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RESUMO
SANTOS, Douglas Alves. Unidades de Geração Térmica Descentralizadas com
Reduzido Impacto Ambiental: Estudos de Viabilidade Técnica, Modelagem e
Simulação. Orientadores: Maurício Bezerra de Souza Júnior (EQ/UFRJ). Eduardo
Winter (ACAD/INPI). Rio de Janeiro: EQ/UFRJ, 2014. Tese (Doutor em Ciências da
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos).
Diante dos reincidentes eventos negativos deflagrados no setor elétrico nacional pelo
consumo excessivo de energia e pela escassez de chuvas das últimas temporadas, e das
constantes oscilações dos preços de derivados do petróleo para fins de produção energética,
as usinas termelétricas mais uma vez vêm sendo maciçamente acionadas para dar suporte
ao suprimento energético no país, que via de regra, concentra-se em sistemas hidrelétricos.
Apesar de sua imagem negativa, as usinas termelétricas podem efetivamente se converter
em uma alternativa tecnológica amistosa em termos de meio ambiente e ser mais atrativas no
auxílio ao abastecimento energético nacional, contanto que sejam consideradas ressalvas
técnicas no tocante ao tipo de tecnologia empregada e da alimentação adotada. A presente
tese tem, como objetivos primários, investigar as tendências tecnológicas existentes no
mundo para o uso da gaseificação para fins energéticos, bem como reconhecer a realidade
da tecnologia de gaseificação em território nacional, e ainda, como escopo secundário,
realizar um estudo de modelagem e otimização operacional para analisar a viabilidade de
implementar uma unidade convencional de gaseificação de combustíveis carbonáceos, com
foco no Brasil. o trabalho utilizou da análise de prospecção e vigilância tecnológica sobre
documentos patentários e não-patentários para compor um guia de escolhas quanto a
matérias-primas, hidrodinâmica de processos e sistemas (equipamentos) empregados a
posteriori na modelagem e otimização da unidade. Os principais resultados obtidos nos
estudos prospectivos - a partir da análise de patentes, artigos e teses publicadas no mundo
entre 2000 e 2010 - apontam para o uso de sistemas gaseificadores a leito fluidizado
processando energeticamente mesclas entre biomassas e carvões em hidrodinâmica
borbulhante ou turbulenta, em condição de baixa umidade (máx. 20%), pressão atmosférica
e faixa de temperatura variando entre 700ºC-1000ºC, com emprego preferencial de vapor
como agente gaseificante visando maximizar a produção de hidrogênio. o estudo prospectivo
indica que, em termos de recursos humanos, o Brasil ainda precisa melhorar sua formação
de pessoal (capacitação) para o setor e dispersar as expertises concentradas no sul-sudeste
em todo território nacional. Uma base de dados sobre gaseificação foi aprimorada para o
estudo de modelagem de um gaseificador empregando redes neuronais "multilayer
perceptron" (MLP) com arquitetura formada por: (i) Entrada: 7-8 neurônios; (ii) Camada oculta:
10-20 neurônios operando com funções lineares e não-lineares; e, (iii) Saída: 1 ou 4 neurônios
representando a saída unitária (e.g. H2) ou saída conjunta dos gases de gaseificação (H2,
CH4, CO e CO2). A modelagem por redes neuronais de um gaseificador fluidizado
empregando mesclas revelou correlações de R2 entre 0,95 a 0,99 na predição isolada de H2
e entre 0,86 a 0,94 na predição de produção conjunta. Observou-se ainda que, pelo estudo
de otimização multi-objetivo usando PSO (“Particle Swarm Optimization”), a faixa ideal de
temperatura se concentrou entre 900ºC e 1100ºC e a umidade ficou abaixo dos 20%.
Verificou-se, em adição, que as redes neuronais são excelentes preditoras do comportamento
dos sistemas complexos de gaseificação quando comparadas a abordagens lineares e
baseadas em equilíbrios termoquímicos.
Palavras-Chave: Geração Descentralizada; Energia; Gaseificação; Patentes; Redes
Neuronais.

ABSTRACT
SANTOS, Douglas Alves. Thermal Generation Decentralized Units with Reduced
Environmental Impact: Technical Feasibility Studies, Modeling and Simulation.
Advisors: Mauricio Bezerra de Souza Júnior (EQ / UFRJ). Eduardo Winter (ACAD /
INPI). Rio de Janeiro: EQ / UFRJ, 2014. Thesis (Doctor of Science in Technology of
Chemical and Biochemical Processes).
The energy generation in Brazil is, as a rule, focused on hydroelectric systems. However,
negative events triggered in the electricity sector by excessive energy consumption and the
lack of rain in the last seasons, together with frequent fluctuations in the prices of petroleum
derivatives for energy production have massively driven thermal power plants to support the
country’s energy supply. Despite the negative image of the thermoelectric plants, they can
effectively be converted into an alternative environmental friendly technology and become
more attractive as an aid to the question of the national energy supply, provided that some
technical caveats  concerning the type of technology and of feeding  are considered. This
thesis has as primary objective investigating the existing technological trends in the world to
use gasification for energy purposes, as well as recognizing the reality of gasification
technology in the country. As a secondary scope, a modeling and simulation study was
developed using neural networks to analyze the feasibility of implementing a unit of
conventional gasification of carbonaceous fuels, with a focus in Brazil but harmonized with
leading global technology trends. The work used the analysis of technology foresight and
vigilance of patent and non-patent documents to compose a choice guide regarding raw
materials, hydrodynamic processes and systems (equipment) to be employed in the
subsequent modeling and operational optimization study of thermal generation units
decentralized with limited environmental impact. The main results obtained during prospective
studies from the analysis of patents, articles and papers published worldwide between 2000
and 2010. the results point out for the adoption of fluidized bed gasifiers systems to process
blends of coal and biomass in bubbling or turbulent hydrodynamics in a condition of low
humidity (20% max), atmospheric pressure, temperature range ranging between 700ºC1000ºC and preferential use of steam as gasifying agent to maximize hydrogen production.
The prospective study also indicates that Brazil still needs improvements in training its
personnel for the sector, dispersing the expertise nationwide, since this is concentrated in the
south-southeast axis. With this information, a database of gasification was enhanced for
allowing the implementation of a modeling study about a gasifier system using MLP (multilayer
perceptron) neural networks. It was applied an architecture consisting of: (i) Input Layer: 7- 8
neurons; (ii) Hidden layer: 10-20 neurons operating with linear and nonlinear functions; and
(iii) Output Layer: 1 or 4 representing the output unit (e.g. H2) or combined output of all the
gasification gas (H2, CH4, CO and CO2). The modeling of a fluidized gasifier by neural networks
using blends rendered R2 correlation indexes for predicting isolated H2 between 0.95-0.99,
and, for predicting a combined production (H2, CO, CH4, CO2) between 0.86-0.94. In the study
of multi-objective optimization using PSO (Particle Swarm Optimization), the ideal temperature
range was between 900ºC and 1100ºC and the humidity was below 20%. In addition, it was
verified that neural networks are excellent predictors of the non-linear behavior of complex
systems for gasification when compared to linear models and thermochemical approaches.

Keywords: Decentralized Generation; Energy; Gasification; Patents; Neural Networks.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1
1. INTRODUÇÃO
Há décadas, a questão do suprimento energético no Brasil reverbera como um
tema recorrente e assombra diversos setores da sociedade, desde os meros
consumidores finais até o mais elevado escalão do setor industrial, passando pelo
setor de abastecimento e suprimento de água e alimentos, o setor hospitalar, etc. Tal
preocupação, em parte, deve-se ao histórico do cenário de abastecimento energético
nacional, onde se infere, por um lado, a forte dependência do Brasil pela modalidade
de fornecimento de energia elétrica por hidroelétricas (ALBUQUERQUE, 2008;
NUNES, 2013), e por outro, o fato da matriz energética nacional ser igualmente
dependente de combustíveis fósseis (BRONZATTI; IAROZINSKI NETO, 2008).
É sabido que um dos grandes indicadores de desenvolvimento de uma nação
é o seu consumo energético. A energia é hoje motivo de preocupação mundial já que
a maior parte das fontes utilizadas para sua geração é predominantemente não
renovável, ficando cada vez mais claro que a ausência de planejamentos e estudos
sobre a utilização de formas sustentáveis e usos de fontes alternativas pode conduzir,
à proximidade, um blecaute energético em longo prazo, fazendo-se necessário avaliar
além do consumo de energia, também, por conseguinte, as variantes de sua geração
e distribuição.
Particularmente, no Brasil, a busca por uma harmonização, para tal matéria,
ainda é um equacionamento de muitas variáveis sem uma clara solução. Uma forma
de tentar harmonizar estas questões surgiu ainda na década de 60, com os estudos
realizados pela empresa canadense de engenharia Canambra e o Banco Mundial para
levantar o potencial hidrelétrico dos rios brasileiros. Sendo, a partir daí, adotado o
modelo de sistemas hidrelétricos como base sustentável para a matriz energética
nacional, devido à abundância de recursos hídricos no território brasileiro (GOMES;
ABARCA; FARIA, 2006; NUNES, 2013).
Assim, o quê, em um primeiro instante, aparenta ser um privilégio, pode se
tornar um suplício com apenas uma estiagem. Neste tipo de modelo de sistema
gerador, a instabilidade no regime das chuvas nas cabeceiras de rios e reservatórios
pode configurar um importante entrave ao desenvolvimento do País. Como exemplo,
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os elevados consumos de energia, associados à escassez de chuvas e a falta de
reservatórios para as usinas brasileiras formaram o conjunto de fatores que
contribuíram diretamente para a crise do apagão que atingiu o Brasil há cerca de 14
anos atrás (KISHINAMI, 2001).
Assim, a cada ciclo de estiagem e/ou a cada oscilação abrupta do preço do
barril do petróleo (ou a cada oscilação no fornecimento de gás natural importado), o
Brasil se depara com sérios problemas de fornecimento de energia. A estiagem, entre
2000 e 2001, fez com que as usinas hidroelétricas operassem em plena capacidade.
Como consequência direta, os reservatórios com o pouco que pudessem armazenar
foram esvaziados e, aliada à incapacidade de expandir os reservatórios a produção
hidráulica nacional, conduziram à redução da capacidade energética para atender a
demanda da época, bem como, nortearam à massiva implementação e consolidação
de usinas termelétricas no Brasil, atuantes como sistemas que fornecem suporte de
geração aos sistemas hidrelétricos (NUNES, 2013).
Não obstante das questões de dependência dos sistemas hidrelétricos e do
petróleo e seus derivados, como já observado anteriormente, o sistema energético
brasileiro é notadamente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, uma vez
que, tanto o nível pluviométrico, quanto a incidência de ventos e os fatores de
insolação, são todos fatores susceptíveis ou passíveis de interferência devidos às
alterações no clima (SCHAEFFER et al., 2008).
Em um cenário de alternativas tecnológicas sustentáveis para geração de
energia, entende-se que as possibilidades do Brasil, no que tangem a produção de
energia, sejam vastas. Vê-se, por exemplo, as seguintes alternativas ou modalidades
de tecnologias ditas "verdes" de produção de energia, a considerar: eólica; solar;
geotérmica; nuclear; hidráulica; mares; e, térmica (e.g. pirólise, gaseificação). Todas
estas modalidades são relevantes, desde que haja um equilíbrio na empregabilidade
e utilização delas.
Torna-se fácil depreender que a vulnerabilidade do Brasil seja tão mais intensa,
quanto maior for sua dependência exclusiva por fontes renováveis de energia,
restando claro, que é importante haver a participação de todas as modalidades de
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geração de energia, quer seja a partir de fontes renováveis ou não-renováveis, sendo
relevante haver um equilíbrio entre elas. Este entendimento de uma distribuição
equivalente entre as diversas formas de geração de energia tem por objetivo principal
viabilizar o cumprimento da meta de redução das emissões de gases de efeito estufa,
que para o Brasil está entre 36,1% a 38,9% até 2020 (BRASIL, 2012 – p.12).
Logo, depreende-se que para fomentar o aumento da oferta de energia em
território nacional são necessárias ações de entendimento das panorâmicas
existentes. Principalmente ações no sentido de avaliar cenários quanto à produção
energética com base em fontes alternativas biomássica, tais como: bagaço de canade-açúcar e resíduos sólidos urbanos (SCHAEFFER et al., 2008). A partir daí, tornouse possível inferir que as possibilidades do Brasil no que tange a produção de energia
são vastas.
Em seu relatório, Schaeffer et al. (2008) explicam que todas as simulações para
as diferentes fontes de energia alternativa, salvo a cana-de-açúcar e a produção
energética a partir do lixo, mostram uma tendência à queda na oferta de energia, em
maior ou menor grau, dependendo da região. Por sua vez, estas regionalidades na
produção de energia podem ser uma forma de incentivo à descentralização da matriz
energética nacional, principalmente, por se notar que a produção e a distribuição de
energia no Brasil são predominantemente realizadas de forma centralizadas (BEN,
2011).
À parte dos modos operantes e sob a ótica de questões sociais, econômicas e
ambientais, entende-se que as usinas termelétricas podem efetivamente se converter
em uma interessante alternativa de unidades descentralizadas a serem adotada para
o suprimento energético no Brasil. para tanto, é importante que sejam consideradas
questões tais como: tipo de alimentação adotada e a modalidade tecnológica
incorporada ao processo.
Neste âmbito, tem-se como exemplo, os processos térmicos de tipo Ciclo
Combinado (do inglês: Combined Cycle), nos quais ocorre a queima do combustível
e a consequente produção de energia térmica e mecânica a partir de um conjunto de
turbinas (turbina a gás e turbina a vapor). Tais processos podem com efeito apresentar
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impactos e custos diretos e indiretos interessantes e aceitáveis sob o ponto de vista
econômico e ambiental, uma vez que, seja empregado o processo de gaseificação
como tecnologia-base e a biomassa como combustível-base para o mesmo processo,
como é o caso da tecnologia de Ciclo Combinado com Gaseificação Integrada de
Biomassa e/ou Gás Natural (HOFFMANN, 2010).
Deste modo, a tecnologia de gaseificação surge neste cenário, como uma
opção de processo inerte aos efeitos das mudanças climáticas, bem como se
apresenta como uma alternativa para auxiliar no processo de geração de energia, quer
seja térmica ou química.
A gaseificação é um processo físico-químico que consiste, além da
decomposição térmica da matéria orgânica, também a ação de um agente
gaseificante que reage principalmente com o carbono presente nos resíduos
resultantes da decomposição térmica, produzindo tanto energia térmica quanto
gerando um gás combustível conhecido como, gás de síntese (hidrogênio e monóxido
de carbono), componente basilar para preparação sintética de químicos e
combustíveis líquidos pela rota de Fischer-Tropsch.
Sob este prisma, a presente tese aborda a problemática do abastecimento
energético

nacional,

realizando

um

estudo

não-convencional

empregando

documentos patentários e não-patentários para nortear a viabilidade da tecnologia de
gaseificação incorporada em unidades descentralizadas de geração térmica no Brasil,
além de um estudo acoplado de modelagem e simulação por meio de redes neuronais
de uma unidade-modelo. Assim, o estudo foi dividido em dois núcleos, a saber:
(1) No primeiro núcleo (Parte A), realizou-se um estudo prospectivo tecnológico
sob

documentos

patentários

e

documentos

não-patentários

(artigos,

dissertações e teses) patentes, com a finalidade de se investigar o novo “status
quo” da tecnologia da gaseificação no Brasil, realizando um comparativo com
as tendências mundiais em termos de sistemas, equipamentos, processos,
dinâmicas e matérias-primas, e analisando-se em adição, o perfil dos recursos
humanos no setor, observando o perfil de formação de grupos nacionais de
pesquisa e sua inter-relação com parceiros estrangeiros, com foco no
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desenvolvimento sustentável da produção energética nacional através do
processo de gaseificação;
(2) No segundo núcleo (Parte B), tratou-se da modelagem, simulação e
otimização de uma unidade de geração térmica descentralizada empregando
mesclas biomássicas e carbonosas em um sistema gaseificador em regime
fluidizante tomando por base as informações em termos de condições
operacionais, equipamentos, processos e hidrodinâmica fornecidas por meio
dos resultados obtidos no primeiro núcleo, subsidiando uma modelagem,
simulação e otimização adotando redes neuronais do tipo “Multilayer
Perceptron” (MLP) para a modelagem de um sistema gaseificador.
É importante destacar que no âmbito do trabalho não foram encontrados outros
estudos que abordem conjuntamente a questão da viabilidade técnica e análise de
“status” tecnológico e de pessoal para o setor nacional da gaseificação via prospecção
tecnológica em documentação patentária e não-patentária. Não foram encontradas
também análises conjuntas de recursos humanos para o setor, com fornecimento
subsequente de subsídios técnicos-operacionais que orientam para a realização de
uma modelagem, simulação e otimização do processo de gaseificação via redes
neuronais, visando fomentar tecnologicamente a criação de unidades de geração
térmica

descentralizadas

com

reduzido

impacto

ambiental

empregando

gaseificadores fluidizados e biomassa ou mesclas carbonáceas como matéria-prima.
Ainda neste sentido, faz-se necessário informar que a tese foi lastreada por
algumas hipóteses, quais sejam:
• H0: A implementação de unidades descentralizadas de geração termelétrica
com base em fontes biomássicas e suas mesclas é uma alternativa real,
ambientalmente viável e complementar ao parque hidrelétrico nacional,
considerando a dicotomia entre as necessidades para o suprimento
energético do Brasil em face das condições hidrológicas/climáticas
atualmente adversas;
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• H1: A partir de um estudo de prospecção tecnológica empregando
documentos patentários e não-patentários é possível subsidiar tecnicamente
um trabalho de modelagem e simulação de um processo industrial,
principalmente no que tange à tomada de decisão de quais as tendências
para condições de operação, hidrodinâmica do sistema, tipo de
equipamento, etc.; que será processada energeticamente, a serem adotadas
em uma etapa posterior de modelagem, simulação e otimização.
• H2: Os documentos patentários são uma excelente fonte de informação
tecnológica e podem tanto subsidiar tecnicamente tanto um estudo de
viabilidade apontando tendências tecnológicas, quanto servir de base para
a execução de um estudo de modelagem, simulação e otimização do
processo de gaseificação via redes neuronais inserida em uma unidade de
geração térmica descentralizada;
• H3: o cenário dos recursos humanos no setor da gaseificação para o Brasil
ainda é insatisfatório para o estímulo à implementação da tecnologia de
gaseificação como uma tecnologia-base em território nacional.
• H4: A tecnologia de gaseificação pode ser uma alternativa tecnológica
relevante

a

ser

incorporada

em

unidades

de

geração

térmica

descentralizadas com baixo impacto ambiental no Brasil, uma vez que, ao
se empregar a tecnologia de gaseificação para o processamento energético
de material biomássico em forma de mesclas com carvões ou com outros
resíduos, permite-se concomitantemente o uso de temperaturas mais
brandas e a substituição parcial ou total do carvão/diesel/gás natural na
matriz exclusiva de geração de energia, inserindo alternativamente material
biomássico e suas mesclas;
• H5: A utilização de redes neuronais do tipo multilayer perceptrons (MLP)
para modelagem e simulação de sistemas físico-químicos complexos, tais
como processos de gaseificação com mesclas de biomassas e carvões, é
uma alternativa plausível frente outras formas convencionais de modelagem
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e simulação, principalmente no que tange às questões de representatividade
do sistema físico em tela, bem como às questões de custos computacionais.
• H6: Uma adequada modelagem, simulação e otimização multi-objetivo via
redes neuronais de processos de gaseificação de material carbonáceo pode,
ao mesmo tempo em que pode se empregar reduzido número de parâmetros
de processo, também conduzir à uma consistente representação do sistema
de gaseificação;
• H7: Com apenas as informações acerca da composição (fórmula elementar
CHaObNc) e a umidade da matéria-prima, além da temperatura e tipo do
gaseificante no meio gaseificador, é possível se obter uma modelagem e
simulação satisfatória empregando redes neuronais artificiais para
representar um sistema gaseificador processando termicamente um certo
material carbonáceo.
Ao fim, a estrutura final da tese pode ser resumida como se segue:
• O Capítulo 1 aborda um excerto introdutório a respeito das atividades e dos
cernes envolvidos no presente estudo. O Capítulo 2 aborda basicamente o
arcabouço teórico que alicerça as diversas teorias envolvidas na tese, e
ainda, fornece uma visão geral de todos os pontos que regem e que estão
inseridos neste trabalho. São abordadas questões de multidisciplinaridade
da produção e consumo energético, generalidades sobre a tecnologia de
gaseificação, bem como tipos de modelagens e simulações do processo de
gaseificação, tratando na sequência de questões sobre prospecção
tecnológica e uso de fontes bibliométricas (patentes, artigos, etc.) como base
de estudos de viabilidade técnica;
• No Capítulo 3 são abordadas as justificativas e objetivos que direcionam o
trabalho, enquanto que o Capítulo 4, destina-se a melhor definir as
metodologias empregadas na presente tese. Estruturalmente o capítulo de
metodologia está bipartido entre a Parte A, referente aos estudos
prospectivos

acerca

das

informações

tecnológicas

existentes

da

gaseificação de material carbonáceo, quer seja em literaturas patentárias ou
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não-patentárias, e a Parte B, referente aos estudos e abordagens
computacionais por modelagem, simulação e otimização empregando redes
neuronais artificiais (RNA’s).
• Já o Capítulo 5 exibe os principais resultados obtidos a partir do
desenvolvimento da tese, tanto para as partes que correlacionam a
prospecção tecnológica (Parte A), quanto para as propostas de modelagem
do equilíbrio termodinâmico, quanto para a modelagem e simulação por
redes neuronais (Parte B), incluindo nesta parte um estudo de otimização
por enxame de partículas (PSO). Ao fim, o Capítulo 6 apresenta as
conclusões e sugestões para trabalhos futuros. Os ANEXOS e APÊNDICES
dão suporte informativo e descritivo à tese.

TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

Capítulo 2

REVISÃO DA LITERATURA

10

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Relevância das Unidades Descentralizadas de Geração Térmica
É possível acompanhar, ao longo dos últimos anos (1997-2013), que o setor de
abastecimento de energia no Brasil sofreu grandes mudanças estruturais. A tendência
de transição parcial de um sistema originalmente hidráulico para um sistema
alternativo essencialmente termelétrico, continua sendo uma das principais mudanças
de paradigma observadas do sistema energético nacional.
Desde o começo dos anos 70, é possível observar que poucos investimentos
foram registrados no setor energético nacional, no sentido que conduzisse a um
planejamento energético sério, que previsse a construção de novos reservatórios e
considera-se as mudanças nos padrões de chuvas nas cabeceiras dos reservatórios
existentes devido às mudanças climáticas.
o Brasil já foi atingido por várias situações desconfortáveis, em termos de
abastecimento energético, porém dentre a mais graves até os dias de hoje, é possível
destacar a crise energética ocorrida entre 1999-2001, quando por uma conjunção de
fatores, tais como: (a) elevação do consumo energético; (b) intermitência prolongada
nos padrões das chuvas (escassez); e (c) falta de planejamento para construção de
novos reservatórios; culminou na falta de energia generalizada em todo pais por cerca
de 04 (quatro) horas, e na sequência, se estabelecendo o "fantasma" do "apagão" no
Brasil.
Não obstante da crise do começo dos anos 2000, entre os anos de 2006 e
2007, novamente cresceu a preocupação com um novo episódio de "apagão",
contudo, a situação foi distinta daquela em 2001. Ao fim de 2006 e início de 2007 as
chuvas foram favoráveis. O nível médio de água nos reservatórios das hidrelétricas
estava pouco acima do que determinava a curva de risco, mas, mesmo assim, visando
evitar no curto prazo um alto risco de racionamento, fez-se necessário acionar as
termelétricas.
Na corrente contrária dessa decisão, por outro lado, para várias das unidades
descentralizadas de geração termelétrica que foram acionadas na época, não se
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dispunha de oferta de gás natural a contento, devido à baixa oferta nacional em gás
natural associada à crise setorial boliviana acerca de fornecimento de gás ao Brasil.
Logo, das unidades que não trabalhavam com gás natural, o diesel foi adotado,
fato que inseriu o preço do barril de petróleo no Brasil mais uma variável a ser
considerada nos estudos e planejamentos relativos ao sistema energético nacional,
pois muitas unidades de geração térmica trabalharam com diesel e para outras (como
dito) o gás natural empregado foi aquele importado da Bolívia com preço elevadíssimo
pra época.
Contudo, diante do cenário de escassez de chuvas, da ausência de
consolidação das usinas hidrelétricas planejadas e em face da carência de uma
política séria e emergencial de descentralização da matriz energética nacional pela
incorporação equilibrada de outras formas alternativas de geração de energia,
depreende-se, que a adoção de acionamento das termelétricas no Brasil seja, até os
dias atuais, um "mal" necessário.
Mesmo entendendo que a modalidade de fornecimento energético por
hidrelétricas seja segura, sob o ponto de vista do volume energético acumulado em
tempos de plenitude de abastecimento dos reservatórios, percebe-se que a
modalidade atendida por termelétricas não depende de chuva, por exemplo. Além
disso, presume-se que a implementação de unidades descentralizadas de geração
termelétrica com base em fontes biomássicas e suas mesclas sejam uma alternativa
real, ambientalmente menos poluente e complementar ao parque hidrelétrico nacional,
em virtude da dicotomia entre as necessidades para o suprimento energético do Brasil
em face às condições climáticas e hidrológicas adversas (hipótese - H7).
Assim, unidades descentralizadas de geração térmica, tais como as
termelétricas, se revestem de vantagens técnicas tais como, poderem ser construídas
onde são mais necessárias, in loco, economizando assim o custo das linhas de
transmissão e permitindo uma redução das perdas de transmissão. o que também,
sobre medida, possibilitam maior flexibilidade das condições de serviços de
desligamentos agendados em linhas de transmissão e em sistemas/equipamentos.
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Além disso, e alternativamente, as unidades termelétricas podem processar
uma extensa gama de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos e mesclas destes
(GOMES, 2001). Por outro lado, como pontos negativos a serem destacados,
tecnicamente, é possível citar: (a) o custo e oscilação no preço de combustíveis de
origem fóssil; e, (b) dependendo do tipo combustível empregado e da tecnologia
adotada, ressaltam-se os impactos ambientais, tais como, a poluição do ar, o
aquecimento das águas, etc.
Com a crescente pressão ambiental, especialmente ligada ao aquecimento
global e às mudanças climáticas, o fator tecnológico se coloca, dentro de uma
perspectiva privilegiada, como um dos condicionantes para a concretização do
potencial de geração termelétrica em território nacional. Portanto, frente às vantagens
e desvantagens, aguarda-se ao fim, o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias
com foco nas termelétricas e que conduzam à viabilidade do consumo de uma
diversidade de opções em termos de combustíveis, considerando baixíssimas
emissões de qualquer tipo de poluente.
Atualmente, as principais vias tecnológicas mais recorrentes são: (i) a
combustão - direta de combustível pulverizado ou em leito fluidizado; e, (ii) a
gaseificação, integrada a ciclo combinado. É relevante salientar, que neste cenário
dualizado, a tecnologia de gaseificação, por exemplo, supera a tecnologia de
combustão no tocante à sua condição exergética mais favorável, compondo uma rota
tecnológica muito interessante, que permite o avanço da produção de energia,
também viabiliza tecnicamente a produção de outros produtos, tais como hidrogênio
e produtos químicos (gás de síntese) pela via produtiva desenvolvida a partir da
transformação química do metano em derivados diretos e indiretos (Química do C1).

2.1.1. Cenário da Produção e Consumo de Energia – Aspectos dos Padrões de
Produção e Consumo
A energia é um fator fundamental para o desenvolvimento econômico de um
país e o bem-estar de seu povo. Faz parte dos instrumentos econômicos, uma vez
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que é necessária para ativar, por exemplo, todos os tipos de máquinas e ferramentas
em um parque fabril, e, embora não fisicamente incorporada a bens ou serviços
produzidos, possui um impacto muito relevante sobre os custos de produção de uma
nação. É um bem de consumo final utilizado em sua grande parte para o conforto
humano (iluminação, aquecimento, arrefecimento, etc.).
A energia é um elemento fundamental para a realização dos objetivos de
crescimento, emprego e sustentabilidade no mundo. A situação energética mundial se
tornou uma das principais preocupações da humanidade. A energia se constitui hoje,
um dos pilares da estrutura das sociedades modernas, de modo que o acesso a esse
insumo se faz extremamente necessário, tornando-se premente dominar suas formas
de produção para atender tanto a padrões de desenvolvimento quanto para vislumbrar
um futuro próspero. A Figura 1 fornece a clara evolução da empregabilidade
qualitativa da energia em alguns segmentos da sociedade.

Figura 1: Estágios de desenvolvimento e consumo de energia pelo homem
Fonte: Goldemberg (2008)

A Figura 1 nos fornece subsídios para compreender que hoje em dia, um dos
grandes desafios observados nas nações desenvolvidas e em desenvolvimento no
mundo é como proceder à substituição das suas fontes tradicionais de produção
energética, via de regra apoiadas nos pilares dos combustíveis fósseis (carvão,
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petróleo e gás natural), por formas de geração de energia alternativa, as quais
apresentam um apelo de serem renováveis e não poluentes ao meio ambiente. Assim,
diante deste foco, a tecnologia da gaseificação de material carbonáceo, mais
especificamente da biomassa, apresenta-se como sendo um dos grandes atrativos
nesta discussão.
Conciliar um futuro sustentável com o aumento da produção de energia é na
opinião de especialistas e de governos, um dos maiores desafios para este século
(VALENTE et al., 2007). Em outra ótica, segundo Hinrichs e Kleinbach (2004), o
trinômio - energia, meio ambiente e o desenvolvimento econômico - estão interligados
além das bases meramente conceituais, uma vez que o aumento global de energia
pode afetar diretamente a qualidade do ar, a degradação do solo e água. Em face ao
novo cenário mundial, os países devem adotar um sistema de crescimento econômico
sustentável, prevendo a utilização planejada e eficiente dos limitados recursos
energéticos, assim como, o desenvolvimento de novas tecnologias para esse setor.
As estimativas para o consumo de energia no futuro variam muito, mas, no
mínimo, sugere-se que o consumo mundial de energia deverá crescer cerca de 49%
até 2035 (IEA, 2011), como referência, verifica-se que o consumo de energia total no
mundo deverá passar dos 495 quatrilhões de BTU's em 2007, para 590 quatrilhões de
BTU's em 2020, atingindo finalmente o patamar de 739 quatrilhões de BTU’s em 2035
(IEA, 2011).
O desenvolvimento industrial atrelado ao consumo de energia desenfreado,
culminou no aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera
consequentemente no aquecimento global, que altera o comportamento climático e a
migração de populações litorâneas para áreas elevadas devido ao aumento do nível
do oceano. Logo, para Hinrichs e Kleinbach (2004), a nova onda de consumo
energético deverá vir dos países emergentes para satisfazer os objetivos e metas de
desenvolvimento.
Visando um crescimento considerável no setor de energia renovável, há pelo
menos duas décadas, vários países têm investido na ampliação da participação das
fontes renováveis de energia na matriz energética, bem como na forma de sua
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geração (COOL EARTH, 2010). Entretanto, sua contribuição à geração de energia é
ainda muita reduzida. Hoje em dia, os países industrializados, maiores consumidores,
contam fundamentalmente com fontes não-renováveis de energia. O esgotamento
desses recursos ao longo do tempo implica custos crescentes de produção (EIA,
2002).
É possível depreender que os recursos energéticos provenientes de fontes
fósseis (não-renováveis), como o petróleo, são mal-empregados, e, devido à
dificuldade de extração dos óleos remanescentes nos poços já explorados, são
momentaneamente recursos limitados. Contudo, em algum momento, esses recursos
terão de ser substituídos por fontes de energia alternativas renováveis, direcionando
o petróleo para fins mais nobres do que a queima, por exemplo, para a química fina.
Atualmente, o Brasil se encontra em situação privilegiada no que se refere a
suas fontes primárias de oferta de energia. Verifica-se que a maioria da energia
consumida no país é proveniente de fontes renováveis de energia (hidroeletricidade,
biomassa em forma de lenha e derivados da madeira, como serragem, carvão vegetal,
derivados da cana-de-açúcar e outras mais).
Em seu artigo, Novaes (2009), apresentou números para o consumo de energia
‘per capita’ no Brasil. Tais números mostram que o consumo energético no País
aumentará 45% até 2017, e boa parte deste consumo será abastecido com energia
advinda de fontes fósseis, sendo que para o mesmo período as usinas térmicas
aumentarão sua participação de 0,95 para 5,7% (mais de 500%).
Um dado preocupante pode ser lido no artigo de José Goldemberg
(GOLDEMBERG, 2009), o qual menciona que o Ministério de Minas e Energia (MME)
publicou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2007-2017, no qual se observa
uma previsão de um aumento substancial da geração de energia elétrica com usinas
termoelétricas, usando carvão, óleo diesel e óleo combustível, principalmente nos
estados do norte do Brasil.
Na mesma linha de estudo, o editorial da Revista Valor Econômico (VALOR
ECONÔMICO, 2009), pontuou que o Plano Decenal de Energia, divulgado
TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

16

recentemente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), prevê que, até 2017,
cerca de 81 usinas termelétricas entrarão em funcionamento. O mesmo plano diz que,
a partir de 2014, a oferta de óleo combustível para o funcionamento das usinas
passará a ser inferior à demanda, o que levará o país à necessidade de importação
do produto.
E no contexto da crise econômica de 2009, percebe-se que o eixo da discussão
no setor de energia no mundo e no Brasil mudou. A crise econômica mundial de 2009
abriu espaço para um debate sobre uma política pública e de investimentos voltada
para o estabelecimento de uma matriz energética limpa e diversificada, com abertura
de

propostas

concretas

para

implementação

de

Unidades

de

Geração

Descentralizadas com baixo impacto ambiental.
Contudo, em artigo para a revista Valor Econômico, Pires (2009) expôs que nos
Estados Unidos, a preocupação em construir uma matriz energética diversificada,
mais limpa e descentralizada fica muito clara quando, por exemplo, examinam-se as
intervenções do presidente Barak Obama a respeito da questão energética. Ainda,
segundo Pires (2009), o presidente americano demonstrou à época, basicamente três
níveis de preocupações: (i) a primeira é a segurança energética; (ii) a segunda é em
relação ao impacto ambiental; e, (iii) a terceira é gerar novos empregos por meio da
produção de energia.
No Brasil, nos dias de hoje, as usinas termelétricas fazem maciçamente parte
da matriz energética. Elas foram criadas para suprir o mercado quando a principal
fonte de geração existente no país - a hidrelétrica - diminui a oferta em épocas de
estiagem. O modelo atual dessas usinas ainda produz uma energia cara e poluente,
mas funcionam como uma alternativa que dá segurança ao abastecimento do país.
em verdade, deve-se considerar que o Brasil apresenta uma matriz energética
renovável que representa cerca de 47% do consumo energético total, sendo deste
total, cerca de 30% das necessidades energéticas sendo supridas pela biomassa sob
a forma de: (i) lenha para queima direta nas padarias e cerâmicas; (ii) carvão vegetal
para redução de ferro gusa em fornos siderúrgicos e combustível alternativo nas
fábricas de cimento do norte e do nordeste; (iii) no sul do país, queimam carvão
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mineral, álcool etílico ou álcool metílico para fins carburantes e para indústria química;
e, (iv) o bagaço de cana e outros resíduos combustíveis são utilizados para geração
de vapor para produzir eletricidade, como nas usinas de açúcar e álcool, que não
necessitam de outro combustível, pelo contrário ainda sobra bagaço para indústria de
celulose (BEN, 2014).
Destas notícias, pode-se depreender que há uma tendência internacional à
segurança dos sistemas de geração energética, que em grande parte está voltada à
produção energética através de fontes renováveis e que empreguem sistemas
tecnicamente dominados, com satisfatória eficiência energética, e ademais, que
apresentem baixas emissões atmosféricas.
2.1.1.1. Matriz Energética Nacional – Projeção de Consumo de Produção
Desde algum tempo no Brasil se observa a necessidade de projetar uma matriz
energética o mais isenta da dependência de combustíveis fósseis.
Pela análise da Tabela 1, entende-se que o Brasil, no ano de 2005,
representava cerca de 5% do montante total das emissões de CO2 catalogadas no
mundo, enquanto que para o ano de 2011 este número caiu em aproximadamente
50%. Já no âmbito do território nacional, entre os anos de 2005 e 2011, constata-se
que o montante geral das emissões de CO2 caiu em cerca de 70%, e para o mesmo
período, quando se considera as emissões provenientes do setor energético, tem-se
uma considerável elevação de cerca de 20% do montante em relação à 2005,
possivelmente devido à redução paulatina das queimadas e a elevação constante do
uso de termelétricas, respectivamente (AZEVEDO, 2013).
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Tabela 1: Comparativo da Evolução da Produção de Emissões de Dióxido de Carbono entre o
Brasil e o Mundo nos anos de 2005 e 2011

Fonte: AZEVEDO (2013)

Tal questão, ainda perpassa por controvérsias, como por exemplo, a garantia
da eficiência energética, inclusa em um papel estratégico na definição da política
energética. Percebe-se ainda, que no caso do Brasil, em particular, a presença de
fontes

renováveis

na

matriz

energética

é

significativa,

principalmente

da

hidroeletricidade e da biomassa (SCHAEFFER et al., 2008).
A partir da panorâmica exposta na Figura 2 é possível notar que o Brasil emite
muito menos CO2 durante a produção de energia elétrica do que as demais nações
expostas. Isto se deve basicamente devido à composição de sua matriz energética
amplamente favorável aos recursos renováveis.

Figura 2: Impacto percentual das emissões de dióxido de carbono por país em 2012
Fonte: IEA (2012)
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Em seu trabalho, Insulza (2008) trata dos esforços existentes no Brasil e no
Chile (os maiores consumidores de gás natural na região), no sentido de se
protegerem das oscilações do mercado do gás natural servido por gasodutos. Os
países decidiram ampliar sua matriz energética incorporando o gás natural líquido,
importando de diversos países dentro e fora da América do Sul. Reforçando a tese de
que o uso de fontes alternativas e compatíveis para a produção energética é um
caminho especialmente propício para diversificar a matriz energética.
O Brasil tem vivido um processo de desenvolvimento econômico com
consequente crescimento no consumo de energia. Em 2006, o aumento foi de 3,5%;
em 2007, de 5,8%; em 2008, de 3,8%; enquanto que em 2013, a elevação foi de 3,6%
(BEN, 2014). E para atender ao consumo de forma confiável, é fundamental garantir
a disponibilidade de energéticos (combustíveis), de modo que a disponibilidade de tais
energéticos seja independente de variáveis incontroláveis, tais como a falta de oferta
no mercado. Para obter essa segurança é imprescindível a diversificação das fontes
energéticas utilizadas na produção de energia térmica e de eletricidade, com uma
matriz formada por várias fontes distintas de energia primária (De ABREU, 2009).
Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia 2007 a 2017 (PDE, 2007),
o Sistema Elétrico Brasileiro necessitará de uma evolução da potência instalada de
105,6GW, em 2009, para 154,8GW, em 2017, com uma expressiva redução da
participação das usinas hidrelétricas na matriz energética. Segundo o referido plano,
essas usinas foram responsáveis, em 2008, por uma geração de 88% da energia
consumida. Entretanto, restrições ambientais, a falta de sítios apropriados e próximos
aos centros de carga e outros fatores têm determinado a construção de unidades de
geração energética descentralizadas.
Uma das saídas pode ser a construção de usinas termoelétricas de baixo custo
de operação, tais como usinas térmicas a gás. A escolha do combustível e da
tecnologia contida nestas usinas deve ser baseada em seu custo, em seu impacto
ambiental, em sua disponibilidade e no domínio tecnológico para sua eficiente
utilização pelo fomento da diversificação do portfólio energético, articulando as
políticas ambiental e energética, com vistas à eficiência energética.
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Mantendo a mesma dinâmica, PARIS et al (2008) publicaram um artigo que
tratou de todos os incentivos do PROINFA*, onde foram apresentadas outras
características relevantes tais como o incentivo à aplicação de fontes energéticas
ambientalmente mais limpas e o favorecimento da descentralização das unidades de
geração de energia.
Tomando por base outro estudo, desta vez desenvolvido por Goldemberg
(2004), percebe-se que o Brasil aderiu paulatinamente às diversas fontes renováveis
de energia – biomassa, eólica, solar, pequenas centrais hidroelétricas (PCH’s), etc.
Cerca de uma década depois dos estudos do autor, a publicação do Balanço
Energético Nacional 2014 mostra clara manutenção do perfil predito pelo autor em
2004. Sendo mantida a predominância pela geração hidrelétrica, o destaque deve ser
dado à participação do gás natural e da biomassa, pelo seu aproveitamento energético
em termelétricas por cogeração (Figura 3).

Figura 3: Balanço do Fluxo de Energia Elétrica no Brasil
Fonte: BEN (2014)
*

o PROINFA é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, descrito no Decreto nº 5.025,
de 2004 e que foi instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por
empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no
Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN).
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Assim, informações preliminares do Balanço Energético Nacional (BEN) de
2014 com números de 2013 mostram que a participação das biomassas na matriz
elétrica saiu de 6,8%, em 2012, para 7,6%, no ano passado. E hoje, segundo aponta
a Aneel, já responde por 8,4% da capacidade instalada do país, com 11,5 mil MW,
quase uma Itaipu, cuja potência é de 14 mil MW. Desses 11,5 mil MW de usinas a
biomassa em operação no país, 80,8% — 9,4 mil MW — são do setor sucroenergético
e usam bagaço de cana para produzir energia elétrica.
Ao fim, observando a Figura 4 e levando em consideração as informações
contidas na Figura 3, fica a percepção de que urge a necessidade de se encontrar, a
médios e longos prazos, modalidades substitutas para a forma atual de geração de
energia dominante, que essencialmente se compõe pelo consumo de combustíveis
de origem fóssil e uso de uma matriz essencialmente hidráulica.

