gás com
características energéticas intermediárias em relação aos outros dois modelos de gaseificadores
de leito fixo (ANDRADE, 2007; CASTANHEIRA, 2017).
Há uma sensibilidade alta com teor de umidade e granulometria da biomassa, desse
modo a escolha de biomassa é imprescindível no bom desempenho do reator, pois geralmente
o gás gerado apresenta alto teor de alcatrão e baixo poder calorifico (PAIVA, 2015).
A taxa de ar é significativamente maior que nos outros dois modelos citados acima,
trabalhado melhor com material homogêneo, devendo-se evitar a inserção de diversos tipos de
biomassa ou resíduos na mesma operação, visando padronizar a qualidade do gás produzido,
padrão que também contribui com a maior eficiência nos outros dois modelos de gaseificadores
de leito fixo.
2.3.2 Gaseificador de leito fluidizado
Este modelo de gaseificador foi desenvolvido para solucionar alguns problemas
operacionais de matérias primas inseridas, que apresentavam alto teor de cinzas. A eficiência
que esse reator pode alcançar é 5 (cinco) vezes superior aos gaseificadores de leito fixo,
podendo apresentar faixas de valores em fluxo de gás de síntese com aproximadamente 2000
kg/m².h, desse modo sendo vital em operação para larga escala e com necessidade de maior
volume de gás gerado por metro quadrado de Usina (MOURA, 2014).
O gaseificador de leito fluidizado possui sólidos mantidos em semi-suspensão que
geralmente são materiais inertes como areia e alumina de pequena granulometria, e que por
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meio de uma velocidade específica utilizada tem a capacidade de promover a fluidização do
leito com a passagem do gás (MIRANDA, 2014; COELHO et al,2002).
Devido a essas características, o gaseificador de leito fluidizado possui excelente
distribuição de temperatura uniforme associada à transferência de calor entre o gás e sólido. A
facilidade de escalonamento em relação aos gaseificadores de leito fixo induz a recomendação
deste modelo em unidades industriais com maior capacidade de processamento de material
combustível (LORA et al., 2012).
Esta configuração de gaseificador tem como desvantagem, a elevada concentração de
material particulado e alcatrão no gás que são decorrentes da fluidização do leito, e estes são
arrastados em conjunto, demandando sistemas de limpeza de maior custo para limpeza destes
componentes (PEREIRA, E. G. et al., 2012). O gaseificador de leito fluidizado é dividido em
borbulhante e circulante, sendo que no modelo borbulhante é quando se promove o aumento da
velocidade superficial de 0,5 a 2 m/s, formando bolhas. Também é atribuído o nome de regime
de fluidização turbulenta por apresentar flutuações de pressão. Este modelo tem como vantagens
a operação com materiais que apresentam alto teor de cinzas e facilidade no controle de
temperatura, no entanto a principal desvantagem é a limitação do teor de umidade da biomassa
em 20% no máximo (ROSAL, 2008).

2.4 Sistema Supervisório em Processos Térmicos
O sistema supervisório em equipamentos que demandam elevada temperatura é
essencial na segurança, desempenho e gestão de alarmes por supervisionar automaticamente
ocorrências aleatórias que serão avaliadas e alarmadas de acordo com dados anteriores
provindos do sistema e que diagnosticarão em conjunto com o operador a necessidade de
intervenções. Processos térmicos de geração de energia a partir de biomassa como caldeiras ou
gaseificadores, o sistema supervisório facilita a comunicação e colabora na tomada de decisões
rápidas, como a verificação da necessidade de manutenções preditivas, reduzindo custos na
operação e também a ocorrência de manutenção corretiva ou acidentes de trabalho que podem
afetar os operadores e a estrutura e funcionamento do reator (JÚNIOR, E. M., 2019).
Estes sistemas supervisórios podem estar interligados a uma central de comando que
pode ser um micro controlador e/ou controlador lógico programável (CLP), sendo que o
operador pode supervisionar e dependendo do modo que estejam os comportamentos das
variáveis, estes controladores podem acionar automaticamente atuadores que transmitirão a
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resposta de comando e ajustará os parâmetros de operação de acordo com os desejados pelo
operador da máquina térmica.
A taxa de amostragem armazenada e as variáveis de monitoramento de um software
supervisório são dependentes respectivamente do banco de dados e dos sensores acoplados a
esta central de comando que estabelecerá a comunicação com o supervisório podendo contribuir
ou afetar no desempenho do equipamento (CESCONETO; GONÇALVES, 2018).
Existem diferentes fabricantes de softwares de sistema supervisório e a escolha depende
principalmente dos recursos disponíveis que estão no software, dentre estes requisitos, o grupo
de pesquisa avaliou alguns que estão descritos no subcapitulo 2.4.3.
As finalidades e funções que o software apresenta, aplicação em projetos similares e
realizados na plataforma, experiência na utilização e relação custo benefício são os principais
requisitos avaliados na escolha de um software supervisório (MÜLLER, 2017).
No presente estudo foi utilizado a plataforma Elipse SCADA que satisfez os requisitos
necessários ao projeto que serão descritos posteriormente.
2.4.1 Importância do supervisório em gaseificadores
O supervisório é um software que permite monitorar os sensores de um equipamento e
mostrar ao operador (a) como está o andamento de um processo. Desse modo, em
gaseificadores, que são reatores térmicos, os quais, tem altas temperaturas internas nas zonas
termodinâmicas e visam a produção de gás com resíduos combustíveis, há a necessidade de
monitorar essas temperaturas elevadas e gerar uma análise de tendências, alarmes e
principalmente em estudos de cunho cientifico a geração de gráficos e relatórios (KLEIN,
2016).
Determina-se geralmente em sistemas supervisórios uma hierarquia de navegação entre
as telas, criando-se um menu que facilita na identificação dos diferentes compartimentos do
equipamento e no processo para o operador. Em reatores que possuem compartimentos de
filtração em conjunto ao sistema de alimentação de biomassa e geração de gás, um supervisório
contribui na avaliação de qual compartimento está ocasionando problemas ou falhas no
processo. Um gráfico de tendências constitui-se em uma importante etapa de monitoração de
falhas, alarmes e comportamentos similares dependentes do protocolo de operação utilizado
(AGRELLO; SOUZA; ROSSINI, 2015).
Em um gerenciamento de sistema supervisório de um gaseificador ou qualquer central
termoelétrica, há a necessidade do armazenamento dos dados de modo que sejam acessadas
informações anteriores e sejam validadas e avaliadas possíveis falhas e desempenhos reduzidos
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do reator térmico utilizado, possibilitando o estudo do comportamento e adaptação de uma
lógica de controle que otimize o sistema de acordo com estes dados obtidos (AZEVEDO, 2013).
Verifica-se a partir da literatura que as informações obtidas dos sensores por meio do
armazenamento contribuem em encontrar modos de otimização do equipamento que neste
estudo é um gaseificador de leito fixo e fluxo contracorrente, no entanto há a necessidade de
avaliar o tipo de supervisório e os requisitos de projeto para encontrar a plataforma que se
adeque melhor ao projeto.
2.4.2 Tipos de supervisórios
Os principais tipos de supervisórios são o Interface Homem Máquina (IHM) e o
Supervisório de Controle e Aquisição de dados (SCADA). Uma ou mais IHMs podem ser
componentes de um sistema SCADA que permite controlar um processo através de uma estação
central e trocar informações entre diversas IHMs remotas (SILVA, F. R. M. DA, 2017).
Existem 3 tipos de IHMs que são a terminal de interface do operador, embarcada e de
supervisão, sendo que cada uma destas cumpre determinadas funções. Desse modo o projetista
deve avaliar quais são os requisitos necessários que esta IHM deve ter e escolher dentre estas
três opções qual a mais indicada ao seu projeto. Os principais parâmetros avaliados são custo,
compatibilidade com equipamentos, necessidade de transmissão e armazenamento de dados,
segurança, modelagem de dados e flexibilidade na operação (SILVA, G. P. DA;
BERTONCELO; COGO, 2011).
A IHM com o nome conjunto de terminal de interface de operador (TIO) foi criada
visando substituir as botoeiras, aumentando a produtividade e reduzindo custos de manutenção,
servindo-a como um controle de um sistema que substitua chaves, botões liga/desliga e funções
de alarmes (CORADASSI, 2018).
No modelo de IHM embarcada ou denominada IHM tratativa de dados, o componente
possui um sistema operacional como o Windows Embedded geralmente tendo um disco sólido
para armazenamento de dados, oferece múltiplas e diversas combinações de gráficos e recursos
como gestão de alarmes e recurso touchscreen, sendo avaliada quando há a necessidade do
monitoramento constante e recursos reduzidos em aquisição de softwares e computadores
exclusivos ao processo.
A IHM de supervisão que foi a utilizada no presente estudo é quando se utiliza um
computador pessoal em conjunto com um software SCADA, que é integrado ao sistema, tendo
além de acesso remoto, gráficos, tags, possibilitando maiores configurações devido ao
processamento de um PC utilizado como hospedeiro virtual da aplicação.
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Há diversos fabricantes de softwares IHM dentre os mais famosos estão as marcas
Elipse, Indusoft, Weg, Schneider, Siemens e Rockwell. Estas desenvolvem softwares adaptados
a alguns modelos de equipamentos utilizados sendo que algumas são de código aberto e outras
de código fechado.
2.4.3 Requisitos de projeto
Os requisitos do projeto são vitais na escolha do tipo de sistema supervisório a ser
escolhido, pois é a fase em que são determinadas as necessidades e procedimentos executáveis
em uma plataforma de monitoramento do equipamento.
No sistema de gaseificação os principais requisitos do projeto são:


