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O que é Gaseificação?
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Gaseificação
Conversão térmica de um material 

orgânico em um gas inflamável

Diferente de Incineração:
Gaseificação pode ser feita na

presença de O2, mas nunca o suficiente
para combustão completa



O que é Gaseificação?
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Polímero orgânico

gaseificação

Principal produto é uma mistura de H2 e CO (gás de 
síntese) 



O que é Gaseificação?
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800-900C, 25-35 % do O2 estequiométrico

Vapor

Matéria-prima orgânica



Gaseificação
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Temperatura mais baixa do que combustão: gás
apropriado para purificação antes do uso diminui as 
emissões, especialmente NOx

 Enxofre pode ser removido durante o processo, gás
é mais limpo do que a biomassa

 Meio: ar, oxigênio, ou vapor



Gaseificação é muito utilizada
Usada durante a 2nd Guerra Mundial para converter 
carvão em combustíveis de transporte (Fischer – Tropsch)

Usada extensivamente nos últimos 50 anos para 
converter carvão e óleo pesado em hidrogênio para a 
produção de fertilizantes basedas em ammonia/uréia

 Está em estágio muito mais desenvolvido do que pirólise
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Definições

Combustão:

 Poder Calorífico Inferior 
(LHV):

Energia liberada por combustão
de um combustível, com água na
forma de vapor

 Poder Calorífico Superior 
(HHV): Energia liberada plea 
combustão de um 
combustível, com água no 
estado líquido
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 Conversão de carbono (Cconv):

Até 98-99 %

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑣 = 100
𝐶𝑔á𝑠

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

Eficiência de Gaseificação

100 kg/h de madeira húmida são secados de 50 para 10 wt
% de humidade. A madeira é depois gaseificada à 900°C,
produzindo aproximadamente 1 kg/h de carbono residual.
Considere a fórmula elementar para a madeira como sendo
C6H10O5. Se todo o carvão formado for considerado como
carbono, qual é a conversão de carbono na gaseificação?
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Gasification Efficiency 

𝐶𝐺𝐸 = 100
𝐿𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠

𝐿𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠

 Eficiência a frio (CGE):

Tipicamente de 75-88 %

Considere gás combustível em dois gaseificadores, A e B.
Ambos se originaram da mesma biomassa, e ambos têm
Poder Calorífico Inferior de 10 MJ/Nm3. O gás do gaseficador
A está à 35°C, e o gás do gaseificador B está à 800°C. Qual
destes têm a Eficiência à Frio mais alta?
NPT (Temperatura e Pressão Normais) = 20°C and 1 atm
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Estágios na gaseificação
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Reações de redução
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Química da Gaseificação

Gasification with Oxygen
C + 1/2 O2         CO

Combustion with Oxygen
C + O2 CO2

Boudouard Reaction
C + CO2 2CO

Water Gas Reaction
C + H2O            CO + H2

Hydrogasification
C + 2H2 CH4

Water-Gas Shift
CO  + H2O           H2 + CO2

Methanation
CO + 3H2 CH4 + H2O

Coal

Oxygen

Steam

Gasifier Gas
Composition

(Vol %)

H2 25 - 30
CO       30 - 60
CO2 5 - 15
H2O      2 - 30
CH4 0 - 5

H2S      0.2 - 1
COS      0 - 0.1
N2 0.5 - 4
Ar         0.2 - 1

NH3 + HCN   0 -0.3

Ash/Slag/PM
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Efeito dos Parâmetros

Taxa de Aquecimento

 Baixo (< 1°C/s): redução somente começa
depois que a pirólise está completa, alta
concentração de voláteis que podem
deixar o reator sem reagir

 Alta (> 100°C/s): pirólise e redução
simultâneos, baixa concentração de 
voláteis, levando à um produto mais limpo
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Agente de Gaseificação (Meio)

 Ar: mais barato e de uso comum, gás é diluído com N2, 
baixo poder calorífico (4-7 MJ/m3)

 O2 puro: mais caro, altas temperaturas requerem alto 
consumo, gás de melhor qualidade (10-18 MJ/m3). Ajuda
à eliminar CH4 se o gás de síntese (H2 e CO) é o produto
desejado