Figura 4: Balanço do Fluxo de Energia Elétrica no Brasil: Oferta e Consumo
Fonte: BEN (2014)
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Sabe-se ainda, que a substituição do petróleo por outro energético não é algo
tão simples, contudo, tendo em vista a degradação do meio ambiente e os impactos
que estão sendo causados pelo uso indiscriminado e não planejado de fontes
energéticas “sujas”, faz-se necessárias mudanças.
2.1.1.2. Geração Sustentável de Energia – Aspectos Climáticos
Pode-se imaginar a energia em um sistema macro, onde ela versa como um
tipo de combustível que impulsiona o “motor” econômico e desenvolvimentista em
qualquer nação. Percebe-se pelos noticiários diários, o quão importante se torna o
movimento harmônico entre as engrenagens do desenvolvimento e da economia de
um país e, em grande parte, o fato de possuir fontes energéticas diversificadas
promove um posicionamento da nação à uma zona de conforto mais tranquila. No
caso do Brasil, que tem sua matriz energética fortemente baseada em fontes
energéticas renováveis, e.g., hidroelétricas e biocombustíveis, esta zona de conforto
pode gerar uma falsa sensação de segurança energética (BEN, 2014).
De fato, as fontes energéticas renováveis exibem características menos
nocivas ao meio ambiente, menos poluentes, ao passo que são altamente
influenciáveis pelo clima. Em realidade, tais fontes representam, de um lado, uma
alternativa para a mitigação da mudança do clima global; de outro, por serem
dependentes das condições climáticas, estão potencialmente sujeitas a impactos do
próprio fenômeno que pretendem minimizar.
No tocante às fontes não renováveis, mais especificamente, no cerne das
fontes convencionais de produção de energia, a expansão dos sistemas de geração
de energia com base em fontes convencionais tende a se tornar cada vez mais difícil,
tudo em virtude das crescentes restrições ambientais (BRASIL, 2009; ONS, 2012).
Estimativas mostram que mais de 60% do potencial hidrelétrico brasileiro
remanescente está na Amazônia e seu aproveitamento poderá ser limitado pelas
restrições ao desmatamento de grandes áreas para instalação de reservatórios
(SCHAEFFER et al., 2008).
Do seu lado, as usinas termonucleares produzem rejeitos radioativos e as
termelétricas movidas à combustão de combustíveis fósseis (sólidos, líquidos e
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gasosos), além de emitirem gases de efeito estufa, têm limitações econômicas, pois
a flutuação dos preços desses combustíveis desestimula investimentos nesses tipos
de usina.
A concepção do emprego de fontes alternativas de energia para aumentar a
oferta energética no Brasil tende a se tornar mais atraente, sobretudo em um quadro
de mudanças climáticas globais (BRASIL, 2002; BRASIL. 2003). Ainda segundo a
análise de Schaeffer et al. (2008), o Brasil como um país em desenvolvimento vai
consumir muita energia no futuro e, para isso, o país precisa se precaver, promovendo
estudos e avançando nas questões ligadas a geração de energia. Tudo isso sem
deixar de lado as questões ambientais e, assim, poder explorar as alternativas
energéticas existentes.
Em 2007, as usinas hidrelétricas respondiam por 85,6% da geração de energia
elétrica no país. Atualmente, a bioenergia está se tornando cada vez mais importante,
tanto para a geração de eletricidade, quanto para a produção de biocombustíveis
líquidos. A disponibilidade e a confiabilidade de tais fontes renováveis, porém,
depende de condições climáticas, que podem sofrer alterações por conta da mudança
no clima global relacionada à emissão de gases do efeito estufa. No entanto, o
planejamento energético de longo prazo no Brasil ainda não leva em consideração os
potenciais impactos das mudanças climáticas no sistema energético brasileiro (EPE,
2007).
Entende-se que, não obstante das questões de dependência do petróleo e seus
derivados, como já observado anteriormente, o sistema energético brasileiro é
notadamente vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. O nível pluviométrico,
a incidência de ventos e fatores de insolação são todos fatores atingíveis ou passíveis
de interferência devidos às alterações no clima. Os pesquisadores, Schaeffer et al.
(2008) explicam que todas as simulações para as diferentes fontes de energia
alternativa, salvo a cana-de-açúcar e a produção energética a partir do lixo, mostram
uma tendência à queda na oferta de energia, em maior ou menor grau, dependendo
da região.
Por sua vez, estas regionalidades na produção de energia podem ser uma
forma de incentivo à descentralização da matriz energética nacional, principalmente,
TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

24

por se notar que a produção e a distribuição de energia no Brasil são
predominantemente realizadas de forma centralizadas, no formato de hidroelétricas e
termelétricas (BEN, 2014).
Depreende-se assim, que a vulnerabilidade do Brasil é tão mais intensa quanto
maior é sua dependência de fontes renováveis de energia. Para fomentar o aumento
da oferta de energia em território nacional são necessárias ações de entendimento
das panorâmicas existentes. Principalmente ações no sentido de avaliar cenários
quanto à produção energética com base em fontes alternativas biomássica, tais como:
bagaço de cana-de-açúcar e resíduos sólidos urbanos (SCHAEFFER et al., 2008).
Daí é possível inferir que as possibilidades do Brasil no que tange a produção de
energia são vastas.
2.1.1.3. Busca pela Descentralização da Geração de Energia Elétrica no Brasil
Há pelo menos uma década, uma nova perspectiva energética vem sendo
estudada, com o objetivo de minimizar os problemas decorrentes da expansão do
sistema elétrico no atendimento das áreas mais isoladas: A geração descentralizada
de energia elétrica.
A geração descentralizada pode ser definida como sendo o emprego integrado
ou mesmo modulado de unidades de pequeno porte para a produção de energia em
aplicações que auxiliem ao sistema elétrico de uma dada nação a dissipar a
centralização de sua malha de geração.
Assim, enquanto que a geração centralizada de energia se baseia em grandes
fontes geradoras (e.g. usualmente usinas hidrelétricas) e com linhas de transmissão
distribuídas por longas distâncias até o consumidor final, a geração descentralizada
atua a partir de pequenas fontes pontuais, circunscritas em sua maioria ao ponto de
consumo

(OLADE,

2011;

Sales,

2014).

Logo,

a

terminologia

"geração

descentralizada" também pode ser descrita tecnicamente como: auto geração,
geração "in situ", cogeração e geração exclusiva (OLADE, 2011).
Neste sentido, levando em consideração que a disposição de uma unidade de
geração próxima ao seu ponto de entrega de carga enseja tanto a diminuição das
perdas energéticas associadas ao transporte de energia elétrica, quanto uma maior
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diversificação das tecnologias empregadas para produção de energia, por
conseguinte, promove também uma maior matização dos requerimentos específicos
de potencial de carga e mesmo da disponibilidade dos recursos energéticos locais ou
regionais (OLADE, 2011).
Em termos tecnológicos, a geração descentralizada de energia tem evoluído
para abarcar sistemas com potências cada vez menores, dentro de um conceitual que
envolve, equipamentos de medição e controles com comandos que articulam a
operação dos geradores e o eventual controle de cargas para manutenções
preventivas ou emergenciais, de modo que estas se adaptem à necessidade de
geração energética local. Assim, a geração e armazenamento de energia elétrica em
pequena escala, mais próximo ao centro de carga, concorre para a interação com foco
à máxima eficiência energética, contribuindo assim para dispersão geográfica da
geração de energia em determinada região (COGEN, 2013).
Em deferência à produção de energia em pequena escala, no Brasil, segundo
Sales (2014), a partir de 17 de abril de 2012, a resolução normativa nº 482 da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estabeleceu as definições regulatórias que
norteiam a conexão da micro geração em até 100 quilowatts e a mini geração de 100
quilowatts a 1.000 quilowatts, considerando sistemas de distribuição e de
compensação de energia elétrica, permitindo que interessados instalem pequenas
unidades de geração diretamente em sua unidade consumidora e/ou injete energia na
rede de distribuição em troca de créditos de energia que serão utilizados quando
houver consumo. Tal regulamentação somente é válida para geradores que utilizam
fontes incentivadas, tais como: micro e pequenas hídricas, solar, eólica, e ainda,
biomassa e cogeração como é o caso das termelétricas.
2.1.2. Fontes Energéticas para Geração Térmica no Brasil
O cenário energético atual no Brasil urge por uma definição acerca de quais
são as fontes alternativas de energia que devem prevalecer no país para os próximos
anos. Nos dias de hoje, aproximadamente 75% da energia elétrica gerada no Brasil
advém de usinas hidrelétricas, sendo que a capacidade de expansão para esse tipo
de fonte já está se dirigindo ao esgotamento, em virtude de questões ambientais e
sociais, sendo imprescindível mapear alternativas viáveis, seguras e sustentáveis.
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Nesse direcionamento, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas da ONU (na sigla em inglês: IPCC - Intergovernmental Panel on Climate
Change) divulgou em 2011, um relatório especial revelando que as fontes renováveis
de energia suprirão em média 79% de toda energia em 2050, quando o
aproveitamento energético da biomassa, a energia solar e eólica darão as maiores
contribuições. Contudo, o mesmo relatório faz ressalva de que é preciso adotar
políticas públicas de incentivo ao uso de fontes de energia mais limpas. O mesmo
relatório demonstra que as fontes renováveis (limpas) terão um papel de grande
relevância na mitigação das emissões de gases de efeito estufa, causadores das
mudanças climáticas.
Estudos apontam que os mercados internacionais já indicam redução nos
custos para a geração da energia eólica, solar, bem como, revelam avanços
tecnológicos para a gaseificação integrada com ciclo combinado operando com
biomassas (material carbonáceo†) e com mesclas destas com “material carbonoso”
(carvão mineral, coque, turfa, etc.). Por outro lado, no Brasil, ainda falta a vontade
política, se acomodando na geração hidrelétrica ou na simples adoção de
termelétricas queimando diesel ou outros combustíveis fósseis. A geração de energia
no país não pode ser baseada apenas em energias renováveis, tais como, a eólica e
a solar, uma vez que tais fontes carecem de formas tecnológicas para o
armazenamento da energia gerada.
2.1.2.1. O Carvão
O carvão mineral é uma outra forma de material carbonáceo muito utilizada e
clássica para a produção de energia, em verdade, trata-se de uma mistura de
hidrocarbonetos, de acordo com o Atlas da Energia Elétrica do Brasil (ANEEL, 2005).
Segundo publicação do MME (2007), os tipos de carvão mineral podem ser
classificados de acordo com a sua qualidade em termos de conteúdo carbonáceo
(Figura 5): (a) sub-betuminoso, de baixo conteúdo carbonífero, que constitui um dos
†

A expressão "material carbonáceo" tal como usado neste contexto pretende englobar um
material à base de carbono, oxigênio e hidrogênio, de origem antropogênica ou natural, proveniente,
por exemplo, de: lixo sólido municipal; lixo industrial; lixo hospitalar; vegetal; refugo de madeira;
serragem; refugo de produtos florestais e agrícolas; etc.
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primeiros estágios do carvão, com teor de carbono na ordem de 45%; (b) linhito, que
apresenta teor de carbono que varia de 60% a 75%; carvão betuminoso (hulha), mais
utilizado como combustível, que contém entre 75% e 85% de carbono; (c) antracito, o
mais puro dos carvões, que apresenta um conteúdo carbonífero superior a 90%.
Apesar de ser um combustível potencialmente poluente, segundo os estudos
da MME (2007), o carvão deve continuar desempenhando um importante papel como
fonte de energia no cenário mundial, principalmente devido à sua imensa
disponibilidade em reservas, que se encontram geograficamente espalhadas no
mundo, bem como ao desenvolvimento de tecnologias limpas de carvão (Clean Coal
Technologies). Diante de tais características, o abastecimento energético pelo carvão
mineral se encontra liberado de questões de limitações geopolíticas, ou ainda, de
questões de segurança. Além disso, o carvão está disponível em uma grande
variedade de formas e pode ser facilmente estocado nas proximidades dos centros
consumidores (MME, 2007).

Figura 5: Distribuição dos Tipos de Carvão Mineral
Fonte: MME, 2007

Estudos mostram que o investimento para a extração do carvão é cerca de
cinco vezes inferior ao investimento necessário à extração do gás natural e cerca de
quatro vezes menor que o investimento para extração do petróleo sendo o transporte
de carvão também vantajoso por não necessitar de dutos de alta pressão ou rotas
dedicadas (MME, 2007). Além disso, a quantificação das reservas de carvão é
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baseada em critérios geológicos, de mineração e econômicos, sendo que a forma com
que essas estimativas são realizadas varia de país para país, pois não há até o
momento nenhuma padronização internacional.
No Brasil, os critérios de quantificação das reservas minerais são definidos pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Nos anuários estatísticos da
DNPM são divulgados dados de reservas medidas, indicadas e inferidas. Esta
classificação é feita de acordo com o grau de conhecimento da jazida. Podem ser
encontrados linhito e carvão sub-betuminoso em vários estados brasileiros como
Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e
Acre. As reservas aproveitáveis estão localizadas na região Sul, nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (ANEEL, 2005).
2.1.2.2. A Biomassa
Através da fotossíntese, as plantas capturam energia do sol e transformam em
energia química. Esta energia pode ser convertida em eletricidade, combustível ou
calor. Assim, de acordo com Ferreira, Rocha e Silva (2009) qualquer matéria orgânica
que possa ser transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica pode ser
entendida e classificada como de origem biomássica (ver: Figura 6).

Figura 6: Esquema Descritivo do Conceito de Biomassa
Fonte: Autoria Própria adaptado de Ferreira, Rocha e Silva (2009)
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Neste contexto, tanto no mercado externo (internacional), quanto no mercado
interno (nacional), a biomassa renovável é considerada como sendo uma das
principais alternativas para a diversificação da matriz energética e - segundo Ferreira,
Rocha e Silva (2009) - se configura como uma alternativa real para a redução da
dependência energética a partir dos combustíveis fosseis (biomassas nãorenováveis).
Por meio das metodologias existentes de processamento térmico das
biomassas é possível se obter energia térmica e elétrica, além de outros produtos,
como por exemplo: o biodiesel e o etanol. Contudo, atualmente, a biomassa renovável
tem sido uma alternativa energética de vanguarda e ganha destaque na matriz
energética, embora, historicamente, tenha sido pouco expressiva na matriz energética
mundial, no último levantamento sobre o Balanço Energético Nacional com ano-base
2013, a biomassa apresenta relevante destaque, apresentando um percentual de
geração de aproximadamente 7,6% do perfil da geração total (BEN, 2014).
Para obtenção das mais variadas formas de energia, a biomassa renovável
pode ser utilizada de maneira vasta, direta ou indiretamente. Igualmente, em relação
a outras formas de energias renováveis, a biomassa, como energia química, tem
posição de destaque devido à sua densidade energética e pelas facilidades de
armazenamento e transporte quando empregadas técnicas de densificação, tais como
peletização e briquetagem. Logo, a biomassa, de acordo com a origem, pode ser
classificada por: (I) biomassa florestal: principalmente madeira; (II) agrícola: refugo da
soja, casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar, etc.; (III) rejeitos urbanos e
industriais: sólidos ou líquidos (respectivamente, lixo e esgoto).
Em termos de disposição, em alguns Estados brasileiros, principalmente na
Região Amazônica, verifica-se também a importância de várias plantas para a
produção de óleo vegetal, que pode ser queimado em caldeiras e motores de
combustão interna, para a geração de energia elétrica e o atendimento de
comunidades isoladas do sistema elétrico.
Entre as espécies com potencial energético se destacam o dendê e sua maior
disponibilidade tecnológica para o uso do óleo, como também outras culturas de
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grande potencial, como o buriti, o babaçu e a andiroba, fartamente encontrados na
Região Amazônica. Outros resíduos agrícolas também apresentam grande potencial
no setor de geração de energia elétrica como a casca de arroz, da casca de castanha
de caju e da casca de coco-da-baía (TEIXEIRA, 2008).
no Brasil, segundo o CENBIO, a precariedade e a falta de informações oficiais
sobre o uso da biomassa para fins energéticos, devem-se principalmente aos
seguintes fatores: (i) trata-se de um energético tradicionalmente utilizado em países
pobres e setores menos desenvolvidos; (ii) trata-se de uma fonte energética dispersa,
cujo uso, via de regra, é ineficiente; (iii) o uso da biomassa para fins energéticos é
indevidamente associado a problemas de desflorestamento e desertificação
(CENBIO, 2005).
Por outro lado, a imagem da biomassa para fins energético tem se sido
reconfigurado na última década, graças aos seguintes fatores: (a) esforços de
mensuração mais acurada do seu uso e potencial, por meio de novos estudos,
demonstrações e plantas-piloto (ANEEL, 2002); (b) uso crescente da biomassa como
um vetor energético moderno (graças ao desenvolvimento de tecnologias eficientes
de conversão), principalmente em países industrializados; (c) reconhecimento das
vantagens ambientais do uso racional da biomassa, principalmente no controle das
emissões de CO2 e enxofre (COELHO et al., 2002).
Na esteira destes estudos e após uma década de aprimoramentos, o Centro
Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO) atualizou o trabalho de Coelho et al.
(2002) e publicou no ano de 2012, um atlas que apresenta panoramas dos potenciais
de geração de energia a partir de biomassa no Brasil (CENBIO, 2012). Neste estudo,
dentre as principais biomassas investigadas e apontadas como relevantes atualmente
para a geração de energia no Brasil estão o bagaço de cana-de-açúcar, resíduos da
silvicultura (pó de serra, resíduos de madeireiras, etc.) e resíduos agrícolas (e.g. casca
de arroz, casca de coco, casca de amendoim, casca e sabugo de milho, entre outros).
Recentemente, Lima Júnior et al. (2014) lançaram um estudo com uma vertente
mais específica acerca do estudo desenvolvido pelo CENBIO, o trabalho publicado
versa sobre o potencial de aproveitamento energético de fontes de biomassa no
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nordeste do brasil. A pesquisa apontou que as biomassas que apresentaram maior
disponibilidade energética foram o bagaço de cana de açúcar, 143.725 MWh, a lenha
da caatinga, 87.740 MWh, os resíduos sólidos urbanos (lixo), 27.941 MWh e o cocobaía com 13.063 MWh.
No tocante às potencialidades locais, merece destaque a biomassa do babaçu,
no estado do Maranhão, a biomassa do coco-baia, nos perímetros irrigados no Vale
do São Francisco, litorais do Ceará, Bahia e Sergipe, e a biomassa do dendê, no
Sudeste da Bahia. Se as fontes de biomassa estudadas fossem utilizadas em sua
totalidade para fins energéticos, somariam cerca de 119,5 milhões de tonelada, que
considerando a eficiência do processo de conversão energética, produziria cerca de
55.000 GWh por ano, correspondente a grande parte da energia elétrica consumida
no Nordeste, por exemplo, em 2010, que foi igual a 60.592 GWh.
E por fim, deste ponto em diante, a terminologia “Biomassa” será empregada
tão somente para definir as “Biomassas Renováveis”, enquanto que as referências
realizadas às “Biomassas Não-Renováveis” serão tratadas como “combustíveis
fósseis”.
2.1.2.3. A Mescla
De acordo com o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1999),
o verbo “MESCLAR” possui diversos significados dentre os quais misturar(-se),
amalgamar(-se), miscigenar(-se), entremear(-se), incorporar(-se) e em comum a
todas estas definições está a compreensão de se combinar entre si, pessoas ou
coisas, para formar uma outra. Assim, o substantivo “mescla” tal como aqui
empregado, define tão somente a mistura de compostos biomássicos distintos entre
si ou ainda com compostos carbonosos (carvão mineral, coque, turfas, etc.) para fins
energéticos. São várias as possibilidades de combinação.
Desde o final da década de 1980, dois caminhos tecnológicos foram explorados
com vista a melhorar o uso e reduzir o impacto ambiental do processamento térmico
do carvão mineral para fins energéticos: combustão de carvão pressurizada e a
gaseificação (BAKER et al, 1980).
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Ambas rotas tecnológicas promovem aumento de potência elétrica e a
recuperação de calor industrial, com consequente redução de efluentes gasosos
poluentes. Uma década depois, no início da década de 1990, um terceiro caminho
empregando as mesmas rotas tecnológicas existentes foi aberto: processamento
energético de uma mistura de carvão e resíduos orgânicos (biomassa); também
conhecido como "mescla". Esta nova modalidade de fonte energética, a "mescla", se
mostrou particularmente econômico e promissor, principalmente para resolver o
problema do aumento da gestão dos resíduos de silvicultura, resíduos agrícolas e
resíduos sólidos urbanos, e da poluição causada pela queima isolada do carvão
(KURKELA, 1996).
Tais combinações ou mesclas energéticas vêm a cada ano assumindo
crescente relevância no cenário internacional. Na última década, muitas pesquisas
tem sido desenvolvidas e publicadas nos últimos anos empregando a co-combustão
ou a co-gaseificação de carvões e biomassas, visando por exemplo, (i) minimizar
efeitos da sazonalidade de culturas (para o caso de resíduos agrícolas), bem como
(ii) mitigar, reduzir ou diluir o potencial poluidor do uso de carvões, coques, turfas no
processo de geração energética (PRIYADARSAN et al, 2005; KUMABE et al, 2007;
FERMOSO et al, 2009; LI et al, 2010; HOWANIEC e SMOLIŃSKI, 2013; JEONG et al,
2014; ZHANG et al, 2015).
Neste contexto, após consulta ao banco de dados do site do Science Direct uma coleção eletrônica de textos completos provenientes de mais de 2200 revistas
científicas Elsevier - o autor da tese, afim de visualizar a relativa importância do tema
das mesclas no âmbito da co-gaseificação ("cogasification"), verificou que em 2001
apenas 1 artigo sobre o tema havia sido publicado, enquanto que em 2011 foram
publicados 10 artigos, e ainda, entre 2011 e 2014, mais 40 outros foram publicados,
com uma média de publicação anual de 12 artigos, revelando a forte atratividade pelo
tema.
Pela literatura analisada, resta a imagem de que há possibilidade clara de
comunhão entre o carvão e a biomassa em um processo tal qual a gaseificação,
verificando-se em adição, que a gaseificação de biomassa é mais simples
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tecnicamente e requer menos controle ambiental; podendo ser empregada em
pequenas centrais termelétricas, ao passo que, certos ajustes técnicos podem permitir
a “diluição” de fontes de biomassa às concentrações de carvão para fins de geração
de energia em grandes centrais energéticas (“esverdeamento” da matriz).
2.1.3. Impacto Ambiental das Principais Fontes Energéticas na Geração Térmica
Embora haja uma vasta variedade de tipos de combustíveis, estas fontes
energéticas apresentam basicamente duas características técnicas em comum: (i) a
capacidade de fornecer energia térmica para processos e equipamentos industriais
por meio da transformação química destes combustíveis em processos de combustão;
e, (ii) durante e após tais processos de combustão, observa-se igualmente, a
capacidade de gerar emissões nocivas ao meio ambiente (CARVALHO e LAVACA,
2003).
Como já visto em tópicos anteriores, a geração de energia térmica vem
ocupando um espaço de relevância dentro da matriz energética nacional com a
implementação “emergencial” das termelétricas. Ter o entendimento básico do
funcionamento desta modalidade de geração, auxilia bastante na compreensão dos
impactos ambientais por ela ocasionada.
Diante disto, tem-se que o processo de geração de energia térmica se baseia
inicialmente na conversão da energia química contida em um dado combustível
(sólido, líquido ou gasoso) em energia térmica por meio da queima do combustível.
Na sequência, o calor produzido por combustão ou gaseificação se converte em
trabalho mecânico em uma máquina térmica, e que, por sua vez, entrega o trabalho
mecânico gerado a um gerador elétrico, que converte novamente o trabalho em
energia elétrica. Sendo, que em cada uma destas etapas é possível gerar um conjunto
de impactos ao meio ambiente, quer sejam impactos sonoros, térmicos, até impactos
na forma de emissões de poluentes gasosos, líquidos ou sólidos.
Para valorar tais impactos, uma alternativa de hierarquização de impactos foi
proposta por Alves (2009). As técnicas empregadas visaram valorar os impactos
associados às diferentes tecnologias de geração de energia elétrica. A autora trouxe
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propostas de instrumentos econômicos de políticas ambientais passíveis de adoção
no Brasil, visando a promoção das fontes alternativas e limpas de geração de energia
elétrica, para isso, seguindo as tendências nacionais e as experiências internacionais
consagradas no setor.
No bojo de seu trabalho, Alves (2009) apontou que os custos dos impactos
ambientais advindos de pequenas centrais hidrelétricas e pelas centrais termelétricas
nucleares em relação a cada megawatt-hora gerado é praticamente nulo, e ainda, que
os custos associados às hidrelétricas por megawatt-hora em volume gerado são
praticamente desprezíveis. Contudo, o estudo revela que os impactos ambientais
relacionados aos demais tipos de geração termelétrica que compõem a matriz
energética do setor elétrico nacional são extremamente significativos, principalmente
no tocante às geradoras termelétricas que operam com a combustão a carvão e a
diesel. Nestes casos, salvo melhor juízo, os impactos ambientais são proibitivos.
Em geral, as principais emissões a partir de processos combustores ou
gaseificadores são definidas do seguinte modo: (a) emissões na forma sólida (fuligem
- particulados muito finos); e, (b) emissões na forma gasosa (dioxinas, CO2, CO, SOx,
NO, NO2 e N2O), além de compostos orgânicos voláteis (dioxinas, furanos, etc.) e
metais volatilizados (e.g. mercúrio, cádmio, níquel, etc.).
Já, em outra vertente da geração de energia térmica, no tocante ao
processamento energético empregando biomassa, o impacto ambiental é de longe
bem mais ameno do que no caso da geração de energia empregando carvão (ALVES,
2009). Este tipo de processamento energético apresenta uma série de vantagens
técnicas: (a) menor risco ambiental; (b) recurso renovável; (c) baixo custo de
aquisição; (d) não emite dióxido de enxofre; (e) as cinzas são menos agressivas ao
meio ambiente do que as provenientes de combustíveis fósseis; (f) menor corrosão
dos equipamentos, tais como caldeiras e fornos; além de (g) apresentar balanço de
carbono nulo, embora seu processamento enseje, tecnologicamente, o mesmo
formato de geração observado no processamento energético do carvão, i.e.,
processamento por meio de uma modalidade de queima (combustão ou gaseificação).
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2.1.4. Exergia e Meio Ambiente – Escolha pela Gaseificação
Por definição, a exergia de um sistema ou de um processo é a máxima
quantidade de trabalho útil que pode ser obtido e aproveitado a partir deste mesmo
sistema ou processo quando este atinge o equilíbrio termodinâmico com seus
arredores, através de processos reversíveis em que o sistema interage diretamente,
e apenas, com o meio ambiente (MORAN e SHAPIRO, 1999).
Segundo Dewulf et al. (2008), a exergia ou trabalho potencial de um sistema
(ou recurso) é usualmente igual à diferença de energia dissipada através da geração
de entropia irreversível. Sendo dividida em quatro contribuições: (i) exergia potencial
devido à sua posição em um dado campo de força (gravitacional, magnético, etc.); (ii)
exergia cinética devida a sua velocidade com respeito a uma estrutura referencial fixa;
(iii) exergia física devida à sua pressão (P) e temperatura (T) sendo diferente das
temperaturas da circunvizinhança; e por fim, (iv) a exergia química devida à sua
composição considerando-a diferente da circunvizinhança (Figura 7).

Figura 7: Estruturação das Parcelas da Exergia em Processos de Gaseificação
Fonte: Dewulf et al. (2008)

O conceito de exergia foi derivado originalmente dos equacionamentos de
Gibbs, mais especificamente como um caso especial da energia livre de Gibbs
disponível, i.e., refere-se à energia disponível de um corpo a um meio, quando o corpo
está inserido em um meio em que a temperatura e pressão são constantes (DEWULF
et al., 2008).
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Assim, um sistema no qual não há contribuição cinética, nem potencial, nem
física da exergia, é considerado em estado latente ou “ambiental”, contudo, quando
algum sistema não apresenta nenhuma destas contribuições, nem também a
contribuição cinética da exergia, considera-se este sistema dito “morto”, i.e., entendese que o sistema se encontra em equilíbrio completo com as circunvizinhanças, assim
não produzindo qualquer trabalho.
Logo, tomando por base os conceitos acima, e ainda, tendo como base filosofal
o pensamento do químico francês, Antoine Laurent de Lavoisier (1743 - 1794):
“...rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme...”
Observa-se disto, que de acordo com Toonssen et al. (2008) e Karamarkovic e
Karamarkovic (2010), a correlação entre análises exergéticas e análises energéticas
para processos de gaseificação nos fornecem suporte técnico suficiente para admitir
que em termos exergéticos, o processo de gaseificação, enquanto forma de
aproveitamento energético de materiais carbonáceos, é indubitavelmente superior às
alternativas de combustão ou incineração. Mostrando-se inclusive ser uma promissora
opção à produção sustentável de um gás rico em hidrogênio diante dos estudos de
Ptasinski et al. (2007), Prins et al.(2007) e Pellegrini e de Oliveira Jr. (2007).
Desta forma, corroborando a correlação entre exergia e meio ambiente com
foco no processo de gaseificação, é possível admitir por intermédio dos trabalhos de
alguns

autores,

que

o

processamento

energético

de

um

material

carbonáceo/biomassa (PRINS et al., 2007; PTASINSKI et al., 2007; PELLEGRINI e
De

OLIVEIRA

JR.,

2007;

DEWULF

et

al.,

2008;

KARAMARKOVIC

e

KARAMARKOVIC, 2010; HOSSEINI, DINCER e ROSEN, 2012; BHATTACHARYA,
DAS e DATTA, 2014) ou material carbonoso/carvão mineral (CAI et al., 2001;
SRINIVAS, GUPTA, e REDDY, 2008; TOONSSEN et al., 2008; EFTEKHARI, van DER
KOOI e BRUINING, 2012; GRÄBNER e MEYER, 2014), via tecnologia de gaseificação
se configura como modo tecnológico alternativo mais ambientalmente favorável para
a produção sustentável de energia do que o processo de queima por combustão, ou
mesmo, por incineração.
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Ao fim, salienta-se que na presente tese, não serão aprofundados quaisquer
outros conhecimentos acerca do conceito de exergia para fins do sistema de
gaseificação, empregando tão somente o conceito como ferramenta de escolha da
tecnologia de gaseificação - dentre as tecnologias de geração de energia térmica como foco tecnológico ambientalmente sustentável para a geração de energia a partir
de materiais carbonáceos ou carbonosos.
2.2. Tecnologia de Gaseificação: Conceitos Gerais
O processo termoquímico de gaseificação se desenvolveu desde 1800, onde
outrora fora maciçamente comercializada para fins industriais e residenciais de
aquecimento e iluminação, saindo das vestes de um simples processo de conversão
térmica de material carbonáceo para atuar hoje em dia como uma tecnologia de ponta
e multi-propósito (geração de energia e produção de químicos).
A gaseificação enseja a conversão termoquímica de um material carbonáceo
sólido ou líquido em um produto gasoso combustível, em condição de combustão
parcial, subestequiométrica, produzindo um gás conhecido como gasogênio. Sendo,
este gás, o gasogênio, composto pelos seguintes componentes, em concentrações
variáveis, em função das condições operacionais e de matéria-prima: CO2, CO, H2,
CH4, H2O, outros hidrocarbonetos, gases inertes e diversos contaminantes (ex.
particulados e alcatrões). Destaca-se que sistemas gaseificadores operam de forma
a limitar a oxidação completa do H2 à H2O, e do CO à CO2, através de uma série de
reações na presença de um agente gaseificante (em geral: vapor, ar, CO 2, etc.) em
um ambiente químico pobre em oxigênio (BASU, 2006).
Como já salientado, as principais aplicações do processo de gaseificação
residem na utilização química e energética do gasogênio produzido para produzir
energia elétrica por meio de uma turbina a gás e na sequencia uma turbina a vapor,
respectivamente ligadas a geradores elétricos, desta forma, a tecnologia de
gaseificação permite que a energia química contida nos combustíveis seja convertida
em energia térmica em um gaseificador e, na sequência, em energia mecânica por
meio de máquinas térmicas, sendo tal energia mecânica posteriormente, convertida
em energia elétrica.
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Outra rota alternativa para a produção de energéticos reside no aproveitamento
químico dos gases efluentes do processo de gaseificação, em que tais gases podem
ser facilmente processados para além da geração de energia, também, serem
empregados na geração de hidrocarbonetos, ou ainda, na formação de produtos
químicos pela rota química de Fischer Tropsch.
Durante o processo de gaseificação se obtém um gás à base de monóxido de
carbono (CO) e hidrogênio (H2), conhecido como gás de síntese ou “syngas”, que
podem ser aproveitados como combustível ou como matéria-prima para a produção
de outros compostos químicos. Dependendo do tipo de agente gaseificante utilizado,
podem-se distinguir diferentes processos de gaseificação que geram, por
consequência, produtos diferentes. A combinação com o vapor de água (Reação de
“Shift”) é a mais proveitosa para a produção com ênfase em hidrogênio, que é o mais
indicado para ser usado como gás de síntese e, também, como precursor para
produtos químicos, tais como amoníaco, gasolina, metanol, etc. (AHMED et al., 2012).
O processo de gaseificação ocorre em temperaturas elevadas, 500°C–
1400°C e em pressões atmosféricas ou maiores. o oxidante usado pode ser ar, vapor
de água, dióxido de carbono, oxigênio puro ou uma mistura destes gases. Segundo a
literatura, a faixa do poder calorífico do gás produzido depende do agente de
gaseificação usado. Gaseificadores que usam ar como agente oxidante, produzem
um gás combustível contendo concentrações relativamente elevadas de nitrogênio, o
poder calorífico dos gases gerados no processo de gaseificação está na faixa de 04–
06 MJ/m3. Os gaseificadores que usam oxigênio e vapor geram produtos gasosos
contendo relativamente alta concentração de hidrogênio e CO, o poder calorífico
destes gases está na faixa de 12–18 MJ/m3 (BASU, 2006).
Industrialmente a técnica de gaseificação é, em princípio, extremamente
versátil, contudo existem muitos problemas em transformá-la em uma tecnologia
viável e prática mercadologicamente, enfaticamente para o caso da gaseificação
termoquímica da biomassa e suas mesclas. Observa-se que na maioria dos casos, as
principais dificuldades não residem no processo tecnológico “per si”, mas sim, no
projeto e operação de sistemas (equipamentos) para produzir um gás de síntese com
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qualidade, com confiabilidade e segurança, adaptados às condições particulares de
cada tipo de combustível a ser empregado (HIGMAN e van der BURGT, 2003).
Neste sentido, destaca-se o forte interesse mundial na tecnologia de
gaseificação como tecnologia-base para produção de combustíveis líquidos a partir
de material biomássico em plantas ou unidades industriais mais recentemente
conhecidas como "biorefinarias"‡. Logo, embora o movimento de convergência da
gaseificação termoquímica da biomassa à produção de combustíveis líquidos não seja
recente, mas a dinâmica estabelecida sobre o conceito das biorefinarias integradas
para a produção de combustíveis líquidos a partir de biomassas é bem atual e pode
ser analisada pelo aspecto do interesse patentário existente - WO2011026243A1
(LIGNOL

INNOVATIONS

LTD,

2011);

US8062392B2

(TEXACO,

2011);

WO2012175796A1 (UPM-KYMMENE CORPORATION, 2012); WO2013108047A2
(UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE, 2013); WO2014159246A1 (ALGAE
SYSTEMS, 2014).
Por outro lado, segundo o pesquisador DOS SANTOS (2003), em termos
industriais, há algumas desvantagens técnicas para a proliferação da tecnologia de
gaseificação em projetos energéticos. Desvantagens que devem ser levadas em
consideração na execução de qualquer projeto: (I) requer tecnologia mais sofisticada
que a queima direta e deve-se ter especial atenção com respeito à segurança, uma
vez que o monóxido de carbono (CO), um dos componentes gasosos gerados, é um
gás tóxico. Portanto, os gaseificadores devem ser feitos de forma a evitar vazamentos
e alocados em locais bem ventilados; (II) deve-se considerar a redução da eficiência
do sistema de gaseificação, uma vez que isso pode ocorrer devido à perda de calor
para o ambiente no próprio reator e atentar para o consumo de energia em excesso
nos ventiladores (HIGMAN e van der BURGT, 2003).

‡

A terminologia "biorefinaria", de acordo com a definição sugerida pela Agência Internacional de
Energia (AIE), refere-se às plantas ou unidades industriais em que ocorre a transformação sustentável
de material biomássico em um espectro amplo de produtos de base química e biológica negociáveis,
além da produção direta da biomassa em energia térmica e química pela rota da gaseificação.
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2.2.1 Breve Histórico Internacional da Tecnologia de Gaseificação
Atualmente, a tecnologia de gaseificação é uma tecnologia no limiar de
crescimento extraordinário. Tomando por base o estudo “World Gasification Database
– 2010” realizado pelo Laboratório americano NETL, constata-se que dezenas de
projetos estão em projeto e construção nos Estados Unidos e ao redor do globo.
Muitos destes projetos também podem ser projetados com a flexibilidade para produzir
energia, produtos químicos, combustíveis e outros produtos, dependendo de
condições de mercado prevalecentes.
Disto e observando a caminhada tecnológica da gaseificação é possível
observar que apesar de gaseificação ter sido inventada no início do século 19, a
tecnologia passou por uma completa transformação nos últimos 50 anos (CLEARENERGY, 2012; NETL, 2011), com maior ênfase para o desenvolvimento tecnológico
mais acelerado a partir das duas últimas décadas (1994-2014) – Figura 8:

Figura 8: Histórico Cronológico da Evolução da Tecnologia de Gaseificação no Mundo
Fonte: Autoria Própria
1ª Etapa: 1850-1940 - Na primeira etapa, a gaseificação foi primeiramente usada para produzir
luz e calor, por meio da produção e utilização do "gás de cidade";
2ª Etapa: 1940-1975 - A segunda etapa da gaseificação teve como ponto de partida a Segunda
Guerra Mundial. Neste período, engenheiros alemães usaram os
processos de gaseificação para produzir combustível sintético, sendo que
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na década de 50, esta tecnologia foi exportada para a África do Sul, onde
o enfoque de sua utilização foi dado ao desenvolvimento da produção de
combustíveis líquidos e produtos químicos;
3ª Etapa: 1975-1990 - A próxima etapa na evolução da tecnologia da gaseificação começou
após o embargo árabe ao petróleo de 1973, a primeira crise do petróleo.
Em reação a esse evento e à consequente "crise energética" advinda dela,
o governo dos EUA deu apoio financeiro para diversos projetos de
gaseificação, incluindo projetos para geração de energia elétrica por meio
de plantas de ciclo combinado de gaseificação integrada (IGCC, do inglês
- Integrated Gasification Combined Cycle);
4ª Etapa: 1990-2000 - O quarto estágio de desenvolvimento de gaseificação começou no início
de 1990, quando as agências governamentais nos Estados Unidos e na
Europa forneceram apoio financeiro a quatro projetos de médio porte
(~250 MWe) para promover a "demonstração" da viabilidade do processo
IGCC;
5ª Etapa: 2000-2005 - O quinto estágio da evolução da gaseificação começou quando os
desenvolvedores comerciais começaram a construir plantas de geração
de energia elétrica por meio de IGCC's sem subsídios governamentais.
6ª Etapa: 2005-2010 - Durante este período, o processo de IGCC foi usado para produzir
eletricidade nas refinarias nos Estados Unidos a partir de materiais de
coque de petróleo e similares. Novos projetos baseados em carvão e
biomassa expandiram a produção de produtos químicos na China;
7ª Etapa: 2010-2015 - A primeira geração de energia em grande escala (500 MWe ou superior)
advinda diretamente de plantas de produção energética empregando
carvão mineral (IGCC) está sendo em prática nos Estados Unidos, não
apenas para a produção de energia, mas também para a produção de
fertilizantes e produtos químicos;
8ª Etapa: 2015-2025 - A segunda geração de grandes usinas IGCC será construída neste
período, onde as novas instalações de IGCC deverão ser instaladas em
locais onde o dióxido de carbono criado nas plantas possa ser capturado
e armazenado em formações geológicas subterrâneas (tipo: aquíferos
salinos).

Depreende-se que o cenário de desenvolvimento da tecnologia da gaseificação
no mundo, pelo exposto nos parágrafos anteriores, seja promissor e sirva para nortear
o presente estudo no tocante à caminhada já realizada, bem como auxilie para indicar
o quanto ainda falta a ser percorrido pela tecnologia de gaseificação no mundo. Disto,
verifica-se que em pouco mais de dois centenários de existência da tecnologia (18002012), e ainda, tanto há para se entender e compreender a cerca de sua dinâmica e
possibilidades a serem desenvolvidas no presente, aprendendo com o passado, com
o olhar no futuro.
Neste panorama de análise de passado, presente e futuro, vários especialistas
parecem acreditar no desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia de
gaseificação da biomassas e suas mesclas, e, apontá-la como rota segura para o
atendimento descentralizado e sustentável da demanda energética mundial, bem
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como, ao atendimento à procura de fontes alternativas para produção de produtos
químicos pela via química de Fischer-Tropsch (BAIN, 2004; FENG e XIAO, 2011;
KIRKELS e VERBONG, 2011; PETTINAU, FERRARA e AMORINO, 2011; TENNANT,
2011; KAUSHAL e TYAGI, 2012; HOWE, 2013; LUQUE e SPEIGHT, 2015).
No cenário de tantos estudos, o trabalho realizado por Kirkels e Verbong (2011)
se destacou por apresentar uma visão geral do passado recente da tecnologia de
gaseificação com olhar no futuro, analisando o desenvolvimento mundial da tecnologia
de gaseificação nos últimos 30 anos, revelando aspectos gerais do desenvolvimento
da tecnologia de gaseificação no mundo por meio indicadores de ciência e tecnologia.
Na referida pesquisa, os autores revelam que desde 1800 até meados da
década de 80 o desenvolvimento tecnológico da gaseificação ocorreu sobre a
gaseificação de carvão, sob dominação dos EUA. E em um segundo instante, a
tecnologia se aproximou com as fontes renováveis e passou a se relacionar mais
proximamente com a biomassa. Já em meados da década de 1990, a gaseificação
tem outros polos sendo desenvolvidos com a incorporação da biomassa: A Europa
passa a dominar a tecnologia, embora a China e o Japão tenham chegando com
mesma obstinação (KIRKELS e VERBONG, 2011).
O estudo de Kirkels e Verbong (2011) revela ainda, que a tecnologia de
gaseificação, de um modo geral tem sido bem sucedida, principalmente em alguns
nichos de mercado, mas em grande parte permanece confinada a nichos de pesquisa
e desenvolvimento (P&D), principalmente em aplicações comerciais e industriais, de
gaseificação integrada com ciclo combinado (sigla em inglês: IGCC - Integrated
Gasification Combined Cycle) e transporte têm recebido grande interesse em
pesquisa e desenvolvimento. Contudo, a gaseificação da biomassa ainda não está
madura o suficiente para ser amplamente aplicada no mercado nacional. Na maioria
dos mercados internacionais, a tecnologia ainda não é capaz de competir de “igual
para igual” com outras tecnologias que empregam fontes fósseis. Os autores Kirkels
e

Verbong

(2011)

acreditam

que

gradualmente

um

grande

avanço

no

desenvolvimento tecnológico ocorra em um curto prazo de tempo.
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2.2.2 Breve Histórico Nacional da Tecnologia de Gaseificação
No Brasil, o resgate histórico do emprego da tecnologia de gaseificação para
fins energéticos remonta às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial, ainda
durante o Governo do presidente Getúlio Vargas, mais precisamente durante o
período ditatorial do Estado Novo (1937-1945), quando Getúlio Vargas assumiu a
presidência do Brasil por meio de um golpe de estado, em 10 de novembro de 1937.
Neste período, os governantes de Getúlio incentivaram sobremaneira o
desenvolvimento da tecnologia de gaseificação em território nacional, se precavendo
das importantes e pesadas consequências que a 2ª Grande Guerra traria ao Brasil,
principalmente no tocante ao abastecimento e fornecimento energético, além do
impacto às provisões de petróleo e seus derivados, no âmbito dos transportes e
indústria nacional (ANEXO 1).
Nesse interim, entre as principais iniciativas governamentais estabelecidas
no período é possível destacar a criação da Comissão Nacional do Gasogênio (CNG),
vinculada ao Ministério da Agricultura e criada pelo Decreto-lei n. 1.125, de 28 de
fevereiro de 1939, e reorganizada pelos decretos-leis nº 2.526 de 23 de agosto de
1940, e nº 4.521 de 24 de julho de 1942, tendo por finalidade o incremento do uso do
gasogênio em todo o território nacional. A Comissão foi extinta na forma da LEI 405 24/09/1948. Dentre as competências da CNG, aquela que provavelmente repercutiu
diretamente no estímulo ao desenvolvimento da tecnologia da gaseificação em
território nacional foi:
“...promover a formação de pessoal técnico competente no
manejo de motores a gasogênio, organizando, sob sua
orientação geral, cursos de condução de veículos a gasogênio,
de carbonização e de mecânica especializada, para o que terá
em vista a uniformidade e difusão dos cursos em todo o território
nacional,

e

Universidades,

poderá

entrar

Escolas

e

em

entendimento

Institutos

técnicos

com
do

as

país...”