Identificar as temperaturas nas zonas termodinâmicas;



Determinar quais são as temperaturas mais adequadas de acordo com a literatura;



Monitorar a pressão do sistema de modo a ter segurança e redução de probabilidade de
explosão;



Realizar a alimentação de biomassa automaticamente e com controle ajustado preciso,
reduzindo riscos de entupimento ou carga excessiva no reator
Segundo ISMAIL & SALAM (2017) a otimização de um gaseificador depende de dois

principais estudos que são as investigações experimentais a partir de simulação computacional
ou por testes laboratoriais. A partir destes dois modos de investigação pode-se obter resultados
para equipamentos comerciais. Os autores avaliaram a temperatura na zona de gaseificação e
sua influência a partir de modelos computacionais e testes laboratoriais em gaseificador de fluxo
contracorrente. Estes autores concluíram que esta zona termodinâmica tem influência em todo
o processo, pois a temperatura possuía estreita relação com a razão equivalente e vazão mássica,
devendo ser controlada a partir desses parâmetros (ISMAIL; EL-SALAM, 2017).
A otimização é posterior a etapa de supervisão, desse modo primeiramente será
diagnosticado o comportamento termodinâmico do gaseificador estudado e em trabalhos
futuros serão realizados o controle e o conhecimento dos parâmetros na realização de
simulações computacionais e aplicação de inteligência artificial e/ou algoritmos de controle.

2.5 Modelagem de Controle em Gaseificadores
Processos térmicos como a gaseificação podem ter controle manual, no entanto, isto
acarreta e reduz apenas em conhecimento tácito dos operadores com elevado tempo de operação
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e conhecimento do equipamento. A automação visa principalmente eficiência e segurança
permitindo, além disso, dissipar o conhecimento de processo, produzindo desse modo um
equipamento com características reconhecidas a qualquer operador.
A gaseificação é referenciada como um processo lento e não linear sendo considerado
difícil o desenvolvimento de um modelo matemático, a dinâmica do processo teve em diversos
estudos validados e determinados as características operacionais de acordo com o tipo de reator
(FERREIRA, 2009).
A escolha da lógica de controle a ser utilizada no processo depende da variação do
processo (linear ou não linear), nível de controle desejado, metodologia (ponto ótimo, regras
difusas, aprendizagem) e especificações do módulo controlador, reator (gaseificador) e
determinação das variáveis de controle e de mensuração a serem determinadas pelos sensores e
transdutores utilizados.
De modo a implementar o controle de um processo é necessário que se conheça
detalhadamente as ações e reações que ocorrem nesse, podendo-se situar em um modelo
matemático descritivo. Contudo em processos não lineares (gaseificação) que dependem de
diferentes variáveis de processo ainda não totalmente conhecidas, ocorre a inviabilização de
modelos matemáticos e dificultam a aplicação de técnicas de controle com precisão como o
controle ótimo, linear multivariável, sistemas lineares estocásticos, entre outros (GOMIDE;
GUDWIN, 1994).
Há diferentes técnicas de controle para processos térmicos determinadas por lógicas que
são utilizadas em diferentes estudos na gaseificação, dentre estas, destacam-se o PID
(Proporcional-Integral-Derivativo), FUZZY (lógica difusa), rede Neural e algoritmos genéticos.
Na presente dissertação avalia-se a possibilidade de ter uma variável de controle e uma
de monitoramento, que são o fluxo de biomassa ou densidade superficial (kg/m²) dentro do
reator e a vazão de ar expressa em frequência (Hz) que é controlada por um inversor
respectivamente, os outros parâmetros são avaliados a partir das temperaturas internas e pressão
dos gases resultantes da pirólise.
2.5.1 Controle PID
O controle proporcional integrativo derivativo (PID) calcula o erro entre a resposta que
deve ser obtida, ou seja, o valor de referência desejado, visando minimizar os erros por ações
controláveis do processo devido à ação derivativa prevendo a resposta mais rápida
(FERREIRA, 2009).
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Há a aplicação em equipamentos térmicos como caldeiras de recuperação que objetiva
o máximo de eficiência do aproveitamento de calor e segurança do processo aos operadores
(RAUL; SOSA, 2007).
Esse controle é amplamente utilizado em processos industriais, contudo em processos
não lineares geralmente possui comportamento insatisfatório (GIANELLI, 2013).
A dinâmica do processo de gaseificação que é não linear tende a não apresentar ajustes
suficientes no controle PID, todavia esse método é amplamente utilizado pelo escalonamento
de ganho (FERREIRA, 2009).
BARBOSA (2015) realizou testes experimentais obtendo a relação entre temperatura
em função do tempo para o processo se tornar estável, traçando um gráfico e a partir desse foi
possível aplicar os métodos de sintonia do controle PID na melhor relação de ar-combustível
possível, garantindo confiabilidade e eficiência visto que avaliou os ganhos com o derivativo
(D) possibilitando maior sensibilidade em relação aos erros dos setpoints a serem alcançados
antes destes se tornarem elevados. Enquanto isto, o PI (Proporcional-Integral) é utilizado,
devido ao sistema de gaseificação utilizado possuir alterações constantes no regime de carga ou
vazão mássica de biomassa visto que apenas o P (Proporcional) em seu estudo, não era capaz
de alcançar valores aceitáveis ou reduzir o erro nem nos regimes permanentes (PAULO et al.,
2015).
2.5.2 Controle FUZZY
Em um sistema de Lógica Fuzzy (SLF), existem quatro componentes que são o
fuzzificador, regras, máquina de interferência e defuzzificador (REZENDE, 2012). Neste tipo
de lógica, há a divisão em conjuntos de múltiplas entradas e saídas (AMADO, 2013).
O controlador por lógica Fuzzy não necessita do conhecimento analítico de todo o
processo e obtenção de um modelo matemático ou função característica, este pode se situar por
meio de informações heurísticas determinando e calculando as ações necessárias de acordo com
o comportamento do processo (BATISTA; MENEGHETTI, 2018).
A lógica Fuzzy se apresenta como alternativa eficiente e robusta por comportar com
diferentes regras parametrizadas em comportamentos não lineares com informações
qualitativas da operação do sistema, não havendo a necessidade de modelagem matemática
comportamental do processo (GIANELLI, 2013).
Devido a operação de gaseificadores necessitar de conhecimentos empíricos da
operação manual a partir de determinadas tomadas de decisão humanas, estas podem ser
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permitidas a partir de regras, as quais podem ser fornecidas pela lógica fuzzy por meio da
transferência destas em blocos de funções (JÚNIOR, M. P., 2018).
A imprecisão do processo de gaseificação por não ter linearidade faz com que as
variáveis, as quais não são absolutas justificarem o controle fuzzy que pode incorporar
informações imprecisas por incluir graus de pertinência aos parâmetros de acordo com regras
estabelecidas (JÚNIOR, M. P., 2018).
REZENDE (2012) aplicou o sistema de lógica fuzzy (SLF) no controle de temperatura
em um gaseificador por meio de cinco conjuntos fuzzy denominados de acordo com o valor,
conceituando estes de muito alto até muito baixo, relacionando este parâmetro ao percentual de
umidade relativa do ar considerada de baixa a alta, as quais influenciavam na variável de saída
que seria o conforto térmico do processo de gaseificação em ruim, médio ou bom. O mesmo
autor dispôs estas conceituações em matriz a partir de dados experimentais determinando a
inter-relação entre os três parâmetros verificando que a lógica fuzzy contribuía na redução de
dependência de um operador humano (REZENDE, 2012).

Capítulo 3
PROJETO E CONSTRUÇÃO DO GASEIFICADOR
3.1 Considerações Iniciais
O projeto mecânico do gaseificador foi desenvolvido no software SolidWorks sendo
desenhadas as peças mecânicas do equipamento e divididas em 3 compartimentos, que são o
sistema de alimentação, cilindro de gaseificação e cinzeiro. Foram utilizadas as dimensões
descritas para equipamentos com geração inferior a 15 quilowatts de potência sendo construído
no laboratório de eletromecânica do IFSC campus Lages pelo GPCEbio.
O GPCEbio conforme exposto anteriormente na contextualização foi o grupo
responsável por realizar todas as etapas de projeto e construção do gaseificador, imprescindíveis
na obtenção dos resultados do presente estudo.
O gabinete elétrico do sistema é o componente onde estão inseridas todas as ligações
dos sensores e atuadores do gaseificador de leito fixo e fluxo contracorrente, também se
encontra o painel LCD que é o visor físico de ajustes no fluxo de biomassa do motor de passo
e mensuração de todos os equipamentos.