 Vapor: Promove formação de CH4 , gerando gás com 
alto poder calorífico (15-20 MJ/m3)



Maior problema é o alcatrão:

 Difícil de separar da corrente de gás

Acumula em tubos, causando entupimentos e corrosão

 Diminui conversão em gases

 Remoção via craqueamento catalítico

 Remoção não é necessária para aplicações de aquecimento
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Limitações Técnicas
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Limitações Técnicas

Impurezas no gás:

 Cinzas: Derrete e aglomera à 800-950°C (partículas pesadas vão
para o fundo)

 Sais de Alcalóides: Sais de K nas cinzas são corrosivos para as 
superficies metálicas e envenenam catalisadores. Sais vaporizam à  
~ 700°C, são difíceis de remover

 NOx: N na biomassa é convertido em NH3 e outros gases. 
“Scrubbing” pode remover amônia

 Enxofre: baixas quantidades, mas se necessário pode ser removido
com um leito fixo de ZnO



Que tipos de matérias primas são apropriadas?
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Materiais orgânicos podem ser gaseificados

Plásticos

Madeira 
Macia

Madeira 
Dura Grama

Casca de Arroz

Bagaço de Cana

Tecidos



Que tipos de matérias primas não são apropriadas?
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Metais
Vidros
Pedras

Materiais com  alto teor de cinzas
Compostos inorgânicos podem ser carregados pelo gás e 

causar problemas no sistema

Matérias-primas contendo nitrogênio podem levar à 
formação de NOx 



Produto – Gás
Aplicações
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Aquecimento

 Aplicação mais simples, sem problemas

 Gás é mantido quente e problema do alcatrão é 
evitado

 Co-combustão com carvão ou gás natural sem
necessidade de mudança na infra-estrutura (co-
combustão de biomassa contamina as cinzas do 
carvão, que é um material de construção)



Produto – Gás
Aplicações
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Eletricidade
 Uso em turbinas à gas
 Requerimento de qualidade é 

muito alto
 Remoção do alcatrão é o 

problema maior



Produto – Gás
Aplicações
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Gás de síntese
 Se H2 e CO são mais de 70 %, eles podem ser

combinados para fazer metanol:
CO + 2 H2CH3OH

 A reação de deslocamento do gás d’água
pode ser usada para controlar a razão
CO/H2:

H2O + CO H2 + CO2

 Maior problema: O2 precisa ser usado para 
minimizer CH4, hidrocarbonetos, e alcatrão



Produto – Gás
Aplicações
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Fischer-Tropsch
 Combina H2 and CO para fazer

hidrocarbonetos combustíveis (compostos
similares à gasolina):
(2n+1)H2 + n CO CnH(2n+2) +n H2O

 O processo Fischer-Tropsch foi descoberto
por cientistas alemães e usado para 
produzir combustíveis na 2nd Guerra 
Mundial. 

 SASOL na África do Sul têm produzido
combustíveis líquidos a partir de carvão
por aproximadamente 30 anos



Produt0 – Gás
Aplicações
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Para cada aplicação da gaseificação, indique o agente de 

gaseificação preferido:

a)Aquecimento

b) Produção de metanol

c) Combustíveis líquid por Fischer-Tropsch

d) Produção de amônia
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Necessidades de pesquisa – Remoção de alcatrão

Alcatrões podem ser removidos por craqueamento
catalítico – dolomita é um dos catalisadores comuns

Desenvolvimento de Gaseificação por plasma
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O que é Gaseificação por plasma?
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Plasma: O 4th Estado da matéria

 Sólidos, líquidos, gases: átoms com élétrons 
ligados ao núcleo

 Plasma: gás ionizado - elétrons são livres para 
mover (devido à temperaturas extremas ou 
forte campo eletromagnético)

 Exemplos: lâmpadas fluorescentes, sinais de 
neon, estrelas (estado da matéria mais 
abundanate no universo)

Gaseificação for Plasma:
 Calor é fornecido por uma 

tocha de plasma
 Baixas emissões
 Gastos com energia são altos

http://www.yalescientific.org/2013/04/turning-trash-into-gas-the-future-of-plasma-gasification/electricarcs/


O que é Gaseificação por Plasma?
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8,000C, 25-35 % do O2 estequiométrico