(Art. 6º do Decreto nº 13.333, de 3 de setembro de 1943).
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Ao fim da Segunda Grande Guerra e nas décadas subsequentes à extinção
da CNG, houve um hiato tecnológico no desenvolvimento e na promoção da
gaseificação, possivelmente em detrimento ao uso de outras fontes energéticas de
origem fóssil. Contudo, após o impacto da elevação dos preços do barril do petróleo,
especificamente após 1979, foi notada uma mudança no cenário da gaseificação no
Brasil. o Estado de São Paulo reagiu ao problema causados pela crise energética com
reflexos negativos na economia e instituiu por meio dos Decretos nº16.160 e nº16.161,
de 19 de novembro de 1980, o Programa do Desenvolvimento do Gasogênio Industrial
- Pró-Gasogênio - que perdurou até meados da década de 80.
Desta forma, diante do exposto é possível ser verificado que mesmo após
décadas da criação do CNG é clara a existência de suas heranças diretas no Brasil.
Furtado e Zeferino (1989), apontam em seu estudo, vários núcleos nacionais de
pesquisa em gaseificação estabelecidos e estruturados em Universidades, Institutos
técnicos e Empresas no país, a saber: (I) centros de excelência na tecnologia de
gaseificação no Brasil, tais como: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
(SP); Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC (RS); Instituto de Pesquisas
Tecnológicas - IPT (SP); Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC
(MG); e (II) empresas tais como: Petrobras; Eletrobrás; Companhia Elétrica de São
Paulo - CESP; todas localizadas no eixo Sul-Sudeste.
2.2.3. Elementos da Tecnologia de Gaseificação
Simplificando o processo físico da gaseificação, entende-se que gaseificar é
converter termoquimicamente um sólido combustível em um gás combustível (BASU,
2006). Assim, ao submeter um determinado combustível carbonáceo de natureza
complexa à alta temperatura, na ausência ou considerando baixas concentrações de
oxigênio, liberam-se substâncias que, já existentes ou formando-se novas, são
voláteis a estas temperaturas. Finalmente, obtêm-se um sólido rico em carbono em
equilíbrio com uma fase gasosa formada essencialmente por H2, H2O, CO, CO2, CH4,
CxHy, etc.
Também se observa que a mistura gasosa de ar-gás carreia conjuntamente
com ela o catalisador, que tanto é arrastado para fora do leito pela saída superior,
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quanto também é conduzido pela parte inferior da grelha pela saída de cinzas. Esta
situação também pode ocorrer nas paradas do reator, dependendo da pressão do
reator e se o material catalisador quente, considerando o seu tamanho, torna-se um
fator de bloqueio ao nível dos orifícios dentro dos bicos injetores, deixando parte do
leito sem desbaste, portanto, inoperante.
As reações químicas da gaseificação devem ocorrer em um ambiente
reacional com uma quantidade muito precisa e mínima de ar (máx. de 30% do ar
estequiométrico), de modo que não haja excesso em CO 2, tendo em vista que este
gás rebaixa o poder calorífico do gás (BASU, 2006). As reações que ocorrem dentro
do reator surgem principalmente na parte inferior do mesmo, porque nesta área há
mais oxigênio (ar) e combustível. As reações mais comuns e cineticamente favoráveis
são as seguintes (Figura 9):

Figura 9: Principais Reações Observadas para o Processo de Gaseificação.
Fonte: BASU (2006)

De acordo com Basu (2006), os agentes gaseificantes são compostos
químicos, em geral, compostos oxigenados, introduzidos no sistema gaseificante para
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fornecer calor e propiciar condições químicas para desenvolver a gaseificação do
sólido. Tais compostos oxigenados podem ser: (I) Ar comprimido: o gás obtido com o
emprego deste agente de gaseificação terá um baixo conteúdo energético, uma vez
que é diluído com N2 do ar; (II) Oxigênio puro: o gás produzido a partir do processo de
gaseificação com O2 puro apresenta um conteúdo energético de médio porte, uma vez
que não há diluição com N2 como no caso anterior. Mas tem o inconveniente de ser
caro, uma vez que a produção de O2 ainda é bastante onerosa; (III) Vapor de água:
Dentre os agentes gaseificantes, o vapor de água apresenta a maior concentração de
hidrogênio produzido no processo de gaseificação; (IV) Ar atmosférico ou oxigênio +
vapor de água: Fornece um gás de síntese enriquecido é obtido em H 2 e CO,
aumentando o teor energético do gás resultante. Comumente, faz-se uso do “ar +
vapor” devido aos custos do O2 puro; (V) Ar atmosférico ou oxigênio + catalisadores:
Aumentar a eficiência e o rendimento da conversão, mas ainda estão em fase
experimental, pois o catalisador ainda apresenta uma vida útil muito curta no reator.
Ainda no contexto do processo de gaseificação, os equipamentos
empregados são de suma importância para a adequada condução operacional. Desta
feita, segundo os autores Higman e van der Burgt (2003) e Basu (2006), os
gaseificadores podem ser classificados de acordo com os seguintes fatores: (A) Poder
calorífico do gás produzido: (i) gás de baixo poder calorífico: até 5 MJ/Nm3; (ii) gás de
médio poder calorífico: de 05 a 10 MJ/Nm3; (iii) gás de alto poder calorífico: 10 a 40
MJ/Nm3; (B) Tipo de agente gaseificador: (i) ar; (ii) vapor d’água; (iii) oxigênio puro;
(iv) dióxido de carbono; (v) hidrogênio (hidrogaseificação); (C) Direção do movimento
relativo da biomassa e do agente de gaseificação: (i) contra fluxo (updraft contracorrente); (ii) fluxo direto (downdraft - concorrente); (iii) fluxo cruzado
(crossdraft); (iv) leito de arraste; e, (v) leito fluidizado (borbulhante, turbulento, ou,
circulante); (D) Pressão de trabalho: (i) baixa pressão (atmosférica); (ii) pressurizados
(até 6 MPa).
No caso específico da gaseificação de biomassa, se for empregado o ar
atmosférico, existe a tendência de que seja obtido um gás de baixo poder calorífico
aproveitável com alguns energéticos finos, tais como o hidrogênio (H2). Por outro lado,
empregando-se apenas o oxigênio, obtêm-se um gás de poder calorífico inferior, mas
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de maior qualidade, que inclusive pode ser usado como combustível, ou ainda, na
síntese de metanol (HIGMAN e van der BURGT, 2003). Já no tocante à adição de
vapor de água como agente de gaseificação, verifica-se que esta configuração
operacional propicia a formação de um gás muito rico tanto em H2 quanto em CO (gás
de síntese), adequado à síntese de gasolinas, metanol, entre outros químicos por
meio das reações de Fisher-Tropsch (BASU, 2006).
A. Gaseificadores a Leito Fixo
A classe dos gaseificadores a leito fixo forma um conjunto majoritário de
equipamentos que estão em operação ou em construção, com foco em unidades de
geração descentralizada com pequeno potencial de geração energético (<< 30MW).
Neles estão inseridos os gaseificadores do tipo: “downdraft” (co-corrente); “updraft”
(contra-corrente); e, crossdraft (corrente cruzada) – (CENBIO, 2007).
Adequados para a conversão de quantidades pequenas de biomassa, estes
equipamentos podem ser (BASU, 2006): (a) de fluxo ascendente (“Updraft”), onde os
gases produzidos possuem poucas partículas, mas os teores de alcatrão são altos;
(b) de fluxo descendente (“Downdraft”), onde os gases produzidos possuem baixos
teores de alcatrão; e, por fim, (c) de fluxo com corrente cruzada (“Crossdraft”) . Sendo
que a diferença básica entre estes equipamentos está na direção dos fluxos, na
hidrodinâmica do sistema, bem como também sistema de funcionamento e na
eficiência (Figura 10a, 10b e 10c).

a) Downdraft

b) Updraft

c) Crossdraft

Figura 10: Tipos de Gaseificadores a Leito Fixo
Fonte: Basu,
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B. Gaseificadores a Leito de Arraste
Nesta modalidade de gaseificador, o sistema gaseificador é alimentado com
um combustível sólido que escoa para o interior do leito na forma de uma lama,
juntamente com um agente gaseificante gasoso, assumindo uma configuração
hidrodinâmica de escoamento arrastado ("entrained flow").
Devido a este tipo de hidrodinâmica, o sistema gaseificador a leito arrastado
apresenta curtos tempos de residência e elevadas temperaturas de operação, ao
passo que também exibe uma elevada taxa de conversão do combustível. Sendo que
estruturalmente, o gás de síntese deixa o gaseificador pela lateral do reator, enquanto
que as cinzas são removidas pelo fundo do sistema gaseificador, o qual deve estar
ajustado em uma temperatura operacional entre 1200ºC -1600ºC (LEE et al., 2010).
Este tipo de reator de gaseificação pode funcionar de dois modos distintos: (i) com
recuperação de calor radiante (Figura 11); (ii) sem recuperação de calor. o modo de
“sem recuperação de calor” apresenta o menor custo-capital entre as duas
modalidades de reatores. Quanto ao método padrão de alimentação deste tipo de
gaseificador, verifica-se que a admissão da alimentação (matéria-prima + agente
gaseificante) se dá pelo topo do reator.

Figura 11: Configuração de um Gaseificador a Leito de Arraste.
Fonte: LEE et al., 2010
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Assim, uma mistura (lama) de água e carvão finamente pulverizado entra
arrastada pelo fluxo imposto pela pressão das bombas de alimentação, tendo em vista
que, conjuntamente à lama, é admitido em outra secção do reator (igualmente no topo
do reator) ar atmosférico. Desta forma, são admitidos concomitantemente dois
agentes gaseificantes, ar atmosférico e água, que no interior do reator se transforma
em vapor superaquecido e reage com a massa de carvão da alimentação (Basu,
2006).
C. Gaseificadores de Leito de Fluidizado
Gaseificadores a leito fluidizado estão entre os dispositivos mais comumente
utilizados para processos que envolvem contato gás-sólido. e como todos os demais
tipos de gaseificadores, estes sistemas igualmente apresentam um conjunto de
características técnicas desejáveis, quanto indesejáveis para o processo da
gaseificação.
Fisicamente, o leito fluidizado é particularmente adequado para gaseificação
de sólidos finamente divididos, tais como o carvão mineral devido: (a) ao bom contato
promovido entre o gás-sólido; (b) à boa transferência de calor interfases; (c) à rápida
mistura interna dos sólidos, que conduz às condições de operação quase isotérmicas;
e, por fim, (d) à capacidade de transporte de grandes quantidades de calor, ou para
ou a partir do leito do reator fluidizado (BASU, 2006).
A gaseificação em leito fluidizado foi originalmente desenvolvida para
resolver os problemas operacionais dos reatores de leito fixo, como alimentação com
alto teor de cinzas e principalmente para incrementar a eficiência. nos gaseificadores
de leito fluidizado, as partículas do combustível são mantidas suspensas em um leito
de partículas inertes (areia, cinzas ou alumina) fluidizadas pelo fluxo ascendente de
ar, criando condições favoráveis de transferência de calor e homogeneidade da
temperatura na câmara da reação (RESENDE, 2003).
No entanto, por causa da mesma rápida mistura interna dos sólidos, os
tempos de residência para cada tipo de sólido não são uniformes. Em parte, isto se
deve ao fato das diferenças de densidades observadas entre as várias classes de
TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

50

combustíveis sólidos, acarretando sobre medida em uma dada quantidade de gás
reagente que “curto-circuita” o sistema do leito de sólidos, sob a forma de bolhas,
conduzindo a eficiência de conversão para patamares indesejáveis.
As partículas também são sujeitas ao atrito e à elutriação§ (arraste no leito),
tais fenômenos são igualmente resultados da característica de rápida mistura interna
dos sólidos. Assim, um reator de leito fluidizado pode ser descrito como um leito de
partículas que ao se aumentar o fluxo de gás através dele faz com que este passe por
fases sucessivas: (i) leito fixo; (ii) leito fluidizado incipiente; (iii) leito fluidizado
borbulhante; e finalmente, (iv) transporte pneumático das partículas (FERNANDEZ,
2004; RESENDE, 2003).
Todas as características citadas anteriormente tornam esta tecnologia a mais
adequada quando se deseja realizar a conversão de grandes quantidades de
biomassa em energia, ou, em outras palavras, o sistema gaseificador a leito fluidizado
é o sistema mais adequado às instalações de produção de energia de médio a alto
porte (Figura 12).

Figura 12: Esquema Básico de um Gaseificador a Leito Fluidizado
Fonte: Adaptado de Souza-santos (2010)

§

Para fins de entendimento, a elutriação se aplica para determinar exatamente a distribuição por
tamanho e a natureza dos materiais demasiadamente finos para peneiração, assim, as partículas
maiores, que se sedimentam com velocidade maior que a do fluido ascendente, são coletadas no fundo
da coluna, e as menores são arrastadas pelo topo, juntamente com o fluido.
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Segundo Souza-santos (2010), este tipo de gaseificador não apresenta zonas
diferenciadas de reação como nos reatores de leito fixo. Sendo que os reatores de
leito fluidizado têm um leito isotérmico que opera usualmente em temperaturas na
faixa de 700–900°C, diferentemente do leito fixo. Os principais tipos de gaseificadores
de leito fluidizado são: (a) reator de leito borbulhante (“bubbling fluidised bed”); e, (b)
o reator de leito circulante (“circulating fluidised bed”).
As principais vantagens dos gaseificadores de leito fluidizado são flexibilidade
quanto ao material na alimentação, devido ao fácil controle de temperatura pode ser
mantido abaixo do ponto de fusão das cinzas e a capacidade de operar com materiais
friáveis e de granulometria fina sem a necessidade de serem briquetados. A
fluidização promove um íntimo contato entre partículas e gases, assim como uma
intensa circulação e mistura das partículas. Isso resulta em altas taxas de reação gássólido e uma temperatura uniforme em todo o leito (FERNANDEZ, 2004).
Assim, gaseificadores a leito fluidizado apresentam altas taxas de troca e de
produção de calor, contudo, são mais complicados de operar (maiores custos
operacionais e impõem mais dificuldade à limpeza) que os gaseificadores com leito
fixo e, justamente por esse motivo, são utilizados em processos de média e larga
escala.
2.3. Tecnologia de Gaseificação: Alternativas para a Representação do Processo
por Modelagens, Simulações e Otimização Computacional
Modelos são construídos para conhecer, representar, estudar ou prever uma
parte da realidade empírica de um sistema real, suas características e propriedades
de uma forma simples e compreensível. Em muitas ocasiões, por exemplo, por
questões de custo, risco ou outra impossibilidade qualquer, não se pode realizar
experimentos práticos sobre sistemas reais.
Nestes casos, recorre-se à interpretação teórica (e.g. modelagem matemática)
a partir de relações fenomenológicas ou estocásticas de origem química, física ou
biológica conhecidas, com a finalidade de se desenvolver modelos considerando as
magnitudes caracterizantes existentes no referido sistema em análise. Logo, um
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modelo pode ser compreendido como uma representação simplificada de um dado
sistema que, uma vez implementado por uma ferramenta computacional, permite o
esclarecimento de questões de cunho prático ou teórico, sem necessariamente
recorrer a experimentação sobre o dito sistema.
No presente cenário da modelagem e simulação de processos de gaseificação,
observa-se

que

os

modelos

existentes

oferecem

diferentes

vantagens

e

desvantagens, quando se trata de, por exemplo, simular o comportamento do
equipamento e operação de gaseificação. Assim, segundo os pesquisadores Pérez,
Borge e Agudelo (2010), os modelos adimensionais são utilizados como um sistema
de “caixa-preta”, utilizando conjuntos de equações de conservação de energia, massa
e equações auxiliares (constantes de equilíbrio) que servem para melhor descrever
um dado modelo.
Essas abordagens permitem, por exemplo, prever o comportamento de plantas
de gaseificação e estudar os limites termodinâmicos que esses equipamentos podem
alcançar, investigando como os parâmetros de entrada afetam o desempenho do
processo, tais como: parâmetros de entrada, como análise elementar do combustível,
teor de biomassa, relação ar/combustível e fenômenos de troca térmica no processo
(perdas de energia, pré-aquecimento e caso adiabático).
Por outro lado, ainda de acordo com Pérez, Borge e Agudelo (2010), os
modelos dimensionais são ferramentas que permitem uma grande versatilidade no
estudo do processo de gaseificação, uma vez que é possível simular adequadamente
características descritivas do sistema, bem como qualquer característica do
combustível, quer seja carbonáceo ou carbonoso, inclusive no que se refere à sua
composição, diferenças nos tamanhos de partículas e no poder calorífico. Sendo
possível avaliar os diferentes tipos e proporções de agentes de gaseificação,
temperatura de entrada e as taxas de fluxo de admissão e saída. Investigando
também, efeitos relacionados ao “design” térmico e geométrico dos reatores e sua
influência no processo físico e químico, fazendo com que tais abordagens sirvam de
apoio para o projeto de gaseificadores mais eficientes.
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Desta forma, para a confecção de uma modelagem e simulação de um sistema
gaseificador, faz-se necessário que fatores (parâmetros e variáveis) afetem
diretamente seu funcionamento. Neste contexto, a performance de um sistema
gaseificador de biomassa depende, por exemplo, de reações químicas complexas,
envolvidas nas etapas de decomposição térmica, pirólise rápida, oxidação parcial de
produtos de pirólise, conversão de alcatrão e hidrocarbonetos inferiores, reação de
“gás-shift” e a gaseificação do resultante carvão resultante. Estes processos são
intrincados e juntamente com outros parâmetros operacionais, tais como: a
distribuição da taxa de aquecimento e o tempo de residência no reator; compõem a
panorâmica necessária para o bom desenvolvimento de modelos matemáticos em
sistemas gaseificadores.
Segundo os autores, Baruah e Baruah (2014) e Puig-Arnavat, Bruno e Coronas
(2010), os principais tipos de modelos matemáticos aplicados à tecnologia de
gaseificação podem ser descritos em termos de modelos de taxas cinéticas, modelos
de equilíbrio termodinâmico, modelos de computação fluidodinâmica (CFD), modelos
fenomenológicos e modelos com base em redes neuronais. Além de alguns modelos
de empregam o simulador de processos Aspen Plus®, que conjuntamente combina
termodinâmica e modelos taxas cinéticas.
2.3.1 - Abordagem de Equilíbrio Termodinâmico /Termoquímico
Os modelos de equilíbrio podem predizer a composição do gás de saída,
dados à composição sólida e a temperatura de equilíbrio baseado na suposição de
que as reações no gaseificador estão em equilíbrio termodinâmico. O método
convencional para o cálculo do equilíbrio se baseia em um conjunto de reações
químicas reversíveis hipotéticas, resultando em uma composição de equilíbrio
(MENDIBURU et al, 2014; MENDIBURU, CARVALHO e CORONADO, 2014;
SREEJITH, MURALEEDHARAN e ARUN, 2012; HUANG e RAMASWAMY, 2009;
MELGAR et al, 2007; LARSSON et al, 2006)
O mecanismo específico da transformação química que leva para o equilíbrio
não é universal e depende fortemente de condições operacionais, tais quais: pressão,
temperatura, e a composição inicial dos reagentes. Isto reduz significativamente a
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eficiência dos procedimentos convencionais de cálculo, especialmente para o cálculo
da reforma de hidrocarbonetos pesados contidos no gasóleo.
Contudo, quando se imagina escrever todas as reações possíveis e
hipotéticas que conduzem ao equilíbrio, isto é pouco promissor, uma vez que o
número de reações independentes, que é determinado pela hierarquia da matriz dos
coeficientes estequiométricos, é geralmente muito menor do que o número de reações
possíveis (SILVA e ROUBOA, 2104; WANG et al, 2011; NGUYEN et al, 2010;
DAMIANI e TRUCCO, 2009; ALTAFINI, WANDER e BARRETO,2003).
Logo, um modelo de equilíbrio termodinâmico bem estruturado pode ser uma
ferramenta de engenharia útil para se avaliar como a composição da alimentação, a
temperatura, pressão e o tipo de agente de gaseificação, afetam o processo de
produção de gás de síntese por gaseificação (GHASSEMI e SHAHSAVANMARKADEH, 2014). Mesmo este tipo de modelagem tem algumas limitações
inerentes, e.g., o equilíbrio termodinâmico dá o desempenho teórico do processo de
conversão no limite de tempo longo e é adequado como uma ferramenta de simulação
para os processos, cuja duração é geralmente bastante longa com o respeito à escala
de tempo da reação.
A vantagem do emprego de análises termodinâmicas às análises de viabilidade
técnica de processos de geração de energia, tais quais os processos de gaseificação,
vem do fato de que, durante o cálculo do equilíbrio termodinâmico, por exemplo, esta
conjectura nos apresentará um perfil do máximo rendimento a ser obtido com
supostas condições operacionais, tanto de processamento operacional quanto de
alimentação no sistema gaseificador (PUIG-ARNAVAT, BRUNO, e CORONAS, 2010).
Para todos os modelos de equilíbrio, um conjunto de equações não-lineares
que descrevem a conservação das espécies químicas (C, H, O, N, S) e as equações
adicionais para o equilíbrio térmico das reações independentes (o que corresponde à
minimização da energia livre de reação) permitem a previsão da saída em uma
determinada composição dos reagentes e condições de operação (pressão e
temperatura).
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Daí, em uma reação química reversível em um determinado momento, sob
condições específicas de temperatura e pressão, um estado de equilíbrio dinâmico é
determinado, caracterizado por uma composição imutável ao longo do tempo. Assim,
pode-se perceber que um estado de equilíbrio é estabelecido quando as velocidades
em que os desempenhos das duas reações opostas são iguais e simultâneos (PUIGARNAVAT, BRUNO, e CORONAS, 2010).
Métodos que envolvem potencial químico (i.e. extensão de uma reação) podem
ser utilizados com sucesso na modelagem da gaseificação usando condição de
equilíbrio. No entanto, a composição do gás de síntese ou “Syngas” para a biomassa
e combustíveis derivados de resíduos usando suposição de equilíbrio pode se desviar
por cerca de 5%, em comparação com as medições experimentais (SREEJITH,
MURALEEDHARAN e ARUN, 2012). Então, este tipo de modelagem serve aos
objetivos de modelar a gaseificação para fornecer: (i) composição do “SYNGAS”; (ii)
as quantidades relativas de vapor ou de oxigênio; (iii) a otimização de energia em que
o gás de síntese foi produzido por determinado tipo de combustível; e por fim, (iv) as
melhores condições operacionais para controle do processo.
Neste contexto de modelagens que envolvem potencial químico, de uma
forma generalizada, outro método que se apresenta no estado da arte é o método de
minimização da energia de Gibbs. Este método se baseia na suposição de que a
energia livre de GIBBS (ºG) atinge um valor mínimo no estado de equilíbrio
termodinâmico. A fim de obter a conversão de energia em estado ótimo é importante
compreender a química de reações heterogêneas e homogêneas que ocorrem no
gaseificador, especificamente, na zona de redução (KANGAS et al, 2014; SHABBAR
e JANAJREH, 2013; JARUNGTHAMMACHOTe e DUTTA, 2008; LI et al, 2001).
Ao fim, depreende-se que a abordagem de equilíbrio termodinâmico/
termoquímico, frente às demais abordagens existentes, confere ao trato da
modelagem de um sistema gaseificador, um ponto de máximo em termos de
rendimento para os produtos gerados no processo de gaseificação, bem como confere
à modelagem adotada maior simplicidade e um menor custo de processamento
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computacional, tendo em vista que a resolução de tais sistemas formados com esta
abordagem.
2.3.2 - Abordagem por Modelagem Cinética
Modelos de equilíbrio ou modelos cinéticos, ou mesmo, a combinação entre
ambos tem as suas próprias vantagens e desvantagens. Em consideração, os
modelos de equilíbrio são mais simples na formulação, mas não produzem resultados
satisfatórios para projetos de reatores complexos. Já os modelos cinéticos
apresentam formulações mais complexas, entretanto suas previsões são mais
precisas em relação aos modelos de equilíbrio para projetos de reatores complexos.
Um modelo cinético pode ser empregado na previsão tanto de composições do
gás efluente da gaseificação (gasogênio), quanto na avaliação de rendimentos
temporais de um dado produto gerado por um sistema gaseificador. Logo, além de
composições e rendimentos, um modelo cinético pode prever os perfis de temperatura
e desempenho global do gaseificador para uma dada condição de operação e
configuração dimensional.
Os modelos cinéticos são modelagens computacionalmente mais intensivas e
demandam maior desempenho computacional, contudo tendem a ser mais detalhadas
e precisas, considerando em seu bojo, dimensões e complexidades do sistema que
se deseja modelar. Desta forma, a dificuldade do modelo aumenta proporcionalmente
com a precisão desejada para os resultados, logo, o modelo cinético para um sistema
gaseificador é tão mais complexo e detalhado quanto maior for a incorporação de
equacionamentos cinéticos ou paramétricos da hidrodinâmica do reator (SHUAI et al,
2014; KRAMB et al, 2014; KIM et al, 2013; ZHU et al, 2013).
Em um entendimento mais amplo, um modelo cinético deve considerar tanto a
cinética das reações de gaseificação no interior de um gaseificador, quanto deve
incorporar os dados relativos à hidrodinâmica do gaseificador, sendo inclusive,
sensível ao processo hidrodinâmico de contato gás-sólido envolvido no sistema.
Portanto, modelos cinéticos devem incluir o conhecimento de hidrodinâmica de leito
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para o processo de mistura física, deve incorporar também, balanços de massa e de
energia para se obter os rendimentos de gás, alcatrão e material carbonizado.
No caso da gaseificação de partículas sólidas, tais como carvão, coque de
petróleo ou biomassa, os quais, devido às suas estruturas porosas, a modelagem
apresenta altos níveis de complexidade, uma vez que as reações heterogêneas são
muito mais parametrizadas e intrinsecamente muito mais complexas do que reações
homogêneas. Estas mesmas estruturas porosas fazem ter relevância fenômenos tais
quais os fenômenos de transferência de massa e difusividade, os quais
desempenham um papel importante na gaseificação de sólidos e na modelagem
cinética (GOMEZ e MAHINPEY, 2015; YANG et al, 2005).
Neste contexto, percebe-se a relevância de se obter uma modelagem cinética
para o processo de gaseificação, uma vez que este tipo de modelagem, em geral, é
acoplada à modelagem fenomenológica de sistemas reacionais, tais quais os
sistemas gaseificadores, i.e., o modelo da reação cinética de um sistema reacional
gaseificante é combinada com os modelos fluidodinâmicos, hidrodinâmicos, que
envolvem balanços de massa e energia do sistema em estudo, tudo isto, confluindo
para a realização da simulação, e posterior otimização do desempenho do sistema
gaseificador.
Disto, a fim de se obter uma panorâmica dos trabalhos existentes no setor,
apresentam-se na sequência algumas pesquisas no setor do conhecimento da
modelagem cinética aplicada à gaseificação. Um dos principais estudos é o de
Koufopanos et al. (1989), que apresentaram dois esquemas de mecanismos de etapa
para descrever a cinética da pirólise de biomassa. Na sequência, Lizzio et al (1990)
discutiram a priori uma determinação de variações de reatividade de carvões minerais
tendo em vista parâmetros tais como a conversão, analisando em particular, alguns
dos problemas que surgem quando as abordagens referentes às variações de
reatividade acima mencionadas são usadas.
Já Srivastava e seus colaboradores (1996) predisseram os perfis de
concentração nos casos da pirólise de materiais biomássicos diferentes em condições
isotérmicas e não-isotérmicas. No caso de Fiaschi e Michelini (2001), os autores
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desenvolveram um modelo matemático para a cinética da gaseificação de biomassa
em leitos fluidizados borbulhantes. Trata-se de um modelo unidimensional,
desenvolvido para prever gradientes de temperatura e concentração ao longo do eixo
do reator, considerando para isto a teoria das duas fases, uma fase bolha e uma fase
densa. Ao fim, os autores realizaram uma otimização teórica considerando as razões
de equivalência, a pressão e altura do leito, e velocidade do gás;
Alguns autores tentaram encontrar os parâmetros ótimos envolvidos em uma
modelagem cinética para o processo de pirólise/gaseificação (BABU e CHAURASIA,
2003); enquanto que Ratnadhariya e Channiwala (2009) demonstraram com seu
trabalho que pode haver um tipo de modelagem de sistemas gaseificadores no qual
não seja necessária qualquer hipótese acerca do equilíbrio termodinâmico, uma vez
que o modelo proposto pelos autores identifica a sequência de reações principais,
além de determinar que um grau de cada reação é considerado ser inversamente
proporcional à sua exotermia ou endotermia, e, portanto, não precisa de quaisquer
hipóteses sobre equilíbrio termodinâmico. Com este tipo de modelagem, pode-se
prever a composição e os níveis de temperatura em três zonas, simplesmente por
balanços de massa e energia. Cada zona tem sido formulada como se segue: (i) a
estequiometria da reação; (ii) o equilíbrio constituinte; e, (iii) o balanço de energia
juntamente com algumas suposições que o justifiquem.
Mais recentemente, autores, tais como: Kramb et al (2014); Loha,
Chattopadhyay e Chatterjee (2014); Xu et al (2014); Ren et al (2014); se dedicaram a
estudar a modelagem cinética mais proximamente, avaliando por exemplo, a
comparação entre modelos cinéticos de gaseificação a vapor de mesclas de
carvão/biomassa e modelos que consideram a modelagem das constantes de
Langmuir-Hinshelwood à alta temperatura.
Apesar de todo exposto, ainda se entende que os modelos cinéticos incorporem
parâmetros que limitam a sua ampla aplicabilidade em diferentes plantas industriais,
e que, com o aumento da complexidade do projeto dos gaseificadores, maior é a
complexidade dos modelos a serem gerados, uma vez que tais modelos também são
baseados na hidrodinâmica dos reatores.
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2.3.3 - Abordagem Fenomenológica - Computação Fluidodinâmica e Empírica
A

modelagem

por

Computação

Fluidodinâmica

(CFD)

permite

que

pesquisadores realizem "experimentos numéricos", em um "laboratório de fluxo
virtual", para eventualmente ajudar o projeto e otimização de um gaseificador,
fornecendo ao fim, previsão qualitativa e às vezes até mesmo quantitativa acerca de
fluxos por meio de modelagem matemática, empregando para isso, equações
diferenciais parciais e métodos numéricos acoplados com técnicas de discretização
para a solução, incorporadas à ferramentas computacionais tais como: ANSA, ANSYS
FLUENT e µETA (JEONG, SEO e HWANG, 2014; GAO et al., 2014; LI et al., 2013;
MANCHASING et al., 2013; GAO et al., 2012).
Neste contexto, a modelagem, por exemplo, de gaseificadores por CFD auxilia
bastante na construção de bases de conhecimento necessária. Ao longo dos últimos
20 anos, a modelagem em CFD tem desempenhado um papel importante na melhoria
do desempenho de processos de gaseificação adotados, por exemplo, para geração
de energia elétrica (ITAI et al, 2014; MAXIM et al, 2010; NGUYEN et al, 2010; ZHENG
e FURINSKY, 2005). Da mesma forma, a modelagem CFD pode fornecer "insights"
sobre o campo de fluxo dentro do gaseificador que levará a um consequente melhor
desempenho do sistema. Logo, empregado corretamente, um modelo CFD é uma
poderosa ferramenta que pode ser utilizada para tratar muitos problemas, inclusive de
geometria gaseificador, condições de funcionamento e processos de gaseificação
(XUE e FOX, 2014; MA e ZITNEY, 2012; KASULE et al, 2012).
Um exemplo de modelagem em CFD pode ser percebida quando se
estabelece, por exemplo, os conjuntos de equações para o balanço de massa e
conservação de momento para um dado sistema gás-sólido, tal como, um sistema
gaseificador (LIU, 2014 – p.10). O balanço de massa geral para cada fase (gás e
sólido) pode ser descrito pelas equações de continuidade abaixo:
Eq.(1)

Eq.(2)
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Em que:  e  são respectivamente a densidade e a velocidade em cada fase
(gás e sólido),  é a fração em volume, e, os subscritos g e s representam
respectivamente, cada uma das frações: gás (g) e sólido (s).
Enquanto que no tocante ao balanço de conservação de momento, por
exemplo, aplicado a sistemas de escoamento turbulento como visto em diversos tipos
de sistemas de gaseificação fluidizado, tanto a modelagem numérica, quanto a
modelagem por computação fluidodinâmica (CFD) empregam, grosso modo, o
seguinte jogo de equações (LIU, 2014 – p.10):
Eq.(3)

Eq.(4)

Onde: p é a pressão, β é o coeficiente de arraste, τg e τs são os tensores de estresse
laminar, enquanto que, τ’g e τ’s são os tensores de estresse de Reynolds, sendo que
os subscritos g e s representam respectivamente, cada uma das frações: gás (g) e
sólido (s).
Diante disto, depreende-se que modelos computacionais fluidodinâmicos
podem ser empregados para prever perfis de distribuição da concentração, pressão,
velocidade, temperatura e outros parâmetros no interior de um dado sistema. Uma
vez que tal modelagem se baseia em soluções de um conjunto de equações
simultâneas de conservação de massa, quantidade de movimento, energia e espécies
ao longo de uma região discreta do gaseificador.
Modelos CFD são projetados para serem altamente precisos. E no caso da
modelagem de um processo de gaseificação envolve a combinação do fluxo de
partículas densas e química muito específica. Por estes motivos, entende-se que a
modelagem por CFD tenha sido utilizada extensivamente empregada no meio
acadêmico para estudar as características dos diferentes tipos de gaseificadores,
desempenho e influência de matérias-primas tão distintas.
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2.3.4 - Abordagem por Modelos do Aspen Plus®
O simulador de processos Aspen Plus® é um pacote computacional que fornece
uma solução completa e integrada para a modelagem de uma extensa gama de
processos químicos e reatores industriais. Este programa oferece um tipo de
“calculadora” em blocos, onde os cálculos definidos pelo usuário podem ser escritos
e inseridos no simulador empregando a linguagem computacional Fortran, ou ainda,
por Excel. Sendo essas calculadoras são utilizadas para ligar módulos de cálculo em
cada fase do trabalho.
Nos últimos anos (2010-2014), o Aspen Plus® tem aparentemente se tornado
atrativo em termos acadêmicos para modelagem e simulação de sistemas
gaseificadores, em investigações de processos termoquímicos e cinéticos, tendo em
vista sua capacidade para definir combustíveis não-convencionais em face da sua
análise centesimal e proximal, com uma extensa base de dados físico-químicos
construída para ser acessada durante a cada passo dos cálculos de simulação.
Um dos primeiros trabalhos realizados sobre a plataforma computacional do
Aspen Plus® foi de autoria de Mansaray (1998), o qual empregou em sua tese
empregou o pacote para simular a gaseificação de casca de arroz com base no
balanço material, balanço energético e nas relações de equilíbrio químico.
Já em outra abordagem, também na mesma linha de atuação da pesquisa de
Mansaray (1998), os autores Nikoo e Mahinpey (2008) implementaram aos códigos
de programação no sistema do Aspen Plus® em uma modelagem de gaseificação em
leitos fluidizados, sub-rotinas de hidrodinâmica e equacionamento constitutivo cinético
em linguagem FORTRAN (Figura 13).
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Figura 13: Modelo de um Diagrama de Simulação para Gaseificação em Aspen Plus®
Fonte: NIKOO e MAHINPEY (2008)

Muitos outros investigadores têm utilizado o programa Aspen Plus® em uma
extensa gama de processos industriais, por exemplo, usinas de gaseificação integrada
de ciclo combinado (IGCC) do carvão (RAIBHOLE e SAPALI, 2013; ZHENG et al,
2010), modelagem de gaseificação de carvão mineral (BARRERA, SALAZAR e
PÉREZ, 2014; KONG et al, 2013; YI, FENG e LI, 2012; ORTIZ et al, 2012; ZHANG et
al, 2003), processos de síntese de metanol (CLAUSEN et al., 2011), os processos
indiretos de liquefação de carvão (CHOI et al., 1994), processos atmosféricos de
incineração a leito fluidizado (SOTUDEH-GHAREBAAGH et al., 1998), gaseificadores
compartimentados de carvão a leito fluidizado (HONGMING e VICTOR, 2000), e
processos de hidro gaseificação de carvão (ROSEN, 1996).
Além do carvão, como uma tendência crescente, observa-se que muitos
trabalhos também têm sido direcionados à gaseificação da biomassa principalmente
nos últimos 04 anos de pesquisa acadêmica no mundo (KECHE, GADDALE e TATED,
2014; SREEJITH, MURALEEDHARAN e ARUN, 2014; ZHENG, KALIYAN e MOREY,
2013; AHMED e CHANDRA, 2013; FRANÇOIS et al, 2012; RAIBHOLE e SAPALI,
2012; DAMARTZIS, MICHAILOS e ZABANIOTOU, 2012; WU et al, 2011; entre
outros).
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2.3.5 - Abordagem por Modelos de Redes Neuronais Artificiais
Apesar de existir enquanto conceito matemático e computacional desde o início
da década de 70 (De LUCA, RICCIARDI e VASUDEVAN, 1970; GERMER JR; 1971;
MACGREGOR, 1971; GODDARD e LAL, 1971), as modelagens com redes neuronais
apresentaram maior interesse a partir de meados da década de 80 (Figura 14):

Figura 14: Perfil da Publicação de Artigos sobre o Emprego de Redes Neuronais como
Ferramenta de Modelagem Matemática
Fonte: Autoria Própria

Contudo, para o caso dos processos industriais que envolvem a gaseificação,
poucos são os investigadores que seguem esta linha de modelagem de processos.
Sendo apenas em meados da década de 90, que esta linha de abordagem se iniciou
no campo da gaseificação, por meio da investigação do uso de redes neuronais na
modelagem das interações entre analisadores de gases em gaseificadores de carvão
mineral (HAJEK e JUDD, 1995). Os autores ainda descreveram a importância de
considerar que uma rede neuronal pode ser implementada em um computador de
processo em conjunto com um algoritmo de treinamento de tipo “Back Propagation”,
permitindo a formação on-line de uma rede adaptável.
Até o momento, dentre os 89 mil documentos recuperados no levantamento da
Figura 14, cerca de 55 publicações foram identificadas adotando redes neuronais em
processos de gaseificação (ANEXO 2), sendo ainda, que meramente 22 destes
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estudos abordam diretamente o emprego da redes neuronais para fins de modelagem
representativa de sistemas de gaseificação, em distintos focos tecnológicos, com
meramente 05 documentos direcionados à gaseificação de resíduos ou biomassas e
nenhum tratando de mesclas carvão/biomassa (um dos focos da tese). Nesse
contexto, fruto de todo este desenvolvimento acerca das redes neuronais artificiais,
percebe-se um consistente incremento no uso da modelagem e a análise via RNA’s
para o processamento de dados, principalmente para a modelagem de processos nãolineares, tais quais os processos de gaseificação.
Por definição, as redes neuronais artificiais (RNA) podem ser entendidas como
modelos matemáticos que tentam “reproduzir” o funcionamento do sistema nervoso
(HAYKIN, 2001). E como todo modelo, as RNA’s realizam uma simplificação de um
sistema real que simulam e tomam as principais características do mesmo para a
resolução de uma determinada tarefa (para maiores detalhamentos: APÊNDICE A).
Dando continuidade à análise da modelagem via redes neuronais, tem-se que
em 1997, GUO et al. (1997) elaboraram uma pesquisa sobre a gaseificação de dois
carvões em um reator de leito fluidizado de alimentação por batelada, à pressão
atmosférica e utilizando o vapor como meio fluidificante. Para este trabalho foi
desenvolvido um modelo de gaseificação de carvão incorporando um modelo de
estimador de parâmetros empregando redes neuronais. Os pesquisadores realizaram
um trabalho com uma rede neuronal híbrida, a qual conciliou modelagem
fenomenológica e modelagem pela rede neuronal treinada com dados experimentais
para dois tipos distintos de carvões. Como resultado deste trabalho obtivesse um bom
desempenho para a modelagem do processo.
Ainda na década de 90, mais especificamente no ano de 1999, pesquisadores
realizaram um trabalho que focou a utilização de uma rede neuronal artificial para a
previsão da reatividade do carvão durante o processo de combustão. Os resultados
desta pesquisa mostraram que, quando uma quantidade suficiente de dados de
treinamento está disponível, um modelo de rede neuronal pode ser desenvolvido para
prever as taxas de combustão de carvão com uma boa precisão e robustez (ZHU et
al., 1999).
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Na gaseificação da biomassa também existem trabalhos, no setor específico
de sistema de controle avançado de processos, que inter-relacionam análise dinâmica
de processos com o emprego de redes neuronais artificiais. Neste contexto, destacase o trabalho dos pesquisadores Nougués et al (2000), os quais desenvolveram um
trabalho de verificação de uma unidade em escala piloto de gaseificação de carvão
em leito fluidizado empregando redes neuronais. Os autores demonstraram a
dificuldade de sistemas gaseificadores de carvão em atingir o regime permanente. O
modelo de redes neuronais desenvolvido por estes autores, apresentou boa
concordância entre os dados de saída modelados e os dados experimentais,
permitindo assim a identificação de mecanismos e características que contribuíram
para implementação de formas adaptativas de controle em unidades de gaseificação.
Em 2003, um grupo de pesquisadores liderados pelo pesquisador Romain
Lemoine empregaram uma análise de redes neuronais artificiais para a análise de
novas correlações, generalizadas e altamente confiáveis, para predizer parâmetros
hidrodinâmicos e parâmetros de transferência de massa em reatores multifásicos com
dados de fontes amplamente dispersas (LEMOINE et al., 2003).
Métodos experimentais baseados em estatística para concordância dos
experimentos de gaseificação de resíduos no sistema a leito fluidizado foram
aplicados em Zhu et al (2007). Os pesquisadores demonstraram que as redes
neuronais artificiais adotadas em sua pesquisa foram capazes de predizer a eficiência
da combustão sobre várias condições operacionais. Eles avaliaram que o sucesso
das predições será resultado do monitoramento dos parâmetros operacionais e
otimização dos processos de combustão em tempo real.
Ainda em 2007, outros pesquisadores realizaram um estudo de modelagem de
uma rede neuronal artificial "feed-forward” MLP treinada com o algoritmo de correção
de erro “back-propagation" para predizer a eficiência da combustão parcial de
biomassas à base de “cama de frango” em um gaseificador a leito fluidizado (ZHU et
al., 2007). No trabalho destes autores, os experimentos foram conduzidos com base
em projetos estatísticos e métodos experimentais. Os dados sobre a eficiência da

TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

66

combustão da cama de frango foram considerados sobre vários aspectos e condições
operacionais e estes mesmos dados foram utilizados para treinar a rede neuronal.
Em 2010, foi realizado o primeiro trabalho no Brasil a respeito da modelagem
do processo de gaseificação de biomassas empregando redes neuronais. No caso,
de Souza Jr e Barreto Jr (2010) desenvolveram uma investigação para correlacionar
as características de biomassas em face ao produto final dos processos de
gaseificação, empregando nesta pesquisa, redes neuronais artificiais multicamadas
(MLP). Pela pesquisa realizada, redes neuronais MLP foram empregadas para a
simulação e a predição de desempenho de processos de gaseificação de biomassas,
avaliando a influência da composição das biomassas e das condições operacionais
sobre as características de composição e poder calorífico dos produtos finais dos
processos de gaseificação.
Os autores, de Souza Jr e Barreto Jr (2010), realizaram predições sobre a
composição dos gases de saída (H2, CO, CO2, CH4, C2Hn) e o valor do poder calorífico
da mistura desses gases. Ainda avaliando parâmetros, tais como: (i) razão de
equivalência Vapor/Biomassa (S/B); (ii) temperatura de operação do gaseificador; (iii)
agente de gaseificação; (iv) dados de análises imediatas (umidade, cinzas, voláteis,
etc.); e, (v) análise elementar (mais especificamente, fórmula CHON).
Na mesma linha de pesquisa de iniciada pelos autores de Souza Jr e Barreto
Jr (2010) está o trabalho de Nemer (2010), que realizou um levantamento de dados
com 21 artigos científicos obtidos do estado da arte sobre o tema, de forma que foi
possível obter correlações com um elevado nível de confiabilidade entre as
características físicas e químicas da biomassa com a composição química e
energética do gás obtido no processo de gaseificação. Durante a investigação, o
pesquisador adotou uma rede neuronal de múltiplas camadas (MLP), empregando
diferentes arquiteturas de rede, em um software adequado, o Statistica® da Statsoft.
Em suas conclusões, Nemer (2010) apontou que as redes neuronais artificiais
do tipo MLP se mostraram uma interessante alternativa para a modelagem do
processo de gaseificação de biomassa. Ressalvando o fato de que, foi percebida ao
fim das análises, a necessidade de se elevar quantitativamente o montante de dados
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experimentais para o treinamento da MLP, de modo a melhorar ainda mais a sua
capacidade de predição.
Após dois anos de estudos, em 2012, os autores de Souza Jr e Barreto Jr
(2010) unindo esforços com o autor Nemer (2010), lançaram um capítulo de livro
intitulado “Neural Network Based Modeling and Operational Optimization of Biomass
Gasification Processes”. Neste estudo, redes de neurônios perceptron multicamadas
(MLP) foram propostas como uma ferramenta alternativa para a modelagem empírica
de gaseificação de biomassa. No estudo foram desenvolvidos modelos RNA para
correlacionar as condições de operação dos dados de uma unidade de gaseificação
de biomassa com as características do gás produzido, empregando dados
experimentais constante da literatura (De SOUZA JR et al, 2012).
De Souza Jr e seus colaboradores (2012) verificaram que o modelo
desenvolvido apresentou um bom desempenho especificamente para um gaseificador
particular (fluidizado) e um agente de gaseificação em particular (ar atmosférico).
Foram obtidos índices de correlação muito alta entre os dados preditivos e
observados.
No estudo realizado por De Souza Jr e seus colaboradores (2012) ainda
considerou-se a aplicação de uma otimização via uma abordagem metaheurística
bioinspirada, de modo a possivelmente, compatibilizar com a modelagem bioinspirada
das redes neuronais, sendo, no caso, empregada a metodologia de otimização por
“Particle Swarm Optimization” (PSO)**. Assim, na investigação preliminar de
otimização, adotando a metaheurística multiobjetivo PSO, observou-se que as RNA’s
podem fornecer ao tomador de decisão sugestivas informações acerca de tendências
em termos do processamento e das condições operacionais que devem ser