3.2 Etapas de construção e funcionamento do reator
A construção mecânica do gaseificador ocorreu no campus IFSC Lages após a etapa de
projeto, conforme mencionada anteriormente, houve a divisão do equipamento em três
compartimentos principais responsáveis da inserção de matéria, processamento térmico da
matéria prima e emissão na saída de produtos desejados e resíduos.
O gaseificador de fluxo contracorrente desenvolvido, foi dividido em 3 (três)
configurações ou compartimentos, que são o sistema de alimentação, cilindro de gaseificação e
entrada de ar com cinzeiro, conforme mostra a Figura 4.
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O sistema de alimentação nas etapas iniciais do projeto era composto apenas por um
funil, e isto impossibilitava o processo de dosagem volumétrica constante. A alimentação de
biomassa no gaseificador ocorria por meio de um silo, contudo, visando promover o controle
automático deste sistema houveram modificações no sistema de alimentação com a inserção de
um motor de passo que aplicava uma taxa ou velocidade de alimentação comandada pelo micro
controlador. Este sistema permitirá, a partir da análise dos dados dos sensores, determinar qual
a vazão necessária (relação ar/combustível) para a maior eficiência do processo, conforme
mostrado na Figura 5.a.

Figura 4 – Gaseificador de fluxo contracorrente desenvolvido. Fonte: GPCebio (2018).

Conforme também pode ser verificado na Figura 4, a entrada de ar possui fluxo
ascendente e o gás de síntese gerado também, enquanto a biomassa possui um percurso
descendente desse modo verificando que se consta como um gaseificador de leito fixo e fluxo
contracorrente.

(a) Válvula do motor de passo.

(b) Silo de biomassa.

(c) Motor de passo.

Figura 5 – Detalhamento dos sistemas de controle de vazão da biomassa e de recebimento da biomassa e o motor
de passo. Fonte: Autor e GPCebio (2018).
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No cilindro de gaseificação ocorrem os quatro processos térmicos, que são a secagem
da biomassa e posteriormente a pirólise, combustão e redução, as quais proporcionam o gás de
síntese gerado, estas devem ser operadas e controladas a fim de reduzir o teor de poluentes
produzido no processo completo, de modo que haja menor dificuldade na filtração destes no
sistema de limpeza.
A construção do gaseificador dependeu de diferentes etapas de processamento mecânico
para confecção das peças especificadas anteriormente. Foram realizados furos nos flanges para
que pudesse ser encaixado e posteriormente soldados o sistema de alimentação, cilindro de
gaseificação e o cinzeiro.
A Figura 6 divide a construção mecânica em 11 etapas ou fases visando que após a
execução mecânica completa, foi iniciada a parte elétrica e de instrumentação do modelo de
gaseificador utilizado nas conexões mecânicas e disponibilizando espaços as conexões elétricas
dos transdutores.

(a)

(d)
(b)

(e)

(h)
(k)

(f)

(c)

(j)

(g)

(i)

Figura 6 – Etapas principais da construção do sistema de gaseificação. Fonte: Autor e GPCebio (2018).

Na primeira etapa, fase (a), ocorreu o corte da tubulação em Serra a Laser no Instituto
Federal de Santa Catarina campus Lages conforme verificado na Figura 6(a), previamente a
peça retirada seria parte do sistema de alimentação, no entanto foi modificada para um silo de
alimentação construído posteriormente.
Na fase (b) foram torneadas as peças em formato retangular e feita a abertura de um
buraco em uma junta para conexão de cada uma das 3 divisões do gaseificador mostradas acima,
de modo a conectar cada uma no sistema de gaseificação. Por meio de uma parafusadeira de
bancada foi realizado o processo de desenvolvimento de furos menores visando fixar as divisões
e conexões com parafusos correspondendo à fase (c) sendo visualizado a junta feita na fase (d).
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A fase (e) apresenta as peças individualizadas que foram utilizadas na confecção do
projeto sendo que as peças circulares foram lixadas com uma esmirilhadeira e soldadas
posteriormente como no caso da grelha. Foi adquirida uma barra perfurada mostrada na fase (f)
que foi transformada na grelha por uma esmirilhadeira, a função desta é que pela ação da
gravidade caia as cinzas geradas do processo no cinzeiro reduzindo a emissão desta em conjunto
com o gás de síntese.
Na fase (g) são mostrados duas peças de modo a fazer as trocas, pois a grelha por ser um
componente próximo a zona de combustão, absorve altas temperaturas e consequentemente se
desgasta. A fase h mostra a união da grelha com a flange perfurada em que foram utilizados
parafusos para que houvesse a conexão dessa com o sistema. Na fase (i) é apresentada a
tubulação que originou a saída de gás. Sendo que na fase (j) são mostradas as tubulações de
saída de gás e entrada de ar, posteriormente também apresentadas na Figura 6(j). Na fase (k) é
apresentado a estrutura vertical do gaseificador pronta.
Conforme verificado na revisão bibliográfica, o modelo de gaseificador é o de fluxo
contracorrente desse modo a entrada de ar é na posição inferior do equipamento sendo o
principal responsável pelos processos termodinâmicos descritos anteriormente, esta entrada está
separada do cinzeiro para facilitar a manutenção. Neste modelo de gaseificador opta-se pela
saída do gás de síntese na parte superior do equipamento devido ao fluxo existente, sendo que
este produto gasoso possui alto teor de impurezas e será filtrado posteriormente em um sistema
ciclone para retirada do material particulado.

(a)

(b)

Figura 7 – Vista dos compartimentos de saída de gás (a) e entrada de ar (b). Fonte: Autor (2018).

Os compartimentos de entrada de ar e saída de gás são apresentados na Figura 7, as
dimensões projetadas destes dois pontos de vazão dos fluidos foram similares, visando
justamente a proporcionalidade nestes para que haja ar suficiente do ventilador para oxidação
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da biomassa. E o funil, grelha e cinzeiro possuam dimensões adequadas a estas e permitam a
constância das vazões de ar, gás e cinzas em relação a vazão mássica de pellets inseridos no
reator.
De acordo com o que foi apresentado na revisão bibliográfica sobre o gaseificador de
leito fixo e fluxo contracorrente, foram posicionados os termopares em zonas termodinâmicas
do processo visualizado na Figura 8.

Figura 8 – Variáveis do processo e posição dos termopares. Fonte: GPCebio (2019).

A tabela 1 mostra a zona respectiva de cada termopar e a função que cada um destes
exerce na supervisão do processo.
Tabela 1 – Posição e importância de cada termopar no gaseificador projetado.
Termopares

Termopar 4 (T4)

Zona termodinâmica Importância no processo do gaseificador de fluxo
monitorada

contracorrente

Zona de secagem

Geração de vapor que posteriormente pode ser transformado
em hidrogênio e oxigênio na oxidação dos materiais.

Termopar 3 (T3)

Zona de pirólise

Determinante na geração dos gases combustíveis como o
monóxido de carbono e hidrogênio.

Termopar 2 (T2)

Zona de redução

Fase que determina a qualidade do gás de síntese obtido.

Termopar 1 (T1)

Zona de combustão

Temperatura

influencia na

porcentagem dos

gases

combustíveis e incombustíveis além dos poluentes como o
alcatrão.
Fonte: Autor (2019).

Esta importância no processo de cada zona termodinâmica varia de acordo com o
modelo do reator escolhido. A supervisão da temperatura em cada zona auxilia na comparação
dos dados provenientes da literatura, facilitando na conclusão de resultados e diagnóstico de
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rendimentos se houve alta ou baixa geração de resíduos como cinzas e alcatrão além de serem
determinantes na composição gasosa combustível que é o produto desejado do reator.

3.3 Construção do sistema elétrico
O sistema elétrico do gaseificador possui as funções de transmitir controle e energia dos
componentes eletrônicos e mecânicos. Foi montado um painel elétrico com relés, tela LCD,
driver do motor de passo, cabeamento para os sensores, Arduino ATMEGA 2560 e inversor de
frequência. A Figuras 9 mostra o painel montado os seus principais componentes dispostos
espacialmente.

Figura 9 – Painel elétrico de controle. Fonte: Autor e GPCebio (2019).

No painel elétrico também haverá um visor LCD no qual serão mostradas as medições
dos sensores de pressão, temperatura e velocidade de alimentação, sendo também transmitidos
estes dados em um supervisório SCADA.
A Figura 10 mostra o desenho mecânico do gaseificador para todas as etapas de
construção que são o silo de alimentação, cilindro de gaseificação e o sistema de limpeza e
purificação do gás. Destaca-se nessa figura o controle de vazão de biomassa (a), o local de saída
do gás de síntese produzido (b), a saída das cinzas (c), os pontos de medição de temperatura e
pressão (d), a coluna onde acontece a gaseificação (e).
Visto que o gás possui diferentes impurezas as quais devem ser eliminadas para a
inserção deste no grupo gerador, haverá o desenvolvimento e construção de um ciclone para
retirar material particulado e um condensador de alcatrão que será responsável para liquefazer
este poluente do processo facilitando sua disposição.
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Figura 10 – Sistema de gaseificador. Fonte: GPCebio (2018).

A Figura 11 apresenta o diagrama esquemático das entradas e saídas de controle a qual
serão controladas pelo microcontrolador e disponibilizadas ao operador pelo supervisório do
sistema.

Figura 11 – Diagrama de blocos do sistema de monitoramento. Fonte: Autor (2019).

