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Resumo
ÁVILA, Ivonete. Um Estudo da Sorção de SO2 por Calcário em Analisador
Termogravimétrico e na Combustão de Carvão em Leito Fluidizado. 2008, 296f. Tese
(Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2008.

Nesta tese investiga-se a sorção de SO2 por um calcário dolomítico brasileiro em duas
diferentes configurações experimentais: um analisador termogravimétrico e um combustor de
carvão em leito fluidizado atmosférico borbulhante. Os experimentos termogravimétricos
foram realizados em condições tão próximas quanto possível àquelas observadas no processo
de combustão em leito fluidizado. Coeficientes intrínsecos de taxa de reação, efetividades e
conversões foram determinados através de termogravimetria em atmosfera contendo 65% de
ar sintético, 15% de CO2 e 20% de SO2, para quatro diferentes granulometrias do calcário
dolomítico (385, 545, 725 e 775 µm) em quatro diferentes temperaturas de processo (800,
830, 860 e 890 oC). Os coeficientes intrínsecos de taxa de reação, na condição de máxima taxa
de reação, resultaram entre 3,86 x 10-3 e 7,07 x 10-3 m s-1. As efetividades médias para 200
segundos de reação resultaram entre 0,37 e 0,49 s-1. As conversões após 600 segundos de
sulfatação resultaram entre 0,40 e 0,49 kmolSO 2 / kmolCa

Mg

. Nos experimentos em combustor

de leito fluidizado obteveram-se coeficientes globais de taxa de reação, conversões e
eficiência de sorção de SO2. Considerou-se um calcário dolomítico em cinco diferentes
granulometrias médias (385, 545, 718, 725 e 775 µm) e um carvão mineral brasileiro
(CE4500) com granulometria média de 385 µm. Aplicaram-se temperaturas entre 798,2 e
886,6 oC, U/Umf entre 5,6 e 10,8 m s-1, e relações molares (Ca+Mg)/S na alimentação entre
3,7 e 11,9 kmolCa

Mg

/ kmolS . O coeficiente global de taxa de reação resultou entre 0,009 e

0,072 m s-1, a conversão resultou entre 0,020 e 0,064 kmolSO 2 / kmolCa

Mg

, e a eficiência de

sorção de SO2 resultou entre 46,4 e 83,9%. Os coeficientes globais de taxa de sulfatação
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obtidos em leito fluidizado foram comparados com os coeficientes intrínsecos de taxa de
reação obtidos via termogravimetria. Concluiu-se que condições termogravimétricas mais
realistas são necessárias para que a composição de coeficientes de taxa de reação intrínsecos e
globais permita análises de controle de reação em reatores de leito fluidizado.
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