**O

método "Particle Swarm Optimization" (PSO) ou "otimização por enxame de partículas" é uma
técnica metaheurística que, como todo tratamento metaheurístico, utiliza apenas as informações da
função a ser otimizada, buscando a solução ótima através de regras de probabilidade operando de
maneira “randômica orientada”, no caso, a PSO é um tipo de otimização multi-objetivo baseada no
comportamento coletivo e características sociais de sistemas randômicos, complexos, organizados e
descentralizados chamados de enxames, foi empregada pela primeira vez pelos pesquisadores
Kennedy e Eberhart (1995).
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experimentalmente verificados, a fim de atingir a meta de maximizar a quantidade de
um determinado componente do gás produzido.
Em 2013, Puig-Arnavat e seus colaboradores (2013) realizaram um estudo
exploratório do grande potencial do emprego das redes neuronais, mais
especificamente, pela adoção de uma rede neural com dois neurônios ocultos na
camada oculta e usando o algoritmo back-propagation, na investigação da
gaseificação da biomassa em leitos fluidizados.
No

estudo foram

apresentados dois modelos

de

redes neuronais,

desenvolvidas distintamente para o caso de gaseificadores com hidrodinâmicas
específicas, em regime circulante (CFB – do inglês: “Circulated Fluidized Bed”) e em
regime borbulhante (BFB – do inglês: “Bubbling Fluidized Bed), tendo demonstrado
que as redes podem efetivamente oferecer alguma contribuição para a investigação
neste domínio. Os resultados obtidos por essas redes apresentam alta concordância
com os dados experimentais utilizados: correlações (R2>0,98) em quase todos os
casos foram observados pequenos erros médios quadráticos.
Como percebido pela análise dos trabalhos mais relevantes na área,
abordagens de

modelagem empregando

redes neuronais podem predizer

adequadamente o comportamento de plantas industriais de gaseificação, além de
permitir a investigação do modo como os parâmetros de entrada afetam o
desempenho do processo como um todo, entre outras avaliações. As redes neuronais
demonstraram ser ferramentas computacionais versáteis para o estudo do processo
de gaseificação.
a) Ferramentas Computacionais para o Trabalho com Redes Neuronais
para fins de Modelagem e Simulação
Existe uma vasta gama de ferramentas computacionais habilitadas a permitir a
manipulação e criação das redes neuronais artificiais, mais especificamente, as redes
neuronais MLP (Multilayer Perceptron). Segundo Kumar (2012), são softwares
proprietários e/ou softwares livres, dentre estes são listados: (i) Programas
Comerciais: Statistica Neuronal Network; TNs2Server; ECANSE - Environment for
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Computer Aided Neuronal Software Engineering; Neuroshell; Neurogen; Matlab:
Neuronal Network Toolbar; (ii) Programas de base livre: Netll; Spider Nets Neuronal
Network Library; NeuDC; Binary Hopfeild Net with free Java source; Neuronal shell;
PlaNet; Valentino Computational Neuroscience Work bench.
Diante de uma paisagem tão repleta de opções, o programa Statistica®, da
empresa Statsoft, chama atenção por ter sido utilizado com sucesso no âmbito da
modelagem da gaseificação via redes neuronais (DE SOUZA JR e BARRETO JR
(2010); NEMER (2010); DE SOUZA JR et al, 2012), sendo uma ferramenta testada
com êxito para trabalhos que envolvam, por exemplo, modelagem de sistemas
complexos via redes neuronais com foco na predição de desempenho (concentração
percentual de saída, condições operacionais finais, etc.).
Autores de outras áreas alheias e distintas à grande área de concentração da
tecnologia de gaseificação também empregaram com sucesso o módulo de redes
neuronais do programa Statistica® para a execução de seus trabalhos de modelagem
matemática (BINOTI et al, 2014; ROSAS, BEZERRA e DUARTE-NETO, 2013;
BOARETO, 2012; AMIRI CHAYJAN e ESNA-ASHARI, 2010; BORSATO, 2009;
PENNA, 2004).
b) O Programa Statistica® – Uma Ferramenta de Análise
Em uma visão geral sobre o programa da Statsoft, Sassi et al (2010) resumiu
sucintamente a evolução da existência do programa de análise de dados – o
Statistica®. Segundo Sassi e colaboradores (2010), desde 1984, a empresa Statsoft
tem desenvolvido um portfólio de produtos computacionais direcionados inicialmente
à análise estatística de dados e que com o tempo ganharam a preferência no meio
acadêmico.
Seus primeiros produtos foram baseados em bibliotecas de procedimentos
estatísticos flexível, integrado, com gerenciamento de dados, e, estavam disponíveis
em versões para todas as plataformas de microcomputador o que colaborou para a
sua rápida popularidade.
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A empresa Statsoft cresceu velozmente a partir de 1985, com o lançamento de
seu primeiro produto no mercado geral, o Suplemento de Estatística para o Lotus 12-3. Ainda em 1985, a empresa lançou o primeiro pacote de estatísticas para o recém
criado Apple Macintosh - o Statfast. Já em 1986, após o sucesso do Suplemento
Estatístico de Lotus 1-2-3 e do pacote Statfast, foi criando também o CSS (sistema de
estatísticas completo), com diversos módulos na área da estatística. Entre 1988 e
1990, a organização lançou uma versão do CSS com uma integração única entre
resultados numéricos e gráficos.
Apenas em 1991 foi lançada a primeira linha do programa Statistica® em uma
versão do sistema operacional DOS. O programa Statistica®/DOS ofereceu a maior
seleção de gráficos em um único sistema disponível no mercado e uma série de
vantagens tecnológicas. Entre 1994 e 1998, a Statsoft lançou as versões Statistica®
4.0, 4.5, 5.0, 5.1, 97 Edition e 98 Edition.
Ao fim, de acordo com Sassi et al (2010), entre 2008 e 2009, o Statistica® 9
atualizou toda a linha de produtos Statsoft para computação de 64 bits. Atualmente,
em sua versão 12, o programa o Statistica® está disponível em vários idiomas e
incorpora uma ampla plataforma multidisciplinar de "data mining" que possui desde o
pacote de redes neuronais, análise de "cluster", árvores de classificação e regressão,
até um pacote de otimização em geral (STATSOFT, 2014).
c) Emprego da Otimização Multiobjetivo por PSO (Particle Swarm
Optimization)
Souza (2008) em seu estudo afirma que a aplicação de estudos de otimização tem
crescido consideravelmente nas últimas décadas em vários campos da ciência. e
dependendo do tipo de problema a que são aplicados, inúmeros métodos de
otimização estão disponíveis. Um destes é o método de otimização multiobjetivo por
enxame de partículas (PSO).
Nos últimos anos, este método via PSO vem sendo empregado com regularidade
por vários autores no campo da gaseificação. A exemplo disso, como pode ser
observado por meio do trabalho realizado por de Souza Jr et al. (2012), a técnica
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metaheurística de otimização multiobjetivo PSO foi empregada com êxito no estudo
da modelagem e simulação de processos de gaseificação via redes neuronais. Neste
mesmo cenário, outros estudos também lançaram mão deste ferramental para a
realização de trabalhos de otimização paramétrica (LIN et al, 2013; JIA e LI, 2013;
ZHOU, 2013; LIU, 2011).
Em alguns destes trabalhos, o cerne do estudo está focado na área de controle de
processos, mais especificamente no controle de temperatura de gaseificadores (LIN
et al, 2013; ZHOU, 2013; LIU, 2011), sendo que apenas Jia e Li (2013) trabalha com
a técnica PSO atrelada à uma modelagem via redes neuronais para o monitoramento
paramétrico de variáveis. Sendo esta, uma linha de pesquisa similar aos autores de
De Souza Jr et al (2012), que também aplicaram a otimização via PSO aos sistemas
gaseificadores modelados por redes neuronais.
2.4. Tecnologia de Gaseificação: Prospecção e seu Monitoramento
O monitoramento tecnológico é o ato ou processo de monitorar a ambiência de
uma dada tecnologia ou nicho tecnológico, em busca de obter informações que
suporte à dinâmica da prospecção tecnológica. Monitorar significa observar, checar e
estar atualizado com os desenvolvimentos numa área de interesse bem definida para
uma finalidade bem específica. E deve funcionar como uma “antena” na identificação
de novas oportunidades e sinais de mudança no “meio ambiente” tecnológico
(BORSCHIVIER, ALMEIDA e ROITMAN, 2008).
Desde o final da década de 80, o conceitual envolvido na atividade de
monitoramento tecnológico é investigado. Segundo Porter (1989), o monitoramento
não deve ser confundido como uma das técnicas de prospecção, quais sejam: (I)
abordagem analítica; (II) abordagem intuitiva (ALENCAR, 2008). No entanto, ainda de
acordo com Porter (1989), o monitoramento tecnológico é a técnica mais básica e
amplamente utilizada, que provê o “pano de fundo” necessário ao bom
desenvolvimento às técnicas de prospecção. Sendo assim, monitorar é fundamental
a qualquer tipo de metodologia de prospecção.
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Os estudos de prospecção englobam um conjunto de técnicas destinadas a
definir a relevância de uma determinada tecnologia em relação a um momento futuro,
e, dentro de um determinado contexto científico, que pode ser focalizado para um
país, setor ou empresa. Sendo assim, um dos objetivos da prospecção tecnológica é
o de ajudar à tomada de decisão, onde a tecnologia é um fator cada vez mais decisivo,
construindo

uma

referência

para

possíveis

estruturas

tecnológicas:

(1)

tecnologicamente possíveis; (2) energeticamente viáveis; (3) economicamente
rentáveis; (4) ambientalmente aceitáveis; e, (5) socialmente desejáveis.
Neste caso, as técnicas analíticas parecem ser mais adequadas aos estudos
intimamente relacionados com a previsão tecnológica e podem ser aplicadas em
trabalhos prospectivos utilizando curvas de experiência, que por sua vez são
intimamente relacionadas com o conceito de ciclo de vida tecnológico, onde existem
04 (quatro) fases essenciais: (i) nascimento; (ii) crescimento; (iii) maturidade; (iv)
declínio. o nascimento é associado com as tecnologias emergentes, a fase de
crescimento com as tecnologias-chave ou principais, e, finalmente, maturidade e
declínio em tecnologias de núcleo que se tornaram básicas (COELHO e COELHO,
2003).
Por outro lado, entende-se que as técnicas intuitivas de prospecção incorporam
à previsão tecnológica, indicações a respeito do surgimento de tecnologias
disruptivas, ou seja, torna-se possível o acompanhamento do surgimento de novas
tecnologias ou de tecnologias que se modificam por completo a partir de uma dada
forma já conhecida, com o foco de se tornar competitiva em um determinado setor
industrial.
Neste contexto industrial, muitos países buscam promover o aumento da
eficiência econômica e do desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior
potencial de indução, através de estímulos às políticas industriais, desenvolvimento
tecnológico e de comércio exterior. Em termos de Brasil, depreende-se que tais
aspectos estimulem setores de maior capacidade ou necessidade de desenvolver
vantagens competitivas, abrindo caminho para sua inserção nos setores mais
dinâmicos e propícios aos fluxos de troca internacionais – como se entende ser, o
caso específico da tecnologia da gaseificação relacionada à produção de energia.
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Assim, para o alcance de um nível de desenvolvimento tecnológico relevante,
faz-se necessário incorporar capacidades de antecipar tendências tecnológicas: uma
destas capacidades é a de realizar estudos prospectivos. Logo, é primordial saber
enxergar nas ações projetadas no ontem e no hoje, as tendências de amanhã,
antecipando o futuro, com perspectivas à visualização de possíveis vantagens e
desvantagens competitivas num dado setor industrial, bem como lançando um
horizonte de oportunidades de mudança.
Assim, faz-se necessário lançar mão de esforços para fomentar as estratégias
de prospecção e de aumento da conscientização da importância de tais ferramentas
para a inovação. Entendendo aqui, a inovação como um processo interativo na
medida em que depende de instituições públicas (institutos de pesquisas e
universidades, agências governamentais de fomento, financiadores, incubadoras,
etc.), instituições privadas (empresas, associações empresariais, sindicatos,
incubadoras, etc.) e da capacidade de aprender, gerar e absorver conhecimentos que
resultarão nas inovações (COSTA et al., 2009).
O

processo

de

inovação

pode

ser

analisado

conceitualmente

e

metodologicamente através do manual de Oslo, o qual foi desenvolvido pela OCDE ††
e pela entidade EUROSTAT‡‡ com o objetivo de incorporar as definições e parâmetros
do manual Frascati, que além de ampliar a abrangência do mesmo, identifica outros
indicadores quantitativos e qualitativos dos esforços e impactos das inovações, uma
vez que o manual Frascati se restringia a monitorar as atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D).
No tocante a tais indicadores, entende pelos estudos de Tigre (2006) que o
conceito de indicadores quantitativos e qualitativos dos esforços e impactos das
inovações perpasse e envolva todo conhecimento tácito ou codificado materializado

††

OCDE - A sigla vem do francês: "Organisation de Coopération et de Développement Économiques) é uma
organização internacional de 34 países que aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de
livre mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas económicas, solucionar problemas
comuns e coordenar políticas domésticas e internacionais. A maioria dos membros da OCDE são economias com
um elevado PIB per capita e Índice de Desenvolvimento Humano e são considerados países desenvolvidos.
‡‡

EUROSTAT - A sigla designa o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, sendo a organização estatística da
Comissão Europeia que produz dados estatísticos para a União Europeia e promove a harmonização dos métodos
estatísticos entre os estados membros.
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em fontes bibliométricas, tais quais: manuais, livros, revistas técnicas, programas de
computador, fórmulas matemáticas, documentos de patentes, bancos de dados, etc.
e que, em adição, permita que o conhecimento seja transmitido, manipulado,
armazenado e reproduzido, de modo que o conhecimento difunda em habilidades e
experiências pessoais ou de grupo.
Logo, de uma forma ampla, o estudo de fontes bibliométricas parece ser uma
relevante alternativa de avaliação de viabilidade técnica para tecnologias novas ou
antigas, principalmente se tais estudos consideram a análise das taxas de
crescimento na produção de conhecimento técnico (científico e patentário), e ainda,
apreciam a estrutura dos grupos de pesquisa que se destacam e produzem
conhecimento tácito ou codificado (YOSHIDA, 2010; ALENCAR, 2008). Em seu
estudo, Yoshida (2010) ainda observou que tecnologias em estágio inicial podem não
evoluir e acabar sendo abandonadas, sendo um dos desafios da prospecção
tecnológica a avaliação do grau em que isto pode ou não ocorrer.
Ao fim e à propósito da contextualização dos documentos patentários
(patentes) e dos documentos não-patentários (artigos), percebe-se um nicho
interessante para a aplicação da bibliometria como ferramental para subsidiar uma
investigação onde a abordagem de documentos patentários e não-patentários
assumam uma especial relevância para o caso da prospecção de tecnologias como,
por exemplo, as tecnologias envolvidas com os processos de gaseificação de
biomassa, ou ainda, de mesclas de biomassa com carvão.
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3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
3.1. Justificativa
Diante dos reincidentes eventos negativos deflagrados novamente no setor
elétrico nacional pela escassez de chuvas dos últimos meses, as usinas termelétricas
foram mais uma vez maciçamente acionadas para dar suporte ao suprimento
energético no país, que “via-de-regra”, concentra-se em sistemas hidroelétricos. Junto
ao emprego de tais usinas termelétricas, seguem-se as mesmas questões ambientais,
econômicas e, mais recentemente, inserem-se no Brasil, novas questões relativas ao
emprego da tecnologia verde de gaseificação para a geração de energia sustentável
em unidades descentralizadas de geração, empregando-se, por exemplo: biomassa
ou suas mesclas.
Observa-se ainda, que no Brasil, não há estudos sequer relevantes, que
empreguem análise de informação bibliométrica (e.g. artigos científicos, patentes e
teses) como base para estudos de viabilidade técnica da implementação e
consolidação da tecnologia de gaseificação em unidades descentralizadas de geração
de energia térmica com reduzido impacto ambiental no Brasil; ou ainda, que suportem,
fomentem e subsidiem tecnicamente com perfilamento de tendências tecnológicas no
âmbito de equipamentos, sistemas, processos, comportamentos hidrodinâmicos e
matérias-primas, em estudos de modelagem e simulação de sistemas gaseificadores
de material carbonáceo e suas mesclas via o emprego de redes neuronais.

3.2. Objetivos
Com o presente estudo se propõe avaliar a possibilidade de se determinar os
principais requisitos para se conduzir à empregabilidade e execução física da
tecnologia da gaseificação como meio processual de produção de energia a partir de
material carbonáceo em âmbito nacional. para isso, na tese, utiliza-se 02 (dois)
ferramentais distintos, todavia, acoplados: (a) a prospecção tecnológica por meio de
fontes bibliométricas, tais como: documentos patentários e não-patentários;
objetivando fornecer uma visão ampla acerca das tendências tecnologias no setor da
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gaseificação no país, seu "status" tecnológico e principais gargalos técnicos em anos
recentes, além de dados referentes ao perfil de formação de grupos nacionais de
pesquisa

e

sua

inter-relação

com

parceiros

estrangeiros,

com

foco

no

desenvolvimento sustentável da produção energética nacional através do processo
de gaseificação; (b) estudos de modelagem, simulação e otimização multiobjetivos
com uso de modelagens termodinâmicas do equilíbrio (simulação das condições
ideais) e modelagens por redes neuronais artificiais multicamadas perceptrons (MLP
– do inglês: Multilayer Perceptron), totalmente subsidiados com o perfil de tendências
tecnológicas no âmbito de equipamentos, sistemas, processos, comportamentos
hidrodinâmicos e matérias-primas, obtidas por meio do estudo prospectivo.
3.2.1. Objetivo Geral
Para uma unidade descentralizada de gaseificação de combustíveis sólidos
(biomassa ou suas mesclas), realizar análise de prospecção e vigilância tecnológica
(gestão tecnológica acerca do tema). Tal suporte fornecerá um guia das escolhas
quanto às matérias-primas, processos, atores, gargalos técnicos e equipamentos
(sistemas) a serem empregados em um estudo de modelagem, simulação e
otimização operacional de unidades de geração térmica descentralizadas com
reduzido impacto ambiental.
3.2.2. Objetivos Específicos
Os principais objetivos específicos deste trabalho são:
 Realização de um estudo de prospecção e mapeamento tecnológico de
sistemas gaseificadores a leito fluidizado que produzem gases combustíveis
para geração energética descentralizada, realizando levantamentos tanto dos
depósitos de documentos patentários sobre o tema da gaseificação, quanto das
publicações em documentos não patentários, que no presente caso, serão
representados pelos artigos publicados em periódicos científicos;
 Realização de um levantamento de dados, onde o ponto focal é dado aos
documentos de patentes relacionados com o objeto da pesquisa, ou seja, a
modelagem e simulação. Serão analisados os dados patentários para fins de
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avaliação dos principais mercados, empresas, inventores, países detentores da
tecnologia e as principais tecnologias empregadas, e ainda, para fins de
conhecimento do desenvolvimento tecnológico do setor da gaseificação em
uma panorâmica mundial e local (Brasil);
 Execução de um levantamento para a aquisição de informações relevantes a
respeito do comportamento dos parâmetros hidrodinâmicos, fluidodinâmicos e
operacionais para o funcionamento de um sistema gaseificador a leito
fluidizado. Preferencialmente que o dito sistema gaseificador seja focado no
regime fluidodinâmico borbulhante, de modo a embasar e treinar uma rede
neuronal, possibilitando assim a possível construção de um sistema de controle
de processo da gaseificação com informações pertinentes, confiáveis e
relativas às variáveis de estado e aos parâmetros intrínsecos do processo de
combustão parcial fluidizada;
 Avaliação da possibilidade de se determinar os principais requisitos para se
conduzir à empregabilidade e execução física da tecnologia da gaseificação
como meio processual de produção de energia a partir de material carbonáceo
em âmbito nacional, inclusive pela adoção de uma metodologia de modelagem
e simulação do processo de gaseificação via um ferramental de redes
neuronais;


Identificação dos principais entraves tecnológicos - “gargalos” enfrentados pela
tecnologia de gaseificação, realizando um mapeamento do avanço /
desenvolvimento da tecnologia de gaseificação, considerando matérias-primas
tais como biomassa, carvão mineral e mesclas;



Elaboração de metodologias computacionais, que em uma abordagem de
modelagem de equilíbrio termodinâmico e de RNA’s, seja possível a
quantificação das condições operacionais e hidrodinâmicas de um processo de
gaseificação fluidizada. Avaliando as condições de risco operacionais por meio
de simulações, inclusive buscando garantir o domínio dos sistemas
gaseificantes a leito fluidizado que processem combustíveis sólidos, tais como
biomassa, carvão mineral e mesclas;
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Emprego de abordagens via redes neuronais artificiais, através de modelagens
e simulações para quantificar e qualificar quais parâmetros operacionais são
mais incisivos para o desenvolvimento do processo de gaseificação com baixo
impacto ambiental;



Realização de estudos e avaliações acerca das características operacionais
ótimas de um sistema gaseificador a leito fluidizado, por otimização
multiobjetivos, adotando uma modalidade de otimização bioinspirada – PSO focando na produção de H2, e, em adição, considerando a possibilidade de
alterações na composição das cargas de alimentação. Inclusive, propondo
ainda, simulações de permuta de combustíveis.
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4. METODOLOGIA
A tese apresenta uma metodologia de prospecção tecnológica interconectada
com uma metodologia de modelagem e simulação computacional por redes neuronais
no sentido em que, os estudos de prospecção coadjuvantemente direcionam a análise
da modelagem, no sentido de quais: sistemas, equipamentos, processos, dinâmicas
e matérias-primas; são tendências tecnológicas e devem ser modeladas e simuladas
(Figura 15).
Diferentemente do tradicional, nesta tese, os resultados dos estudos
prospectivos direcionam a modelagem e simulação de uma unidade descentralizada
para produção de energia empregando redes neuronais.

Figura 15: Esquema da Metodologia Empregada na Tese
Fonte: Autoria Própria
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4.1. Parte A – Prospecção Tecnológica

4.1.1. Parte A1 – Análise dos Recursos Humanos
4.1.1.1. Parte A1 - I: Mapeamento de bases de dados sobre disponibilidade e
qualificação de recursos humanos voltados ao setor em estudo, considerando
abrangência nacional e confiabilidade das informações apresentadas, empregandose ao fim, as bases de dados do CNPq, em seu senso 2000-2010, bem como a base
de dados do Portal de Inovação do MCT&I.
4.1.1.2. Parte A1 - II: Execução de buscas por dados de grupos de pesquisa,
pesquisadores, linhas de pesquisa, produção acadêmica e de projetos fazendo uso
de estratégias de emprego de palavras-chaves considerando critérios temporais e
locais para delimitação das buscas.
4.1.1.3. Parte A1 - III: Realização de triagem das informações colhidas com as
buscas, afim de harmonizar, adequar e classificar os dados obtidos após a etapa
anterior de coleta.
4.1.1.4. Parte A1 - IV: Extração de informações básicas sobre o objeto cerne do
trabalho, com identificação dos principais projetos, pesquisadores e entidades de
pesquisa, bem como sua concentração em território nacional. Na metodologia
utilizada, aqui também se empregou para o tratamento das informações técnicas tipo
“Tag Clouds”*.

4.1.2. Parte A2 – Análise dos Documentos Patentários
A seguir, lista-se na sequencia os focos de análise, obtidos a partir de
informações contidas nos documentos patentários, e que foram empregados na
presente metodologia. Sendo assim, segue:

"Tag Clouds" (‘nuvem de palavras’, ou lista ponderada em design visual) é uma representação visual
de dados de texto, geralmente usados para descrever metadados de palavra-chave (‘tags’) em sites ou
para visualizar texto de uma forma livre. 'Tags' são geralmente simples palavras, e a importância de
cada marca é mostrada com tamanho de fonte ou cor. Esse formato é útil para perceber rapidamente
os termos mais proeminentes e para localizar um termo em ordem alfabética para determinar sua
importância relativa. Uma nuvem de palavras é uma espécie de "lista ponderada", como comumente
utilizada em mapas geográficos para representar o tamanho relativo das cidades em termos de
tamanho de fonte relativo.
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a) Avaliação da tendência temporal de patenteamento que seja por ano, década
ou um período de tempo predeterminado, inclusive pode ser ou não focado em
uma tecnologia isolada ou ampla: este indicador marca a tendência mundial ou
regional da geração de depósitos sobre a base de produtos ou processos,
configurando-se em uma medida de aumento ou diminuição de demanda;
b) Análise do país de origem ou país do titular: este indicador informa a
distribuição da quantidade de depósitos de patentes por países de origem, e
assim, de onde estas tecnologias tem se desenvolvido, verificando em adição,
a quantidade de documentos patentários gerados por países líderes no uso da
tecnologia (e.g., US, JP, CN, KR, IN) e a sua tendência de crescimento
temporal: este indicador aporta o comportamento da produção de depósitos de
patentes por ano nos países líderes sempre focando em invenções sobre o
tema da gaseificação, permitindo assim, destacar as características de cada
período, a variação das quantidades ou se há geração constante das mesmas
em determinada fração do tempo;
c) Avaliação acerca do país de registro ou destino: com este medidor se obtém a
informação a respeito do interesse comercial dos requerentes, ou depositante
das patentes, estes países são os locais preferenciais de depósito e
subsequentemente onde seus depositantes mantem o direito exclusivo de
exploração se obtida a concessão da patente. A análise deste indicador permite
orientar o mercado para evitar disputas judiciais sobre temas focais da
gaseificação. Também este marcador pode indicar os países onde a tecnologia
ainda não é protegida, e daí, influenciar negócios ou desenvolvimento industrial
tendo em vista uma lacuna de interesses;
d) Comparação entre patentes solicitadas por agentes nacionais e estrangeiros:
este indicador mede o poder tecnológico da região, do país, e do depositante
de patentes, uma vez que ele aponta a clara dependência tecnológica da região
em contraponto com a evolução tecnológica de países e/ou depositantes; na
verdade, este numerário demostra a capacidade de um país ou uma região
gerar tecnologia endogenamente, sem intervenção estrangeira;
e) Consideração a respeito da publicação de documentos científicos (publicações
acadêmicas) realizada por um dos inventores ou por outros cientistas com foco
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na patente em questão: este marcador permite analisar o período entre a
publicação de um artigo e a patente, verificando-se ao fim o desenvolvimento
científico em torno do patenteamento de uma tecnologia;
f) Relação entre a quantidade de pedidos depositados e seus respectivos
depositantes: este quantitativo auxilia no informativo do potencial de produção
de tecnologia e consequente estímulo à inovação (manual de Oslo), indicando
seus principais líderes, e, quais as áreas a que pertencem;
g) Relação entre tecnologia e origem do patenteamento: este indicador é
importante ao passo em que permite relacionar as temáticas analisadas com
os países de onde se originaram, gerando um mapa tecnológico que permite
ilustrar geograficamente onde se encontram as forças que movem uma
determinada tecnologia.
Ao fim, objetiva-se com esta análise patentária verificar tendências de processos,
equipamentos e tipos de combustíveis que estão sendo pleiteados nos documentos
de patentes avaliados e coletados durante a busca, a fim de estimular e dar subsídios
técnicos ao estudo de modelagem subsequente, no tocante à escolha justamente do
tipo de processo, equipamento e combustivos a serem modelados.
4.1.2.1. Parte A2- I: Mapeamento de possíveis bases de documentos patentários,
considerando abrangência mundial e nacional, e ainda, observando a consistência
das informações apresentadas. A escolha da base de dados levou em consideração
os seguintes fatores: (i) Disponibilidade de acesso; (ii) Países abrangidos; (iii)
Qualidade das informações/resumos; (iv) Disponibilidade de se obter os resumos e
indicadores sobre os documentos da busca na forma de planilhas pré-formatadas.
Considerando as abrangências e a formatação adequada ao tratamento posterior
dos dados, foram avaliadas e consideradas bases de dados não-patentários do Scielo
(buscas nacionais) e da Web of Science® (Buscas Nacionais e Internacionais), bem
como a base patentária do INPI (Buscas Nacionais) conjuntamente com a base
patentária do Derwent Innovations Index (DII) empregando a Classificação
Internacional de Patentes (CIP) na estratégia de busca (ESPACENET, 2010).
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4.1.2.2. Parte A2- II: Execução de buscas por documentos patentários fazendo uso
de estratégias de emprego de palavras-chaves em combinação com signos da
classificação internacional de patentes (CIP), considerando critérios temporais e
espaciais para delimitação das buscas. As buscas das informações patentárias e não
patentárias foram realizadas em três horizontes temporais, a fim de perceber a
evolução da tecnologia em três estágios: (a) 2007-2010 – Os avanços mais recentes
da tecnologia; (b) 1990-2010 – A evolução da tecnologia em aproximadamente uma
década, e; (c) 1963-2010 – a avaliação em todo tempo, visando entender a caminhada
percorrida pela tecnologia em mais de 45 anos de evolução.
Quanto à abrangência espacial, tanto as buscas das patentes quanto as buscas
realizadas nos artigos científicos, tiveram como foco o Brasil, entretanto, apenas no
caso das patentes foram ainda levados em consideração depósitos em países
desenvolvidos como USA e Japão, além de países em desenvolvimento como a Índia,
China, e Coreia do Sul. Sendo ainda considerados também depósitos de patentes
triádicas† (EUA, Japão e depósitos no Escritório Europeu de Patentes - EPO);
4.1.2.3. Parte A2 - III: Realização de triagem das informações colhidas com as
buscas, a fim de harmonizar, adequar e classificar os dados obtidos após a etapa
anterior de coleta. Sendo assim, foi elaborada uma base de dados e analisados os
documentos que eram pertinentes à proposta de trabalho. Os documentos foram
compilados após organização preliminar, a fim de possibilitar o tratamento das
informações em um segundo estágio, empregando um conjunto de hipóteses e
criando uma estratégia para determinação do documento base, inicial e mais
relevante. Assim, a análise das informações obtidas dos documentos patentários, nãopatentários, e quantitativo de pessoal e projetos, se deu nos seguintes focos: (a)
Análise Temporal; (b) Atores: Principais Depositantes, Países Detentores da
Prioridade e Mercados (Países) de Interesse; (c) Análise das Tecnologias Envolvidas.

†

As patentes triádicas compõem um tipo especial de família de patentes, são formadas por um conjunto
de pedidos de patentes que são igualmente depositados tanto no escritório europeu, quanto no
escritório americano e no escritório japonês simultaneamente, compartilhando inclusive, um ou mais
documentos de prioridade (OECD, 2007).
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4.1.2.4. Parte A2- IV: Extração de informações básicas sobre o objeto cerne do
trabalho, com identificação dos principais gargalos e barreiras técnicas ao pleno
desenvolvimento da implementação da tecnologia.
4.1.3. Parte A3 – Análise dos Documentos Não-Patentários
4.1.3.1. Parte A3 - I: Mapeamento de bases de documentos não-patentários (artigos
científicos publicados em revistas especializadas), considerando abrangência mundial
e consistência das informações apresentadas, para isto foram empregadas as bases
do Science Direct, assim como também a base do Web of Science (WoS);
4.1.3.2. Parte A3 - II: Buscas por documentos não-patentários (artigos) fazendo uso
de estratégias de emprego de palavras-chaves, considerando critérios temporais e
espaciais para delimitação das buscas;
4.1.3.3. Parte A3 - III: Triagem das informações colhidas com as buscas, a fim de
harmonizar, adequar e classificar os dados obtidos após a etapa anterior de coleta;
4.1.3.4. Parte A3 - IV: Extração de informações básicas sobre o objeto cerne do
trabalho, com identificação dos principais gargalos e barreiras técnicas ao pleno
desenvolvimento da implementação da tecnologia.
4.2. Parte B – Modelagem, Simulação e Otimização
Na presente tese foram realizadas dois tipos de modelagens: (I) a primeira
modelagem termoquímica estequiométrica do processo de gaseificação para verificar
o comportamento das composições dos gases, por exemplo, H2 e CO com a variação
de parâmetros operacionais, tais como: temperatura, umidade, fator de ar (ER), razão
vapor/biomassa (SF) e com relação à alteração do tipo de biomassa empregada; (II)
a segunda, uma modelagem aplicada a sistemas de gaseificação fluidizada com
características

técnicas

subsidiadas

(herdadas)

da

prospecção

tecnológica

desenvolvida (Viabilidade Técnica) na Parte A da presente tese; (III) após a escolha,
treinamento e validação de uma rede, esta rede comporá um estudo de otimização
multiobjetivo por meio da otimização por enxame de partículas (PSO – “Particle
Swarm Optimization”). Este tipo de otimização é uma modalidade otimização
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bioinspirada no comportamento social de cardumes de peixes e enxames de abelhas,
sendo adotada na tese por também ser utilizada com sucesso em trabalhos anteriores
com sucesso (De SOUZA et al, 2012).
4.2.1 Parte B1 – Modelagem do Equilíbrio Termoquímico
As etapas a serem executadas nesta modelagem são as descritas abaixo:
4.2.1.1. Parte B1- I: Modelagem Matemática, Obtenção e Validação das
Constantes de Equilíbrio
Nesta etapa, procedeu-se a modelagem matemática, obtenção e validação das
constantes de equilíbrio das respectivas reações características do sistema de
gaseificação. Foi utilizado o desenvolvimento matemático definido no trabalho de
Karamarkovic e Karamarkovic (2010), com posterior validação das constantes de
equilíbrio a partir do trabalho de Gao e Li (2008), tendo os dados termodinâmicos de
entalpia, entropia, capacidade calorífica sido obtidos a partir da literatura específica
(POLING; PRAUSNITZ; O’CONNELL; 2001).
De posse das constantes de equilíbrio (Keq), estas são inseridas na modelagem
estequiométrica do equilíbrio termoquímico para simulação e validação do processo
de gaseificação de uma biomassa, no caso, a matéria-prima escolhida foi o bagaço
de cana-de-açúcar.
4.2.1.2. Parte B1 - II: Modelagem do Equilíbrio Termoquímico – 0D
Tendo as constantes de equilíbrio para o sistema gaseificador, uma modelagem
do equilíbrio termoquímico do sistema de gaseificação empregando uma abordagem
estequiométrica 0-D foi concebida, considerando diferentes tipos de agentes
gaseificantes e distintas condições operacionais. Especificamente, para esta etapa
foram empregadas as constantes de equilíbrio obtidas e validadas a partir da Etapa
(B1-I), inseridas na sequência, em um modelo adaptado a partir dos ensinamentos de
Puig-Arnavat, Bruno e Coronas (2012).
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Na adaptação realizada não se realizou balanço energético para o sistema,
além disto considerou as seguintes hipóteses simplificadoras: (a) o reator é
considerado de dimensão 0-D; (b) a biomassa adotada (bagaço) obedece à formula
geral CHaObNc; (c) o tempo de residência dos reagentes é suficiente para alcançar o
estado de equilíbrio termoquímico, de modo que as taxas de reação não sejam
consideradas como etapas limitantes; (d) o sistema do gaseificador é considerado
como perfeitamente isolado, temperatura uniforme e em regime de mistura perfeita,
negligenciando-se as perdas de calor para o ambiente; (e) assume-se que todo o
carbono contido no bagaço é gaseificado e a presença de material carbonizado ou
alcatrões nos produtos é negligenciada (Figura 16); (f) não se considera formação de
produtos intermediários durante o processo de desenvolvimento do processo; (g) são
abordadas as seguintes espécies: H2, CO, CH4, CO2, N2, H2O; (h) o equilíbrio se
desenvolve em duas fases distintas: (i) fase heterogênea; (ii) fase homogênea;
desconsiderando-se efeitos difusivos e/ou dissipativos.

Figura 16: Idealização do Processo de Modelagem Considerando uma Partícula de Carvão
Fonte: Autoria Própria

4.2.1.3. Parte B1 - III: Validação da Modelagem
Todo o desenvolvimento, ajustes e soluções obtidas nas etapas (B1-I) e (B1-II)
foram realizados por meio da ferramenta computacional Maple® da Maplesoft, como
descrito no APÊNDICE B-I. Desta forma, considerou-se um sistema de equações nãolineares formado por 05 equações e 05 incógnitas, tendo por base os dados obtidos
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para as constantes de equilíbrio visto em (B1-I), aplicados a um balanço de massa
sobre o equacionamento da reação de gaseificação que se segue na Eq.(5) abaixo:
CHaObNc + wH2O(l) + m(O2+3,6N2) + w1H2O(v)  n1H2+n2H2O+n3CO+n4CO2+n5CH4

Eq.(5)

Na sequência, considerando as informações colhidas nas etapas B1 (I e II) e
para efeito de validação da modelagem termoquímica concebida no presente trabalho
foram testados e confrontados os trabalhos de Filippis et al (2004), Mhilu (2012) e
Ptasinski, Prins e Janssen (2007). Destas publicações foram utilizados os seguintes
dados de entrada para a modelagem: (i) percentuais da fórmula CHON (%C, %H, %O,
e %N); (ii) temperatura de gaseificação; (iii) Teor de Umidade (%Umidade); (iv) razão
de vapor/alimentação (S/F); (v) razão de equivalência de ar (ER); além dos dados de
saída, tais como: H2, CO, CH4, CO2, etc.; para aferição do erro da predição.
4.2.1.4. Parte B1 - IV: Testes dos Efeitos da Variabilidade Paramétrica
Operacional no Processo de Gaseificação
Após implementação da programação para fins de validação do modelo
estequiométrico 0-D do equilíbrio termoquímico da gaseificação na etapa anterior
(Parte B–III), foram realizados estudos de efeitos da variação paramétrica sobre a
concentração dos gases efluentes do sistema gaseificador, por exemplo, hidrogênio e
monóxido de carbono, considerando para isso a variabilidade nas condições de
alimentação e nas condições operacionais do processo de gaseificação tendo fixado
um tipo de alimentação, no caso a referência de matéria-prima adotada foi o bagaço
de cana-de-açúcar tal qual definido pelo trabalho realizado por Souza et al. (2013).
4.2.2. Parte B2 – Modelos e Simulação por Redes Neuronais
Para fins de condução desta metodologia, primeiramente, o presente trabalho
teve embasamento nos estudos desenvolvidos por de Souza Jr e Barreto Jr (2010),
Nemer (2010) e de Souza Jr et al (2012). Cabendo ressaltar que a particularização ou
diferencial a ser observado no presente estudo está no fato deste ser realizado com
seu foco preferencial para as mesclas de materiais carbonáceos.
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Logo, com base na caracterização dos procedimentos adotados por tais
autores, e ainda, no tocante à obtenção de uma modelagem de um sistema
gaseificador por redes neuronais Perceptron multicamadas (MLP) foram consideradas
especificações obtidas com o estudo prospectivo da Parte A, ou seja, o estudo se
alicerça na modelagem de um sistema de gaseificação fluidizada em pressão
atmosférica processando material tipo mescla de biomassa e carvão mineral.
As principais etapas desenvolvidas na metodologia foram: (I) Busca, Avaliação
e Seleção de Referências Bibliográficas; (II) Formação de um Banco de Dados para
as Redes; (III) Estudos Estatísticos e Caracterização das Informações contidas no
Banco de Dados Obtido; (IV) Estudos de Poda (“Pruning”) e Sensibilidade
Paramétrica; (V) Definição das Bases de Dados e Parâmetros de Entrada; (VI)
Definição, Configuração e Estudos das Redes Neuronais; (VII) Estudos Comparativos
entre o Modelo de Regressão Linear Múltipla e o Modelo de Redes Neuronais; (VIII)
Análise dos Resultados Obtidos e Validação Externa das Redes Neuronais Obtidas;
e, (IX) Simulação de Processos de Co-gaseificação de Mesclas (BiomássicasCarbonosas) por Redes Neuronais MLP.
4.2.2.1. Parte B2- I: Formação de um Banco de Dados para as Redes: Busca,
Avaliação e Seleção de Referências Bibliográficas para Elementos de Treino
Após a leitura de toda documentação arrolada nas buscas, tendo avaliado e
selecionado um vasto conjunto de dados pertinentes ao campo da busca, uma planilha
baseada no estudo de Nemer (2010) foi desenvolvida em Excel ® com a condensação
dos resultados das buscas e estudos observados na Parte B2- I.
Os resultados foram estratigrafados em conjuntos de treinamento para as redes
neuronais, considerando os seguintes aspectos: (i) Aspectos técnicos e operacionais
dos sistemas gaseificadores: observando tipos de gaseificadores, suas dimensões,
características técnicas, condições de operação e tipos de agentes gaseificantes, em
sistemas catalíticos ou não; (ii) Aspectos relativos ao tipo de alimentação a ser
adotada: focando nos dados referentes às análises imediatas e elementares para
material carbonoso, biomássico e mesclas de biomassa com carvão mineral; (iii)
Aspectos referentes à caracterização composicional dos gases produzidos nos
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documentos resgatados, considerando as respectivas matérias-primas do item (ii)
anterior.
Tendo em vista a impossibilidade de execução de uma parte experimental no
presente estudo e com vistas à necessidade de formação de um banco de dados para
treinamento, teste e validação para as redes neuronais, optou-se por efetivar um
procedimento semelhante ao executado na Parte A desta tese, visando à busca,
avaliação e seleção de referências bibliográficas reportadas em documentos
patentários e não-patentários (artigos e teses/dissertações).
o trabalho partiu de um estudo pré-existente de Nemer (2010), contudo o
estudo do autor foi expandido compondo ao fim uma diversificada base de dados
sobre gaseificação fluidizada de materiais carbonosos (carvão, coque, etc.), materiais
biomássicos (bagaço de cana, casca de arroz, etc.) e suas mesclas, sob condições
de agentes gaseificantes diversos (ar, vapor, vapor + ar, etc.).
4.2.2.2. Parte B2 - II: Estudos Estatísticos e Caracterização das Informações
contidas no Banco de Dados Obtido
Após a estruturação da planilha com os dados formatados foi composto um
banco de dados no programa Statistica® da Statsoft, com a finalidade inicial de serem
realizados estudos estatísticos (máximos, mínimos, médias, histogramas, etc.) e
caracterização das informações (percentuais e padronização dos dados) contidas no
banco de dados. Assim, tendo em vista a ausência de parte experimental na tese, esta
é uma das etapas cruciais para a correta condução dos estudos com as redes
neuronais (De SOUZA JR et al, 2012).
4.2.2.3. Parte B2 – III: Estudos de Poda (“Pruning”) e Sensibilidade Paramétrica
Posterior aos estudos estatísticos alguns parâmetros foram tratados em termos
de disponibilidade e comprometimento dos dados relacionados, dando início ao
processo de poda de variáveis que poderiam ser submetidas à análise por redes
neuronais. A dificuldade intrínseca de se obter dados consistentes/completos na
literatura acadêmica e/ou patentária se mostrou fator decisivo para a escolha de
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variáveis nos estudos de treinamento de redes neuronais para fins de poda
(“Pruning”).
Além do critério de consistência dos dados que formaram o banco de dados,
foram adotados outros critérios com base em estudos prévios de treinamento de redes
neuronais, como por exemplo, foi utilizada na análise de poda o módulo de análise de
sensibilidade por redes neuronais do programa Statistica® da Statsoft. O emprego
desta ferramenta teve como objetivo mensurar a sensibilidade global de uma dada
saída (e.g. H2, CO, CH4, CO2, etc.) frente à variação de um dado par ordenado (dada
variável de entrada: e.g. temperatura, umidade, cinzas, etc.) no âmbito do processo
global em análise, criando um ordenamento de significância generalizada (ranking)
dos parâmetros de entrada de variáveis (DE SOUZA JR et al, 2012).
4.2.2.4. Parte B2 - IV: Definição das Bases de Dados e Parâmetros de Entrada
Na sequência à atividade de poda de variáveis foram fixados os parâmetros
refinados, os quais foram mantidos para o treinamento supervisionado das redes
neuronais, são eles: (I) Parâmetros de Entrada - foram considerados como
parâmetros de entrada no treinamento, dados tais como: (i) percentuais de carbono
(C%); (ii) hidrogênio (H%); (iii) oxigênio (O%); (iv) nitrogênio (N%); (v) teor de
umidade; (vi) teor de cinzas; (vii) temperatura de gaseificação; (viii) razão de
equivalência em ar (ER–Equivalence Ratio); e, (ix) razão entre vapor/alimentação
(S/F–Steam/Feed); (II) Parâmetros de Saída - saídas individualizadas de H2, CO, etc.
para efeito de correção do erro gerado pelo algoritmo de treinamento “backpropagation”.
4.2.2.5. Parte B2 - V: Definição, Configuração e Estudos das Redes Neuronais
Considerando a etapa anterior, tendo definido o problema a ser modelado pelas
redes neuronais, e ainda, tendo selecionado, configurado e disposto o conjunto de
dados de treinamento (cerca de 950 elementos de treino), teste e validação para as
redes, de forma que estes representassem o máximo de aspectos particulares e
característicos do problema em questão, foram adotadas as seguintes características
ou configurações para redes neuronais no programa Statistica® da Statsoft com vistas
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a propiciarem um modelo genérico de bom desempenho, desta forma, tem-se: (i)
Redes Neuronais Perceptron Multicamadas (MLP); (ii) Redes Supervisionadas; (iii)
Arquitetura/topologia direta em 03 (três) camadas – “camada de entrada”, “oculta de
processamento” e “de saída” – variando o número de neurônios na camada oculta
entre um mínimo e um máximo de acordo com o número de entradas (E) e o número
de saídas (S), respectivamente: Mínimo - S*(E+1)/2 (LIPPMANN, 1987); Máximo (2*E+1) (HECHT-NIELSEN, 1989); (iv) Regra de aprendizagem: correção do erro; (v)
algoritmo de aprendizagem: retro propagação (“Back-Propagation”); (vi) para as redes
MLP com funções Não-Lineares, o modelo de cada neurônio da rede inclui uma função
de ativação não-linear: hiperbólica, sigmoide (logística); para o caso das redes MLP
com função linear a função de ativação é incondicionalmente linear ou identidade; (vii)
Os dados são normalizados em relação à faixa de ativação da rede automaticamente
pelo programa Statistica® da Statsoft; (viii) o conjunto de treinamento recebe 70% dos
dados (pares de entrada e saída), enquanto que o conjunto de treinamento recebe
20% dos dados e o conjunto de validação é composto por 10% dos elementos
disponíveis no banco de dados (De SOUZA JR et al, 2012); (vii) Uso de validação
cruzada para parar o treinamento; (ix) Geração de 300 redes MLP e escolha da melhor
rede de acordo com os seguintes critérios cumulativamente: (a) menor erro médio
quadrático (RMSe – “Root-Mean Square Error”) resultante da análise do conjunto de
teste; (b) maior coeficiente de correlação R2 resultante da análise do conjunto de teste
(BOARETO, 2012; DE SOUZA JR et al, 2012).
4.2.2.6. Parte B2 - VI: Estudos Comparativos entre o Modelo de Regressão Linear
Múltipla e o Modelo de Redes Neuronais
Tendo definida toda a configuração do sistema de trabalho com as redes
neuronais na seção anterior, para fins de comparação 02 (dois) padrões de
modelagem foram executados realizando modelagens do sistema de gaseificação
empregando comparativamente entre regressão linear múltipla (RLM) e redes
neuronais MLP (Rede Neuronal Artificial - RNA), considerando funções: (a)
lineares/identidades; (b) não-lineares.
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Em ambos os casos avaliados, os estudos foram desenvolvidos no módulo de
análise RLM e RNA do Statistica® da Statsoft, personalizando cada caso, da forma
que segue: (i) para o caso das redes lineares, onde ambas as funções de ativação
são lineares (função identidade); enquanto que, (ii) para o caso das redes com
funções não-lineares foram definidas funções de ativação que combinassem funções
lineares (identidade), hiperbólicas e logísticas (função sigmoide – Sigmoid function).
Salientando-se que, no caso da análise de regressão linear múltipla, esta é uma das
técnicas mais amplamente utilizado de todos os métodos estatísticos e uma técnica
que permite para modelar a relação linear entre duas ou mais variáveis.
4.2.2.7. Parte B2 - VII: Análise dos Resultados Obtidos e Validação Externa das
Redes Neuronais Obtidas
A partir das redes geradas e considerando as redes escolhidas pelos critérios
definidos na etapa Parte B2 – V (ix), tais redes foram salvas em arquivos no formato
“XML” (“eXtensible Markup Language”) pelo programa Statistica® da Statsoft, para
posteriormente serem utilizadas em testes e validações. Sendo apresentadas às
mesmas um conjunto distinto de novos dados (pares de entradas e saídas), formado
por informações sobre gaseificação fluidizada contidas em publicações que nunca
foram apresentadas ao banco de dados de treinamento, teste ou validação das redes,
a fim de testar a capacidade de generalização das mesmas, logo, procedendo a um
tipo de validação externa.
4.2.2.8. Parte B2 – VIII: Simulação de Processos de Co-gaseificação de Mesclas
(Biomássicas-Carbonosas) por Redes Neuronais MLP
Em outra etapa, às redes escolhidas e salvas na etapa anterior foi apresentado
um conjunto de dados baseado no tipo de alimentação e nas condições operacionais
obtidas a partir da Parte A desta tese, para efeito de simulação.
para esta etapa foram definidas especificamente, mesclas de bagaço de canade-açúcar (SOUZA, 2013) e carvão Candiota (PACHECO, 2013), nas proporções de
10%, 25%, 40%, 50% de biomassa (bagaço) mesclada ao carvão, fixando
respectivamente as proporções de teor de carbono (%C), teor de hidrogênio (%H),
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teor de oxigênio (%), teor de umidade (%Umidade) e teor de cinzas (%cinzas)
resultante da mescla, bem como criando variações paramétricas para as condições
operacionais (temperatura, razão de vapor/alimentação, razão de equivalência em ar
e percentual de biomassa unida à mescla).
4.2.3. Parte B3 – Otimização Paramétrica por Enxame de Partículas (PSO):
Ao fim, ao serem definidas as melhores redes que melhor modelam um sistema
de gaseificação fluidizada sob pressão atmosférica e que processa material
carbonoso, biomássico e mesclas destes, com saídas individualizadas de H2, CO, CH4
e CO2 foram realizados estudos de otimização paramétrica por enxame de partículas
(PSO) tomando por base as respectivas redes neuronais previamente escolhidas e
salvas no presente trabalho.
4.2.3.1. Parte B3 - I: Criação do Arquivo de Entrada em Excel®
Nesta etapa foram definidas as redes que foram salvas na seção 4.2.2.7. Parte
B2 - VII e que, em adição, tiveram a atribuição de se comportarem como funções nãolineares a serem parametricamente otimizadas. A partir destas redes foram extraídas
algumas informações, tais quais: (i) número de entradas, número de saídas e número
de neurônios da camada oculta (camada de processamento); (ii) tipo e a disposição
das funções de ativação na topologia de cada rede especificada; (iii) definição dos
limites superiores e inferiores de cada variável do processo; (iv) os pesos e os biases
característicos de cada rede; sendo tais informações alocadas em um arquivo “XLS”
em Excel®.
4.2.3.2. Parte B3 - II: Criação do Arquivo para Otimização – “otimizaRN.m”
Tendo criado o arquivo em Excel® com dados necessários, nesta etapa foi
concebida uma ferramenta computacional (função ou “function”) em Matlab®,
denominada “otimizaRN.m” (ver: Apêndice AIII), cujas atribuições foram:
(A) Receber a partir de um arquivo em Excel® criado a partir das informações
das redes escolhidas e salvas na Parte B2 – VI, os seguintes dados: (i)
número de entradas, número de saídas e número de neurônios da camada
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oculta (camada de processamento); (ii) tipo e a disposição das funções de
ativação na topologia de cada rede especificada; (iii) definição dos limites
superiores e inferiores de cada variável do processo; (iv) os pesos e os
biases característicos de cada rede;
(B) Formatar os dados descritos no item anterior e disponibilizá-los a uma
função também em Matlab® desenvolvida por Castro-Silva (2014),
denominada como “sai_rede_MLP.m”, tal “function” tem como principal
finalidade reproduzir o comportamento da rede que foi treinada e testada
pelo programa Statistica® da Statsoft e que foi salva em “XML” na Parte B2
– VI;
(C) Tendo executado em paralelo a função “sai_rede_MLP.m” como uma subrotina do Matlab®, esta “function” entra na função “otimizaRN.m”, sendo
alocada