No sistema de alimentação de biomassa foi necessário acrescentar um redutor de
velocidade visto que houve dificuldades na rotação da válvula e constante aquecimento no
motor de passo.
A projeção do sistema completo apresentada na Figura 12, mostra o sistema com o moto
gerador acoplado ao sistema e painel elétrico, sendo incorporado o ciclone e o condensador
visando a pré purificação do gás de síntese. Na Figura 12 separou-se os componentes principais
do sistema por letras, sendo que cada um destes é descrito na Tabela 2.
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Figura 12 – Vista isométrica do sistema de gaseificação projetado. Fonte: GPCebio (2019).
Tabela 2 – Descrição dos componentes no sistema de gaseificação projetado.
Letra respectiva Equipamento representado

Função no sistema

A

Ciclone

Remoção dos particulados.

B

Banco de cargas

Garantia de fornecimento da geração distribuída nos
horários de pico.

C

Moto gerador

Equipamento destinado a conversão da energia mecânica
gerada na combustão do gás em energia elétrica.

D

Gabinete elétrico

Compartimento onde são colocados os equipamentos
eletroeletrônicos e onde são feitas todas as ligações
elétricas do sistema de gaseificação

E

Condensador de alcatrão

Sistema de filtração que visa facilitar a destinação do
alcatrão gerado

F

Silo de alimentação

Divisão do reator onde é controlada a alimentação de
biomassa por meio de um motor de passo

Fonte: Autor (2019).

O condensador de alcatrão tem previsão de término e instalação no ano de 2020. Testes
de geração de eletricidade também são previstos no início do mesmo ano correspondendo a
trabalhos futuros em que serão avaliadas a eficiência em comparação de um motogerador a
diesel e outro a gasolina visando determinar também concentrações de gases após resfriado e
filtrado de modo a reduzir a danificação do motor.

Capítulo 4
DESENVOLVIMENTO DO S UPERVISÓRIO
4.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo são relatadas as etapas de desenvolvimento do sistema supervisório na
plataforma Elipse SCADA, e como foram desenvolvidos os circuitos para medição e atuação
dos parâmetros de monitoramento que foram: ventilação, temperatura e vazão mássica de
biomassa. Apresenta-se, também, a configuração do software supervisório desde as
configurações iniciais no Elipse SCADA, a comunicação em protocolo Modbus, a criação de
Tags e o desenvolvimento da interface visual apresentada nas telas principais do supervisório,
bem como as telas que estão no LCD embutido no painel elétrico.

4.2 Funcionalidades do Supervisório
O supervisório visa mostrar, para posterior avaliação, os três parâmetros mais
importantes no processo de gaseificação de biomassa que são as vazões mássicas de ar,
biomassa e as temperaturas internas.
São apresentados também os equipamentos de monitoramento e as mudanças decorridas
da escolha dos transdutores que foram utilizados durante os testes preliminares, como também
a importância do monitoramento dos três parâmetros mais importantes que serão
supervisionados e mensurados.
4.2.1 Monitoramento da Ventilação em um Processo de Gaseificação
O controle de ventilação, ou entrada de ar (agente gaseificante) foi realizado através de
inversor de frequência da WEG, modelo CFW 100, com uma turbina de ar da marca Ibram. A
restrição e controle da frequência iniciou nos dois primeiros testes operados por regulagem
manual, desse modo foram parametrizadas diferentes relações ar/combustível no processo de

Capítulo 4 - Desenvolvimento do Supervisório

38

gaseificação por valores estáticos de velocidade de fluxo na biomassa e variação pelo controle
na ventilação para avaliar se ocorria ou não a estabilidade no processo da geração de gás.
A turbina de ar Ibram é do modelo Siroco VSC-020, potência de 245 W, podendo
atingir até 3500 RPM (rotações por minuto), com vazão máxima de 9,2 m/s2 em 50 Hz e 11,2
m/s2 em 60 Hz, mostrado na Figura 13.
Conforme mostra-se na Figura 14, foi escolhido inicialmente o inversor de frequência
CFW 100, por ser ideal para máquinas de pequeno porte, robusto, de fácil instalação e com
custo acessível. O equipamento também permite expandir entradas e saídas caso necessário e
apresenta o módulo de memória flash que facilita a cópia de programação para outros
equipamentos.
A alimentação do CFW 100 é monofásica, possui IHM (Interface Homem Máquina)
com controle escalar e vetorial que possibilita ajustar o torque por algoritmos e de acordo com
a necessidade prevista no processo de gaseificação, além de permitir a comunicação com um
sistema supervisório a partir de porta serial RS-485, trabalhando com frequência de 0 a 300 Hz.
O inversor CFW 100 não possibilitava o controle da velocidade ou vazão de ar a partir
de um microcontrolador. Desse modo este inversor será substituído por um inversor WEG
CFW10 (Figura 15) disponível no Laboratório, que permitirá o ajuste da velocidade por meio
de um conversor digital-analógico Arduino, através da porta de saída analógica número 7,
possibilitando desse modo ajustes através do próprio supervisório.

Figura 13 – Ventilador Siroco
VSC-020. Fonte: Autor (2019).

Figura 14 – Inversor de frequência
CFW100. Fonte: Autor (2019).

Figura 15 – Inversor CFW10.
Fonte: www.weg.net/catalog/weg/

Constata-se, a partir da literatura, que vazão de ar é um fator imprescindível do processo
pois promove a formação de gases combustíveis, e faz-se necessário restrições destas vazões
visando a formação de todas as zonas termodinâmicas do reator pelas reações de oxidação
completa e parcial da biomassa inserida. Esta entrada de ar (vazão mássica) também
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determinará a abertura da grelha em relação a sua superfície total, pois possibilita o cálculo
máximo e mínimo de teor de cinzas alcançável no modelo de reator construído (MARTIN et
al., 2010; ZANATTA, 2011).
Nos gaseificadores de leito fixo visto que não há distribuição uniforme da temperatura
como em gaseificadores de leito fluidizado, isto acarreta em aumento no tempo de residência
que a biomassa deve estar dentro do reator, desse modo visando reduzir este tempo, realiza-se
a agitação de biomassa que é feita pelos ventiladores e sopradores em plantas piloto (VIANA,
2015; WANG et al., 2008).
A taxa de equivalência que corresponde à relação da concentração de ar por peso de
biomassa atual pela estequiométrica, quando esta se elevou em gaseificadores de fluxo
contracorrente houve reações de oxidação favorecidas ocorrendo efeitos negativos na qualidade
do gás de síntese produzido (DING et al., 2018; LU et al., 2018).
De acordo com SANTOS (2010) que projetou um gaseificador de fluxo contracorrente
para secagem de produtos agrícolas, o aumento no volume de ar controlado deve permitir a
razão de equivalência ar/combustível de no máximo 40% e que a redução da disponibilidade do
ar primário fornecido pelo ventilador promove o decréscimo na produção de gás combustível
(SANTOS et al., 2010).
4.2.2 Monitoramento das Temperaturas Internas do Gaseificador
O controle de temperatura é operação vital no gaseificador, visto que este é um fator
que determina parâmetros como a taxa de conversão de biomassa em gases, o poder calorífico
obtido do gás de síntese e desse modo sua aplicação, teor de cinzas e de alcatrão gerados e
eficiência termodinâmica do produto gasoso (RUIZ et al., 2013).
As temperaturas alcançadas no reator de gaseificação são acima de 1000ºC, portanto o
termopar tipo K é um dos mais adequados nesta operação, foi escolhido preliminarmente o
módulo MAX 6675 da Figura 16 que opera com Arduino e permite medir valores até 1024ºC
possuindo incerteza de até 1 % em temperaturas até 700ºC e de 2 a 3% para temperaturas
superiores a estas no caso de temperatura ambiente em 25ºC.
O módulo de leitura MAX 6675 do termopar tipo K possui resolução de 0,25ºC, ou seja,
pode alcançar precisão de ± 0,25ºC nas medidas lidas pelo sensor, que confere a este um grau
ótimo de confiabilidade com preço baixo garantindo excelente custo/benefício a plataforma de
operação. Este módulo possui compensação de junta fria - 20ºC a 80ºC de modo a compensar
ou prever erros da medição de tensão (voltímetro).
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Figura 17 – Sensor Termopar Sonda tipo K com
revestimento cerâmico. Fonte: GPCebio (2019).