Matéria-prima orgânica



Usos atuais para Lixo e Resíduos Sólidos -
Enerkem
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Edmonton Waste-to-Biofuels Facility, Alberta, Canada

 Começou em 2015

 Converte Lixo e resíduos sólidos (100,000 toneladas /ano) em etanol/metanol (40 
milhões de litros/ano)

 Custo estimado –C$80 million

 Expectativa de reduzir emissões de CO2 em Alberta de 6 milhões de toneladas em 25 
anos

 Expectativa de aumentar material fora de aterros sanitários de 60 % à  90 %

 Suficiente etanol para abastecer 400,000 carros com 5 % de ethanol na gasolina.



Usos atuais para Lixo e resíduos sólidos-
Enerkem
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Edmonton Waste-to-Biofuels Facility, Alberta, Canada
Etapas:

1) Pré-tratamento

- Metais e papelão são reciclados

- Materiais não recicláveis e não-compostáveis
vão para a planta de bio-combustíveis

2) Gaseificação:

Leito Fluidizado borbulhante com ar como
oxidante

3) Limpeza do gás

4) Conversão em combustíveis líquidos



Usos atuais para Lixo e Resíduos Sólidos –
Fulcrum Bioenergy

32

Começará em 2017

Baseado no processo Fischer-Tropsch

40 milhões de litros de biocombustíveis por
ano

90,000 toneladas de material/ano

$2o0 million 

Transformando lixo em combustível de Aviação em Reno, Nevada –
Fulcrum Bioenergy

Arlington, Oregon – Jeff Surma e S4 Energy 
Solutions

Planta em testes

Baseado na Gaseificação por Plasma

25 toneladas/day



Resumo de tecnologias termoquímicas
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Mode Conditions Liquid Char Gas

Pirólise rápida
Temperature moderada,

Tempo de residência curto
75% 12% 13%

Pirólise lenta
Temperatura baixa, tempo 
de residência longo

30% 35% 35%

Gaseificação
Alta temperature, longo
tempo de residência

5% 10% 85%

Rendimentos



Um gaseificador de leito fluidizado borbulhante
em um laboratório está conectado com tanques de
O2 e N2. O estudante fazendo o experimento está
usando O2 como agente de gaseficação, à altas
velocidades de fluidização à 800°C. Para
economizar, ele decide alimentar o N2 , que é mais
barato (também à altas velocidades), e para de
alimentar o caro O2. Ao fazer isto, observa que a
temperatura rapidamente cai para 600°C
(porque?). Nesta situação, identifique qual é o
produto principal saindo do reator (gases, alcatrão,
carvãor, etc)? Explique sua resposta..
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Quando o gás from um gaseficador é usado
para aquecimento, a eficiência do gás de
combustão (energia útil/LHVgas) é
geralmente ao redor de 59 %. A eficiência
geral do processo (gaseificação +
combustão) é cerca de 48 %. Calcule a
eficiência energética da gaseificação.
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Comparação econômica – pirólise, 
gaseificação, conversão bioquímica
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Palha do milho: grande disponibilidade

Suposicão: custo da biomassa é $75/tonelada seca

Seis cenários para análise

Gaseificação

Com oxigênio, baixa temperatura (870 C), leito fluidizado

Em ambos os casos, o gás é processado via Fisher Tropsch

Com oxigênio, alta temperatura (870 C), fluxo empistonado



Seis cenários para análise
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Conversão bioquímica - ácido diluído

Caso base (dados de
laboratório)

Altos sólidos (planta-
piloto)

Pirólise:

Pirólise rápida Bio-óleo Hidrocarbonetos

Hidrotratamento

Fonte do Hidrogênio: comprado, ou por reforma de uma
fração do bio-óleo



Comparação econômica – pirólise, 
gaseificação, conversão bioquímica
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Comparação econômica – pirólise, 
gaseificação, conversão bioquímica
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Pirólise tem o custo mais baixo, mas também é a
tecnologia menos desenvolvida

É possível que as plantas pioneiras tenham que arcar
com custos altos e performance abaixo do esperado:
custos operacionais na faixa de $ 0.53 – 3.17



Eficiência energética – pirólise, gaseificação, 
conversão bioquímica
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