em

uma

outra

função

do

Matlab ®

definida

como

“Particle_Swarm_Optimization.m” e criada por Biswas (2013) (ver: Anexo
3). Desta forma, a otimização paramétrica por enxame de partículas (PSO)
foi executada, sendo apresentados valores de resposta que maximizam ou
minimizam uma função objetivo, definida pela rede salva.
4.2.3.3. Parte B3 - III: Simulação e Otimização Paramétrica do Processo de
Gaseificação
Nesta última etapa, foram executadas simulações de sistemas de gaseificação
com alimentações hipotéticas, compostas por mesclas de 04 (quatro) matérias-primas
distintas, simulando a otimização de uma unidade de geração de gás de síntese por
gaseificação fluidizada em condições de pressão atmosférica empregando um
consórcio de diferentes tipos de alimentações.
Para a realização desta etapa foi empregada a função “otimizaRN.m” para
proceder as simulações, considerando, para fins deste estudo, que as condições
operacionais dos sistemas modelados nesta tese possuem: (i) de 03 a 04 variáveis
de entrada (temperatura, razão de equivalência em ar, e alternativamente, razão de
vapor/alimentação); (ii) 04 (quatro) variáveis que caracterizam a alimentação adotada
(e.g. %C, %H, %O, e %Cinzas, % umidade). A partir da descrição e caracterização
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das 04 (quatro) matérias-primas pré-selecionadas foi realizado uma média de cada
uma das variáveis considerando a priori uma média aritmética do conjunto de %C,
%H, %O, e %Cinzas.
Tais valores médios foram incorporados na função “otimizaRN.m”, restando a
otimização dos parâmetros de temperatura, umidade, razão de equivalência em ar, e
alternativamente, razão de vapor/alimentação em função à maximização da razão
H2/CO gerado para o caso em tela.
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5. RESULTADOS
Como parte resultante dos esforços empreendidos na presente proposta de
tese, em decorrência do acompanhamento das metodologias descritas no capítulo 4
(Metodologias), apresentam-se aqui na sequência os principais resultados obtidos
tanto para as atividades relativas à Parte A (Prospecção Tecnológica), quanto para
as metodologias de modelagem e simulação da Parte B (modelagem termodinâmica
e modelagem por redes neuronais).

5.1. Resultados - Parte A: Prospecção Tecnológica
Muitos países têm apostado nesta rota tecnológica tanto para a produção de
energia térmica, e consequentemente, energia elétrica, quanto na geração direta de
produtos químicos de maior valor agregado. A Figura 17 mostra justamente a
evolução temporal desta tecnologia no mundo.
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Figura 17: Perfil da Evolução Temporal da Criação de Plantas de Gaseificação no Mundo
Fonte: Autoria Própria

Pelos gráficos da Figura 17, podem ser observados os dados relativos ao
quantitativo de plantas de gaseificação no mundo. O gráfico superior mostra o
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montante de plantas de gaseificação que deram partida em suas unidades nos
respectivos anos, enquanto que o gráfico inferior se refere ao acumulado destas
plantas em atividade no mundo ao longo das décadas.
A apesar da visível variação anual de plantas de gaseificação entrando em
operação ao redor do mundo, o gráfico do acumulado anual se mostra em plena
ascensão, o que sugere que a gaseificação continua sendo uma tecnologia de
interesse para a geração conjunta de energia e químicos, e ainda, em plena atividade
em todo mundo.
Pelo estudo realizado por NETL (2012), observa-se que parte desta crescente
oferta de gaseificadores e plantas no mercado observada na Figura 17 ainda se refere
às plantas de gaseificação com carvão mineral, entretanto esta tendência tende a se
reduzir. Realizando um comparativo dos dados deste estudo, para os anos 2004, 2007
e 2010, percebe-se que há uma tendência mundial em se produzir energia térmica
com baixos índices de contaminação ambiental, em virtude da possibilidade de
emprego de material biomássico como matéria-prima para a geração de energia.
No cenário, a gaseificação de biomassa, ou ainda, a gaseificação associada de
carvões e biomassas (mesclas) se mostram bastante atrativas como uma fonte
tecnológica de manutenção energética para o futuro. Prova deste interesse por esta
tecnologia pode ser depreendida por meio da observância do conjunto de gráficos da
Figura 18.
A Figura 18 se compõe por uma série de gráficos que se referem aos “status”
das plantas de gaseificação no mundo em via de planejamento, projeto,
desenvolvimento e “start up”, tanto para fins energéticos, quanto para fins de produção
de químicos para fabricação de combustíveis e fertilizantes.
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conjunta dos gráficos na Figura 19 (produção de químicos energéticos) e na Figura
20 (geração de energia elétrica) que na última década houve um considerável
interesse pelo desenvolvimento de plantas em que a finalidade é de produção de
químicos, enquanto que a implementação de plantas de geração energética
permaneceu relativamente estabilizada na última década (Figura 20).
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Figura 19: Perfil de Evolução Temporal para a Instalação de Gaseificadores (Equipamentos)
e Plantas de Gaseificação com Foco na Produção de Produtos Químicos no Mundo
Fonte: Autoria Própria

Assim, é relevante ressaltar que o perfil de evolução temporal crescente da
operacionalidade tanto de plantas quanto de gaseificadores (equipamentos)
observadas tanto nos gráficos da Figura 19 quanto nos gráficos da Figura 20, a
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evolução temporal sugere a sinalização de que o interesse pela tecnologia de
gaseificação se mantem ativa e presente, no mundo como um todo.
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Figura 20: Perfil de Evolução Temporal para a Instalação de Gaseificadores (Equipamentos)
e Plantas de Gaseificação com Foco na Produção de Energia no Mundo
Fonte: Autoria Própria

5.1.1. Parte A1: Análise dos Recursos Humanos
Como visto na metodologia aqui utilizada, empregou-se o senso do CNPq
2000-2010, além das informações do Portal da Inovação do MCT&I para aquisição
dos dados. Posteriormente, os dados foram tratados por meio do programa Wordle®*,
que emprega técnicas de “Tag Clouds” (nuvem de palavras) igualmente descritas na

Wordle é uma ferramenta suportada na internet para gerar “nuvens de palavras” a partir de um texto prédeterminado. As palavras que ocorrem na “nuvem” apesentada, fornece a indicação da predominância das palavras
apresentadas no texto, à medida que sua frequência é traduzida em mudanças de cores e tamanhos na imagem do
Wordle gerado. Logo, quanto maior a palavra vista no Wordle, maior sua frequência no texto posto ao exame. A
ferramenta Wordle® pode ser acessada no site: www.wordle.net.
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metodologia. Como resultado deste trabalho, apresenta-se aqui, os seguintes pontos
de relevância para o estudo da gaseificação.
A grande vantagem de se trabalhar com a ferramenta Wordle ® reside no fato
de que é possível tratar uma considerável massa de vocábulos inseridos nos textos
dispostos à análise. Por exemplo, no caso abaixo, para gerar uma nuvem das
palavras-chaves escolhidas por pesquisadores nacionais para ressaltar suas áreas de
atuação em suas respectivas Instituições de P&D foram tratados cerca de 6 mil (seis
mil) vocábulos. Deste tratamento resultou a imagem abaixo (Figura 21).

Figura 21: Nuvem de Palavras para os Termos-Chave Definidos por Pesquisadores
Nacionais para Ressaltar suas Áreas de Atuação em suas Respectivas Instituições de P&D
Fonte: Autoria Própria

Na Figura 21 acima, destaca-se hierárquica e visualmente a concentração de
expertises na produção de energia a partir de fontes carbonáceas tais como biomassa
e carvão mineral, glicerina, resíduos, cana, etc. As informações obtidas para a criação
desta imagem foram possíveis graças ao tratamento dos dados sobre os
pesquisadores cadastrados no banco de dados do Senso 2000-2010 do CNPq,
ressaltando o setor de conhecimento da Gaseificação, em sua forma mais
generalizada.
Dando continuidade à análise dos dados, observa-se por meio de uma “Tag
Cloud” vista na Figura 22, quais são os principais núcleos de excelência em processos
de gaseificação em território nacional:

TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

105

Figura 22: Principais Instituições-Sedes dos Pesquisadores que Atuam no Setor da
Gaseificação em Território Nacional
Fonte: Autoria Própria

Observa-se que na imagem acima, destacam-se neste contexto: Unicamp,
USP, UNESP, UNB, UFRJ, UFRGS, entre outras instituições. Curiosamente, como
pode ser constatado pelo gráfico abaixo, a maioria das instituições responsáveis pela
pesquisa dos processos de gaseificações em território nacional se encontra instalada
e inserida em apenas duas regiões do Brasil: Região Sul e Região Sudeste (Figura
23).
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Figura 23: Perfil de adensamento dos pesquisadores (especialistas) em território nacional
Fonte: Autoria Própria
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Este resultado sugere que adensamento de pesquisadores nas regiões sul e
sudeste, possa ter como explicação mais plausível o histórico desenvolvimento
econômico, intelectual e industrial destas regiões, uma vez que tais regiões
concentram os maiores índices de desenvolvimentos “per capita” no Brasil, e ademais,
devido à gaseificação se tratar de um processo termoquímico pelo qual é possível a
obtenção de energia térmica, a partir de materiais carbonáceos, recorda-se aqui da
histórica notoriedade de Estados como: (a) São Paulo com suas plantações de canade-açúcar; (b) Paraná com suas plantações de café; e, (c) Rio Grande do Sul com
suas minas de carvão mineral e a produção de arroz; entre outros.
Realizando um estudo mais detalhado a respeito das localizações destes
pesquisadores, em termos estaduais, é possível se verificar pelos gráficos abaixo
(Figura 24), que comprovadamente os “cérebros” que atuam no setor da gaseificação
estão alocados em instituições específicas das regiões sul e sudeste.
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Figura 24: Distribuição Espacial em Território Nacional dos Especialistas da Grande Área da
Gaseificação e Áreas Afins
Fonte: Autoria Própria
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Dando seguimento ao estudo foram realizados levantamentos junto ao site do
CNPq, considerando os sensos de 2000 a 2010, para os projetos relevantes na área
da Gaseificação no País empregando diversos materiais carbonáceos, desde
biomassas diversas até o carvão mineral, em sua totalidade estes projetos,
considerando esta última década, atingiram a ordem de 536 projetos. A análise destas
informações conduziu ao quadro de gráficos como se segue (Figura 25):
Figura 25: Levantamentos sobre grupos e linhas de pesquisa, pesquisadores e estudantes na grande área da
gaseificação com nos sensos 2000-2010 do CNPq

Fonte: Autoria Própria – Dados do Senso do CNPq 2000-2010
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Ainda com o foco na análise dos 536 projetos analisados no período de 20002010, analisam-se mais proximamente as informações dispostas na Figura 26
(abaixo), por onde é possível se depreender, que as forças hierárquicas das principais
expressões contidas nos textos dos títulos das linhas de pesquisa existentes,
mostram-se até certo ponto, uniformes e equilibradas.
A composição da Figura 26 apresenta e sugere ao leitor, que haja a presença
de uma concentração de linhas de projetos, por exemplo, na área de geração e
sistemas de energia elétrica. Onde, avaliações e estudos para adequação de sistemas
de geração de energia para emprego de biomassas, principalmente para o caso de
descentralização da malha em comunidades isoladas.

Figura 26: Hierarquia das Expressões mais Frequentes Observadas nos 536 Projetos
Nacionais sobre Gaseificação
Fonte: Sensos de 2000-2010 do CNPq

A Figura 26 propõe ainda, o entendimento de que os 536 projetos de pesquisa
abordam como fonte energética, principalmente, o bagaço de cana, seguido por
recursos das cascas de arroz, resíduos, entre outros, inclusive para o provimento de
químicos energéticos, como é o caso do gás hidrogênio obtido por meio da
gaseificação da biomassa. Esta informação pode ser depreendida do contexto da
figura, devido ao tamanho das palavras e pela existência da mesma no conjunto das
expressões.
Ao fim, realizou-se uma pesquisa dos principais núcleos de P&D que executam,
em território nacional, projetos na área de co-gaseificação de biomassa com carvão
mineral (Figura 27). Além deste levantamento, outra investigação conjunta foi
realizada abordando as principais instituições, centros de pesquisa e núcleos de
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afiliação dos principais especialistas que desenvolvem trabalhos de aplicação de
modelos de redes neuronais aos sistemas de gaseificação de material carbonáceo
(Figura 28).

Figura 27: Principais Núcleos de P&D que
Executam Projetos Relevantes na Área da
Gaseificação Empregando Biomassa e Carvão.

Figura 28: Principais Núcleos de P&D que
Desenvolvem Projetos de Aplicação de
Modelos de Redes Neuronais Incorporados
a Sistemas de Gaseificação.
Fonte: Base de dados do CNPq

Pela observação conjunta da Figura 27 e da Figura 28 (ambas com foco nos
principais núcleos de P&D no Brasil que desenvolvem pesquisa sobre o tema da
gaseificação), ressalta-se a ausência do setor industrial nos núcleos de P&D
detectados. Esta ausência detectada pode ter se dado devido ao fato de que a base
em estudo é a base de sensos do CNPq, talvez se a base escolhida fosse uma base
de uma agência governamental, por exemplo, base de projetos da ANEEL, este perfil
poderia ser distinto.
Logo, esta informação pode conduzir ao pseudo-entendimento de que no Brasil
os investimentos privados em P&D no setor da gaseificação são baixos, ou mesmo
inexistentes. Contudo, se confirmada esta suposta falta de investimentos, ela pode se
traduzir

em

baixa

concentração

de

pesquisadores

nas

indústrias,

e

consequentemente, reduzida produção patentária por nacionais. Para isto realizou-se
estudos complementares sobre os documentos de patentes, na forma de pedido de
patentes e de patentes propriamente ditas.
5.1.2. Parte A2: Análise dos Documentos Patentários
Na análise dos resultados preliminares, faz-se aqui referência aos frutos da
abordagem dos documentos patentários como ponto focal para o desenvolvimento
tecnológico da grande área da gaseificação. A intenção da presente análise é realizar
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uma avaliação com um espectro nacional focando a realidade do patenteamento da
tecnologia de gaseificação.
Como forma de balizamento de nossos resultados, uma avaliação do
comportamento patentário das mesmas técnicas será procedida, avaliando-se com os
mesmos critérios de busca, o comportamento de depósitos de patentes em países,
tais quais, Estados Unidos (US), Japão (JP), China (CN), Índia (IN), Coreia do Sul
(KR), além das patentes triádicas.
A análise da informação contida nos documentos de patentes analisados
permitiu determinar linhas de investigação que se constituem em nichos tecnológicos,
uma vez que tais informações constituem uma ferramenta eficaz para guiar e dar base
tecnológica a novos projetos de pesquisa devido a apresentar características
particulares, como por exemplo: (i) o formato uniforme; (ii) o alto nível de atualização
das informações; (iii) o conteúdo claramente descrito; dentre outras características
que tornam os documentos patentários uma fonte elementar e obrigatória de consulta
para determinar linhas de pesquisa, na identificação de competidores, e na sinalização
de alternativas para solucionar problemas intrinsecamente industriais.
As avaliações a seguir tomaram por base o manual de Patentes, o manual
Frascati, e o manual de Oslo, principalmente, no tocante à aferição do conteúdo de
ciência e tecnologia apresentado nos documentos patentários depositados por setores
como o setor do Governo, das Universidades, e das Empresas. Em adição,
consideraram-se os inventores individuais apenas em caráter quantitativo, não tendo
sido realizada uma avaliação individual para as contribuições de cada inventor
isoladamente.
Esta técnica acima é um dos métodos existentes na análise das patentes para
fins de informação tecnológica. Seria muito complexo enumerar cada uma das
metodologias existentes no que se refere às metodologias de análise de informações
contidas em documentos de patentes. Ao conjunto de documentos de patentes
obtidos foram dados tratamentos de agrupamento e classificação de acordo com sua
origem de nacionalidade e prioridade requisitada, ressaltando assim, a nacionalidade
do depositante, i.e., realçando o país de origem da tecnologia.
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No presente estudo, abordou-se um perfilamento temporal do interesse do
patenteamento de alguns países, incluindo o Brasil, no tocante às tecnologias
relacionadas com a gaseificação (Figura 29).
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Figura 29: Perfilamento da Distribuição Temporal para Documentos de Patentes Publicados em
Países e Regiões Desenvolvedores da Tecnologia de Gaseificação (1990-2010)
Brasil (BR); Índia (IN); Coreia do Sul (KR); China (CN); EUA (US); Japão (JP); Triádica (US+JP+EP)

Fonte: Autoria Própria
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Todos os documentos recolhidos nas buscas, generalizadamente, são
referentes aos processos de gaseificação, incluindo focos tecnológicos de processo e
equipamento, além de focos no tipo de combustível empregado. Assim, realizou-se
um levantamento contendo uma distribuição temporal estendida (1990-2010), quando
comparada às demais análises realizadas na sequencia desta análise de resultados,
que em sua maioria são destinadas ao triênio de 2007-2010. Imagina-se que com a
avaliação sobre o triênio mais recente (considerando-se questões de sigilo dos
documentos de patentes), vislumbra-se verificar tendências evolutivas sobre os
aspectos inovativos e de pesquisa científica.
Sendo assim, a Figura 29 exibe um perfilamento da distribuição temporal
estendida (1990-2010) realizada para os documentos de patentes depositados no
Brasil (BR), Índia (IN), Coreia do Sul (KR), China (CN), Japão (JP) e Estados Unidos
(US), estes países são categorizados como sendo desenvolvedores da tecnologia de
gaseificação e relevantes “players” no setor energético mundial.
Sobre o espectro da análise visual, percebe-se da Figura 29, que com exceção
do Brasil, todos os países parecem estar evoluindo crescentemente no
desenvolvimento da tecnologia, com realce para a Índia, Coreia do Sul e China, que
até o início da década de 90 não possuíam quaisquer documentos patentários sobre
o tema, e vem deslanchando em uma corrida frenética em busca de qualificação sobre
o tema. Observa-se novamente a Índia, Coreia do Sul, China, e também, os Estados
Unidos, a partir da metade da década de 2000, mais especificamente no ano de 2005,
ano de confirmação do Protocolo de Kyoto†.
Vê-se claramente que a deflexão das curvas simultaneamente ao alto e
mantendo-se assim em guinada à elevada produção patentária, parece sugerir um
considerável interesse sobre o tema, principalmente para fins energéticos, tendo em
†

Protocolo de Kyoto - É um acordo assinado em 1997 por 189 nações, que se comprometeram em reduzir a
emissão de gases causadores do efeito estufa em 5%, na comparação com os níveis de 1990. O principal alvo é
o dióxido de carbono (CO2). Especialistas acreditam que a emissão desenfreada desse e de outros gases esteja
ligada ao aquecimento global, fenômeno que pode ter efeitos catastróficos para a humanidade durante as próximas
décadas. O Protocolo entrou em vigor em fevereiro de 2005 e prevê que suas metas sejam atingidas entre 2008 e
2012, quando ele expira. A intensidade do corte nas emissões de gases poluentes varia de país para país, e só
foram obrigadas a se enquadrar na regra as nações consideradas desenvolvidas. Em tempo: o Protocolo ganhou
seu nome em homenagem à cidade japonesa de Kyoto, onde o acordo foi assinado.
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vista a disposição de carvão mineral e diversos tipos de biomassa nestes países. o
único país que se depreende estar completamente fora deste contexto é o Brasil. Bem
ou mal, com oscilações tênues, o Japão também mantém um considerável interesse
sobre o tema.
O Brasil navega ao "sabor dos ventos", no tocante às questões de proteção
patentária sobre o tema da gaseificação, a exemplo, observa-se que entre crises
energéticas (1998-2002), o perfil patentário do Brasil oscila, sem uma clara noção de
manutenção ou busca de autoafirmação no tema para o futuro, sugerindo
interferências externas. Este comportamento de “interesse” externo se torna mais
claro, pela observação da Figura 30.

Figura 30: Perfil do Comportamento dos Depósitos Patentários sobre a Tecnologia de
Gaseificação no Brasil contra a Variação do Preço do Barril de Petróleo
Fonte: Autoria Própria
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Na Figura 30 é apresentado um gráfico em eixo duplo, avaliando-se em um eixo
o número de depósitos de patentes referentes à tecnologia de gaseificação
considerando o interstício de 1975 à 2010. Enquanto que, no outro eixo foi
considerada a evolução do preço do barril de petróleo (em dólar – US$), formando um
perfil comparativo temporal entre depósitos de patentes e o preço do barril de petróleo.
Ainda por meio da Figura 30 é possível ser observado que desde muito antes
dos anos 80, mais precisamente, a partir do ano de 1977, a tecnologia de gaseificação
tem o seu patenteamento no Brasil diretamente influenciado por eventos externos.
Quer seja, pela influência direta da oscilação do preço do barril do petróleo, quer seja
pela ação de tratados e incentivos internacionais sob o enfoque de questões
ambientais, tais como a assinatura e implementação do Protocolo de Kyoto. Contudo,
por vezes, o comportamento do patenteamento no Brasil para a tecnologia de
gaseificação não assume o mesmo padrão de crescimento ou decréscimo, visto para
o preço do barril do petróleo.
Nas áreas hachuradas da Figura 30, percebe-se um comportamento
antagônico em face do crescimento do preço do barril frente ao decréscimo no
interesse de proteção patentária. Depreende-se que este comportamento pode ser
compatível com situações onde há um cenário de recessão econômica ocorrendo,
uma vez que, embora haja interesse tecnológico para o depósito da patente, parece
não haver condições ou interesse econômico para realiza-lo. Ou seja, nesses
períodos em que se observa tal comportamento foram de fato, momentos de crises
econômicas mundiais, e portanto, o incentivo econômico para a proteção patentária
parece cessar momentaneamente.
Em outro contexto, uma avaliação sob o cenário dos principais atores
envolvidos no cenário da proteção patentária da tecnologia de gaseificação no mundo
foi realizada e o resultado foi apresentado no gráfico da Figura 31. Para a análise dos
dados foram considerados documentos patentários (depósitos e patentes) no período
de 2000-2010, referentes a inventores individuais, pequenas, médias ou grandes
empresas, além de universidades e centros de pesquisas mundiais.
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Figura 31: Principais Representantes que Atuam no Setor da Gaseificação no Mundo no Período de 2000-2010
Fonte: Autoria Própria

Santos, D.A.
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Como resultado desta análise, observa-se uma massiva presença não apenas
de empresas americanas, chinesas, japonesas, mas também, constata-se a
participação de empresas alemães e nórdicas (Dinamarca, Finlândia, Noruega), tais
como a: Siemens e Thiessen, por exemplo. Devendo ser ressaltado que apesar das
universidades chinesas e japonesas também se destacarem de igual pra igual com
várias grandes empresas do setor, as empresas ainda lideram o patenteamento geral
(Figura 32).

Figura 32: Perfil do Patenteamento e da Natureza Jurídica dos Depósitos no Mundo em 2011
Fonte: Adaptado pelo Autor de PCT Yearly Review (2012)

De um modo geral, acerca do patenteamento no Brasil, tem-se que há quem
diga que universidade não deve ter patentes e deve se preocupar exclusivamente com
ensino e formação de conhecimento. Contudo, nos EUA, Coreia do Sul e Reino Unido,
o pensamento é de que as universidades devem patentear — e muito (Figura 32).
Assim, uma rápida análise pela Figura 32 e já se percebe que o Brasil está
longe de alcançar países que, por exemplo, pertencem ao mesmo grupo econômico,
como é o caso dos países que pertencem ao BRIC (Brasil-Rússia-Índia-China). No
Brasil, muitos inventores isolados buscam patenteamento, enquanto que no cenário
das universidades, o Brasil ainda se encontra desconectado de países tais como:
Estados Unidos (EUA), Coreia do Sul e Reino Unido.
As universidades destes países parecem perceber vantagens em realizar o
patenteamento em suas instituições. Algumas destas vantagens podem ser
elencadas, como se segue: (a) maior chance da tecnologia ter um destino útil à
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Sociedade; (b) maior visibilidade dos resultados pesquisa; (c) método formal de
relacionamento com empresas; (d) pouca interferência com ambiente acadêmico,
uma vez que o Pesquisador acadêmico não precisa ser negociador ou entender de
mercado; (e) aprimoramento da Pesquisa por meio de buscas às fontes bibliométricas
diversificadas, inclusive o próprio banco de patentes; (f) estímulo e ensino aos alunos
a patentear; (g) estímulo à inovação; e, (h) atração de financiamento privado.
A Figura 33 exibe a nítida observância da evolução temporal da tecnologia de
gaseificação. Os quantitativos são bastante discrepantes. Pelo exemplo do triênio de
2007-2010 percebe-se que enquanto que no mundo o número de depósitos sobre o
tema superou os 05 (cinco) mil depósitos recuperados pela sua data de publicação, já
aqui no Brasil, empregando o mesmo critério, foram obtidos menos de 30 depósitos.

Figura 33: Perfilamento Temporal do Interesse do Patenteamento no Brasil e no Mundo das
Tecnologias Relacionadas com a Gaseificação
Fonte: Autoria Própria

Estes

números

revelam

algo

de

bastante

preocupante,

conduzindo

inequivocamente a um questionamento: ‘o quê o Brasil não enxerga, que o resto do
mundo já vê e já protege há tempos?’ Algumas sugestões para responder a tal
questionamento serão dadas no caminho deste estudo.
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Vários estudiosos já apontaram a importância da gaseificação como uma
tecnologia para produção de energia térmica e elétrica empregando uma ampla malha
de matérias-primas, a qual se amplia com o uso de sistemas fluidizados para fomento
desta produção energética (Z’GRAGGEN et al., 2008; MEERMAN et al, 2009;
BHATTACHARYA et al., 2011; CONSONNI e VIGANÒ, 2012; LOMBARDI et al.,
2012).
Por outro lado, no caso do Brasil, considerando que a matriz energética
nacional atual observa-se que houve uma manutenção de alta participação das
renováveis na matriz energética nacional em 2010. A proporção de energia renovável
na matriz energética brasileira no ano de 2010 manteve-se alta, atingindo 45,4%.
Sendo deste montante percentual, cerca de 74,9% referente à produção por
hidroelétricas (BRASIL, 2011).
Retornando à Figura 33, nota-se que uma aparente distorção neste cenário
ocorre no triênio 1998-2001, onde no Brasil, um notório aumento do interesse em
depósitos de patentes sobre o tema da gaseificação foi deflagrado. Mais uma vez a
tese acima é reforçada, ao passo que em 2001, o Brasil presenciou a maior crise do
seu sistema de fornecimento de energia elétrica - o Apagão.
Neste contexto, a implementação de termelétricas foi crucial para amenizar as
consequências do apagão, além de compor um panorama de pseudo-segurança
energética ao Brasil, uma vez que grande parte das termelétricas funcionava com gás
boliviano. Na tentativa de ter mais independência, o desenvolvimento tecnológico
nacional caminhou no sentido do aproveitamento de biomassas, tais quais as
biomassas residuais do processamento industrial da cana-de-açúcar, i.e., a biomassa
advinda do bagaço e das palhas da cana.
Para tais processamentos, fizeram-se necessários usos de técnicas de
tratamento térmico, tais como a combustão e a gaseificação, sendo esta última,
implementada ao estilo americano por meio de IGCC ou “Integrated Gasification
Combined Cycle”, que é uma forma de cogeração na qual o calor produzido no
processo de gaseificação (de biomassa, carvão ou outra fonte primária) é aproveitado
para aquecer caldeiras que movimentam turbinas e geram eletricidade. Desta forma,
a eficiência do processo é otimizada.
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Alguns trabalhos já sinalizam a tendência de aproveitamento energético dos
resíduos

agroindustriais

e

resíduos

sólidos

urbanos

em

larga

escala

(BHATTACHARYA et al., 2011; CONSONNI e VIGANÒ, 2012; LOMBARDI et al.,
2012), entretanto este cenário não parece ser o foco brasileiro. Contudo, deveria ser.
Na Figura 34, pode ser observada a evolução temporal dos pedidos nacionais
de patentes com prioridade nacional, ou seja, documentos de depósitos de patentes
realizados normalmente por brasileiros individualmente ou por empresas nacionais. E
o que se percebe são verdadeiras lacunas abertas por falta de interesse e/ou
investimentos no setor ao longo de décadas, e um número irrisório de depósitos.

Figura 34: Documentos de Patente Publicados com Prioridade Nacional sobre Gaseificação
Fonte: Autoria Própria

Nota-se a presença de 02 (dois) “clusters” de depósitos formados, um no fim
da década de 70 e início de 80, provavelmente devido ao incentivo do Programa
Governamental do Proálcool, e outro “cluster” em meados de 2000, curiosamente
circundando o ano 2005, ano da vigência do Protocolo de Kyoto. Assim, considerando
os gráficos das Figura 29 e Figura 34, fica subentendido, por exemplo, que a atividade
patentária aqui no Brasil no que se refere à tecnologia de gaseificação é
essencialmente executada por estrangeiros, vide, também o quantitativo de depósitos
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nos triênios exibidos nos gráficos da Figura 33, subtraindo do montante observado na
Figura 34.
Pela análise dos gráficos ficam sugeridas as seguintes situações: (i) no tocante
à gaseificação, no Brasil quando há incentivos governamentais esta atividade ou setor
se desenvolve rapidamente (ver: Figura 34, anos 1979 a 1983 – decaimentos a partir
de 1983); (ii) Os maiores interessados em depósitos nacionais não são brasileiros,
mas sim, estrangeiros (ver: Figura 34 comprada com a Figura 29); (iii) Considerando
o tópico anterior, verifica-se que o número de depósitos brasileiro de patentes é
influenciado fortemente por pressões externas, tais como o Protocolo de Kyoto,
reforçando mais uma vez que há interesse em depositantes estrangeiros no mercado
de energia renováveis do Brasil. Uma contraprova do que foi atestado anteriormente
pode ser percebido através da análise do gráfico apresentado na Figura 35.

Figura 35: Principais Requerentes de Depósitos Nacionais de Patentes
Fonte: Autoria Própria

Nele se observa que em sua grande parte os depósitos de requerentes ditos
nacionais, são realizados por universidades e centros de pesquisas nacionais. e em
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boa parte, por algumas universidades estrangeiras, pelo mecanismo de um acordo
internacional entre países - A Convenção da União de Paris - CUP‡.
Por este acordo empresas ou entes estrangeiros podem realizar depósitos de
patentes diretamente no escritório de patentes brasileiro por intermédio de um
procurador devidamente constituído, sem se valer de outro acordo conhecido como
PCT§ (Tratado de Cooperação em Patentes). Sendo assim, os depósitos são
caracterizados como apresentando conotação similar e tratados com igualdade de
direitos juntamente com os depósitos nacionais de residentes, e por isso, são
capturados nas buscas como se fossem nacionais, embora estrangeiros.
Os principais focos abordados nas patentes nacionais (foco tecnológico e foco
nos combustíveis) são discriminados na Figura 36, onde se realiza um levantamento

Perfil dos Conteúdos Técnicos

sobre os principais temas dos
no período de 2000 a 2010, obtendo-se os
dasdocumentos
Patentes Nacionais
seguintes resultados para o perfilamento brasileiro:
3,16%
18,93%
30,18%

43,35%

53,48%

50,89%
Foco Tecnológico
Equipamento

Processo

Foco nos Combustíveis
Produto

BIOMASSA

CARVÃO/COQUE

OUTROS

Figura 36: Perfil dos Focos Técnicos para a Tecnologia de Gaseificação Considerando
Depósitos de Patentes Nacionais entre 2000 e 2010
Fonte: Autoria Própria

‡

A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP - foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos
diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos a propriedade industrial. Cabe lembrar que o Brasil foi um dos 14
(quatorze) países signatários originais.
o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT - foi firmado em 19 de junho de 1970, em Washington,
como a finalidade desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia. Prevê basicamente meios
de cooperação entre os países industrializados e os países em desenvolvimento. o Tratado tem como objetivo
principal a simplificação do processo simultâneo de um pedido de patente em diversos países.
§
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Por meio da observação dos gráficos da Figura 36, nota-se que o perfil da
proteção patentária no Brasil concentra seu foco tecnológico em equipamentos e
processos, e no que se refere aos combustíveis, vê-se nítida predominância do uso
do carvão mineral como matéria-prima, seguida pela opção da biomassa, como
segunda opção.
A concentração tão elevada e equidistante dos depositantes nacionais de
patentes no que se refere aos focos técnicos de processo e equipamentos pode ser
explicada pelo aparente desabastecimento de incentivos e investimentos para a
criação de infraestruturas visando o fortalecimento da tecnologia da gaseificação em
território nacional, como aparentemente acontece, por exemplo, com os Estados
Unidos, onde há um setor no Departamento de Energia Americano – o NETL ou
“National Energy Technology Laboratory” – dedicado ao estudo da gaseificação como
uma das formas alternativas de produção de energia renovável pelo incentivo ao uso
da biomassa.
Por outro lado, no que concerne ao foco nos combustíveis, o ainda forte
enfoque dos depósitos patentários nacionais em combustíveis de fontes não
renováveis – especificamente Carvão Mineral – tem um embasamento igualmente
vigoroso no histórico uso desta fonte como base da produção da energia térmica no
Brasil desde o século 19 (BELOTI et al, 2002). Porém, esta tendência vem sendo
mitigada junto com a poluição causada pelo uso do carvão, pela adoção da biomassa
como opção real para processos de gaseificação na produção de energia térmica e
elétrica.
Associando as informações exibidas nos gráficos das Figuras de 31 a 36, temse a sensação de se estar vivenciando uma verdadeira ausência de empenho em
fazer a gaseificação uma realidade no Brasil. Aliado a este sentimento, pesa ainda a
possível especulação de que no Brasil haja uma aparente falta de cultura patentária
em território nacional. Isto provavelmente colabora para recriar tecnologias já
existentes, causando retrabalho e gastos duplicados com pesquisas ambíguas.
Isto pretensamente pode ser uma realidade, ao passo que pelos dados obtidos
e demonstrados na Figura 34, no tocante à gaseificação se pode sugerir que no Brasil
há uma cultura sedimentada nos inventores e pesquisadores de uma forma geral, de
não se valer do banco de patentes para a realização de suas pesquisas, dado o
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baixíssimo nível de depósitos de patentes por parte de nacionais. Em uma ótica mais
orgânica do Direito de Propriedade Industrial, inevitavelmente, esta falta de
informação e de interesses, pode conduzir ao fatídico indeferimento da solicitação de
privilégio de patente no escritório nacional de propriedade industrial – o INPI.
Em um levantamento realizado pelo autor durante o presente estudo, para os
depósitos de patentes de invenção protocolizados no banco de patentes do INPI
brasileiro entre os anos de 2000-2004, considerando apenas deferimentos concedidos
aos inventores nacionais, observou-se que apenas cerca de 20% dos pedidos
nacionais depositados são deferidos.
Outro dado interessante e que corrobora a informação da Figura 35 se refere
ao monitoramento realizado para o presente estudo, no tocante à frequência das
palavras-chaves mais empregadas nos títulos e resumos de todos os documentos
patentários de requerentes nacionais depositados no INPI entre os anos de 20002010. Assim, a Figura 37 demonstra através de uma estrutura de priorização de
expressões, por “nuvens de palavras” empregando o Wordle®, onde foram observados
os principais focos técnicos para os documentos patentários citados neste parágrafo:

Figura 37: Nuvem de Palavras para os Perfil dos Focos Técnicos da Tecnologia de
Gaseificação Considerando Depósitos de Patentes Nacionais entre 2000 e 2010
Fonte: Autoria Própria - Base do INPI

Diante desta estrutura de “nuvem de palavras”, fica mais ainda ressaltada a
relevância dos focos tecnológicos de Processo e Equipamento, e, Biomassa e Carvão,
como destaques para o foco nos combustíveis. Onde se lê o termo “gás” na Figura
37, entenda-se: Gás-de-Síntese; uma vez que este termo faz menção aos gases
produzidos como fruto do processamento térmico da gaseificação (H2 + CO).
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Ainda remetendo ao foco aos combustíveis, conhecendo-se um pouco da
história do carvão no Brasil é fácil depreender a opção primária por carvão mineral
como alternativa de fonte não-renovável para a produção de energia térmica e elétrica,
que seja devida à sua disponibilidade principalmente nas regiões sul e sudeste do
nosso país e no mundo, quer seja pela sua disponibilidade energética intrínseca
(BELOTI et al., 2002; ANEEL, 2008).
Entretanto, esta escolha é um tanto controversa em função do potencial
poluidor do processamento térmico do carvão mineral, que seja pela elevada
produção de dióxido de carbono proveniente de seu processamento, que seja pelos
tantos outros compostos emitidos na forma de vapores e gases advindos deste
mesmo processamento térmico. Restando para a segunda opção, a biomassa, ser a
“tábua de salvação” para o sistema de produção energética por termelétricas ou
sistemas similares, tendo em vista seu potencial energético aliado às questões de
redução de impacto ambiental.
Sendo assim, neste contexto, a definição mais ampla para o termo “biomassa”
seria, considerando-a como tal: a matéria orgânica de origem vegetal ou animal,
incluindo materiais de processamento de natural ou artificial. A biomassa pode ser
ainda considerada como sendo: (a) biomassa de origem natural, ou seja, é aquela que
ocorre na natureza sem intervenção humana; (b) a biomassa de origem residual, a
qual é gerada a partir de qualquer atividade humana, principalmente nos processos
agrícolas, de pecuária e atividades cotidianas do próprio homem, como lixo e esgoto;
e, por fim, (c) biomassa produzida, que é aquela cultivada ou processada com a
finalidade de se obter um combustível próprio ao processamento térmico com fins de
produção energética, tais como cana-de-açúcar (cultivada), peletes e briquetes
contendo mesclas das biomassas anteriores e as biomassas processadas em
conjunto com carvão mineral.
A utilização exclusiva de uma opção (carvão) ou da outra (biomassa) para fins
energéticos apresenta uma série de inconvenientes, que perpassam obrigatoriamente
por questões de ordem ambiental (poluição) até questões de competição por
alimentos (uso energético da cana-de-açúcar e da soja), criando inclusive um viés de
disponibilidade e dependência de mercado.
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Neste panorama, a mescla de matérias-primas surge como uma solução
bastante apropriada e atrativa, sendo considerada “Mescla” para efeito do presente
estudo, toda combinação entre matérias-primas carbonáceas, onde haja uma mistura
de biomassas e ao menos uma parte de carvão mineral, de consistência quer seja
sólida, pulverulenta ou pastosa, líquida ou oleosa.
Muitos países já saíram na frente desta nova tendência de emprego de mesclas
para os processos de combustão. A partir de uma análise documento a documento,
foi possível a “estratigrafia” das informações, por meio de uma análise minuciosa a
respeito dos documentos de prioridades declarados em cada documento obtido nas
buscas. Recordando que este tipo de abordagem dos dados permite criar um
importante indicador que relaciona as temáticas analisadas com os países de onde se
originaram, gerando um mapa geo-tecnológico das forças que movem uma
determinada tecnologia – em caso, a tecnologia de gaseificação.
Disto surge a Figura 38, apresentando os principais países detentores das
prioridades de patentes sobre o uso de biomassa conjuntamente com carvão mineral
com vistas à empregabilidade em processos de gaseificação.
250
Patentes de Gaseificação de Biomassa
+Carvão no Mundo (2007-2010)