No entanto este tipo de termopar por não ter revestimento térmico e isolamento nos
cabos, faz com que haja interferências no sinal elétrico, tornando dificultosas as operações
contínuas no processo de gaseificação.
Foram inseridos quatro termopares, de modo a controlar consequentemente a operação
das quatro zonas termodinâmicas do gaseificador descritas anteriormente que são a secagem,
pirólise, combustão e gaseificação, verificando em cada etapa do processo, os ajustes
necessários para estabilização e otimização das reações térmicas no combustível.
Desse modo houve a modificação deste sensor para a escolha de um termopar sonda
tipo K com revestimento cerâmico mostrado na Figura 17, isolado eletricamente e
possibilitando medições contínuas permitindo a construção de gráficos respostas. No entanto,
no segundo teste experimental este sensor foi novamente substituído pelo sensor termopar tipo
K, pois não apresentou resultados satisfatórios.
A desestabilização da temperatura no equipamento pode ocasionar perdas irreversíveis,
desse modo o controle em tempo real desta variável no supervisório em conjunto com avisos e
acionamentos de alarmes é imprescindível quando ocorre instabilidades ou variações muito
bruscas nesta ao longo do cilindro de gaseificação.
Os dados dos sensores são disponibilizados na parte superior do painel elétrico que
possui um LCD e também em um sistema supervisório desenvolvido no software Elipse
SCADA.
Na literatura verifica-se que o controle em tempo real da temperatura além de
proporcionar segurança na operação em conjunto com a pressão, é vital para aumentar a
eficiência do sistema visto que devem ser alcançadas médias em cada zona termodinâmica para
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proporcionar maior volume de gases combustíveis em relação aos incombustíveis e de valor
econômico reduzido.
A temperatura ideal é variável de acordo com características específicas da biomassa,
como a umidade e o teor de cinzas. Dependendo do pré-tratamento aplicado, haverá o aumento
da temperatura em decorrência do aumento de poder calorífico da biomassa e maior
probabilidade de gás com elevado potencial energético.
Conforme verificado na Figura 18 de LORA (2012) apud COUSIN (1978) que avaliou
um modelo heterogêneo para diferentes modelos de gaseificadores, identificou-se que
temperaturas mais altas na zona de redução colaboram no aumento do principal gás combustível,
o monóxido de carbono (CO) em conjunto com a estabilidade do hidrogênio (H2), reduzindo o
teor de gás incombustível que é o dióxido de carbono (CO2).

Figura 18 – Temperaturas de operação em relação a composição volumétrica gasosa. Fonte: LORA et al., 2012
apud COUSIN (1978).

De acordo com BARBOSA (2015) que desenvolveu a modelagem dinâmica de um
controlador para um gaseificador de fluxo co-corrente, a temperatura na zona de combustão
deve atingir temperaturas próximas a 1000ºC, estimando o mínimo em 800 até 1000ºC. Na zona
de redução avaliou que deve estar na faixa de 750 a 850ºC. ISMAIL & SALAM (2017)
avaliaram o efeito da temperatura em um gaseificador contracorrente, evidenciando a partir de
seu modelo termodinâmico que temperaturas mais altas nas fases de combustão e redução
promovem maior concentração de H2 e CO observando composições altas destes gases na
temperatura de 830ºC (ISMAIL; EL-SALAM, 2017).
O alcatrão também é influenciado principalmente pela temperatura da zona de
combustão conforme verificado por NOGUERA (2012) que determinou o gráfico de redução
de teor deste poluente nas temperaturas de 640 a 780ºC na zona de redução de gaseificadores
de leito fixo contracorrente apresentado na Figura 19 (PEREIRA, E. G. et al., 2012).
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Figura 19 – Relação do teor de alcatrão com a temperatura na zona de combustão. Fonte: Nogueira (2012).

As zonas de redução e combustão conforme descrito em artigos científicos interferem
drasticamente na produção de resíduos, portanto a supervisão dos termopares T2 e T1
respectivamente, devem ser monitorados continuamente, e se possível realizando ajustes que
visam estabelecer padrões de temperatura que sejam ótimas ao processo de acordo com os
resultados dos testes experimentais correlacionando estes com dados da literatura.
As zonas de pirólise e de secagem influenciam também na produção dos gases
combustíveis como o hidrogênio originado da evaporação da umidade na fase de secagem e os
gases oriundos da anaerobiose no processo de pirólise sendo extremamente relevantes no
comportamento que será desencadeado as fases seguintes, portanto também foram alvos do
monitoramento por termopares no sistema de gaseificação.
4.2.3 Monitoramento da Vazão Mássica de Biomassa no Supervisório do Gaseificador
A vazão mássica de biomassa é um dos principais fatores de controle em um sistema de
gaseificação. A entrada de combustível em relação ao ponto ótimo de vazão e concentrações de
cada gás desejado, contribui com a operação contínua e é determinante quando há a busca de
variações de potências elétricas ao decorrer do volume total e necessidade recorrente de
abastecimento elétrico.
No presente estudo a biomassa densificada permite o aumento de volume por área no
reator e contribui com as reações térmicas demandando menor vazão em comparação a
biomassa in natura. Desse modo para comparação e validação dos resultados serão avaliados os
padrões similares utilizados das medidas de biomassa obtidas na literatura visando apresentar as
melhorias e perdas de rendimento.
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O controle dessa vazão de biomassa no equipamento ocorre no silo de alimentação a
partir de um motor de passo que regulará a velocidade de entrada da biomassa por uma válvula
na garganta do gaseificador.
O motor de passo opera com velocidades desde zero até 120 rpm. Foi escolhido este tipo
de motor principalmente pelo baixo custo, ser controlado por drive que permite atualizar e
determinar o número de passos de acordo com a necessidade de rotação e torque sendo também
preciso na posição.
O driver utilizado foi o AKDMP16-7.2A, este é o responsável por transmitir as
informações de ajuste do motor de passo e sincroniza a posição desejada que será utilizada na
alimentação do gaseificador especificando também a direção trabalhando com PWM ou
modulação por largura de pulso operando por meio da corrente e junção bipolar com
configuração de sinal NPN.

Figura 20 – Driver do motor de passo. Fonte: Autor (2019).

Na Figura 20 pode-se verificar os terminais de conexões elétricas que determinam o
passo e a direção que se deseja aplicar no sistema. Portanto a etapa de projeto preliminar deve
determinar a entrada de sinal que determinará a posição e direção que deve ser avançada ou
recuada do motor de passo.
No início da operação houve falhas na calibração desta válvula e desse modo foram
necessários ajustes no sistema de alimentação como a inserção de um funil na garganta e um
redutor de velocidade no motor de passo.
Foi realizado a calibração da válvula dosadora de pellets a partir do motor de passo e o
driver, estabeleceram-se duas rotações sendo estimada a vazão mássica de biomassa por
segundo e minuto. Permitindo-se verificar as vazões de entrada que são a de ar e biomassa podese fazer a partir de um balanço de massa, a possível saída de compostos, portanto a
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supervisão dessa etapa é imprescindível na reação homogênea de entradas e saídas no
gaseificador, possibilitando posteriormente verificar índices de melhorias no processo com o
controle destas duas vazões automaticamente em premissas futuras.
4.2.4 Desenvolvimento do Software Supervisório
O software supervisório consiste em um ambiente de monitoramento contínuo que
permite acompanhar os dados e verificar se estes estão em consonância com o valor esperado
dos sensores e avaliar os erros obtidos.
Utilizou-se da plataforma IHM Elipse SCADA na qual foi configurado o protocolo
Modbus. Dessa forma o Micro controlador envia e recebe dados por meio deste protocolo no
supervisório SCADA desenvolvido.
O supervisório SCADA é um sistema de supervisão e aquisição de dados a partir dos
dados recebidos do micro controlador. Nele foram gerados gráficos de temperatura versus
tempo estabelecidos em uma amostragem, na sequência de 1 e 2 minutos e também
monitorando a pressão (Pa) de modo a determinar a vazão mássica de ar no sistema de
gaseificação. Este possui compatibilidade também com diversos controladores lógicos
programáveis, configuração com gestão de alarmes e eventos com consulta de relatórios
integrados.
A plataforma deve interligar-se com o sistema de controle e monitoramento possuindo
como as variáveis monitoradas T1, T2, T3 e T4 sendo as temperaturas dos termopares tipo K,
pressão fornecida no transdutor e os gráficos de temperaturas e pressão em relação ao tempo.
4.2.4.1 Configuração do Elipse SCADA
Na etapa inicial de configuração no software Elipse SCADA criou-se uma nova
aplicação denominada “Projeto Gaseificador GPCEbio”, e a configuração dos drives para
comunicação ModBus a partir do programa “modbus.dll”, em 9600bps.
São utilizadas bibliotecas do Arduino que são códigos pré-formatados que facilitam na
execução da programação, sendo posteriormente enviados os dados ao supervisório por meio
do protocolo Modbus que está no modo RTU.
Na próxima etapa da configuração identifica-se a porta em que será recebido os dados
do Micro controlador e inicia-se a criação das tags e o desenvolvimento da interface visual de
aplicação.
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4.2.4.2 Tags
As tags ou também denominado atributos são os valores das variáveis numéricas ou
alfanuméricas do processo, o agrupamento destas tags no supervisório são subdividas de acordo
com sua função. As principais são de RAM, matriz, expressão, bloco no script de programação,
etc.
A organização das tags consiste em uma tarefa importante na manutenção e
representação de como o sistema supervisório terá seu comportamento apresentado, auxiliando
na verificação de como o processo de gaseificação funciona e garantindo em conjunto com a
otimização do código, a redução das linhas de processamento no script. Desse modo possibilita
melhor rendimento na execução do software e consequentemente redução na capacidade de
processamento necessária (RIBEIRO, 2017).
Na aplicação, a partir da ferramenta Organizer são estabelecidas as tags, no presente
projeto foram inseridas 4 tags para os termopares. A estrutura do Organizer é similar ao
gerenciador de arquivos e dispositivos do Windows e as tags fazem parte do conjunto complexo
que pode estar atribuído a um banco de dados do sistema.

Figura 21 – Aba “Tags” no organizador da aplicação. Fonte: ELIPSE (2019).

A tag Termopar_1 descrita como tag 002, é inserida no grupo termopares e habilita-se
todas as funções de modo que sejam apresentados os resultados obtidos do sensor ao
supervisório no limite de até 1000ºC.
As informações dos parâmetros de endereçamento N estão contidas no driver que podem
ser obtidos pressionando o botão “ajuda”, desse modo foram encontrados os valores mostrados
módulo do termopar conforme apresentado na figura 22, sendo definido o intervalo de tempo
de leitura na lacuna “scan” em 1000 ms (milissegundos).
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Na tag Transdutor_de_pressão descrita como tag 001 da Figura 23 teve como
endereçamento 1,3,3, 1 de N1 até N4 respectivamente, sendo plotado o gráfico na tela principal
de (pressão x tempo) mostrado na Figura 26.

Figura 22 – Tag do Termopar 1 (zona de combustão).
Fonte: ELIPSE (2019).

Figura 23 – Tag do transdutor de pressão da aplicação.
Fonte: ELIPSE (2019).

A Tabela 3 apresenta os módulos de mensuração relacionados com suas tags e a
conversão de unida de medida que ocorre do sinal elétrico recebido no padrão de unidade
estabelecido de envio ao supervisório.
Tabela 3 – Módulos de medição utilizados e suas respectivas tags.
Módulo relacionado

Tag no sistema

Unidade de medida (conversão)

Transdutor de Pressão

Tag001

mmH2O em Pa

Termopar 1

Tag002

V em ºC

Termopar 2

Tag003

V em ºC

Termopar 3

Tag004

V em ºC

Termopar 4

Tag005

V em ºC

Fluxo de Biomassa

Tag006

rpm em kg/s

Fonte: Autor (2019).

A tag Fluxo de Biomassa é responsável por receber a fórmula pronta resultante da curva
de calibração da válvula dosadora de pellets. As tags 7, 8, 9 e 10 foram criadas visando a
aplicação posterior em sensores de nível e gás que serão inseridos no sistema futuramente,
quando estiver sendo realizado o controle das temperaturas.
Verifica-se que a etapa de criação das tags permite avaliar as variáveis que serão
mensuradas e pode facilitar o entendimento de medições que seriam mais complexas em
formato analógico a campo. Permitindo desse modo o armazenamento dos dados no
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supervisório e posteriormente em um banco de dados com acesso remoto para que em um
software de gerenciamento e modelagem de dados se encontre novos modos de aprimoramento
da operação.
4.2.4.3 Telas principais
As telas principais de um sistema supervisório mostram as principais variáveis de
monitoramento que devem ser avaliadas no equipamento.
Houve a criação de duas telas principais que mostram a temperatura e a pressão em
relação ao tempo respectivamente. No gráfico de temperatura são mostrados os quatro
termopares identificando-se a necessidade de avaliar uma média temporal padronizada de modo
a saber o comportamento da temperatura e das zonas termodinâmicas do gaseificador.
A Figura 24 apresenta a temperatura no eixo y, sendo inserido 0 como valor mínimo e
1200 no valor máximo desse parâmetro. O eixo x apresenta o horário em tempo real em uma
escala de tempo em 2 segundos. Após a ligação da resistência e aquecimento do reator os
sensores iniciam o funcionamento com o envio do comando ao microcontrolador.
Há três telas que mostram os gráficos principais na tela principal do supervisório são a
temperatura, pressão e vazão de biomassa em relação ao tempo que são os gráficos mostrados
em tempo real com as medidas dos sensores.

Figura 24 – Tela principal das temperaturas e pressão do gaseificador. Fonte: Autor (2019).

A pressão em relação ao tempo com a unidade de medida pascal/segundo (Pa/s) tem a
pressão como eixo y em relação aos horários que estava ocorrendo sendo contados segundo a
segundo no supervisório conforme mostrado na Figura 25.
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A Figura 26 mostra o gráfico de temperaturas internas medidas nas zonas
termodinâmicas em relação ao tempo, transformados em graus Celsius por segundo (ºC/s)
estabelecendo as medições nas zonas de combustão, redução, pirólise e secagem
respectivamente. Verificando certamente que o termopar 3 estava danificado pois apresentava
temperatura muito abaixo do normal esperado.

Figura 25 – Pressão em relação ao tempo no gaseificador.
Fonte: Autor (2019).

Figura 26 – Temperatura em relação ao tempo no
gaseificador. Fonte: Autor (2019).

4.2.4.4 Display de Cristal Líquido (LCD)
O LCD embutido no painel elétrico mostra o estado de diferentes operações, tais como
o acionamento do motor de passo, a alimentação de biomassa e apresenta os parâmetros
temperatura e pressão que também são mostrados no supervisório. O objetivo de se ter um LCD
é que, caso ocorra alguma pane ou travamento no computador que está instalado o software
supervisório, os dados principais ainda são monitorados durante o processo do gaseificador.
Na Figura 27 pode-se ver a pressão sendo monitorada pelo LCD a qual está atribuída
no código.

(a)

(b)

Figura 27 – Variável pressão sendo mostrada no display LCD em kPa. (a) Detalhe do mostrador e (b) Vista geral
da posição do LCD. Fonte: Autor (2019).

A variação da alimentação de biomassa é o único parâmetro que é variado por meio do
display, feita através do comando mostrado no LCD “Muda bio” que visa avisar ao operador
que está apto a aumentar a rotação do motor de passo e consequentemente a vazão mássica de
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biomassa no intervalo de 50 a 50 pulsos no primeiro teste depois modificado de 400 a 400
pulsos correspondendo a 1 kg por segundo (kg/s).

4.3 Desenvolvimento do Software Embarcado no Microcontrolador
Optou-se pelo uso da placa de desenvolvimento Arduino ATMEGA 2560 por possuir
maior número de saídas digitais em relação ao Arduino Uno preliminarmente escolhido,
possibilitando aumentar o número de atuadores de acordo com as mudanças do projeto e
necessidade de supervisão de quantidades maiores de equipamentos posteriormente.
Portanto escolheu-se uma plataforma aberta (Open Source) tal como o Arduino que
reduz os custos dos componentes a serem adquiridos e instalados em relação á plataformas
fechadas como a da National Instruments. Na Figura 28 mostra-se uma imagem do
microcontrolador escolhido.

Figura 28 – Imagem do Arduino ATMEGA 2560. Fonte: Autor (2019).

O Micro controlador será responsável pelo monitoramento dos diferentes sensores e
atuadores no gaseificador, tais como termopares, driver e motor de passo, sensor de pressão.
Em premissas futuras haverá também a integração do sensor de nível visto que atualmente é
feito de modo manual a partir de uma régua e uma barra de ferro.
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4.3.1 Sistema de aquisição e controle de dados
Será desenvolvido um sistema de aquisição de dados temporal (datalogger) responsável
pelo armazenamento de dados provenientes dos sensores controle que atualmente são, então,
enviados via ModBus para o Elipse SCADA.
Os dados enviados após a configuração dos drivers e adicionada a biblioteca no IDE do
Arduino em conjunto com a aplicação do modbus.dll no software Elipse SCADA.O controle
dos dados ainda é feito manualmente, no entanto está sendo desenvolvida a configuração
Ethernet por meio um Shield , também sendo verificada a aplicação futura do gerenciamento
destes dados na plataforma Elipse Plant Manager.
4.3.2 Programação dos sensores visando a supervisão do processo
A linguagem de programação é o idioma processado por máquinas que define o
processamento de tarefas a serem instruídas e executadas por um operador (programador) em
um processo.
No micro controlador Arduino, a linguagem de programação utilizada é a C++,
responsável por executar os comandos dos atuadores e sensores designados pelo programador.
A partir desta pode-se programar as variações na velocidade no motor de passo que controla a
vazão mássica de biomassa, executar a leitura e escrita de dados dos sensores de temperatura,
pressão que são decodificados e transmitidos no display LCD e supervisório
SCADA.
Os sensores possuem ajustes de sensibilidade que são determinantes na calibração dos
componentes visando reduzir o erro de medição e garantir as faixas de concentração que irão
tender a maior exatidão.
4.3.3 Medições de temperatura, pressão e vazão de biomassa
O programa de medições dos parâmetros iniciou-se com a inclusão das bibliotecas
necessárias de comunicação por fio, Modbus e SPI (serial peripheral interface) dos sensores e
módulos (periféricos) ao supervisório, também serão mostrados os dados desses periféricos na
porta de comunicação do Arduino em conjunto com o LCD e gravado em um cartão SD,
conforme Figura 29.
Inicialmente foi feito a criação das variáveis do processo pelo LCD e designada as
funções pelos botões de navegação. As medições de temperatura dos quatro (4) termopares são
realizadas. A leitura dos termopares segue uma ordem de prioridade em que os relés inseridos
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no gabinete elétrico foram usados para selecionar o termopar em uma sequência. No parâmetro
biomassa, o fluxo de biomassa é controlado a ligação do motor de passo e impresso no display
LCD em centímetros cúbicos por segundo (cm³/s). Ao final, liga-se o motor, o valor de biomassa
é aumentado em intervalos de 400 pulsos, ao apertar select (botão verde) novamente pode-se
entrar na opção START/STOP e escolher se quer parar o motor de passo ou não.
A vazão mássica de biomassa se tornará a variável fixa em um futuro sistema de controle
visto que facilita na aquisição da razão de equivalência e no fechamento da malha de controle
com apenas uma variável manipulável que será a vazão de ar que corresponde ao parâmetro de
difícil controle no sistema de gaseificação.