Frequencia

200

150

100

50

0
AT AU BR CA CH CN DE DK EP ES

FI

FR GB

IL

IN

JP KR MX NL PL RO SE SG TR US WO ZA

País das Prioridades
Figura 38: Principais Países Detentores das Prioridades de Patentes sobre Gaseificação de
Biomassa com Carvão no Mundo entre 2007-2010
Fonte: Autoria Própria
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Como se observa na Figura 38 acima, os Estados Unidos, o Japão, a China,
constam na lista de “players” no nicho tecnológico de emprego conjugado de
biomassa e carvão em processos de gaseificação. Sugere-se assim, pelos números
apresentados que estes países se mostram muito interessados tanto tecnológica
quanto economicamente para investigar e proteger seu conhecimento adquirido por
meio de depósitos de documentos patentários
Desta forma, apesar desta alternativa de uso das mesclas não ser muito
recente nem no Brasil (GOMES, 1998; SILVA, 1999; CAMARGO, 2000; CNPQ, 2002;
DEVES, 2003; FRAZA, 2007; COELHO et al., 2007; SELA et al., 2008; INPA, 2009)
nem no mundo (GORAZKO, 2002; UKRF, 2007; TRAN, 2008; VARADARAJ et al.,
2010), em termos de seu emprego em processos de gaseificação, este vem se
tornando uma tendência frente ao uso do carvão mineral em vários países do mundo,
mais fortemente no Brasil, Japão e nos Estados Unidos, mas com menor impacto na
China, Coreia do Sul, e Índia.
Novamente, aqui nesta análise, dá-se vulto ao menor interesse comparativo do
Brasil, no que concerne à reduzida quantidade de documentos patentários na área do
emprego alternativo de tipos distintos de materiais carbonáceos como matériasprimas para processos de gaseificação para fins energéticos. Em penúltimo, porém
bem mais à frente que o Brasil, segue-se a Índia, seguida de perto pela Coreia do Sul,
e em outro patamar de desenvolvimento sobre o tema, observa-se a presença dos
Estados Unidos da América, do Japão e da China, em ordem de relevância do menor
para o maior.
Na correspondência direta com a biomassa isolada, o uso das mesclas
aparentemente se apresentam prediletas no Brasil, Índia e Estados Unidos, enquanto
que os demais países analisados, Coreia do Sul, China e Japão, perfilam-se com
visível saliência pela opção da biomassa isolada, ao menos no período de 2007-2010
(Figura 39).
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Figura 39: Distribuição Comparativa de Depósitos de Patentes sobre o Emprego Alternativo de
Carvão Mineral, Biomassa ou Mescla como Matérias-Primas para Processos de Gaseificação
para Fins Energéticos por País no Período de 2007-2010.
Fonte: Autoria Própria
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Como dito anteriormente, as análises que incorporam o comportamento das
patentes triádicas, nos guiam para o interesse de grandes empresas sobre o depósito
de patentes na Europa, Estados Unidos e Japão. São patentes realmente fortes, de
interesse estratégico marcante, e diante destes conceitos, percebe-se que no caso
desta avaliação, tem-se que de um modo geral, grandes empresas ainda são
conservadoras quanto à escolha técnica dos combustíveis em suas patentes.
Contudo, nota-se ainda, que há um número equivalente de documentos patentários
em que a “mescla” se torna competitiva frente ao uso do carvão, denotando um avanço
nas intenções de mitigação aos gases do efeito estufa.
Em suma, na Figura 39, fez-se um mapeamento comparativo por país do
emprego alternativo de carvão mineral, biomassa ou mescla como matéria-prima para
processos de gaseificação para fins energéticos. o objetivo principal deste
mapeamento é verificar a condição comparativa entre países desenvolvidos e países
em desenvolvimento para uso do carvão, biomassas isoladas e biomassas mescladas
com carvão (Mescla). Em adição, verifica-se que para um período igual a 03 anos
(2007-2010), em termos mundiais, uma proteção de cerca de quase 4000 documentos
de patentes na área da gaseificação, focando apenas a questão dos combustíveis é
considerada relativamente relevante.
Ressalta-se ainda, que a busca realizada para este tema foi complexa, pois foi
necessário a intervenção direta sobre cada documento, ao passo que se fez premente
isolar documentos que apenas tratassem de gaseificação do carvão, gaseificação de
material biomássico isolado e material biomássico associado com carvão mineral, ou
ainda, coque do petróleo (APÊNDICE C e APÊNDICE D).
À parte de tudo que foi descrito e discutido até agora, aporta-se a partir de
agora à discussão dos resultados, outro ponto de vista, mais especificamente, sobre
a descrição do processo e da escolha do tipo de equipamento a ser empregado no
processamento térmico da gaseificação.
Com a análise a seguir, tenta-se entender que tipo de tecnologia está atrelado
ao mecanismo de processamento da gaseificação, e, em que tipo de equipamento as
reações de gaseificação preferencialmente são executadas a partir dos documentos
patentários analisados, não apenas para o Brasil, mas considerando um comparativo
mundial.
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A Figura 40 aborda uma análise comparativa dos tipos de tecnologias
empregadas nos processos de gaseificação, enfocando os tipos de gaseificadores
existentes correlacionando-os com o tipo de regime hidrodinâmico associado, i.e., o
gráfico da Figura 40 visou promover o entendimento da inter-relação da proteção
patentária frente os tipos equipamentos e os regimes hidrodinâmicos mais
empregados. Assim, neste contexto, são avaliadas as frequências de depósitos de
patentes no Brasil e no Mundo para gaseificadores a leitos fixos (downdraft, updraft e
crossdraft), bem como para gaseificadores a leito fluidizado (borbulhante, turbulento
e circulante).
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Figura 40: Comparativo dos Tipos de Tecnologias Empregados no Processo de Gaseificação
Fonte: Autoria Própria

Realizando uma análise da Figura 40, tanto sob um ponto de vista
regionalizado, em termos de Mundo e Brasil, quanto sob outro ponto considerando a
hidrodinâmica interna aos gaseificadores, observa-se que o mesmo perfil de
comportamento para a frequência de documentos patentários se repete em ambos os
casos: quer seja no Brasil ou no mundo, o sistema de gaseificadores a leito fluidizado
são os mais frequentes em termos de depósitos de patentes. Logo, fica depreendido
que a fluidização é aparentemente o sistema hidrodinâmico mais atuante tanto em
território nacional, quanto em âmbito mundial para fins do processo de gaseificação.
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Ainda neste enfoque, em vista do levantamento realizado pelo NETL (2012),
percebe-se ao analisar as propostas existentes para produção energética no mundo
por meio da gaseificação, o resultado acompanha o seguinte perfil de produção: (a)
Leitos Fixos: para Unidades menores que 30 MWh de capacidade instalada; (b) Leitos
Fluidizados: para Unidades iguais ou maiores que 30 MWh MWh de capacidade
instalada.
Em outra análise em âmbito mundial, considerado na Figura 41, inter-relacionase os tipos de combustíveis (Carvão, Biomassa e Mescla) com os tipos de
reatores/leitos empregados nos gaseificadores dos depósitos de documentos de
patentes no período de 2007-2010. Ou seja, esta análise permite a consideração de
um comparativo entre tecnologias com foco no processo e tipos de equipamentos,
conciliando estes dados com o tipo de combustível empregado no processamento dos
mesmos:
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Figura 41: Comparativo da Distribuição dos Tipos de Reatores e as Matérias-Primas
Fonte: Autoria Própria
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A partir da Figura 41, pode ser observado que o comportamento dos
percentuais obedece ao mesmo comportamento observado no perfil dos documentos
de patentes triádicas da Figura 39. Estes documentos, por sua natureza, exprimem
um caráter globalizado ao seu perfil de proteção patentária, disto, vê-se um claro
delineamento de um comportamento conservador do emprego do carvão mineral para
gaseificadores tipo leito fluidizado e em gaseificadores a leito de arraste, com um perfil
similar para a “Mescla”.
Dando continuidade à análise da Figura 41, depreende-se que os
gaseificadores do tipo leito fixo exibem maior aplicabilidade no caso de alimentações
com base biomássica, enquanto que os sistemas gaseificadores que incorporam a
hidrodinâmica de arraste (“entrained”) e fluidizada são mais empregados para
matérias-primas de carvão mineral puro e em mesclas com a biomassa.
Fazendo-se um comparativo, no caso, entre a Figura 36 com o resultado do
foco nos combustíveis e entre a Figura 41 com foco na mescla de carvão com
biomassa, nota-se que ao ser fixado, por exemplo, o tipo de gaseificador para leito
fluidizado, tem-se que os percentuais de ambos os gráficos se assemelham,
sugerindo uma leve tendência a ser seguida entre ambos os resultados. Fixando o
tipo de gaseificador para leito fluidizado na Figura 41, observa-se para o caso do
carvão aproximadamente 64,5% e para a biomassa cerca de 46%, enquanto que no
caso da Figura 36, o percentual para o carvão é algo em torno de 51% e da biomassa
30%.
No que é concernente ao tipo de equipamento, para uma melhor aferição do
perfil de distribuição dos documentos de patentes depositados em alguns países
selecionados, tais como: Brasil, Índia, Coreia do Sul, China, Japão e Estados Unidos;
foram criados os gráficos da Figura 42. Nestes gráficos foram combinados os
resultados da estratigrafia considerando os seguintes tipos de gaseificadores: (a)
gaseificadores a leito fixo – “Crossflow”, “Downdraft”, “Updraft”; (b) gaseificadores de
leito de arraste; (c) gaseificadores a leito fluidizado (conjugando leitos borbulhantes,
turbulentos, e circulantes).
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Seguindo-se

a

estratigrafia

proposta,

e

analisando

as

informações

apresentadas na Figura 42, têm-se os comentários a seguir:

Figura 42: Distribuição dos Documentos de Patentes em Países selecionados de acordo com a
Tecnologia de Processamento
Fonte: Autoria Própria
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Gaseificadores “Crossflow”: Também conhecido como gaseificador de leito fixo de fluxo
cruzado ou “Crossdraft”, este tipo de reator, mostra-se presente apenas em poucas
patentes americanas e japonesas. Depreende-se que este reduzido interesse sobre a
tecnologia tenha uma fundamentação em sua operacionalidade. Devido à complexidade
de seu uso associado ao fato de que os gases produzidos saem com temperaturas
elevadíssimas, acima dos 1000°C, carreando altas concentrações de alcatrões, este tipo
de reator é preterido em relação aos demais;



Gaseificadores “Downdraft”: Igualmente conhecidos como gaseificadores em fluxo cocorrente é um típico reator muito empregado para Projetos de Descentralização da Matriz
Energética em países como a Índia (e.g.: Open Top Downdraft Gasifier of the Indian
Institute of Science - IIS) e o próprio Brasil (e.g.: Projeto GASEIFAMAZ - "Comparação
entre Tecnologias de Gaseificação de Biomassa Existentes no Brasil e no Exterior e
Formação de Recursos Humanos na Região Norte" - CENBIO**). Estruturalmente se
assemelha a um gaseificador em contracorrente (“Updraft”), entretanto salienta-se que no
“Downdraft” o ar e o gás fluem para baixo, na mesma direção que o combustível, o que
auxilia na queima dos alcatrões formados no sistema;



Gaseificadores “Updraft”: Este tipo de gaseificadores também conhecidos como
gaseificadores em contracorrente de uma forma generalizada, pelo levantamento
realizado, mostra-se o mais aplicado em termos de proteção da propriedade industrial
dentre os três tipos de reatores a leito fixo;



Gaseificadores “Entrained”: Também conhecido como gaseificadores a Leito de Arraste,
estes gaseificadores formam um grupo especial de gaseificadores, no qual a admissão da
alimentação só se faz liquidificando a matéria-prima e a introduzindo no sistema
conjuntamente com o agente gaseificante por arraste. Curiosamente, pela análise dos
gráficos da Figura 42, nota-se que apenas os Estados Unidos não apresentam interesse
na tecnologia, que ironicamente foi desenvolvido por americanos da Texaco (ver: Patente
Americana – US2963354 de 06/12/1960);



Gaseificadores a Leito Fluidizado: de acordo com a Figura 42, tais gaseificadores são
de longe o tipo mais usual de tecnologia para implementação de processos de
gaseificação, independentemente do tipo de matéria-prima empregada. Esta forma de
tecnologia é unanimidade em todos os países avaliados, mesmo no Brasil, onde
momentaneamente, o desenvolvimento tecnológico da gaseificação não aparenta ser
atrativo, esta tecnologia se destaca das demais formas de leito fixo e de leito de arraste.

**

O CENBIO - Centro Nacional de Referência em Biomassa - foi criado em 1996, é um grupo de pesquisa em
bioenergia localizado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Eletrotécnica e Energia. o CENBIO foi
instituído com a finalidade de promover o desenvolvimento das atividades de pesquisa e divulgação de
informações científicas, tecnológicas e econômicas para viabilizar o uso da biomassa como fonte eficiente de
energia no Brasil.
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Desta forma, remonta-se com o auxílio dos documentos patentários nesta
seção dos resultados preliminares da Parte A, o perfil da tecnologia da gaseificação
no Brasil. Desde a distribuição temporal relativa aos depósitos de documentos de
patentes no Brasil e no mundo, perpassando pela designação dos principais players
atuantes no mundo e no Brasil, bem como que tipo de tecnologia em termos de
equipamentos está em evidência (pela ordem: Leito Fluidizado>Leito de Arraste>Leito
Fixo). Restando clara a opção pela opção de Leito Fluidizado.
Apenas a título de informação, apresenta-se a Figura 43, onde se expõe um
comparativo da evolução temporal da proteção patentária nacional, considerando
depositantes com prioridade nacional ou não, frente às publicações científicas
produzidas por brasileiros em cooperação com estrangeiros ou não, sobre o tema para
a mesma distribuição temporal.
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Figura 43: Comparativo da Distribuição Temporal entre Documentos de Patentes e Artigos
Científicos Nacionais
Fonte: Autoria Própria

Ressalta-se que ambos os conceitos bibliométricos são de suma importância
para a evolução e desenvolvimento de qualquer setor do conhecimento tecnológico e
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se compõem como indicadores e ferramentas relevantes para os setores da pesquisa,
ciência, tecnologia, e inovação de qualquer nação.
Assim, pela Figura 43, nota-se a importância de se considerar os documentos
de patentes como fontes de informação tecnológica. Porém, não uma fonte exclusiva.
Claro que é bem vinda a conciliação deste tipo de fonte com outras fontes,
principalmente a fonte das publicações acadêmicas. Na próxima secção, será
avaliado este outro ponto de vista, o ponto de vista sobre as publicações acadêmicas
sobre o tema da gaseificação no Brasil.
5.1.3. Parte A3: Análise dos Documentos Não-Patentários
A prospecção tecnológica por meio de publicações científicas (artigos) pode ser
entendida de forma similar a aquele tipo de análise prospectiva realizado com foco
nos documentos patentários, i.e., é um tipo de análise bibliométrica que incorpora um
processo, que analisa e avalia o interesse estratégico da informação tecnológica sob
o ponto de vista acadêmico e das pesquisas científicas, disponíveis em artigos
científicos.
Entende-se que tal fonte de informação é importante em um cenário
prospectivo, visto que, os pesquisadores nacionais concentrados nas universidades,
empregam este tipo de meio de divulgação para difundir os resultados de suas
respectivas pesquisas. Logo, a procura sistemática por informações científicas
relevantes para a análise de um contexto tecnológico é especialmente atraente, ao
passo em que se pode obter resultados capazes de suportar tomadas de decisões
estratégicas para grupos de pesquisa, bem como políticas públicas de fomento ao
desenvolvimento científico e tecnológico.
Assim, o objetivo de analisar as informações técnicas contidas em publicações
acadêmicas é muito similar ao de analisar as informações técnicas contidas em
documentos de patentes, os quais igualmente podem ser empregados como
ferramentas para municiamento de informações sensíveis.
A técnica visa compor um cenário passado, atual e (desejavelmente) futuro
para uma empresa, universidade, ou até mesmo, um centro de pesquisa. As
informações a serem postas à disposição devem ser fartas em detalhamentos, com
fins de conhecimento em profundidade, de como, tecnologicamente falando, um dado
setor do conhecimento técnico ou científico se movimenta no tempo e no espaço.
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Basicamente são 04 (quatro) os objetivos mais importantes que podem ser
determinados pela prospecção tecnológica em documentos não-patentários: (i) a
identificação de tecnologias emergentes e/ou disruptivas; (ii) o reconhecimento do
posicionamento de cada um dos Grupos de pesquisa e Empresas pertencentes
àquelas áreas de pesquisa tecnológica; (iii) o fomento às políticas de alianças com
agentes com maior conhecimento em áreas relacionadas à tecnologia em foco, no
caso, a gaseificação; (iv) a provisão de meios para se detectar possíveis retrabalhos
e gastos duplicados com pesquisas ambíguas.
Deste modo, ao compor o cenário nacional para o setor técnico da gaseificação,
empregando como suporte informativo as publicações acadêmicas, obteve-se cerca
de 320 documentos ativos, recuperáveis através da base de dados do Scopus (Figura
44). Logo para realizar a análise deste tipo de fonte de informação, realizou-se uma
revisão completa no banco de revistas e periódicos do Scopus.
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Figura 44: Distribuição Temporal de Produção de Artigos Científicos sobre Gaseificação
Publicados por Pesquisadores Nacionais
Fonte: Autoria Própria

Observa-se pelo gráfico da Figura 44, que o perfil de distribuição temporal a
produção acadêmica nacional, em termos de publicações de artigos científicos, é
visualmente concentrada nos 10 últimos anos, com foco mais específico e relevância
para os últimos 07 anos. Sendo assim, sugere-se que os pesquisadores nacionais,
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instalados em institutos e centros de pesquisa e universidades em todo território
nacional produziram juntos aproximadamente 320 documentos não-patentários sobre
gaseificação em 30 anos, em contrapartida, apenas nos últimos 07 anos de pesquisa,
o montante de publicações acadêmicas atingiu o nível de cerca de 180 documentos.
Ou seja, produziu-se em 07 anos mais do que 55% da produção científica total
nacional no tocante à gaseificação. Isto é bastante relevante. Sugere-se que boa parte
desse desenvolvimento se deva aos desdobramentos de pesquisas com matériasprimas renováveis (biomassas), em combinação destas com o carvão mineral, na
forma de “Mesclas”.
Uma pista para esta afirmação pode ser depreendida como dada ao se analisar
os principais focos/áreas de abordagens para as pesquisas nacionais vistas no gráfico
da Figura 45. Este gráfico expõe as principais áreas de interesse dos pesquisadores
brasileiros em seus artigos científicos publicados em periódicos internacionais.

Figura 45: Principais áreas de Interesse da Gaseificação por parte dos Pesquisadores
Brasileiros em seus Artigos Científicos Publicados em Periódicos Internacionais
Fonte: Autoria Própria

Nota-se que o número de publicações científicas que abordam temas, tais
como: biomassa, cana-de-açúcar, bagaço, e, glicerol; é bem maior que o de trabalhos
com material não-renovável. Esta busca pelo entendimento da fenomenologia do
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comportamento de sistemas gaseificadores empregando material carbonáceo
renovável vem movimentando e dando dinâmica à “indústria” acadêmica da produção
de conhecimento no setor da gaseificação.
Neste ínterim, apresenta-se a Figura 46, como sendo outro ponto de
confluência para que a tese da biomassa como “mola” de propulsão das publicações
científicas no Brasil sob o panorama da tecnologia da gaseificação seja validada. Na
Figura 46 é mostrada uma análise por nuvem de palavras (“Tag Cloud”) dos principais
termos dispostos nos títulos dos artigos científicos publicados.
A escolha dos títulos das publicações se deve ao fato de que é compreendido
que não seja fácil dar um título a uma publicação científica, e que, portanto, uma das
preocupações envolvidas na nomeação do artigo é eleger um título que efetivamente
represente o conceito envolvido no corpo e nos objetivos do trabalho. Desta forma, ao
realizar uma avaliação minuciosa do título do artigo, pode-se conhecer, na grande
maioria das vezes, as linhas de estudo e as conclusões deste.

Figura 46: Nuvem de Palavras com os Principais Temas das Pesquisas Nacionais sobre a
Gaseificação Realizada pelos Pesquisadores Brasileiros e Publicados em Periódicos
Internacionais entre os anos de 1980-2010
Fonte: Autoria Própria

Como pode ser observado na figura acima, fica notório o foco dado nas
investigações dos pesquisadores brasileiros à biomassa (“Biomass”), principalmente
dado à: madeira (“wood”), cana-de-açúcar (“sugarcane”), lixo (“waste”) e pneus (“tire”).
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Outro ponto que chama a atenção na leitura conjunta da Figura 45 e da Figura
46 é a possibilidade de desenvolvimento do processamento associado da biomassa
com carvão mineral, no processo conhecido como co-gaseificação.
Por meio da Figura 47, fica sugerido que o desenvolvimento da tecnologia de
gaseificação, mais especificamente, no que concerne ao desenvolvimento
preferencial das pesquisas sobre a tecnologia de co-gaseificação seja um fato. e que
ademais, esta tendência parece ser altamente influenciada por movimentações
políticas no cenário internacional, principalmente no que se refere às questões
climáticas, haja vista, evoluções temporais atípicas das publicações científicas sobre
a co-gaseificação entre os anos de 1992-1993, 1997-1998, e 2005-2006.
Assim, pretensamente, depreende-se que a tecnologia de co-gaseificação deva
se enquadrar como uma das principais tecnologias viáveis para a produção energética
com respeito ao meio ambiente neste século.
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Figura 47: Distribuição Temporal de Artigos sobre Gaseificação de Carvão com Biomassa
Fonte: Autoria Própria

TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

140

Ao fim e de forma complementar, apresentam-se a seguir a Figura 48 e a Figura
49, onde são expostos respectiva e nomeadamente os principais pesquisadores
brasileiros e os principais núcleos desenvolvedores de pesquisa no Brasil,
responsáveis pela movimentação das engrenagens da parte científica no Brasil, ao
menos no que tange à produção científica da tecnologia da gaseificação. e que, em
adição, foram detectados durante as buscas e o tratamento dos documentos nãopatentários.

Figura 48: Principais Pesquisadores Brasileiros e Colaboradores Estrangeiros que Atuam no
P&D do Setor da Gaseificação no Brasil
Fonte: Autoria Própria

A partir destes dados é importante notar dois pontos: (a) a cuidadosa
observação dos principais pesquisadores envolvidos neste nicho tecnológico nos
informa, se o estudo é ou não, uma consequência lógica e esperada de estudos ou
de pesquisas prévias, bem como se o grupo a que pertence os pesquisadores já vinha
desenvolvendo trabalhos na área, e por certo, caso positivo, este tipo de análise dará
maior credibilidade aos dados obtidos a partir das buscas; (b) no Brasil, o núcleo duro
da produção científica nacional está centrada na região sul e sudeste do país, mais
precisamente, dos 10 primeiros núcleos de pesquisa apontados no levantamento da
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Figura 49, cerca de 50% estão no Estado de São Paulo, sendo destes,
aproximadamente 80% localizados no interior paulista.
Isto faz remeter às questões políticas de incentivo ao gasogênio instituídas
no Brasil, entre as décadas de 30 e 40 (ANEXO 1), bem como a política instituída
localmente no Estado de São Paulo na década de 80. e ainda mais, é interessante
notar no levantamento da Figura 49, que ao cruzarmos os dados das instituições
listadas com, por exemplo, as instituições apresentadas no trabalho de Furtado e
Zeferino (1989), verifica-se que, vários núcleos nacionais de pesquisa em
gaseificação estabelecidos e estruturados em Universidades, Institutos Técnicos e
Empresas no país, a grande maioria estão localizadas no eixo Sul-Sudeste, regiões
de tradicional desenvolvimento técnico-científico-econômico no setor da gaseificação.

Figura 49: Principais Núcleos Desenvolvedores de Pesquisa em Gaseificação em Geral
Fonte: Autoria Própria

Ainda com referência à Figura 49 e considerando as informações observadas
na Figura 47, cabe destacar que algumas destas mesmas instituições de pesquisa
produtoras de conhecimento científico no setor tecnológico da gaseificação de
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biomassa, igualmente, porém em menor proporção, são produtoras de conhecimento
técnico na forma de documentos patentários. A localização onde se encontram
sediadas boa parte destas instituições já responde a uma série de questionamentos,
e o principal questionamento é: por que estas instituições se destacam no cenário
analisado?

Figura 50: Comparativo entre Produção Patentária e Não-Patentária no Brasil para as
Tecnologias de Gaseificação de Biomassa ou de Mesclas
Fonte: Autoria Própria
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A bem da verdade, o trabalho desenvolvido pelos autores de Oliveira e Velho
(2009), auxilia nesse entendimento. Senão se observe que em seu estudo intitulado:
"Patentes acadêmicas no Brasil: uma análise sobre as universidades públicas
paulistas e seus inventores"; os autores remontam um panorama da atividade de
patenteamento acadêmico no Brasil, comparando, analisando e complementando
alguns dados e argumentos da literatura sobre o tema e introduzindo uma análise do
perfil dos inventores acadêmicos. São assertivos e afirmativos. e como resultado
principal, autores verificaram que fica evidente o maior envolvimento das
universidades públicas com o sistema de propriedade intelectual.
Os autores observam que o número de depósitos de documentos de patente
realizados por universidades públicas brasileiras tem crescido significativamente em
anos recentes. E ainda, que embora, a evolução das patentes acadêmicas ocorra em
todas as partes do país, a Região Sudeste se destaca das demais com 80% dos
depósitos patentários sobre os mais variados temas tecnológicos.
Sendo assim, ao submeter a Figura 50 à uma análise imediata, associada às
análises da Figura 35 e da Figura 49, com efeito às conclusões do trabalho realizado
por De Oliveira e Velho (2009), conclui-se pela clara tendência de crescimento no
âmbito das universidades e centros de ensino e pesquisa nacionais, tanto para a
produção patentária quanto não-patentária no setor tecnológico da gaseificação no
Brasil.
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5.1.4. Considerações Finais da Parte A
De modo sucinto, os principais resultados obtidos na Parte A, são:
1) Em termos de recursos humanos, a tecnologia de gaseificação ainda necessita
de apoio para o desenvolvimento, principalmente nas regiões norte e nordeste,
as quais apresentam forte vocação pela biomassa. Poucas linhas de pesquisa
ativas sobre gaseificação (24 linhas) frente o número de linhas ativas, por
exemplo, para as tecnologias de combustão (70).
2) Em termos bibliométricos, verificou-se que a produção patentária referente à
tecnologia de gaseificação no Brasil é fortemente vinculada às oscilações do
barril de petróleo, de modo que para oscilações de crescimento no preço do
barril, observa-se um aumento na proteção patentária, sendo que esta proteção
cerca de 90% vinculada ao interesse externo sobre o mercado interno nacional.
No tocante à produção de ciência e tecnologia mensurada pelos artigos
científicos publicados a partir de pesquisadores nacionais, o estudo demonstra
forte tendência de crescimento para as tecnologias relativas à gaseificação de
biomassas;
3) O estudo prospectivo demonstrou que a tecnologia de gaseificação com vistas
à produção energética é de plausível viabilidade técnica, diante do cenário
tecnológico já estabelecido no mundo. para os estudos de modelagem via
redes neuronais, destacam-se as seguintes tendências obtidas a partir dos
estudos prospectivos: Sistemas gaseificadores a leito fluidizado atmosférico,
operando em regimes hidrodinâmicos que vão desde o borbulhante até o
circulante, com temperaturas de operação entre 700-1000ºC, processando
biomassas com vapor, preferencialmente em forma de mesclas com outras
biomassas ou mesmo com carvão mineral em proporção em peso que varia
entre 30-50% da carga de alimentação.
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5.2. Resultados - Parte B – Modelagem, Simulação e Otimização Multiobjetivos
Nesta seção são apresentados detalhes das simulações e os principais
resultados na tese, bem como são abordadas as estratégias de implementação dos
modelos propostos para o processo em estudo: Parte B1 - Termoquímica do
Equilíbrio; Parte B2 - via Redes Neuronais. Em ambos os casos, a simulação dos
modelos propostos incluiu uma etapa de validação dos mesmos com dados
experimentais preditos na literatura obtidos pela etapa de prospecção tanto em bases
patentárias e não-patentárias (artigos e teses). O último ponto abordado nos
resultados da tese se refere aos resultados da otimização multiobjetivos adotada e
acoplada à determinada rede neuronal devidamente treinada e validada.
5.2.1. Parte B1 – Modelagem do Equilíbrio Termoquímico
5.2.1.1. Parte B1 - I: Modelagem Matemática, Obtenção e Validação das
Constantes de Equilíbrio
A. Modelagem Matemática e Obtenção das Constantes de Equilíbrio (Keq)
Apresenta-se a seguir uma abordagem simplificada para a modelagem e
obtenção das constantes do equilíbrio termodinâmico de um gaseificador baseado nas
seguintes reações gerais de gaseificação:
R-I:

𝐶 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂

Eq. (6)

R-II:

𝐶 + 𝐻2 𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂

Eq. (7)

R-III:

𝐶 + 2𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4

Eq. (8)

R-IV:

𝐶𝑂 + 𝐻2 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2

Eq. (9)

Assim, durante o processo de gaseificação, as reações R-I, R-II, R-III, e R-IV
se estabelecem no sistema gaseificador, sendo que a Eq. (9) ou (R-IV) é linearmente
dependente das reações R-I e R-II, ou seja, a reação R-IV é combinação das reações
R-I e R-II, sendo as mesmas consideradas apenas reações representativas para
efeitos desta modelagem. Logo, para efeito da obtenção das constantes de equilíbrio
apenas as reações R-III e R-IV foram consideradas.
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C + 2H2 ↔ CH4;

R-III (Metanação):

Eq.(10)

ΔGº=59,89 kJ; ΔHº=-90,38kJ

Eq.(11)

CO + H2o ↔ CO2 + H2; ΔGº=8,50kJ; ΔHº=-31,30kJ

R-IV (Gás Shift -água/gás):

Para o cálculo das constantes de equilíbrio se consideram as seguintes
relações termodinâmicas:
−∆𝐺 0
)
𝑅𝑇

𝐾𝑒𝑞 = 𝑒𝑥𝑝 (
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Para R-III:

K eq3

Para R-IV:
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Eq.(15)

Os autores Karamarkovic e Karamarkovic (2010) publicaram correlações
termodinâmicas que auxiliam a resolução do equacionamento da modelagem de
equilíbrio termodinâmico acima exposto, senão:





 

gi*   g 0fi   hT  hT0  T  ST i  T0 ST00
i

Eq.(16)

i

Onde:

h

T

 hT0





i

T

T0

C pi dT

P
dT  R ln  
T0 T
 P0 
Ao fim, a equação descrita por Karamarkovic e Karamarkovic (2010) fica:

S   

 ST i 

  T 

gi*   g 0fi    C pi dT  T  T0  ST00
T

T0
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Para o caso do carbono não reagido, por Karamarkovic e Karamarkovic (2010),
tem-se:

C pC

T
8, 79*105
 17,166  4, 271

1000
T2

 ST C   ST0 C  T
0

T

C pC

0

T

dT

Eq.(18)

Eq.(19)

Ao fim se obteve: (a) 03 (três) equações de balanço de massa: 01(uma) para o
carbono; 01(uma) para o hidrogênio; e, 01(uma) para o oxigênio; e, (b) 02 (duas)
equações de equilíbrio: 01(uma) para o Keq1 e 01(uma) para o Keq2. Toda programação
está descrita no Apêndice BI.1. Nela se apresenta a modelagem incorporada em
linhas de programação do programa MAPLE®.
B. Validação das Constantes de Equilíbrio Obtidas para Modelagem
Esta etapa é essencial na modelagem estequiométrica do processo de
gaseificação. Por meio da análise das reações e das suas respectivas constantes de
equilíbrio é possível identificar tendências de formação de compostos em função, por
exemplo, da temperatura e da composição do material a ser processado. Assim, a
obtenção das constantes de equilíbrio de um sistema reacional tal qual um sistema
complexo de gaseificação, grosso modo, definem comportamentos e tendências de
geração de espécies químicas (H2, H2O, CO, CO2, CH4, etc.).
A Figura 48 demonstra o comportamento dos valores das constantes de reação
para cada sistema reacional envolvido no processo de gaseificação. No gráfico, os
elementos gráficos representados por pontos se referem aos valores obtidos com a
modelagem para aquisição das constantes de equilíbrio para a gaseificação no
presente estudo e plotados na Figura 48. Estes dados são confrontados com o estudo
de Gao e Li (2008). No trabalho dos autores, eles simularam o comportamento global
de um reator de pirólise a leito fixo que processa biomassa. Os autores simulam a
pirólise de biomassa variando a temperatura de pirólise de 750K-1400K, buscando
entender a dinâmica das constantes de equilíbrio envolvidas no processo em função
da temperatura.
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Nesse contexto, analisando a Figura 51 é possível avaliar que a produção de
metano (CH4) é tão privilegiada quanto o decréscimo da temperatura reacional, uma
vez que sua constante de equilíbrio diminui seu valor com o acréscimo da temperatura
reacional, Por outro lado, o inverso é percebido para a produção de monóxido de
carbono (CO). Neste caso, a constante de equilíbrio para a reação 3 (referente à
produção de monóxido de carbono) eleva sua concentração de acordo com a
evolução positiva da temperatura de reação.

Figura 51: Validação da Modelagem das Constantes de Equilíbrio para o
Sistema de Gaseificação
Fonte: Autoria Própria Baseado em Gao e Li (2008)

o caso das constantes de equilíbrio referentes à produção de hidrogênio (H2), i.e.,
constantes das reações 1, 2 e 4, estas se comportam antagonicamente em função da
temperatura de reação. Enquanto as reações 1 e 4 são estimuladas com a elevação
da temperatura reacional, a constante da reação 2 é desestimulada com a elevação
da temperatura. Devendo ser intuído que a componente final desse conjunto de
“vetores” de comportamento reacional apresentará a maior magnitude em função não
apenas da temperatura de reação, mas também da ambiência em função da
concentração dos elementos químicos presentes ao sistema no equilíbrio.
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Sendo assim, pode ser inferido pelos valores das constantes de equilíbrio que o
valor final de concentração para o caso do hidrogênio (H2) vai variar de acordo tanto
com a temperatura, quanto com as concentrações de espécies presentes no conjunto
de reações resultante. Logo, tendo sua produção estimulada de acordo com a
elevação de temperatura, em um cenário em que a concentração de metano seja
reduzida e de concentração de monóxido de carbono quase equilibrada com a
produção de hidrogênio.
A Tabela 2 corrobora qualitativamente com a apresentação gráfica e apresenta os
valores dos erros relativos entre o presente trabalho e o trabalho dos pesquisadores
Gao e Li (2008). Também foi considerada a média dos erros encontrados na avalição
unitária de cada temperatura nas respectivas reações de R1 a R5. Importante
ressaltar que os valores dos erros relativos locais não ultrapassam os 10% nos casos
de constantes de equilíbrio com valor absoluto de até 2 unidades (R1 – 900ºC – valor
da constante:1,35) e para os casos de valores de constantes maiores que 30
unidades, os erros absolutos não ultrapassam os 5%.
Tabela 2: Comparação entre o Modelo Executado e a Literatura (Gao e Li, 2008)
Reação 1

Reação 2 (R-IV)

Reação 3

Temp
(K)

(Gao &
Presente
Li,
Modelo
2008)

Erro
Rel
(%)

(Gao
Presente Erro
& Li,
Modelo Rel (%)
2008)

(Gao
Presente
& Li,
Modelo
2008)

Erro
Rel
(%)

900
1000
1100
1200

1,23
1,35
25,42
27,08
310,69
306,49
Média dos erros
(%)

9,17
6,14
-1,37
-

2,27
2,28
1,42
1,43
0,98
0,99
0,71
0,73
Média dos erros
(%)

0,17
0,16
1,68
1,58
10,81
11,28
50,59
52,29
Média dos erros
(%)

-5,52
-6,59
4,21
3,25

4,65

Reação 4

0,76
0,92
1,30
1,93
1,23

1,16

Reação 5 (R-III)

Temp
(K)

(Gao &
Presente
Li,
Modelo
2008)

Erro
Rel
(%)

(Gao
Presente Erro
& Li,
Modelo Rel (%)
2008)

900
1000
1100
1200

2,35
2,26
10,52
10,68
35,99
35,21
Média dos erros
(%)

-4,17
-1,24
-2,22

0,318
0,294
0,095
0,094
0,035
0,034
0,015
0,016
Média dos erros
(%)

2,54

-8,10
-1,06
-1,68
4,13
1,68
Fonte: Autoria Própria
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5.2.1.2. Parte B1- II: Modelagem do Equilíbrio Termoquímico – Modelo 0-D
A análise sobre o equilíbrio termoquímico parece fornecer uma estimativa
satisfatória acerca do máximo de rendimentos que um determinado produto pode
atingir em um dado sistema reacional. Existem dois tipos de modelos de equilíbrio
termoquímico: (i) Modelos que empregam métodos estequiométricos; e, (ii) Modelos
que adotam métodos não estequiométrico (lagrangianos).
O presente estudo é focado no método estequiométrico, o qual define
especificamente o mecanismo de reação que incorpora todas as reações químicas
independentes, além das espécies químicas mais significativas. Sendo abordados os
modelos 0-D, também conhecidos como modelos de equilíbrio termoquímico. Tais
modelos vêm sendo estudados há décadas para o carvão (SPENCER, ORNING e
BIENSTOC, 1973; HUANG e DINCER, 2014). Mais recentemente tem se elevado o
número de estudos com biomassas em geral (ROFOUIE, MOSHKELANI e PERRIER;
et al., 2014; SREEJITH, MURALEEDHARAN e ARUN, 2012; PUIG-ARNAVAT,
BRUno e CORONAS, 2012). E por ser uma modelagem que não considera o
detalhamento da geometria do sistema e tão pouco de passos intermediários, estes
modelos de equilíbrio são utilizados tanto para representar gaseificadores em leito fixo
quanto em leito fluidizado.
O estado de equilíbrio é dado quando é atingido o máximo de conversão em
produtos para uma dada condição reacional. A abordagem de modelagem
empregando reações químicas é definida como uma modelagem de dimensão “zero”
(0-D), pois sequer há variações com o tempo (LI et al., 2001). Além do mais, segundo
BASU (2006), para a modelagem do equilíbrio termodinâmico, não interessa qual o
método que seja empregado, estequiométrico ou não estequiométrico, ambos
convergirão para os mesmos resultados.
Para o desenvolvimento da modelagem foram considerados, por exemplo, 01
mol de biomassa sendo gaseificada com “d” moles de vapor e/ou “e” moles de ar
atmosférico (para a reação com o ar – 1,0 mol de oxigênio e 3,76 moles de nitrogênio).
Ressalta-se que este ar, pode entrar no sistema gaseificador a frio, ou ainda, préTPQB – Escola de Química/UFRJ
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aquecido. Este sistema gaseificador da forma como é aqui apresentado pode ser
representado pela seguinte fórmula química BASU (2006):
Equação 20: Reação Padrão de Gaseificação de Material Carbonáceo

CH aOb Nc  dH 2O vap   e  O2  3, 76 N 2   fH 2O(liq )  gCO2 
Termo1

Termo 3

Termo 2

Termo 4

Termo 5

n1C  n2 H 2  n3CO  n4 H 2O  n5CO2  n6CH 4  n7 N 2
Termo 6

Onde:
O Termo 1, refere-se à composição do material carbonáceo que entra como combustível; este
material pode ser composto por biomassa, carvão ou ainda uma mescla de ambos, formando
uma mistura binária de sólidos combustíveis;
O Termo 2, refere-se à adição de vapor como agente gaseificante;
O Termo 3, refere-se à adição de ar como agente gaseificante, inclusive este mesmo agente
pode ser adicionado ao sistema gaseificador a frio, ou ainda, pré-aquecido;
O Termo 4, refere-se à umidade intrínseca ao material carbonáceo;
O Termo 5, refere-se à adição de dióxido de carbono como agente gaseificante;
O Termo 6, refere-se aos produtos resultantes da gaseificação do material carbonáceo;
Os coeficientes estequiométricos são definidos como n1...n7.

Aqui, a fórmula CHaObNc é a representação química do material carbonáceo
que pode assumir a forma de biomassa, carvão mineral, ou ainda, mescla de ambos.
Os índices “a”, “b”, e “c” são as respectivas razões molares (H/C, O/C, e N/C), sendo
“C”, “H”, “O”, e “N” determinados através da análise elementar da biomassa
respectivamente o quantitativo de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio contido
em cada tipo de material carbonáceo (Quadro 1). Os valores “d”, “e”, “f” e “g” são
parâmetros iniciais de entrada, e o número total de variáveis desconhecidas soma um
total de 05 (cinco) variáveis.
Quadro 1: Obtenção da representação química da biomassa na forma CH aObNc
Elemento

%A.E.

Análise Elementar (A.E)

Elemento

Subscritos

C*:

X’’

X’’/100

X’/PMC

x

X/X

C

1

H*:

Y’’

Y’’/100

Y’/PMH

y

Y/X

H

a

O*:

Z’’

Z’’/100

Z’/PMO

z

Z/X

O

b

N*:

W’’

W’’/100

W’/PMN

w

W/X

N

c

Realizando uma análise qualitativa sobre o processo de gaseificação,
depreende-se que o processo de gaseificação é basicamente composto por uma
etapa de combustão parcial do material carbonáceo onde oxigênio é admitido na
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proporção de 20-30% do volume estequiométrico para queima, considerando neste
cálculo o excesso de ar necessário para a oxidação completa do material.
Os principais agentes gaseificantes passíveis de utilização em um sistema
gaseificador são: água na forma de vapor, oxigênio puro, ar atmosférico, e dióxido de
carbono; é importante notar que todos estes compostos contêm oxigênio em sua
composição. Tais compostos estão compreendidos na composição de gases efluentes
de sistemas combustores e, em consequência, isto nos fornece um bom indicativo de
que tais efluentes gasosos podem ser de algum modo passíveis da apreciação como
agente gaseificante em sistemas gaseificadores.
Assim, por exemplo, neste caso se for realizada a “descrição” de qualquer
matéria carbonácea na regra da composição elementar ou centesimal, i.e., na regra
da fórmula CHaObNc (Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e Nitrogênio) se estabelecerá
condições de sigilo para matéria-prima a ser utilizada nos processos de gaseificação,
inclusive este artifício poderá auxiliar-nos no treinamento das redes neuronais e na
modelagem do equilíbrio termodinâmico a serem adotados no presente estudo. Logo,
se o trabalho for conduzido com misturas binárias, ternárias e até mesmo quaternárias
de material carbonáceo, ao se incorporar a regra CHaObNc, poder-se-á obter - após
cálculos simples de misturas - uma homogeneidade nos dados de entrada relativos à
alimentação a seção de admissão do sistema gaseificador.
Realizando um balanço atômico (balanço de massa) de carbono, hidrogênio,
oxigênio e nitrogênio, obtém-se:
Equação 21: Balanço para o Carbono -

C:

Equação 22: Balanço para o Hidrogênio - H:

Equação 23: Balanço para o Oxigênio -

O:

Equação 24: Balanço para o Nitrogênio - N:

n1  n3  n5  n6  1  g  0
2n2  2n4  4n6  a  2d  2 f  0

n3  n4  2n5  b  d  2e  f  2g  0
c
n7   3,76e  0
2

Considerando ainda “P”, como sendo a pressão estabelecida no interior do
gaseificador. Neste ponto é importante ressaltar que tendo sido validada a
programação de obtenção das constantes de equilíbrio para as reações R-III e R-IV,
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esta programação é acoplada à modelagem do equilíbrio termoquímico (Parte B1-IB).
Assim:

Onde:

yCH 4  P0 
 
yH2 2  P 

Para R-III:

K eq3 

Para R-IV:

𝐾𝑒𝑞2 =

yi 

nj
ntotal

Eq.(25)

𝑦𝐶𝑂2 𝑦𝐻2 𝑃
( )
𝑦𝐶𝑂 𝑦𝐻2𝑂 𝑃0

Eq.(26)

é a fração molar para as espécies químicas “i”.