Figura 29 – Fluxograma do programa de controle do sistema. Fonte: Autor (2019).

Nos dois testes preliminares da gaseificação foram utilizados 400 pulsos que indicam a
alimentação de 1 kg por segundo de pellets correspondendo a 60rpm no motor de passo, desse
modo fixa essa vazão até verificar que o leito está no nível próximo ao máximo visando alcançar
e reduzir os espaços vazios no reator. Aproximando-se da metade do nível de alimentação do
gaseificador, realizada a combustão, verifica- se há a geração de gás e também como está a
qualidade deste de acordo com a sua coloração e se a operação apresentou estabilidade, desse
modo posterior as análises e anotação de dados, desliga-se o motor, reduz-se o volume de
biomassa até o vareta de nível utilizada estar próximo do limite inferior, e após a combustão de
toda a biomassa, então desliga-se a resistência de ignição e é aguardado o resfriamento do reator.

Capítulo 5
RESULTADOS ALCANÇADOS
5.1 Considerações Iniciais
Os resultados, após a etapa de projeto e construção, foram obtidos após a realização dos
testes experimentais de modo a avaliar o comportamento do reator e do supervisório. Foi
seguido um protocolo padrão de operação visando padronizar os testes adequando-os ao mesmo
intervalo de tempo e propiciando uma metodologia que torne possível a análise de dados
homogênea.

5.2 Metodologia dos Testes
A metodologia dos testes experimentais determina e especifica a frequência da
amostragem e as medições que serão efetuadas, estas especificações metodológicas em
conjunto com a estatística de amostragem permitirão determinar e programar uma futura rotina
de controle.
Para a obtenção das temperaturas foi realizada a calibração indireta dos termopares, ou
seja, validou-se a temperatura do termopar utilizado a partir de termômetros com calibrações
adequadas de acordo com o INMETRO. Foram mensuradas as 4 (quatro) temperaturas dos
termopares em intervalos de 4 minutos na operação de modo a alcançar o regime permanente
ou estabilização de processo da gaseificação.
A cromatografia gasosa seria a primeira opção para avaliar o teor de cada gás no gás de
síntese, no entanto este equipamento não estava disponível e como o gaseificador não possuía
gasômetro que armazenasse o gás de síntese para amostragens, foi utilizado o analisador da
marca Eagle, pois o mesmo estava disponível. No entanto, ao utilizá-lo, verificou-se que o gás
era muito impuro e com isso o analisar entupiu, impossibilitando a sua utilização. Serviu para
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identificar que os gases produzidos devem passar por um processo de filtração antes de serem
utilizados.
5.2.1 Procedimento de Operação dos Testes
Os testes de gaseificação foram realizados no IFSC-Lages, foram obtidos dados do
comportamento no processo e visualização da coloração e da fuligem do gás gerado em relação
a fumaça produzida na fase de combustão. A ignição ocorre por meio de uma resistência elétrica,
que inicia o processo de combustão inicial de gaseificação com a alimentação de 1 kg
(quilograma) de biomassa. Após 5 (cinco) minutos, liga-se a turbina de ar manualmente em
uma frequência de 20 Hz no inversor.
A resistência elétrica é apresentada na Figura 30, situada na extremidade inferior do
cilindro de gaseificação. Medem-se as temperaturas, a pressão e os dados são enviados ao
supervisório, aumentando-se a frequência do inversor para obter a curva que relaciona a vazão
de ar com as temperaturas obtidas. Depois de estabilizada a temperatura, faz-se a coleta dos
dados, e quando o nível do leito está baixo, desliga-se o sistema.

Figura 30 – Resistência elétrica responsável pela ignição da biomassa. Fonte: Autor (2019).

5.3 Testes de gaseificação preliminares
Foram realizados 2 (dois) testes preliminares de modo a avaliar e tentar validar dados
da literatura, especificado para o modelo e dimensões do gaseificador construído. O primeiro
teste foi realizado para determinar se o processo tornaria estável em uma determinada vazão de
biomassa fixa (frequência estabelecida em 50 Hz), e verificou-se a partir deste teste que a
pressão e temperaturas foram estabilizadas com os parâmetros de operação e com os parâmetros
ambientais comprovando que o equipamento produz gás de síntese.
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A Figura 31 mostra o sistema de gaseificação em vista horizontal com a manta de
isolamento térmico intacta anterior a fase de testes. A Tabela 4 mostra o significado das letras
de cada componente do sistema, visto na Figura 31. No entanto, conforme mostra a Figura 32,
a vazão alta de ar no sistema provocou instabilidade na combustão incompleta, acarretando na
destruição da manta térmica do isolamento térmico escolhido, que foi a manta de lã de vidro,
que revestia o reator.

Figura 31 - Sistema de gaseificação anterior Figura 32 - Destruição da manta térmica do
aos testes. Fonte: Autor e GPCebio (2019). gaseificador. Fonte: Autor (2019).
Tabela 4 – Componentes do gaseificador e letras correspondentes.
Letra respectiva

Componente representado

Função no sistema

A

Gabinete elétrico

Contem todas as conexões elétricas do sistema para facilitar
o acesso aos painéis.

B

Turbina de ar

Responsável por fornecer o ar internamenteou ventilar de
modo que o fogo contido tenha oxigênio promovendo as
zonas termodinâmicas.

C

Tubulação de entrada de ar

Parte que recebe e encaminha o ar no cilindro de
gaseificação.

D

Válvula dosadora de pellets

Componente responsável por alimentar e mensurar a vazão
mássica de biomassa que entra no gaseificador

E

Tubulação de saída de gás

Parte que expele os gases gerados (gás de síntese) e
partículas de emissão na parte superior como fuligem e
fumaça.

F

Manta de isolamento térmico

Responsável por manter a temperatura reduzindo a
dispersão de calor

Fonte: Autor (2019).
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Apesar do isolamento térmico ter sido totalmente desgastado com erros na operação
foram obtidos resultados importantes no primeiro teste verificando a estabilidade com uma
vazão de biomassa fixa estipulada em 0,65 kg por minuto (kg/min).
Tabela 5 – Resultados do primeiro teste do gaseificador.
Parâmetro

Unidades

Valor

vazão mássica de biomassa

kg/min

0,65

vazão mássica de ar

kg/min

2,23

Frequência do inversor

Hz

50

Temperatura média

T1 [°C]

900

Temperatura média

T2 [°C]

550

tempo de operação estável

minutos

~15

Fonte: Autor (2019).

A vazão mássica de ar também foi fixada em 2,23 kg/min com o inversor de frequência
em 50 Hz. As temperaturas médias alcançadas no Termopar 1 foram de 900°C que corresponde
a zona de combustão, na literatura os valores estão próximos de 1000°C, sendo adequado ao
grau de eficiência ótimo de acordo com (LORA et al,2012) e em uma gaseificação
contracorrente, no entanto (ISMAIL&SALAM,2007) visualizaram como ponto ideal as
temperaturas 830°C a 850ºC que é abaixo ao encontrado no Termopar 1.
O gaseificador permaneceu estável na operação por 15 minutos e após isto ocorreu o
desgaste da manta provocando instabilidade no processo, a partir dos resultados alcançados de
temperatura média pode-se avaliar que os termopares 1 e 2 estavam funcionando normalmente
no primeiro teste preliminar, pois as temperaturas estão similares aos das zonas termodinâmicas
mostradas em 2.2.1.1.
Posteriormente foi feito a troca do isolamento térmico e verificação de outros problemas
na estrutura, pois o cilindro de gaseificação teve desgaste mecânico, mas nada que
impossibilitou a sua utilização. Também houve a queima de alguns componentes eletrônicos e
foi necessária a troca da resistência elétrica de ignição.
O segundo teste foi realizado após 2 meses. No início do segundo teste foi produzido
apenas fumaça, conforme pode ser visto na Figura 33, além de ter algumas fugas de ar no
sistema de tubulação. Esta fumaça é produzida junto com gás carbônico e quanto mais reduzido
o tempo de fumaça, maior a eficiência térmica do reator.
Após um período de aproximadamente 5 (cinco) minutos com o auxílio de um isqueiro
de modo a visualizar a cor da chama, na Figura 34 verifica-se que a cor da chama está
alaranjada, próximo do amarelo. Se a cor da chama produzida tende para a cor azul ou
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transparente melhor é o gás. Pela cor gerada, tendendo ao laranja, avaliou-se qualitativamente
que o combustível gerado é de baixo poder calorífico.
A manta de isolamento térmico visualizada na Figura 35 permaneceu intacta até o fim
do segundo teste, sendo que foi escolhido uma manta de lã de vidro que garantiu a permanência
do material até o final dos procedimentos experimentais.

Figura 33 - Processo inicial de Figura 34 - Geração de gás do
geração de fumaça e secagem da segundo teste do gaseificador.
biomassa. Fonte: GPCebio (2019). Fonte: Autor (2019).

Figura 35 - Estado final da manta
de isolamento térmico após
segundo teste. Fonte: Autor (2019).