Sendo ainda: nj o coeficiente estequiométrico de cada espécie química “i” e n total
a soma de todos os coeficientes. Assim:
7

ntotal   n j
j 1

7

ytotal   yi  i  C , H 2 , CO, H 2O, CO2 , CH 4 , N 2
i 1

Logo, para um mecanismo de reação conhecido, a abordagem do método
estequiométrico da modelagem de equilíbrio termodinâmico aqui estabelecido nesta
metodologia, sugere poder predizer o máximo que se pode atingir de rendimento de
um determinado produto desejado, ou ainda, o possível comportamento limitante de
um sistema reacional. A programação da modelagem desenvolvida se encontra no
Apêndice B I.

5.2.1.3. Parte B1-III: Validação da Modelagem do Equilíbrio Termoquímico – 0D
A validade do modelo de equilíbrio formulado foi estabelecida fazendo-se a
comparação entre os resultados obtidos para as composições gasosas previstos no
presente estudo (H2, CO, CO2, CH4 – em base seca), obtidas em condições
semelhantes àquelas composições disponíveis a partir da literatura adotada para o
estudo da gaseificação do bagaço de cana-de-açúcar (FILIPPIS et al, 2004,
PTASINSKI, PRINS e JANSSEN, 2007 e MHILU, 2012).
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É possível adiantar que fica depreendido que pela análise das informações nas
Tabelas de 3 a 5, que o modelo desenvolvido na tese, com respeito à composição
percentual molar dos produtos do gás de síntese gerados, ajustou-se de forma
satisfatória com os dados dos autores
Assim, a etapa de validação foi conduzida empregando como matéria-prima de
teste a biomassa pura da cultura da cana-de-açúcar. Foi escolhido o bagaço de cana,
pois este vem se consolidando paulatinamente como uma alternativa real para se
obter significativos aumentos na geração de energia no Brasil, principalmente de
modo descentralizado por meio das termelétricas.
É importante observar que em território nacional há uma significativa área de
plantio de canaviais – cerca de 969mil hectares - com uma produtividade média por
hectare estimada para a safra 2013/2014 na ordem de 74 toncana/ha (CONAB, 2013).
Aliado a este fato, de acordo com Innocente (2011), sabe-se que dependendo da
variedade da cana-de-açúcar, o teor de fibra pode variar entre 13% e 16% gerando
uma quantidade de bagaço entre 130 kgbagaço/toncana e 160 kgbagaço/toncana, em base
seca e, entre 260 kgbagaço/toncana e 320 kgbagaço/toncana, com 50% de umidade. Ou seja,
considerando uma média de 290 kgbagaço/toncana processada, tem-se que, em média,
a safra 2013/2014 gerou na ordem de 21 milhões de toneladas de bagaço.
Neste contexto e ainda em virtude do reduzido número de publicações no
estado da arte com dados acerca do equilíbrio termoquímico da gaseificação do
bagaço de cana, decidiu-se para efeito de validação, comparar o modelo desenvolvido
no presente estudo com dados experimentais e/ou simulados por outros autores.
Desta forma, a Tabela 3 trata da validação da modelagem e simulação do processo
de gaseificação de bagaço de cana-de-açúcar realizada no presente estudo tomando
por base as mesmas condições operacionais e de alimentação a partir do trabalho de
Filippis e colaboradores (2004). No estudo de Filippis et al (2004), os autores se
objetivaram a demonstrar a viabilidade da empregabilidade do bagaço de cana-deaçúcar no processo de gaseificação em um inovador reator de dois estágios.
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Tabela 3 : Validação do Modelo Frente o Trabalho de Filippis et al (2004)
Bagaço de Cana-de-Açúcar - CH1,6503O0,85664N0,004
Conj. de Dados 1 Previsão 1 Conj. de Dados 2 Previsão
Dados

Filippis et al (2004)

do Modelo

Filippis et al (2004)

2

do Modelo

ER

0,26

0,26

0,49

0,49

S/B

1,90

1,90

2,40

2,40

T(ºC)

800

800

800

800

H2%

54,50

54,98

47,51

46,60

CO%

14,08

8,80

10,62

6,10

CH4%

0,00

0,45

0,00

0,22

CO2%

31,40

35,77

41,91

47,06

RESULTADOS

Erro Quadrático Médio:

3,443

3,458
Fonte: Autoria Própria

Durante os testes realizados por Filippis et al (2004), os pesquisadores
observaram que o uso de uma mistura de AR (O2 + N2) junto com vapor de água,
como agentes de gaseificação, permite a completa gaseificação da biomassa em um
reator de dois estágios.
Neste contexto, analisando-se os dados da Tabela 3, verifica-se que dentro do
perfil de condições operacionais estabelecidas alta concentração de hidrogênio pode
ser obtida, em detrimento à produção de metano. No que se refere à concentração de
metano produzida na presente modelagem, ressalta-se que no experimento
executado por Filippis et al (2004), um catalisador de níquel sobre alumina foi
incorporado ao estudo para viabilizar o consumo de carvões ou alcatrões, bem como
minimizar a produção de metano. Este aspecto não foi contemplado na modelagem
apresentada na presente tese, contudo os valores não se distanciaram dos obtidos
por Filippis et al (2004).
Com isso, entende-se que contemplando os dados da Tabela 3, a modelagem
desenvolvida na presente tese apresentou um comportamento satisfatório,
perfazendo ambas as condições operacionais de fator de ar (ER) e razão de vapor
(SB) adotadas pelos autores Filippis et al (2004) com um reduzido valor de RMSE. Em
adição ao RMSE, ressalta-se que a raiz quadrada do erro quadrático médio (“RootMean Square Error” em Inglês), é usualmente aplicada para expressar a precisão dos
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resultados numéricos com a vantagem de que RMSE representa os valores de erro
nas mesmas dimensões da variável que está sendo avaliada.
A Tabela 4 apresenta o resultado do confrontamento dos resultados obtidos
pela modelagem aqui desenvolvida (APÊNDICE B.I) frente aos resultados
experimentais extraídos do estudo de Ptasinski, Prins e Janssen (2007). No estudo
realizado por estes autores foram apreciadas questões de eficiência termodinâmica,
exergia, bem como questões relativas à influência de diferentes tipos de composições
de alimentação na eficiência dos gaseificadores e nos sistemas de gaseificação.
Sendo concluído pelos autores, que em uma temperatura de gaseificação de 927°C,
com um combustível com razão de O/C inferior a 0,4 é recomendada, enquanto que
para processos de gaseificação com temperatura operacional em torno de 1227ºC, é
preferido o emprego de um combustível com razão O/C inferior a 0,3 (“O” e “C” são
respectivamente, o percentual de oxigênio e de carbono na composição de
alimentação).
Tabela 4:Validação do Modelo Frente o Trabalho de Ptasinski, Prins e Janssen (2007)
Palha de Cana-de-Açúcar:
CH1,4650O0,67330N0,0144

Dados

Conjunto de Dados 1

Previsão

Ptasinski, Prins e

Modelo

Janssen (2007)

ER

0,280

0,280

S/B

0,00

0,00

T(ºC)

659

659

H2%

36,53

35,53

CO%

33,28

33,74

CH4%

1,62

2,7

CO2%

18,34

18,17

RESULTADOS

Erro Quadrático Médio:

2,541
Fonte: Autoria Própria

Na última etapa da validação, exibida na Tabela 5, verificou-se o desempenho
da modelagem do equilíbrio termoquímico da gaseificação para o bagaço de cana de
açúcar frente ao estudo experimental realizado por Mhilu (2012). O referido autor
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elaborou em seu trabalho, um amplo estudo de modelagem e simulação do processo
de gaseificação de biomassa, no caso: casca de arroz, bagaço de cana e tronco de
palmeira.
Tabela 5: Validação do Modelo Frente o Trabalho de Mhilu (2012)
Bagaço de Cana-de-Açúcar: CH1,4719O0,66114N0,003
Conjunto Modelo

Conjunto Modelo Conjunto Modelo Conjunto

Dados 1

1

Dados 2

2

Dados 3

3

Dados 4

4

ER

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

S/B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T(ºC)

527

527

627

627

727

727

827

827

H2%

13,12

14,23

17,90

16,50

20,35

22,33

21,24

22,44

CO%

27,24

25,42

27,28

34,15

26,75

26,63

25,50

28,33

CH4%

2,40

4,43

0,86

1,30

0,11

0,74

0,17

0,28

CO2%

5,79

9,65

6,35

3,00

6,92

8,40

7,5

7,11

Dados

Modelo

RESULTADOS

Erro Quadrático Médio:

2,427

3,891

1,254

1,543

Fonte: Autoria Própria

Em sua pesquisa, Mhilu (2012) comparou seus valores preditos de composição
gasosa resultante da modelagem da gaseificação de casca de arroz, bagaço de cana
e tronco de palmeira com os valores da literatura. No caso da validação constante da
Tabela 5, só o caso da gaseificação do bagaço da cana foi validado.
Pelos resultados publicados na Tabela 5 é possível verificar que os resultados
da modelagem são razoáveis dentro do que é pretendido na tese, e ainda, levando
em consideração todas as hipóteses simplificadoras adotadas. Mesmo havendo
dissonância em alguns pontos isolados, onde os valores para o erro quadrático médio
assumiu valores até 100% maiores relativamente aos valores obtidos para a
modelagem e temperaturas mais elevadas (727ºC e 827ºC), como pode ser
observado nos casos avaliados em temperaturas baixas (527ºC e 627ºC).
Neste contexto, pela própria avaliação do trabalho de Mhilu (2012), mais
especificamente a partir do conteúdo da tabela 8 de sua publicação, é possível
observar que o autor realizou validação de sua modelagem de gaseificação de
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madeira com outros 03 estudos que abordavam igualmente tal modalidade de
gaseificação. E pela análise realizada, observa-se que os valores dos erros
quadráticos médios (RMSE) dos experimentos (calculados à parte) assumem
grandezas que variam de 2,33% a 6,33%. Mesmo com estes valores para o erro, o
autor entende que sua modelagem está adequadamente validada.
5.2.1.4. Parte B1 - IV: Avaliação dos Efeitos da Variabilidade Paramétrica
Operacional no Processo de Gaseificação
Depois da validação do presente modelo, um estudo de variabilidade
paramétrica operacional do processo de gaseificação foi conduzido considerando os
efeitos da variação do equivalente em ar (ER – do inglês: “Equivalence Ratio”), da
umidade da alimentação, da temperatura de gaseificação e da razão entre
vapor/biomassa, sobre a composição dos gases produzidos durante o processo de
gaseificação. Buscando obter o entendimento das tendências e perfis de geração de
componentes gasosos durante o processo de gaseificação do bagaço da cana.
A escolha destas variáveis não ocorreu ao acaso. o presente estudo teve seu
embasamento a partir do trabalho de Schuster et al. (2001), onde o autor realizou um
estudo de modelagem e simulação de uma unidade de gaseificação fluidizada com
um queimador acoplado (“Dual Fluidized-bed Gasification”). Em uma parte de seu
estudo, Shuster e seus colaboradores (2001) realizaram uma investigação acerca da
sensibilidade paramétrica das variáveis presentes no sistema de gaseificação em
foco. Assim, na figura 6 de seu estudo, foi mostrado que parâmetros, tais quais:
temperatura de gaseificação; agente de gaseificação (ar; vapor; oxigênio, etc.);
conteúdo de oxigênio disponibilizado ao sistema; e, umidade da alimentação;
aparentemente se comportam com grande relevância no sistema gaseificador.
Desta forma, tais parâmetros foram analisados no presente estudo de tese. Na
presente investigação foram obtidas as predições de valores máximos de
concentração para os principais gases efluentes da gaseificação (H2, CO, CH4, CO2).
e em adição, foram investigados os efeitos da variação de parâmetros operacionais,
bem como da composição da alimentação, na forma da análise do processo de cogaseificação de biomassa (bagaço) com carvão mineral (tipo Candiota), sob
condições operacionais referidas no trabalho de Pacheco (2013) – Anexo 3.
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Assim, para a realização dos testes de variabilidade paramétrica operacional
do processo de gaseificação do bagaço da cana, adotou-se a modelagem 0-D descrita
anteriormente, aplicando para os cálculos da presente etapa, os seguintes dados da
literatura (Tabela 6):
Tabela 6: Caracterização da Alimentação Empregada no Estudo de
Variabilidade Paramétrica Operacional do Processo de Gaseificação
Análise Elementar do Bagaço de Cana - Fórmula Centesimal:
CH1,4668O0,74293N0,006
C%

H%

O%

45,57

5,57

45,14

N%

Umidade%

0,31
18
Fonte: de Souza (2013)

Análise Elementar do Carvão Candiota - Fórmula Centesimal:
CH0,9064O0,186N0,0181
C%
33,10

H%
2,50

O%
8,20

N%
0,70

Umidade%
15

Fonte: Pacheco (2013) – ANEXo 3:

a) Análise da Variação da Temperatura:
A temperatura de reação parece ser uma das variáveis operacionais mais
importantes de um sistema de gaseificação, uma vez que a temperatura afeta
intimamente o desempenho da gaseificação tanto do carvão quanto da biomassa,
devido à sua influência sobre as reações químicas, quer seja endotérmica ou
exotérmica (Figura 52).

Figura 52: Principais Reações Endotérmicas e Exotérmicas em Sistemas Gaseificadores
Fonte: Adaptado de Lazarinos (2007), p.62
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Assim, ainda de acordo com o princípio de Le Chatelier, nos casos de reações
endotérmicas, o aumento de temperatura deslocará o equilíbrio em direção aos
produtos da reação, enquanto que, se caso a reação mais favorecida for a reação
exotérmica, o crescimento da temperatura de reação deslocará o equilíbrio em direção
aos reagentes da reação. Logo, como nos sistemas de gaseificação, conjuntos de
reações exotérmicas e endotérmicas se cruzam a todo instante, depreende-se que a
temperatura assuma papel mais que relevante neste cenário (Figura 52).
Diante do exposto, foi investigado o comportamento das curvas presentes no
gráfico da Figura 53. A dita figura trata do resultado para a modelagem de um sistema de
gaseificação processando bagaço de cana-de-açúcar com a formula centesimal definida
por CH1,4668O0,74293N0,006, em condições operacionais tais quais: umidade (18%) e
equivalente em ar (ER=0,2), variando a temperatura de reação e as condições de razão
vapor/biomassa entre: S/B=0 (sem vapor); e, S/B=1.
CH1,4668O0,74293N0,006

Figura 53: Efeitos da Variabilidade Paramétrica Operacional da
Temperatura sobre o Processo de Gaseificação do Bagaço de
Cana-de-açúcar
Fonte: Autoria Própria

Nota-se pelas curvas observadas na Figura 53, que em temperaturas elevadas, de
fato, a formação de produtos (H2 e CO) sobrevindos a partir de reações endotérmicas
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são favorecidos, enquanto que produtos (CH4 e CO2) advindos de reações
exotérmicas não parecem ser tão beneficiados com o aumento.
O efeito da temperatura em sistemas de gaseificação tem sido estudado por
muitos investigadores (SREEJITH, MURALEEDHARAN e ARUN, 2014; GHASSEMI
e SHAHSAVAN-MARKADEH, 2014; MENDIBURU, CARVALHO e CORONADO,
2014; NGUYEN et al, 2010). Grosso modo o que se percebe é que o aumento da
temperatura favorece fortemente a formação de hidrogénio e monóxido de carbono,
em detrimento à redução de hidrocarbonetos, tais como metano e alcatrões,
conduzindo, por exemplo, à redução no conteúdo de óleos ou líquidos no produto
gasoso em temperaturas acima de 1000K.
Ainda avaliando a Figura 50, é possível observar pelos dados dispostos no gráfico,
que em termos de se obter um máximo para a produção de H2, em detrimento da
redução da produção de metano, depreende-se que a faixa de temperatura ótima para
operação de um sistema gaseificador que opera nas condições de reação acima préestabelecidas, processando bagaço de cana, estabelece-se entre 1000K e 1250K
(727ºC e 977°C). E que valores máximos percentuais de quase 50% em termos de
concentração de H2 são obtidos para a faixa de temperatura entre 1000K-1100K,
considerando processos que operem com injeção de vapor combinada a injeção de
ar atmosférico (O2+N2).
Entende-se que, em se tratando de se utilizar a gaseificação do bagaço da cana
para fins de produção de químicos (gás de síntese), vê-se pelos resultados da
modelagem, que os processos com vapor podem operar em toda faixa de temperatura
analisada (800K-1400K), parecendo ser mais propícios à geração de químicos, devido
à alta razão entre H2/CO, que por sua vez, favorece as reações como as reações de
Fischer-Tropsch.
No tocante aos processos de gaseificação do bagaço com ausência de vapor,
operando apenas com ar atmosférico (O2+N2), tais processos sequer alcançam a
marca dos 40% de concentração de H2 gerado, bem como também não atingem
valores maiores que a unidade para a razão entre H2/CO. Como resultado desse perfil,
processos de gaseificação da biomassa da cana-de-açúcar (bagaço) parecem ser
TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

162

especialmente recomendados à produção de energia térmica, principalmente, se
mantida todas as condições operacionais desta modelagem e preservada a faixa entre
as temperaturas de 800K-1050K, que aparenta ser tão favorável à geração energética,
inclusive pela notória presença de CH4 nessa faixa de temperatura.
b) Avaliação da Variação da Umidade:
Juntamente com a temperatura, a umidade é um relevante parâmetro em sistemas
de gaseificação. Sua importância advém do fato de que altos conteúdos de água
intrínsecos à matéria-prima dificultam enormemente o processo de queima, quer seja
combustão ou gaseificação (combustão parcial), uma vez que é alto o gasto
energético para se processar um material carbonáceo cujo teor de umidade seja
elevado. Isto por que a água contida no material “rouba” parte desta energia para sua
evaporação. Contudo, alguns pesquisadores analisam e afirmam que existe um ponto
ótimo para o valor da umidade (MCKENDRY, 2002; RAMANAN et al, 2008;
DEJTRAKULWONG e PATUMSAWAD, 2014).
A Figura 54 a seguir trata dos resultados da modelagem estequiométrica do
processo de gaseificação do bagaço de cana, tendo como foco, a análise dos efeitos
da variabilidade paramétrica operacional do fator “Umidade” sobre o cenário da
gaseificação da biomassa da cana.
CH1,4668O0,74293N0,006
(a) Processo Sem Vapor

(b) Processo Com Vapor

Figura 54: Efeitos da Variabilidade Paramétrica Operacional da Umidade sobre o Processo
de Gaseificação do Bagaço de Cana-de-açúcar
Fonte: Autoria Própria
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Nos gráficos da Figura 54 foram plotados os comportamentos de produção de
gases (H2, CO, CH4 e CO2, em base seca) resultantes da modelagem estequiométrica
do sistema de gaseificação da biomassa da cana-de-açúcar com fórmula elementar
CH1,4668O0,74293N0,006

em função da elevação gradual da variável Umidade (0%-45%),

considerando ainda, valor fixo para o equivalente em AR (ER=0,2) e temperaturas de
operação de 800K, 1100K e 1400K. Com isso, na Figura 54(a) se desenvolve o
processo em condições de ausência de vapor (SB=0), enquanto na Figura 54(b) se
desdobra o processo em condições de presença de vapor (SB=1).
Assim, pela análise das curvas constantes na Figura 54, depreende-se que a
presença de umidade impacta significativamente o processo de gaseificação sem
injeção de vapor (com SB=0), fato observado pela significância da inclinação das
curvas em todas as composições sem injeção de vapor. Contudo, não se verificam
impactos significativos no comportamento das composições percentuais observadas
no gráfico da Figura 54 (b), o que pode representar que o processo de gaseificação
do bagaço com injeção de vapor é muito menos sensível à presença de umidade, uma
vez que não se percebe grandes alterações em termos de inclinação das curvas do
hidrogênio, do metano, e do monóxido e dióxido de carbono, frente às mudanças
constatadas nas curvas da Figura 54 (a).
As curvas da Figura 54 (b) fornecem uma possibilidade de explicação ao passo
que fica clara que a umidade pouco impacta o sistema com vapor (estabelecida
saturação de água). Entretanto, na ausência do vapor, a presença de moléculas de
água incrementa a produção de H2, na forma como mostram as curvas da Figura 54
(a) sem vapor.
Assim, fica sugerido que a umidade facilita a formação de hidrogénio, mas reduz
a eficiência térmica, uma vez que um aumento no teor de umidade no material
carbonáceo implica diretamente que uma maior massa de água deve ser vaporizada
para ocorrer a combustão ou a etapa de gaseificação. Conduzindo na sequência à
redução na temperatura máxima do processo e da taxa de consumo da alimentação.
Em ambos os casos, este comportamento afeta frontalmente a velocidade do
processo em termos estequiométricos e termoquímicos.
TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

164

No tocante à analise em relação ao comportamento da produção percentual dos
gases (H2, CO, CH4 e CO2 em base seca) em função das temperaturas adotadas,
verifica-se que quase não há diferenças significativas entre às temperaturas de 1100K
e 1400K, em ambos os gráficos. Contudo, entre os gráficos da Figura 54 (a) e da
Figura 54 (b), é possível constatar que em termos de concentração percentual a
produção de H2 é significantemente mais elevada, alcançando um patamar percentual
de mais de 50% em valores máximos. Inclusive, independentemente do percentual de
umidade adotado para o bagaço simulado.
No caso do metano (CH4), o perfil de concentração percentual é quase nulo em
todos os pontos de umidade considerados para as temperaturas de 1100K e 1400K,
só havendo considerável alteração para a temperatura de 800K na condição com
incorporação de vapor. E em relação à concentração percentual do monóxido de
carbono (CO), verifica-se que em ambas as condições, com e sem vapor, a
concentração parece ser desprivilegiada em função da elevação da umidade no
sistema de gaseificação.
Vindo a corroborar com o presente estudo, Mckendry (2002) mostra que um
combustível sólido com conteúdo de umidade superior a 30% não é aconselhável o
uso para fins energéticos em sistemas tradicionais de gaseificação. Isso porque é
necessário fornecer calor para evaporar a umidade do combustível antes de se iniciar
a etapa de gaseificação propriamente dita, reduzindo na sequência a temperatura na
zona de oxidação, o que faz com que o craqueamento de hidrocarbonetos para a zona
de pirólise ocorra de forma incompleta desperdiçando a maior parte do potencial
térmica do combustível. Por isso que é importante controlar o teor de umidade do
combustível sólido, pois tanto a qualidade do gás, como a operação do gaseificador,
são afetados.
Ainda segundo Mckendry (2002), por outro lado, através da reação de gas-shift
(deslocamento de água-gás), o vapor de água na presença de CO, reage aumentando
o teor de H2 e CH4 em proporções distintas. Devendo para isto, o teor de umidade do
combustível primário, estar entre 10% e 15% (MCKENDRY, 2002).
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Ao fim, mais uma vez, pela análise dos gráficos das Figuras 51(a) e (b) se percebe
a clara predileção para fins de produção energética dos processos de gaseificação de
bagaço sem vapor, em detrimento da aparente vocação dos processos com vapor à
produção de produtos químicos via rota, por exemplo, de Fischer-Tropsch que
emprega das razões de H2/CO maiores que 2.
c) Avaliação da Variação do ER (Equivalente em ar):
A razão de equivalência em ar ou equivalente em ar (ER) é uma das variáveis
operacionais mais importantes da gaseificação da biomassa com o ar. É definida
como a relação efetiva entre a massa de ar utilizada no processo (kg) e a massa (kg)
de alimentação empregada dividido pela relação estequiométrica de ar/biomassa
requerida para a queima completa da mesma alimentação.
O equivalente em ar (ER) é uma variável empregada em sistemas de combustão
para definir o quanto de oxigênio efetivo se entrega ao processo de queima e pode
ser fornecida diretamente ou não, como pode ser observado na modelagem descrita
no Apêndice B I. o valor de ER empregado em geral é fornecido diretamente de acordo
como o caso, contudo, há situações onde o mesmo deve ser calculado.
Nestes casos, deve ser entendido que o ER pode ser definido como o quociente
entre a razão ar-combustível real e a razão ar-combustível estequiométrica, que por
sua vez, podem ser obtidas, respectivamente, no caso da razão real pela simples
divisão entre a massa de ar (Mar) ou oxigênio puro (MO2) e a massa de combustível
(Mcomb)

empregados

no

processo.

Já

no

caso

da

razão

ar-combustível

estequiométrica, esta pode ser obtida em função dos percentuais de carbono [C%],
hidrogênio [H%], oxigênio [O%] e enxofre [S%] contidos na alimentação, por uma das
seguintes formas (GARCIA, 2002 – p.153-154):
 Se no cálculo for usado massa de ar (Mar) estequiométrico – kg/kg de combustível:
Mar=11,53*[C%/100] + 34,56*( [H%/100] – [O%/100]/8) ] + 4,32*[S%/100] + 2,46*[N%/100]

Eq.(27)

 Se no cálculo for usado O2 puro (MO2) estequiométrico – kg/kg de combustível:
MO2=2,667*[C%/100]+8*[H%/100] +[S%/100] – [O%/100]
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De um modo geral, é compreensível que elevados valores de ER signifique dizer
que mais ar (ou O2) está sendo fornecido para o processo de queima. E de forma mais
específica para o presente estudo, deve ser entendido para o caso do fornecimento
de mais ar para dentro do sistema de gaseificação. Grosso modo, é possível inferir
que o ER seja um fator essencial que afeta claramente o desempenho do processo
de gaseificação.
Pela observação de alguns pesquisadores, entende-se que o valor atribuído para
o ER em termos, por exemplo, de gaseificação de biomassa, oscila entre 0,1 a 0,40,
devendo ser considerados os valores ótimos, aqueles compreendidos entre 0,18
<ER<0,37, de acordo com as especificidades das matérias-primas empregadas.
Ainda, pela análise dos estudos, depreende-se que um valor de ER muito pequeno
parece ser desfavorável ao processo de gaseificação de um modo geral, pois diminui
muito a temperatura de reação.
Contudo, se o valor de ER aumenta muito, as reações de combustão (exotérmicas)
são beneficiadas liberando mais calor para o meio reacional, e que, por sua vez,
resulta em uma temperatura mais elevada no interior do gaseificador, tendendo a
conduzir todo o sistema de gaseificação ao sistema de combustão (NARVAEZ et al.,
1996; ATHANASIOU et al, 2007; LI, ZHANG e BI, 2010; LV et al, 2013; SKOULOU e
ZABANIOTOU, 2013).
Diante do exposto, analisou-se a Figura 55, a qual condensa graficamente os
resultados da modelagem da gaseificação da biomassa da cana (bagaçoCH1,4668O0,74293N0,006) pondo em foco os efeitos da variabilidade paramétrica
operacional da razão de equivalente em ar (ER) sobre o processo. Para a criação do
gráfico da Figura 55 foram fixadas as variáveis referentes à umidade (18%), razão
vapor/biomassa

(SB=0)

e

composição

alimentação

(Fórmula

Elementar

-

CH1,4668O0,74293N0,006), e foram variadas as variáveis de temperatura e ER (equivalente
em ar atmosférico).
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CH1,4668O0,74293N0,006

Figura 55: Efeitos da Variabilidade Paramétrica Operacional do
Equivalente em ar (ER) sobre o Processo de Gaseificação do
Bagaço de Cana-de-Açúcar
Fonte: Autoria Própria

A Figura 55 apresenta os resultados de uma modelagem executada para o
processo de gaseificação no formato gráfico, considerando os efeitos da variabilidade
paramétrica operacional da razão de equivalente em AR (ER) sobre o Processo de
Gaseificação do Bagaço de Cana-de-Açúcar.
Ainda, pelo gráfico da Figura 55, verificou-se que a oferta de oxigênio para reação
de gaseificação, na forma do aumento do ER (de 0,1 a 0,4), trouxe consigo
consequências visíveis para as composições percentuais dos gases. Uma das
consequências mais evidentes é a observância de que à medida que a temperatura
se eleva e o ER também, as concentrações de hidrogênio (H 2) e metano (CH4) se
reduzem. Há duas causas plausíveis para essa condição: (a) provavelmente houve
consumo dos produtos de reação pelo oxigênio disponibilizado no sistema
incorporado com o aumento do ER; ou ainda, (b) pelo consumo do H 2 e CO2 pela
reação reversa de gás-shift, produzindo maior concentração de monóxido de carbono
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(CO) como observado nas curvas; por fim, (c) pode estar havendo uma associação
das duas condições (a) e (b).
A condição (b) pode justificar, por exemplo, a observação realizada de que, com a
evolução e o crescimento da temperatura de reação a partir dos 1000K, apenas o
monóxido de carbono acompanhou tal crescimento no sistema reacional, restando a
todas as outras composições percentuais dos elementos H 2, CO2 e CH4 igualmente
decaírem.
Por outro lado, à medida que a temperatura se eleva e o ER diminui, percebe-se
que a concentração de dióxido de carbono (CO2) se reduz dando lugar aos
percentuais crescentes de monóxido de carbono, em virtude da restrição de O 2
imposta intrinsecamente ao processo de gaseificação e indicado pelo baixo valor de
ER=0,1 (combustão parcial), mantendo assim, a condição de balanço de massa entre
espécies químicas.
No cenário de modelagem da gaseificação apresentado pelo gráfico da Figura 52,
o valor da composição percentual do hidrogênio no processo não atinge valores muito
elevados (máximo de 45%), mesmo na melhor condição de todas (ER=0,1;
Temperatura=1100K; Umidade=18%; SB=0). E no tocante à relação entre H2/CO,
com o foco na geração de energia, é possível estabelecer que praticamente em toda
faixa de temperatura avaliada existe possibilidade de aproveitamento dos gases para
fins energéticos, com exceção da faixa de temperatura entre 800K a 1000K e ER=0,4,
em que há razão entre H2/CO maior que a unidade.
Portanto, seria sensato propor pelos resultados da simulação realizada, que para
o sistema de gaseificação de bagaço sem vapor, os valores de ER compreendidos
entre 0,1 e 0,2 (para as temperaturas entre 1000K -1200K) sejam entendidos como
os valores de ER mais adequados para a produção de hidrogênio (H2). Por outro lado,
visando uma produção energética, como vistas em processos, por exemplo, de IGCC
(termelétricos), deve ser mantida a razão de ER na faixa de 0,1-0,15 e o intervalo de
temperatura reduzida para o intervalo de 900K -1100K.
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d) Variação da Razão de Vapor/Alimentação (S/F):
A predição da composição percentual dos produtos gasosos da gaseificação do
bagaço da cana com vapor é exibida no gráfico da Figura 56. Neste gráfico são
demonstrados os perfis e comportamentos da composição gasosa percentual em
função da variação da temperatura e da variabilidade da razão de admissão de vapor
à biomassa processada (S/B – do inglês: “Steam/Biomass”).
No gráfico da Figura 56 foram inseridos dados referentes aos resultados da
simulação da modelagem estequiométrica 0-D estabelecida na presente tese,
considerando para isso os efeitos da variabilidade paramétrica operacional da razão
de vapor/alimentação (S/B) sobre o processo de gaseificação do bagaço de cana-deaçúcar em função da temperatura. Desta forma, os parâmetros fixados no presente
estudo foram: (i) equivalente em ar (ER=0); (ii) Umidade (18%); e (iii) alimentação
(bagaço- CH1,4668O0,74293N0,006). Já os parâmetros que variaram na investigação foram:
Temperatura (800K<T<1400K); e, razão vapor/biomassa (0,5<S/B<4).
CH1,4668O0,74293N0,006

Figura 56: Efeitos da Variabilidade Paramétrica Operacional da Razão
de Vapor/Alimentação (S/F) sobre o Processo de Gaseificação do
Bagaço de Cana-de-açúcar
Fonte: Autoria Própria
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Pela análise das curvas do gráfico da Figura 56, percebe-se nitidamente que a
injeção de vapor como agente exclusivo de gaseificação, promoveu uma elevação
significativa na concentração de H2 no sistema reacional, conduzindo à produção do
gás ao patamar de aproximadamente 60%. Em nenhum outro caso do presente
estudo a produção de hidrogênio foi tão acentuada. Restando claro, a partir das curvas
do gráfico acima, que o processamento do bagaço por gaseificação exclusiva com
vapor é extremamente benéfico, no tocante à produção de hidrogênio.
Neste contexto, vale salientar que, a reação de gas-shift parece desempenhar
papel muito relevante sobre no sistema reacional da gaseificação do bagaço uma vez
que, apesar de ser uma reação exotérmica e por conseguinte, ser desprivilegiada pelo
aumento da temperatura, observa-se que pela injeção de vapor (H2O) naturalmente e
independentemente das questões térmicas, o equilíbrio se desloca no sentido dos
produtos (mesmo que lentamente com o avanço da temperatura). Esse entendimento
parece justificar os seguintes fenômenos: (a) alta produção de hidrogênio; (b) alta
razão entre H2/CO (CO reduzido com aumento de S/B); (c) elevação dos níveis de
concentração de CO2 com o aumento dos valores de S/B.
Além disso, ainda sob a análise da Figura 56, pesa também o fato de que a
produção de monóxido de carbono (CO) no mesmo cenário ficou muito aquém da
produção de H2, considerando para isso a faixa de temperatura de 800K a 1400K e a
condição de S/B:4. Nesta condição, os valores máximos para a razão H 2/CO
facilmente ultrapassaram o valor de 03 unidades, o que conduz ao entendimento de
que para o caso da gaseificação do bagaço da cana de açúcar exclusivamente com
vapor, a adoção de valores elevados para a relação S/B (S/B≥2,0) em faixas de
temperaturas indo de 800K a 1200K, parecem ser recomendados se o objetivo final
for a produção de químicos (gás de síntese – rota de Fischer-Tropsch), e não, a
produção energética.
Por último, realizando uma análise sob o foco de geração térmica é possível
depreender pelos dados analisados que as condições entre 0,5<S/B<2,0 e
temperaturas entre 1000K<T<1200K, são as mais propícias à geração de energia
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térmica, inclusive tendo em vista que a concentração de metano (CH4) é quase
irrelevante neste cenário.
e) Variação da Composição da Alimentação – Mescla: Biomassa + Carvão
Nesta seção são apresentados os principais resultados para o estudo aplicado da
modelagem estequiométrica do equilíbrio termoquímico para a co-gaseificação de
biomassa (bagaço) e carvão (Candiota) que são apresentados na Tabela 6.
o estudo da co-gaseificação empregando biomassa e carvão vem ao encontro das
considerações preliminares obtidas na Parte A do presente estudo. Sendo assim, no
trabalho foram aportadas tendências tecnológicas para os próximos anos na área de
geração de energia. Dentre as principais tendências estava inclusa o emprego de
mesclas (carvão/biomassas ou biomassa/biomassa) para fins de produção de energia
adotando a tecnologia de gaseificação como “background” tecnológico do
processamento energético.
Isto posto, no presente estudo de modelagem e simulação do processo de cogaseificação foi mantida a mesma biomassa empregada nos estudos anteriores, no
caso o bagaço (CH1,4668O0,7429N0,006), e acrescido em distintas proporções, o carvão
Candiota do estudo de Pacheco (2013) – Tabela 7.
A Tabela 7 incorporou os principais resultados para a modelagem
estequiométrica e simulação de um processo de co-gaseificação de bagaço e carvão.
No referido estudo, foram consideradas condições paramétricas fixas para todos os
experimentos de modelagem. Ao todo foram 07 experimentos computacionais de
modelagem e simulação identificados por siglas, tais como: BC (Bagaço de Cana) e
CC (Carvão Candiota); além de serem identificados pelas proporções que cada
alimentação na mescla em análise, por exemplo: BC 100% (100% de Bagaço); CC100%
(100% de Carvão Candiota); BC50%CC50% (50% Bagaço+50%Candiota).
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Tabela 7: Resultados da Modelagem e Simulação do Proceso de Cogaseificação Termoquimica da Mescla de Bagaço de Cana-de-Açúcar e
Carvão em Distintas Condições de Proporção Percentual de Mescla

Fonte: Autoria Própria

Santos, D.A.
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No tocante às condições operacionais estabelecidas para a simulação foram
adotadas as mesmas condições observadas no estudo experimental de Pacheco
(2013) – ver: Anexo 3 da tese - ou seja: (i) temperatura fixada em 900ºC (1173K); (ii)
ER=0,375; (iii) com vapor - S/B:0,129. Variando-se o percentual de carvão que foi
mesclado à biomassa. Logo, esta iniciativa serviu tanto para validar a modelagem
junto ao trabalho de Pacheco (2013), quanto para oferecer um horizonte de prova ao
presente estudo.
Diante do exposto, parece oportuno informar que apesar de alguns dados de
modelagem destoantes (CO e CO2), no geral a modelagem foi satisfatória em face ao
estudo de Pacheco (2013), haja visto o valor de RMSE de 4,3% para o conjunto de
dados obtidos e analisados. Presume-se ainda, que quando for realizada uma
modelagem considerando a mescla entre biomassas e carvões, atenção deve ser
dada à formulação da equação que rege o elemento carbono dentro da modelagem.
Ressalta-se ainda, que a modelagem desenvolvida na presente tese foi
direcionada à gaseificação de biomassas e suas mesclas, com fórmula elementar
definida por CHaObNc, não focada à gaseificação de carvões puros, que por sua vez,
possuem níveis de concentração de oxigênio muito baixos e nitrogênio e enxofre muito
elevados. Do contrário, para ser contemplada plenamente para carvões puros, haveria
necessidade de um reforço, por exemplo, na parte reacional da modelagem das
constantes de equilíbrio de forma que fossem consideradas as constantes de
equilíbrio de outras reações heterogêneas entre carbono e gases, além da reação de
metanação (C+2H2<=>CH4).
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5.2.1.5. Considerações Finais da Parte B1
Desta forma, ao fim do estudo da Parte B1 são listadas abaixo as principais
considerações feitas tendo em vista os resultados dos experimentos de modelagem
estequiométrica e simulação do processo de co-gaseificação do bagaço com carvão
Candiota:


Mesmo considerando os pontos negativos, a modelagem executada para
simular a co-gaseificação de bagaço e carvão Candiota parece ser
adequada;



O Incremento de carvão ao sistema de co-gaseificação, conduz à elevação
da parcela de nitrogênio nos gases na saída, o que confere problemas de
"furto" de energia pelo N2 efluente do sistema;



Nas condições operacionais estabelecidas a elevação da concentração de
carvão à mescla parece diminuir a concentração de hidrogênio produzido,
ao passo que eleva a concentração de metano (CH 4) e monóxido de
carbono (CO);



Nas diluições de bagaço ao carvão na ordem de 10-50% (BC10%CC90% BC50%CC50%) parece haver algum efeito sinérgico de manutenção do perfil
de concentração dos gases combustíveis (e.g. H2: 20,6%-19,8% - menos
de 1% de variação) - inclusive também, na manutenção da concentração do
nitrogênio (e.g. N2: 47,2%-48,9% - cerca de 1,7% de variação).