5.4 Medição de Variáveis de Monitoramento
Foi desenvolvida esta curva da variação de pressão a partir de repetição de testes, de
modo a avaliar o transdutor de pressão e mensurar a vazão mássica de ar (QMar), sendo que o
inversor de frequência controla a velocidade da turbina, medindo-se a variação de pressão no
transdutor com um manômetro tipo U e estimando-se o QMar.
Desse modo alcança-se resultados próximos das medições de um sensor de vazão
mássica de ar e realizando, conjuntamente, a avaliação do sensor de pressão. A Tabela 6
apresenta os valores encontrados na medição deste sistema.
A Figura 36 apresenta a curva de pontos realizada com frequências de 0 a 66 Hz,
frequência máxima alcançada nos testes, apresentada na Tabela 6. O eixo y representa a vazão
mássica de ar enquanto o eixo x a frequência inserida manualmente nos testes com o inversor
de frequência.
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Tabela 6 - Correlação do transdutor de pressão diferencial e estimativa da vazão mássica de ar.
Freq.

Sinal

Δh

Δp

V

Vazão mássica de ar

[Hz]

[Bits]

[mmH2O]

[Pa]

[m/s]

(QMar) [kg/min]

5

15

10

97,9

6,205

0,928

10

21

20

195,8

8,776

1,313

15

315

30

293,7

10,748

1,608

20

415

40

391,6

12,411

1,857

25

515

50

489,5

13,876

2,076

30

615

60

587,4

15,200

2,274

35

715

70

685,3

16,418

2,456

40

815

80

783,2

17,552

2,626

45

915

90

881,1

18,616

2,785

50

1015

100

979,0

19,623

2,936

55

1115

110

1076,9

20,581

3,079

60

1215

120

1174,8

21,496

3,216

65

1315

130

1272,7

22,374

3,348

66

1415

140

1370,7

23,219

3,474

Fonte: Autor (2019).

Figura 36 - Curva de avaliação do transdutor de pressão e sistema de vazão mássica diferencial. Fonte: GPCebio
(2019).

A Tabela 7 apresenta os resultados de avaliação da válvula dosadora que regula a
velocidade de biomassa que é inserida e desse modo fazendo com que a massa homogênea, que
são os pellets, entrem no gaseificador, sendo estimado a vazão mássica de biomassa pelo
diâmetro do bocal de entrada e velocidade de entrada.
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Tabela 7 – Resultados da avaliação da válvula dosadora de pellets.
Rodada

Rotação

Massa

Tempo

Vazão Mássica de

Vazão Mássica de

[RPM]

[kg]

[s]

biomassa [kg/s]

biomassa [kg/min]

1

60

6,7

620,6

0,0108

0,648

2

60

6,9

630,9

0,0109

0,656

3

120

7,25

309

0,0235

1,408

4

120

7,25

327,6

0,0221

1,328

Fonte: Autor (2019).

A Figura 37 mostra a curva e a fórmula obtida através dos testes de calibração visando
encontrar a vazão mássica de biomassa que está sendo inserida no reator.

Figura 37 - Curva de calibração do transdutor de pressão e estimativa de vazão mássica de biomassa. Fonte:
GPCebio (2019).

Com estes dados obtidos de medição de temperatura, pressão, altura da coluna de
biomassa, espera-se, avaliar o comportamento dinâmico do reator, e de posse dele, estimar o
melhor controlador para o mesmo.
As medições das temperaturas nas 4 (quatro) zonas mais importantes também foram
realizadas, variando-se a velocidade da turbina de ar (pela variação da frequência do inversor),
mostradas na Tabelas 8 a 10. Observa-se, porém, a falha do sensor de temperatura T1, conforme
verifica-se nas tabelas, nas medições com valores “0”, que impossibilitou a medição na região
de combustão do gaseificador.
Aplicou-se o intervalo de medição em 4 minutos nas tabelas 8,9 e 10. Verificou-se uma
variabilidade mais alta, a partir do cálculo do desvio padrão, no termopar 2 quando houve vazões
baixas. Enquanto vazões mais altas aumentaram a variabilidade do termopar 4. Avaliou- se que
vazões reduzidas de ar aumentam a volatilidade de temperaturas mais altas.
As vazões mássicas de ar apresentadas nas tabelas 8,9 e 10 foram escolhidas por terem
o comportamento que iniciam o processo de gaseificação e também ao limite desta para que
não ocorra apenas a combustão da biomassa.
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Tabela 8 - Medidas da temperatura a 2,94 kg/min.
T1(°C)

T2(°C)

T3(°C)

T4(°C)

Medida 1

144

812

132

158

Medida 2

0

930

111

125

Medida 3

0

702

98

105

Medida 4

0

783

94

99

806,75

108,75

121,75

94,44

17,11

26,60

Media
Desvio padrão
Fonte: Autor (2019).

Tabela 9 - Medidas das temperaturas a 3,35 kg/min.
T1(°C) T2(°C)

T3(°C)

T4(°C)

Medida 1

0

953

103

108

Medida 2

0

961

152

170

Medida 3

0

951

150

263

955,00

135,00

180,33

5,29

27,73

78,01

Media
Desvio Padrão
Fonte: Autor (2019).

Tabela 10 - Medidas das temperaturas a 2,45 kg/min.
T1(°C)

T2(°C)

T3(°C)

T4(°C)

Medida 1

0

951

314

292

Medida 2

0

951

281

201

951

297,5

246,5

0

23,33452

64,34672

Média
Desvio Padrão
Fonte: Autor (2019).

Capítulo 6
CONCLUSÕES
O presente estudo mostra que é possível construir um gaseificador a partir de modelos
obtidos na literatura, que tenham possibilidade de gerar um gás de síntese útil para gerar energia
elétrica, a partir da biomassa fartamente disponível na região serrana do Estado de Santa
Catarina.
A primeira versão do gaseificador apresentou problemas na manta de isolação térmica,
o que foi contornado numa segunda versão. O resultado final, apesar de não termos tido tempo
e condições de realizar uma cromatografia gasosa, mostram que a chama obtida tem um teor de
gases combustíveis, e isso, por si só, mostra o potencial desse gaseificador. Certamente novos
testes na produção de gás útil devem ser realizados visando obter melhores condições de
geração de gás de síntese.
Por outro lado, o monitoramento automático realizado colabora com a melhoria do
rendimento do reator, já que é possível, de posse dos principais parâmetros do gaseificador,
estudar o seu comportamento, e com futuros controladores, otimizar a vazão de biomassa e a
vazão de ar ideias para se obter o melhor rendimento de gás de síntese.
O desenvolvimento do supervisório se mostrou robusto e necessário, de modo que haja
a transmissão destes dados localmente e posteriormente com acesso remoto. O
microcontrolador se mostrou robusto como o responsável por promover a recepção das
informações dos sensores de temperatura e do transdutor de pressão possibilitar a transmissão,
em tempo real, dos dados obtidos para um supervisório, além de poder integrar novos sistemas
facilmente, sem muita dificuldade.
Verificou-se que os sensores de temperatura (termopares 1,2 e 4) estabeleceram um
padrão similar de resultados ou mensurações na literatura, demonstrando que o caminho no
desenvolvimento do gaseificador está na direção certa. Porém, ocorreu durante o procedimento
experimental falhas no sensor T1, mas até onde se pode medir, as leituras estão de acordo.
A metodologia utilizada baseia-se em um procedimento padrão que será repetido nos
próximos testes, e com isso facilita-se a realização de analises estatísticas posteriores.
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Por se tratar de uma tecnologia nova houveram obstáculos, dificuldades de buscar
referências na construção, montagem do equipamento, escolha dos sensores que pudessem ser
utilizados e execução de testes, isto consequentemente atrasou cronogramas pelas tentativas
sem êxito nestas quatro etapas.
Porém, os resultados mostram que o gaseificador opera como tal, e que o supervisório
desenvolvido opera adequadamente, necessitando, porém de constantes ajustes e melhorias.
Isso aponta para algumas perspectivas futuras do presente projeto, que são listados a
seguir:


Executar testes com o novo módulo de temperatura baseado no conversor da Analog
Device, modelo AD595AQ, que é mais exato do que o atualmente utilizado;



Obter as curvas de comportamento da temperatura em T1 a T4 em função da vazão
mássica e da vazão de ar;



Realizar o envio de dados para a WEB, por meio de um adaptador Ethernet, ao grupo de
pesquisa;



Implementar a modelagem de dados com o Elipse Plant Manager priorizando a criação
de um banco de dados e a avaliação de um controle ao sistema térmico;



Fazer pesquisa de diferentes sensores de nível do leito, pois é importante em um
procedimento automático de alimentação em troca ao sistema de medição manual atual;



Execução e agrupamento do sistema de filtração verificando os níveis de alcatrão que
estão sendo emitidos no condensador e também o volume de material particulado;



Determinar a partir do Elipse Plant Manager qual a estrutura de controle que estará mais
apta de acordo com os dados obtidos em diversos testes, e com isso determinar o melhor
controlador a ser implementado;



Realizar testes com o moto geradores a diesel e a gasolina, avaliando a eficiência e
emissão de poluentes com o gás de síntese antes e após a purificação;



Fazer com que o protótipo se torne estável na cogeração (geração térmica e elétrica) e
elaborar um plano de expansão da tecnologia na região e seus possíveis clientes;



Tornar o protótipo em um cabeça de série e promover a comercializá-lo em escala
industrial.
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