Considerando as razões de H2/CO obtidas no estudo, para as diluições de
bagaço ao carvão na ordem de 10%-50% (H2/CO<1), e, tendo ainda, o foco
na produção energética, depreende-se pelos dados obtidos que, parece ser
recomendável a inserção de bagaço ao processo de gaseificação de carvão
nas proporções de 10%-50%, ao passo que também parece interessante
promover a inserção de até 25% de carvão à matriz de produção energética
a partir do processo de gaseificação de bagaço, uma vez que, além do
presente estudo ter apontado danos ou prejuízos com a prática da cogaseificação, sob o ponto de vista das questões relativas à sazonalidade de
produção do bagaço, tal tomada de decisão de diluição em ambos os
processos parece ser acertada para fins ambientais.
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5.2.2.. Parte B2 – Modelos e Simulação por Redes Neuronais:
Na parte anterior, um modelo estequiométrico de equilíbrio termoquímico da
gaseificação de biomassa foi desenvolvido e considerado válido, com um nível de
aproximação satisfatório. Todavia, na presente seção, um estudo de modelagem e
simulação

de

sistemas de

gaseificação

empregando

redes neuronais foi

implementado.
para o desenvolvimento desta parte foram considerados os conteúdos
expostos no estado da arte descrito nesta tese, no que tange às redes neuronais como
ferramentas de modelagem e simulação, bem como, considerando o resultado do
estudo prospectivo, cujo direcionamento foi dado: (a) a sistemas gaseificadores a leito
fluidizado atmosféricos; (b) hidrodinâmica restrita aos regimes borbulhantes,
turbulento e circulante; (c) ao processamento energético de biomassas e mesclas,
sendo as mesclas compostas por blendas entre biomassas ou por blendas de
biomassas com carvões, coques, turfas, borras, etc.; (d) não havendo distinção entre
agentes gaseificantes, nem de tipos de biomassas empregados.
Tendo o posicionamento de adoção de reatores a leito fluidizado, verificou-se
pela literatura (PUIG-ARNAVAT et al, 2010), que devido às questões de menor
velocidade de escoamento de fluidos e maior tempo de residência/contato entre gássólido, a modelagem via equilíbrio termoquímico parece ser mais indicada a reatores
a leito fixo, do que, por exemplo, a reatores a leito fluidizado, onde a hidrodinâmica de
escoamento difere bastante daquela observada em leitos fixos. Assim, para a
condição de gaseificação fluidizada, depreendeu-se ser necessário adotar outro tipo
de abordagem, no caso, uma modelagem suportada em redes neuronais.
Uma rede neuronal é um ferramental importante na área da modelagem e
simulação de processos complexos. Concebida para mimetizar a estrutura neural do
cérebro humano por meio de cálculos matemáticos, a rede neuronal “aprende” durante
fases de treinamento, onde lhe são apresentadas as relações existentes, por exemplo,
entre as entradas e as saídas de um dado sistema. O número de neurônios adotados
em uma rede é variável e subdivididos em três camadas distintas: (1) uma camada de
entrada; (2) uma (ou duas) camada(s) oculta(s); e (3) uma camada de saída. Os
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neurônios da(s) camada(s) oculta(s) incorporam funções de transferência lineares e
não-lineares,

que

em

verdade

são

funções

matemáticas,

utilizadas

para

adequar/modelar as interconexões e correlações complexas observadas a partir dos
treinos (HAYKIN, 2001).
No âmbito dos sistemas de gaseificação, é sabido que há décadas, as redes
neuronais são aplicadas ao estudo da modelagem e simulação de tais sistemas (e.g.
MIKULANDRIC et al, 2014; PUIG-ARNAVAT et al, 2013; SREEJITH et al, 2012; GUO
et al, 1997). Elas são capazes de tratar muitas inter-relações não-lineares e conciliar
comportamentos, por vezes, bastante complexos, entre entrada e saída. Podendo
predizer inter-relações, tais como: (I) Entrada - (i) Tipo das matérias-primas
empregadas; (ii) condições operacionais adotadas; (iii) tipos de equipamentos; com,
(II) Saídas - (i) Composição percentual dos gases (H2, CO, CO2, CH4), por exemplo.
Nesta mesma panorâmica, contudo, com foco direcionado a reatores a leito
fluidizado, é possível verificar que existem outras investigações sobre a modelagem
de processos de gaseificação em leito fluidizado empregando redes neuronais. Foram
identificados 09 (nove) estudos, divididos entre modelagem de gaseificação fluidizada
de biomassas (PUIG-ARNAVAT et al, 2013; De SOUZA et al, 2012; CARRASCO,
SANCHEZ e CARLOS-HERNANDEZY, 2012; NEMER, 2010; BROWN, FUCHINO e
MARÉCHAL, 2007; GUO et al, 2000) e de carvões (CHAVAN et al, 2012; NOUGUÉS
et al, 2010; GUO et al, 1997).
Observa-se que em termos de semelhança, é possível destacar que: (i) todos
apresentaram um número de elementos de treino pequeno (<100 elementos); (ii) em
nenhum dos estudos avaliados foram empregadas as redes neuronais para a
modelagem e simulação da gaseificação fluidizada de mesclas (Biomassas com
Carvões); (iii) com exceção do estudo realizado por de Souza et al (2012), nenhum
outro estudo previu análises de otimização paramétrica.
Desta

forma,

no

presente

estudo

de

tese

algumas

características

diferenciadoras do estado da arte são observadas, uma vez que o mesmo empregou
um quantitativo de quase 950 elementos de treino, extraídos após a análise de cerca
de 3000 documentos divididos entre literatura acadêmica (artigos, dissertações e
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teses) e literatura patentária (patentes e pedidos de patentes). Focalizando tais
informações, especificamente, para o processo de gaseificação fluidizada tanto de
biomassas, quanto de carvões minerais, em estado puro ou estado de mesclas, que
empregavam ou não vapor como agente de gaseificação. Seguindo a clara orientação
da etapa anterior da prospecção tecnológica obtida na primeira parte da tese.
No tocante à obtenção dos resultados, para a avaliação do desempenho das
redes geradas foram utilizadas as medidas da raiz quadrada do erro quadrático médio
(RMSE – “Root Mean Squared Error”) e o coeficiente de regressão (R2), como
indicadores da melhor capacidade de predição das redes (de SOUZA JR et al, 2012;
BOARETO, 2012; NEMER, 2010). Considerando como as melhores redes, aquelas
que apresentaram menor RMSE para o conjunto específico de validação, associado
à um maior R2 para o conjunto de testes (BOARETO, 2012). Assim, no sentido de
realizar todos os testes, modelagens e simulações com as redes neuronais foi adotado
o pacote SANN - “Statistica ANN’s” - do programa Statistica da StatSoft, Inc.
Ao fim, ressalta-se que neste capítulo se apresentam os principais
desenvolvimentos da tese no que se refere à modelagem e simulação do processo de
gaseificação empregando de redes neuronais multicamadas - Multilayer Perceptron
(MLP), objetivando analisar a capacidade de predição da composição dos gases
efluentes (H2, CO, CO2 e CH4) em função de alguns parâmetros de entrada.
5.2.2.1. Parte B2- I: Formação do Banco de Dados para as RN’s: Busca,
Avaliação e Seleção de Referências Bibliográficas para
Elementos de Treino
Como indicado na etapa anterior, todos os dados foram coletados de acordo
com o critério de que deveria se tratar de um processo de gaseificação em leito
fluidizado, independentemente do tipo de matéria-prima ou agente gaseificante,
pressão, temperatura ou se operava em regime catalítico ou não.
Inicialmente, a composição do banco de dados empregado na presente tese foi
iniciada com os dados obtidos a partir do trabalho de Nemer (2010). Assim, por meio
do trabalho do autor, cerca de 170 elementos de treino foram fornecidos, contudo,
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após uma triagem mais detalhada dos dados, percebeu-se que alguns destes dados
não eram apropriados ao presente estudo, e assim, todo conjunto de dados foi
reformulado. Essa reformulação foi necessária em face à não adequação e
inconsistência de alguns conjuntos de dados para treino, teste e validação no tocante
à não-pertinência quanto ao sistema hidrodinâmico adotado, no caso, os elementos
eliminados pertenciam ao setor dos leitos fixos e não leitos fluidizados. Logo, foi criado
um novo conjunto de dados, após a análise e adoção de um outro conjunto de
documentos recuperados por meio de artigos científicos, teses, dissertações e
patentes.
A composição básica do conjunto empregou 50 documentos, distribuídos entre
documentação patentária e não-patentária, na proporção que se segue: (i) 22 artigos;
(ii) 14 patentes; (iii) 08 teses; e, (iv) 06 dissertações. Em um total de elementos de
treinamento de aproximadamente 950 elementos de treino, divididos entre biomassas,
carvões e mesclas destes. Esses dados foram coletados independentemente do tipo
de matéria-prima ou agente gaseificante, pressão, temperatura ou se operava em
regime catalítico ou não. Desta forma, cada conjunto de dados representa uma
fotografia de um momento e volume de controle específico no cenário da gaseificação
fluidizada.
É importante salientar que houve grande dificuldade em se obter dados
completos para as variáveis listadas na Tabela 8. Muitos autores não disponibilizam
dados essenciais do processo em suas publicações, a coleta de dados completos e
contínuos em toda a extensão das faixas operacionais da gaseificação só foi possível
em poucos estudos, contudo foi o suficiente para montar um conjunto de estudo
segmentado, considerando condições específicas do processo de gaseificação.
Sabendo que para execução das redes neuronais, as variáveis devem ter
valores contínuos em toda extensão do estudo e diante da Tabela 8, que oferece
nitidamente algumas restrições paramétricas, percebeu-se que algumas das variáveis
que compõe a lista de variáveis não poderiam compor o cenário da análise via redes
neuronais, devido à severa ausência de dados observada a partir dos documentosfonte.
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Tabela 8. Perfil dos Dados e Variáveis da Modelagem do Processo de Gaseificação
Tipo

Descrição da Variável

Dados

Unidad

Completos

e

Sim

-

Biomassas/carvões/mesclas

-

H2O/O2/ar/H2O+ar/O2+ar

Intervalo

Tipo de Alimentação

Categórica

Agente de Gaseificação

Categórica

Sim

Processo Catalítico

Categórica

Não

-

Sim / Não

Velocidade de Operação

Contínua

Não

m/seg

Ausência de dados

Diâmetro Médio das Partículas

Contínua

Não

µm

Ausência de dados

Teor de Umidade

Contínua

Sim

%

0%-30%

Teor de Cinzas

Contínua

Sim

%

0%-54%

Teor de Voláteis

Contínua

Não

%

Ausência de dados

Teor de Carbono Fixo

Contínua

Não

%

Ausência de dados

Poder Calorífico Inferior (PCI)

Contínua

Não

kJ/kg

Ausência de dados

Poder Calor Superior (PCS)

Contínua

Não

kJ/kg

Ausência de dados

Teor de Carbono (C)

Contínua

Sim

%

11,15%-89,37%

Teor de Hidrogênio (H)

Contínua

Sim

%

1,47%- 14,38%

Teor de Nitrogênio (N)

Contínua

Sim

%

0,10%-8,15%

Teor de Enxofre (S)

Contínua

Não

%

0%-3,8%

Teor de Oxigênio (O)

Contínua

Sim

%

0%-52%

Equivalente em ar (ER)

Contínua

Sim

-

0-0,6

Razão Vapor/Alimentação (S/F)

Contínua

Sim

-

0-4

Pressão

Contínua

Não

atm

Ausência de dados

Temperatura

Contínua

Sim

°C

400-1271

Fonte: Autoria Própria

Como já assinalado, muito pesquisadores não revelam todas as condições
operacionais e isso prejudica muito o trabalho de coleta de dados, quando não se tem
possibilidade de extrair dados experimentais próprios. Já outras variáveis,
classificadas como “categóricas”, também foram excluídas da análise via RNA’s, pois
os valores adotados para estas variáveis não foram valores numéricos.
Portanto, a modelagem via redes neuronais teve a sua primeira poda de
variáveis (“Primer Pruning”). Ressalta-se que dados tais como “Velocidade de
Operação” e “Diâmetro Médio das Partículas” são variáveis importantes no tocante à
às questões de definição da hidrodinâmica do processo, bem como as constantes de
velocidade de reação, para o caso das reações gás-sólido. Uma vez que, quanto
menor for o diâmetro da partícula maior deve ser a área de contato do conjunto de
partículas.
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Puig-Arnavat (2012) avaliou em seu estudo, que características da
alimentação, tais como: Teor de Umidade (%); Teor de Cinzas (%); e Teores de
Carbono (C%), Hidrogênio (H%), Oxigênio (O%), e características operacionais, como
por exemplo: equivalente em ar; razão vapor/alimentação; e temperatura de
gaseificação; formam um conjunto básico para qualquer abordagem determinística de
modelagem para sistemas de gaseificação. Outras variáveis, tais como: Nitrogênio
(N%) e Enxofre (S%); podem não ser relevantes, dependendo da matriz que se
processa.
Por exemplo, uma matriz à base de carvão mineral apresentará altas
concentrações de enxofre e nitrogênio em face à uma matriz à base de biomassas,
diante desse fato, tais concentrações (N% e S%); se fazem relevantes. Ao fim, pela
exclusão das variáveis citadas, chegou-se à Tabela 9, que apresenta a seguinte
composição de variáveis para a modelagem do processo de gaseificação:
Tabela 9. Variáveis da Modelagem do Processo de Gaseificação pós “Primer Pruning”
Dados
Tipo
Descrição da Variável
Unidade
Faixa
Completos
Teor de Umidade

Contínua

Sim

%

0%-30%

Teor de Cinzas

Contínua

Sim

%

0%-54%

Teor de Carbono (C)

Contínua

Sim

%

11,15%-89,37%

Teor de Hidrogênio (H)

Contínua

Sim

%

1,47%- 14,38%

Teor de Oxigênio (O)

Contínua

Sim

%

0%-52%

Teor de Nitrogênio (N)

Contínua

Sim

%

0,10%-8,15%

Equivalente em ar (ER)

Contínua

Sim

-

0-0,6

Razão Vapor/Alimentação (S/F)

Contínua

Sim

-

0-4

Temperatura

Contínua

Sim

°C

400-1271
Fonte: Autoria Própria

Puig-Arnavat (2012) em sua tese, ainda alertou para o fato de que a seleção
de um apropriado conjunto de variáveis (“pruning”), no que se refere à escolha de
variáveis de entrada em um modelo via redes neuronais, é uma etapa vital no
desenvolvimento do modelo, bem como no desempenho final do modelo. Assim, a
seleção de um bom conjunto de variáveis é essencial ao modelo do sistema em
consideração, para capacitá-lo em termos de confiabilidade, provendo inclusive, maior
eficiência computacional.
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5.2.2.2. Parte B2 - II: Estudos Estatísticos do Banco de Dados
Tendo constituído um banco de dados, com informações exclusivamente
pertinentes ao setor da gaseificação fluidizada, coube desenvolver um estudo
estatístico sobre o referido banco de dados, caracterizando as informações presentes
na base de dados empregada nos trabalhos executados com as redes neuronais.
Neste estudo foi empregado o pacote de estatística básica do programa
“Statistica” da Statsoft. Na presente investigação foi estratigrafado um conjunto dos
dados coletados, agrupando-os, por exemplo, de acordo com dois padrões: (i) quanto
ao perfil da alimentação – biomassas, carvões, mesclas; (ii) quanto ao perfil da
condição operacional relativa ao tipo de agente gaseificante – base com vapor, base
sem vapor e base mista. Avaliando-se, em adição, os perfis em relação ao conjunto
de dados de entrada (Tabela 9) e saída (H2, CO, CO2 e CH4).
A Figura 58 e Figura 57 exibem o perfil de distribuição das matérias-primas
abrangidas na base geral de dados, respectivamente, em função da presença e a
ausência de vapor (sem e com vapor) durante o processo de gaseificação:

Biomássicos
Carbonosos
Figura 57: Distribuição Percentual das Matérias-Primas com Vapor na Base de Dados
Fonte: Autoria Própria

Assim, pela análise das figuras é possível observar pelo gráfico pizza, que o
quantitativo geral de casos empregando biomassas como matéria-prima para a
gaseificação fluidizada, mais especificamente, biomassas na forma de resíduos
agrícolas e resíduos de silvicultura (exploração da madeira), é significativamente
maior (>90%) do que o quantitativo referente ao carvão mineral (>10%). Deste modo
comandando o cenário compreendido na base de dados obtida.
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Figura 58: Perfil de Distribuição das Amostras para o Treino das Redes Neuronais
Fonte: Autoria Própria

A partir dos dados obtidos, percebe-se a considerável influência de informações
referentes à casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar e serragem de madeira. Este
perfil de distribuição fornece subsídios técnicos para o desenvolvimento de uma base
energética biomássica no Brasil por atender à maioria das regiões brasileiras de uma
forma homogênea. Assim, dando seguimento ao estudo, uma análise estatística sobre
o banco de dados da presente tese foi conduzida.
A Tabela 10 foi criada para que os parâmetros de entrada admitidos na Tabela
9 fossem avaliados em função de seus valores de limite inferior, superior e média. E
além disso, também foi elaborado um quadro estatísticos contendo histogramas de
distribuição de frequência de cada variável de entrada (Quadro 2). É importante
ressaltar, que a Tabela 10 considera a possibilidade da incorporação de duas formas
distintas de abordagem para a modelagem por redes neuronais. Em ambas as
modalidades expostas, os parâmetros referentes à temperatura (T), equivalente em
ar (ER), razão vapor/alimentação (S/F), teor de cinzas e teor de umidade são mantidos
em comum a todos.
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Tabela 10: Estatística Básica das Variáveis de Entrada do Processo de Gaseificação
Número de
Elementos

Média

Equivalente em ar (ER)

927

0,289

0

Razão entre Vapor/Alimentação (S/F)

950

0,435

Temperatura (ºC)

950

783

925

Características Operacionais:

Mínimo Máximo

Desvio
Padrão

0,91

0,132

0

4,70

0,623

0

1271

98

13,89

0,15

54,00

14,32

950

8,98

0

78,12

8,33

C(%)

950

51,58

11,15

89,37

15,177

H(%)

950

5,75

0,20

14,38

1,555

O(%)

950

29,68

0

52,00

13,410

950

1,12

0,10

8,15

1,448

a(H)

950

1,28

0,02783

1,997

0,361

b(O)

950

0,45

0

1,078

0,251

c(N)

950

0,02

0,00139

0,130

0,021

Características da Alimentação:
Cinzas (%)
Umidade(%)
Abordagem 1: CHON percentual

N(%)
Abordagem 2: CHyOzNw

Fonte: Autoria Própria

Analisando-se os dados da Tabela 10, constata-se que os dados que foram
utilizados apresentam elevados desvios-padrão quando comparados com a média dos
mesmos dados. Este perfil sugere uma grande dispersão dos dados, apontando a
necessidade de aprimoramento dos elementos de treino, de modo a refletirem uma
maior homogeneidade e concentração das informações em torno da média.
Não obstante das questões de precisão dos dados empregados na modelagem,
ressalta-se também que o trabalho de modelagem da rede neuronal da tese foi
conduzido, admitindo-se duas linhas de abordagens: (i) uma convencional descrita no
estado da técnica (Abordagem 1); e, (ii) outra proposta, no presente estudo
(Abordagem 2); percebendo-se que a diferença entre as referidas abordagens se
localiza na forma como são tratados os valores de teor de carbono (%C), hidrogênio
(%H), oxigênio (%O) e nitrogênio (%) - Quadro 2.
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Características da Alimentação:

Abordagem 1: Teores Percentuais de Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e Nitrogênio

Quadro 2: Continuação na Próxima Página
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Abordagem 2: Frações da Fórmula CHaObNc

Perfil das Condições Operacionais:

Quadro 2: Perfis de Classes de Frequência, Amplitude e Simetria na Distribuição dos
Parâmetros de Entrada do Banco de Dados Adotado
Fonte: Autoria Própria

Ou seja, na Abordagem 1 da Tabela 10, considera-se o conjunto de parâmetros
de entrada tradicional, composto pelos parâmetros de teor de carbono (%C),
hidrogênio (%H), oxigênio (%O) e nitrogênio (%), temperatura (T), equivalente em ar
(ER), razão vapor/alimentação, teor de cinzas e teor de umidade, tal qual observado
nos trabalhos realizados por de Souza Jr et al (2012), Puig-Arnavat (2012) e Nemer
(2010), tendo em vista a composição dos gases H2, CO, CO2 e CH4 como valores de
saída.
Enquanto que na Abordagem 2, considerou-se os valores das frações molares do
hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio vinculadas à fórmula CH aObNc. Neste tipo de
abordagem se ganha em quantidade de parâmetros empregados, uma vez que os
valores de “a”, “b” e “c” são normalizados pelo valor da fração molar do carbono, que
quando é dividido por ele mesmo se torna igual à unidade. Assim, esta abordagem se
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mostra particularmente vantajosa, pela redução de parâmetros de entrada, bem como
inédita, pois no cenário dos estudos de modelagem de sistemas de gaseificação por
redes neuronais.
Ainda no que se refere ao Quadro 2, mais especificamente, no tocante ao perfil
das condições operacionais, observa-se que há concentração de informações nos três
parâmetros. No caso do equivalente em ar (ER), é nítida a concentração de dados na
faixa entre 0,2-0,4, o que já seria esperado, uma vez que a maioria dos sistemas
industriais se concentra na proporção de oferta de oxigênio na casa dos 30%
(ER=±0,3).
Quanto à razão entre vapor e alimentação (S/F), como visto anteriormente, o
banco de dados se encontra tecnicamente dividido em sistemas gaseificadores
operando com e sem vapor (S/F=0). Daí valores próximos de zero, enquanto que para
os sistemas que utilizam vapor a razão S/F opera na faixa da unidade (S/F=1). Por
fim, no que se refere aos parâmetros, temperatura (T), nitidamente pela curva normal
da figura acima, a faixa comum de trabalho dos sistemas em estudo e incorporados
ao banco de dados da tese se encontra entre 700ºC (973K) - 900ºC (1173K), com
uma temperatura média de 800ºC (1073K).
Em relação ao perfil da composição percentual dos gases efluentes dos gases,
a Tabela 11, na sequência, avaliou o comportamento estatístico das variáveis de saída
(H2, CO, CO2, CH4, H2/CO e H2+CO).
Tabela 11: Estatística Básica das Variáveis de Saída do Processo de Gaseificação
Composição
(%vol ou %mol)

Número de
Elementos

Média

Mínimo

Máximo

Desvio
Padrão

H2

893

19,55

0,35

73,00

15,50

CO

893

18,86

1,21

63,26

11,20

CH4

893

6,46

0,00

34,00

5,14

CO2

893

18,54

0,00

183,00

9,18

H2/CO

893

1,05

0,05

8,96

0,81

H2+CO

893

38,43

1,56

99,82

23,62

Fonte: Autoria Própria

É possível observar por meio do exposto na Tabela 11, que as composições
percentuais (%vol ou %mol) para, por exemplo, o hidrogênio (H2) parecem merecer
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apreciação. Do mesmo, a todos os demais componentes efluentes gasosos. Estando
subentendido que pelos altos valores de desvio padrão observados, e ainda, tendo
em vista os valores médios muito distantes dos valores de máximo, alguns pontos (ou
elementos de treino) devem ser removidos a partir do banco de dados criado, com a
finalidade de propiciar maior precisão ao conjunto como um todo.
Fez-se necessário assim, a realização de um estudo estatístico um pouco mais
minucioso, na mesma linha de atuação executada no Quadro 1. Buscou-se entender
as inter-relações das variáveis de saída com, por exemplo, o tipo do agente
gaseificante empregado e o tipo de alimentação incorporada no processo de
gaseificação. Diante desta demanda, foram criados, o Quadro 3 e o Quadro 4,
respectivamente, abordando a análise dos perfis comparativos de classes de
frequência, amplitude e simetria na distribuição dos principais parâmetros de saída
(H2, CO, CO2, CH4), tendo em vista: (a) a variação com o tipo de alimentação biomassas versus carvões; e, (b) variação de acordo com a injeção de vapor no
processo.
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Biomassas e Mesclas

Carvões e Mesclas

Quadro 3: Perfis Comparativos de Classes de Frequência, Amplitude e Simetria na
Distribuição dos Principais Parâmetros de Saída (H2, CO, CO2, CH4) Observados para o
Banco de Dados para Biomassas versus Carvões
Fonte: Autoria Própria
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Processo Com Vapor

Processo Sem Vapor

Quadro 4:Perfis Comparativos de Classes de Frequência, Amplitude e Simetria na
Distribuição dos Principais Parâmetros de Saída (H2, CO, CO2, CH4) Observados para o
Banco de Dados para Processos Com e Sem Vapor para Biomassas, Carvões e Mesclas
Fonte: Autoria Própria
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Desta forma, em face ao exposto no Quadro 3 e Quadro 4, percebe-se que
alguns dados realmente “fugiam” à normalidade da análise. Entendendo-se que a
modelagem e simulação via redes neuronais necessita, intrinsecamente, de um
conjunto de dados “saudáveis”, para a realização das etapas de treino, teste e
validação, todos os dados foram revisados. Em paralelo à revisão dos dados,
concomitantemente foram desenvolvidos estudos de poda de variáveis e análise de
sensibilidade paramétrica empregando as redes neuronais como ferramenta de
suporte. Desta forma para a próxima etapa foi empregado o módulo de “Automated
Neural Network” (ANN) do programa “Statistica” para auxiliar o estudo da tese.

5.2.2.3. Parte B2 - III: Estudos de Poda (“Pruning”) e Sensibilidade Paramétrica
A busca por conjuntos de dados concisos e estáveis na faixa de operação da
gaseificação termoquímica norteou a presente etapa de poda (“pruning”) e tratamento
estatístico dos elementos de treino. Tanto a etapa de busca, quanto as etapas de poda
e tratamento estatístico são particularmente importantes no contexto do treinamento
das redes, pois evitam que diferentes causas (variáveis de operação) sejam interrelacionadas a efeitos errados (característica do produto).
Os dados foram cautelosamente tratados, com o objetivo de que se reduza a
quantidade de informações não essenciais e ruídos que entram no programa de
treinamento. Sabe-se, contudo, que os ruídos são inerentes a qualquer dado obtido a
partir de fontes industriais e por isto alguns elementos foram filtrados para a obtenção
de melhores resultados, especialmente quando o conjunto de treinamento não é muito
grande.
Em seu estudo, Puig-Arnavat et al (2013) consideraram na modelagem de um
sistema gaseificador fluidizante, para efeito de variáveis de treino em redes neuronais,
apenas a umidade, o teor de C, H, o e de cinzas, além da temperatura de gaseificação
e as razões: de equivalência em ar; e, de vapor contra o fluxo da alimentação. Já em
nosso estudo, além desta linha de abordagem foi realizada uma outra abordagem em
paralelo para fins comparativos e fins de poda (“pruning”).
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Mesmo já sido tratado previamente, vale a nota de que, tanto no caso da
utilização de variáveis categóricas quanto no caso de variáveis com conjunto de dados
incompletos ou incongruentes, em ambos os casos, tais problemas podem causar a
imprecisão nas etapas de treinamento, teste e validação da rede, uma vez que, no
tocante à análise via redes neuronais, tanto a ausência de dados com valores
numéricos quanto a ausência de valores em conjuntos de treinos podem criar
perturbações ao processo de composição dos pesos e “biases” (vieses) da rede.
Salienta-se, portanto, que a disposição de um maior número de informações
sobre a operacionalidade de sistemas de gaseificação termoquímica em regime
fluidizante seria de grande valia para compor um conjunto de treinamento de redes
neuronais, contudo, quantidade, não necessariamente se traduz em qualidade. Pois
não, observe-se o estudo de Gunaratnam et al (2003). Os pesquisadores
demonstraram que um processo de redução de dimensionalidade de duas fases pode
ser aplicado para conduzir as variáveis a um alto nível necessário para o
desenvolvimento de um modelo de rede neural conciso.
Ainda no estudo de Gunaratnam et al (2003) foi apontado que em geral, o
desempenho de ambos os indicadores do coeficiente de correlação da rede e relação
de desvio padrão é melhorado com a redução de dimensionalidade. Segundo os
investigadores, pode-se esperar que a redução da dimensionalidade pela combinação
das variáveis originais signifique que, através deste processo, cada ponto dos dados
originais possa ser empregado produzindo uma melhoria do desempenho de
generalização do modelo de rede.
Sendo assim, ao passo em que se adota na presente modelagem, a abordagem
de frações molares: “a”, “b”, e “c” – (CHaObNc), na verdade, além de estar se
promovendo a redução de parâmetros, ainda há o ganho, segundo Gunaratnam et al
(2003), em termos da redução de dimensão na modelagem, o que teoricamente
implica na melhora do desempenho de generalização do modelo.
Desta feita, realizou-se um estudo comparativo com redes neuronais multilayer
perceptrons (MLP) empregando o módulo “ANN” do programa “Statistica”. O objetivo
foi verificar em um primeiro instante, qual das duas abordagens (a tradicional %TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

192

CHON ou a que emprega frações “a”, “b” e “c”) ofereceria melhor resposta, em função
da base de dados ajustada, e, em termos de predição para a concentração de H 2
(baixo erro de teste – elevado R2 de treino). Então, a Tabela 12 abaixo resume o
estudo comparativo:
Tabela 12: Avaliação do Desempenho de Abordagens de Modelagem via Redes Neuronais
Treino

Teste

Validação

Funções

Tipo da
Abordagem

Arquitetura

%(CHON)

MLP 9-17-1

0,98602

0,98600

0,95414

BFGS 203

SOS

Tanh

Logistic

CHaObNc

MLP 8-12-1

0,97990

0,98056
Erro

0,96637

BFGS 147

SOS

Tanh

Logistic

%(CHON)

MLP 9-17-1 0,000516 0,000507 0,001605
MLP 8-12-1 0,000741 0,000714 0,001164

CHaObNc

Desempenho (R2)

Algoritmo

Função Camada
Erro
Oculta

Saída

Fonte: Autoria Própria

É possível verificar por meio da Tabela 12, que as abordagens do Tipo
%(CHON) e CHaObNc são compatíveis, tendo em vista que em ordem de magnitude
o erro de teste é equivalente. Por outro lado, a modelagem por CHaObNc conduz duas
vantagens: (a) o ineditismo da abordagem; (b) segundo Gunaratnam et al (2003), a
redução de 01 dimensão (são 08 parâmetros de entrada em vez de nove).
Deste modo, aproveitando o teste realizado para a confecção da Tabela 12, foi
executado um estudo de análise de sensibilidade paramétrica para a abordagem
CHaObNc e o resultado se segue na Tabela 13 abaixo:
Tabela 13: Avaliação de Análise de Sensibilidade Paramétrica sob a Abordagem CHaObNc

Abordagem
CHaObNc

MLP
8-12-1

a(H)

b(O)

c(N)

Cinzas (%)

10,54 (4º)

15,76 (3º)

17,61 (2º)

Umidade
(%)

Equivalente em ar
(ER)

10,0052 (5º)

6,15 (7º)

8,50 (6º)
Razão entre
Vapor/Alime
ntação
(S/F)
65,06 (1º)

Temperatura
(ºC)
3,90 (8º)

Fonte: Autoria Própria

Observando a Tabela 13, à luz do trabalho realizado por de Souza Jr (2003,
p.14), em termos de análise de sensibilidade paramétrica, verifica-se que todos os
parâmetros do estudo parecem ser relevantes dentro do processo da modelagem da
gaseificação empregando o banco de dados da tese. Assim, com relação à predição
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da composição do H2 por meio da abordagem CHaObNc, pode-se destacar que a
temperatura parece exercer menor influência dentre todos os demais parâmetros
admitidos, enquanto que a razão (S/F) e o teor de cinzas (%) parece ser maior a
influência.
5.2.2.4. Parte B2 - IV: Definição das Bases de Dados e Parâmetros de Entrada
Após a reformulação por extração de elementos incongruentes no banco de
dados da tese, e ainda, após os estudos de poda e análise de sensibilidade promovida
na seção anterior, os parâmetros de entrada admitidos para o estudo de modelagem
do processo de gaseificação via redes neuronais são (Tabela 14):
Tabela 14: Perfil Estatístico dos Parâmetros de Entrada para a Modelagem do Processo
de Gaseificação via Redes MLP
Parâmetros

Número de
Elementos
Válidos

Média

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Desvio
Padrão

a(H)

889

1,278

0,028

1,997

0,351

b(O)

889

0,455

0,000

1,078

0,247

c(N)

889

0,017

0,002

0,130

0,022

Teor de Cinzas (%)

864

14,672

0,250

54,000

14,489

Teor de Umidade (%)

889

8,240

0,000

30,000

2,784

Equivalente em ar (ER)
Razão entre
Vapor/Alimentação (S/F)
Temperatura
(ºC)

868

0,281

0,000

0,910

0,126

889

0,465

0,000

4,700

0,633

889

797,782

584,000

1100,000

71,122

Fonte: Autoria Própria

Observa-se na tabela acima, que comparativamente com o número de
elementos inicialmente adotados para compor o banco de dados da tese (cerca de
950), houve uma redução de 6,4% no quantitativo de elementos, contudo ao observar
os valores dos desvios-padrões para cada parâmetro é possível perceber a maior
concisão dos dados.
5.2.2.5. Parte B2 - V: Definição, Configuração e Estudos das Redes Neuronais
Nesta etapa, basicamente se definiu a configuração da rede neuronal a ser
executada. Para isso foram observadas as seguintes condições:
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(i)

As redes adotadas são todas redes neuronais perceptron multicamadas
(MLP);

(ii)

Seu

funcionamento

correspondente

às

redes

supervisionadas

apresentou uma arquitetura/topologia direta em 03 (três) camadas –
“camada de entrada”, “oculta de processamento” e “de saída” – tendo
sido a variação do número de neurônios na camada oculta entre um
valor mínimo e um máximo definida pelo próprio programa do
“Statistica”;
(iii)

A regra de aprendizagem que foi utilizada é de “correção do erro”
empregando o algoritmo de aprendizagem de retro propagação ou
“Back-Propagation”;

(iv)

Para as redes MLP com funções não-lineares, o modelo de cada
neurônio da rede incluiu uma função de ativação não-linear do tipo:
hiperbólica, exponencial ou sigmoide (logística) e para o caso das redes
MLP com função linear, a função de ativação foi incondicionalmente
correspondente à função identidade;

(v)

Os dados foram automaticamente normalizados em relação à faixa de
ativação da rede pelo próprio programa Statistica® da Statsoft;

(vi)

No tocante à etapa de validação, o conjunto de treinamento recebeu
70% dos dados (pares de entrada e saída), enquanto que o conjunto de
teste recebeu 20% dos dados e o conjunto de validação foi composto
por 10% dos elementos disponíveis no banco de dados, seguindo o
estudo realizado por De Souza Jr et al (2012);

(vii)

A validação cruzada foi utilizada como critério de parada do programa
para o treinamento, tendo sido executada pelo Statistica;

(viii) A cada etapa foram geradas 300 redes MLP, sendo escolhido desse
conjunto a melhor rede de acordo com os critérios de menor erro médio
quadrático (RMSE – “Root-Mean Square Error”) e maior coeficiente de
correlação R2 resultante da análise do conjunto de teste (BOARETO,
2012; DE SOUZA JR et al, 2012), juntamente com a escolha do menor
número de neurônios para a camada oculta.
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Para se avaliar a acurácia dos resultados obtidos pelas RNA’s, as proporções
de predições corretas em relação ao tamanho do conjunto de dados foram avaliadas
de forma gráfica. Os gráficos auxiliaram bastante a entender o comportamento da
modelagem, uma vez que por meio deles foi possível perceber que predições estavam
mais alinhadas com a modelagem e quais não estavam. Assim, na sequência foram
executados 04 estudos complementares de modelagem e simulação do processo de
gaseificação, em dois deles foram analisados os efeitos do número de saídas sobre a
modelagem via RNA’s, bem como a avaliação do nível de complexidade e nãolinearidade existentes em sistemas gaseificadores como os fluidizados. Isto posto, é
possível observar os seguintes resultados a seguir:
a) Simulação de uma Rede Neuronal MLP com Saída Individualizada
A Figura 59, abaixo, contém a arquitetura de uma rede neuronal com saída
individualizada. Os parâmetros da rede foram definidos em etapas anteriores. e o
número de camadas ocultas e os quantitativos de seus neurônios são definidos
internamente pelo programa computacional executado para este fim, no presente
caso, o programa foi o Statistica.

Figura 59: Esquema da Rede Neuronal Criada para Predições Individualizadas
Fonte: Autoria Própria
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A Tabela 15 apresenta os principais resultados das modelagens realizadas no
programa Statistica, no tocante ao desempenho e erros das redes criadas. Ao todo
foram executados 04 experimentos, um para cada componente gasoso (H2, CO, CH4
e CO2). Levando em conta distintas saídas individualizadas em cada um dos
experimentos. Desta forma, a partir dos critérios previamente firmados, apresenta-se
abaixo o desempenho e o nível de erro atrelado a cada rede obtida.
Tabela 15: Análise de Desempenho e Erro das Redes MLP de Saída Individualizada

Fonte: Autoria Própria

Considerando o R2 da fase de testes como guia para se averiguar o nível de
desempenho de uma rede neuronal (BOARETO, 2012), observou-se que em ordem
de desempenho do menor para o maior, tem-se que dentre as quatro redes obtidas a
rede MLP do CO2 foi a que apresentou menor qualificação. Em contrapartida, a rede
MLP do H2 foi a melhor qualificada. Para fins práticos, esse resultado pode ter a haver
com a qualidade e quantidade de dados primários armazenados no banco de dados
do presente estudo.
Ressalta-se para fins de esclarecimento dos resultados obtidos para as
melhores redes elencadas na Tabela 15, o programa Statistica executa várias
combinações de funções de ativação, e ao fim, elege as redes considerando o critério
de menor erro de teste e maior desempenho em função do R 2 (BOARETO, 2012).
Assim, no caso das funções descritas na Tabela 15 estas foram as melhores
combinações para as funções de ativação da camada oculta e camada de saída que
resultaram os menores erros considerando os elementos de treino fornecidos.
Os gráficos do Quadro 5 possibilitam a melhor compreensão e visualização em
termos de acurácia dos resultados obtidos para a simulação de redes neuronais com
saídas individualizadas. Assim, por meio da análise dos gráficos, intui-se que o melhor
desempenho em termos de previsão surge na rede de predição do hidrogênio.
Provavelmente pela qualidade mais acurada dos dados inseridos a base de dados
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desta tese. Logo, em seu contexto, a predição do comportamento ou desempenho de
uma dada variável dependente em função dos parâmetros de entrada se conecta a
ela pelo nível de impacto ou ruído que um dado parâmetro de entrada pode causar
internamente ao sistema.

Quadro 5: Gráficos de Predição em Redes de Saídas Individuais – Teórico versus Predito
Fonte: Autoria Própria

Ainda nessa panorâmica, o programa “Statistica” simula os erros das variáveis
de entrada (variáveis independentes) e calcula o impacto ou a relevância da variação
dessas perturbações dentro do sistema de modelagem, mantendo todos os outros
valores em “suspensão” (preservados), assumindo valores médios para estes. Na
sequência, o programa segue testando cada variável independente e aferindo cada
parâmetro, um a um, contabilizando ao fim, os impactos causados pelos erros
individualmente.
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Desta forma, o resultado desta análise de sensibilidade foi disponibilizado na
Tabela 16, que trata da análise de sensibilidade paramétrica para as redes neuronais
de saída individualizada.
Tabela 16: Análise de Sensibilidade Paramétrica para Redes de Saída Individualizada
Arquitetura
da Rede

Razão entre
Equivalente
Vapor/
em ar
Alimentação
(ER)
(S/F)

b(O)

c(N)

Cinzas Umidade
(%)
(%)

H2

MLP 8-12-1 14,84 16,34
“Ranking”
4º
3º

5,88
6º

29,003
1º

4,467
7º

7,259293
5º

22,83833
2º

3,6767
8º

CO

MLP 7-13-1 14,19 25,23
“Ranking”
4º
2º

2,61
7º

24,380
3º

26,186
1º

2,105051
8º

8,037345
5º

2,6989
6º

CH4

MLP 8-13-1 6,108 22,03
“Ranking”
4º
1º

2,10
7º

12,851
2º

10,924
3º

4,043807
5º

3,769372
6º

1,7832
8º

CO2

MLP 8-14-1 38,71 20,35
“Ranking”
2º
3º

15,2
5º

48,063
1º

9,4207
6º

2,729665
7º

18,60026
4º

1,8269
8º

a(H)

Temp
(ºC)

Fonte: Autoria Própria

A partir desta análise foi possível depreender que a única variável
independente, que menos agregou ao bojo de variáveis de entrada foi a temperatura
do processo de gaseificação. Embora pragmaticamente, para fins experimentais, a
temperatura é uma das variáveis mais relevantes dentro dos processos de
gaseificação, principalmente nos processos de co-gaseificação de biomassa e carvão
(TABA et al, 2012).
b) Simulação de uma Rede Neuronal MLP com Saída Conjunta (H2, CO, CO2,
CH4)
Tal como na etapa anterior, a presente etapa de simulação de uma rede MLP
com saída conjunta também envolveu as mesmas variáveis de saída (H2, CO, CH4 e
CO2), só que nesta fase, todas são analisadas conjuntamente.
Sendo assim, para fins de análise do comportamento e desempenho de redes
com saída conjunta, foi realizado um estudo com o treinamento de cerca de 300 redes
MLP, empregando os mesmos 879 elementos de treino do banco de dados da tese
tendo o mesmo foco de promover a modelagem e simulação via redes neuronais da
gaseificação fluidizada independentemente do tipo de alimentação.
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A relevância desse estudo se dá no fato de que, se houver compatibilidade de
desempenho entre a simulação com saída conjunta frente à saída individualizada, em
relação ao ganho computacional, seria de grandes benefícios realizar em uma única
etapa a modelagem de vários parâmetros, considerando ser insignificante a perda de
performance do processo de predição. Desta forma, a Figura 60 sintetiza a arquitetura
de uma rede neuronal com multicamadas perceptrons (MLP) apresentando saída
conjunta de variáveis (i.e. concentrações dos gases).

Figura 60: Esquema da Rede Neuronal Criada para Predições Conjuntas
Fonte: Autoria Própria

A Tabela 17 apresenta o desempenho médio da arquitetura com saídas
múltiplas. Enquanto que na Tabela 18 foram explicitados os desempenhos individuais
em relação à predição conjunta (multi-componente): H2, CO, CH4 e CO2. Em uma
rápida avaliação da Tabela 18, percebe-se claramente que as predições decrescem
de valor de R2 do H2 até o CO2. Já em uma tentativa de elucidar tal comportamento,
procurou-se analisar o banco de dados da tese em busca de algum argumento
plausível que fundamentasse a diminuição do desempenho.
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Tabela 17: Análise de Desempenho Médio e Erro das Redes de Saída Conjunta
Desempenho Geral (R2)
Arquitetura
Componente
da Rede

Treino

Teste

Validação

Erro
Treino

Teste

Função
Validação

Algoritmo

Erro

Camada
Oculta

Saída

0,0027

BFGS
381

SOS

Tanh

Logistica

H2
CO
CH4

MLP
8-33-4

0,9768 0,9697

0,9332

0,0025 0,0027

CO2
Fonte: Autoria Própria
Tabela 18: Coeficientes de Correlação Individual
Componente

Arquitetura
da Rede

H2
CO
CH4
CO2

MLP 8-33-4

Desempenho Individual (R2)
Treino

0,986645
0,942453
0,965699
0,922176

Teste

Validação

0,984659 0,958049
0,957854 0,912025
0,946534 0,90307
0,873851 0,720122
Fonte: Autoria Própria

Verificou-se que a possibilidade de explicação para a queda concomitante de
desempenho do CH4 e do CO2, parece residir no fato de que existe um desequilíbrio
de informações disponibilizadas pelos pesquisadores, de modo que as espécies
químicas, H2 e CO, parecem ser mais relevantes do que as demais, CH4 e CO2,
causando uma leve diferenciação no número de dados disponibilizados à modelagem
via redes neuronais.
O Quadro 6, na sequência, deixa bem clara esta diferenciação, ao apresentar
gráficos de predição em rede MLP de saída conjunta, comparando os valores teóricos
versus preditos. Assim, pela observação dos gráficos acima, percebe-se que o gráfico
de predição da concentração do H2, em comparação, por exemplo, deste frente aos
demais gráficos de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), resta clara a dispersão
destes últimos em detrimento à concisão e volume de dados da saída do hidrogênio.
Ressalva-se aqui, que o número de neurônios para a camada oculta desta rede
foi no total 33 neurônios. Logo em um primeiro instante, esse valor para o número de
neurônio pode parecer exagerado, mas observando o desempenho da rede, faz
sentido a adoção de um número tão grande de neurônios, tendo em vista que, em
tese, quanto maior o número de neurônios maior possibilidade de sinapses pela rede,
e no caso desta rede, foram saídas múltiplas fortemente não-lineares.
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Quadro 6: Gráficos de Predição em Rede de Saída Conjunta – Teórico versus Predito
Fonte: Autoria Própria

Realizando uma outra rota de análise por meio da Tabela 19, repetiu-se para a
predição da rede com saída conjunta, o mesmo preâmbulo de análise de sensibilidade
paramétrica observada para a simulação de rede neuronal MLP com saída
individualizada. Assim, pela Tabela 19 fica demonstrado que existem diferenciações
entre parâmetros de entrada e as variáveis dependentes de saída. Em comum com
as redes MLP de saída invidualizada pesa o fato de que a temperatura aparece como
um dos parâmetros com menor sensibilidade para a modelagem do sistema de
gaseificação via RNA’s.
Tabela 19: Análise de Sensibilidade Paramétrica para Redes de Saída Conjunta
Arquitetura
da Rede
H2
CO
CH4
CO2

a(H)

b(O)

c(N)

Cinzas Umidade
(%)
(%)

MLP 8-33-4 18,66 28,18 7,1480 37,495 20,02487
“Ranking”

4º

2º

6º

1º

3º

Razão entre
Equivalente
Vapor/
em ar
Alimentação
(ER)
(S/F)

Temp
(ºC)

4,288700

12,97890

2,7472

7º

5º

8º

Fonte: Autoria Própria
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O estado da arte e a modelagem termoquímica executada na presente tese,
por outro lado, são antagônicos em face dos resultados de sensibilidade encontrados
na modelagem por RNA’s para o caso da temperatura. Em todo caso, ressalta-se que
a análise de sensibilidade paramétrica foi desenvolvida na modelagem por RNA’s teve
como objetivo principal investigar quais os parâmetros cuja variação provoca um maior
erro no sistema de predição das saídas.
Logo, a informação da sensibilidade foi empregada para perceber alterações
resultantes de uma mudança incremental em algum dos elementos do sistema
paramétrico de entrada. Diante disto, estima-se que a discrepância observada para a
variável temperatura tenha haver com a relação entre a magnitude dos dados
(1000ºC>T>700ºC) e a estreita faixa estatística adotada nos elementos de treino.
Lopez et al (2003, p.5) trabalharam com o programa “Statistica” e em seus
estudos, a autora e seus colaboradores perceberam que o modelo de redes neuronais
pode ser usado para análise de sensibilidade das variáveis de saída frente às variáveis
de entrada. Para tanto, o programa “Statistica” calcula o erro na saída da rede (em
relação aos valores alvos – saídas conjuntas) quando uma dada variável de entrada
é substituída pela sua média, e a maior magnitude deste erro dá a importância da
variável como visto na Tabela 19.
No tocante aos erros produzidos quando da comparação entre o valor teórico
e os valores preditos, o Quadro 7 traz um comparativo dos erros residuais em redes
com saídas - conjunta e individualizada. O Quadro apresenta gráficos comparativos
entre a geração de erros ditos residuais a partir das redes MLP com saídas conjuntas
e as redes MLP com saídas individualizadas. E pela análise dos gráficos, depreendese que não houve distorções consideráveis nos dados que desabonem a possibilidade
de adotar saídas conjuntas para a modelagem de sistemas complexos via redes
neuronais MLP.
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(a) Rede com Saída Conjunta
(b) Rede com Saída Individualizada
Quadro 7: Comparativo dos Erros Residuais em Redes com Saídas - Conjunta e
Individualizada
Fonte: Autoria Própria
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c) Estudos Comparativos entre o Modelo de Regressão Linear Múltipla e o
Modelo de Redes Neuronais
De início, vale salientar que a relevância desse tipo de investigação na presente
tese se encontra na possibilidade de comparação dos modelos de regressão linear
múltipla (MLR) em face a modelos de redes neuronais (RNA’s), utilizando os modelos
MLR para estudar a relação entre as variáveis dependentes de saída (H2, CO, CH4 e
CO2) e as variáveis independentes do sistema (parâmetros de entrada).
A idéia básica foi observar se o uso das RNA’s oferece ganhos reais em termo
qualitativos e quantitativos em relação a um modelo linear generalizado (MLR). Para
isto, empregando o pacote de Modelos de Regressão Geral (General Regression
Models Patch) do programa “Statistica” (Quadro 8).

Eq. 29

Eq. 30

Eq. 31

Eq. 32

Quadro 8: Equacionamento da Regressão Linear Múltipla Adotando os Parâmetros da
Modelagem e Empregando Elementos do Banco de Dados da Tese
Onde: β1=y(H); β2=z(O); β3=w(N); β4=Cz; β5=Umid; β6=ER; β7=(S/F); β8=Temp.

Fonte: Autoria Própria

Desta forma, foi realizada uma comparação de desempenho (R2) entre as
RNA’s frente aos MLR’s, verificando se é justificável o uso de tal ferramenta estatística
na tarefa a que este trabalho se propõe. A Tabela 20 revela a comparação de
desempenho entre modelagens por regressão linear múltipla e redes MLP - linear e
não-linear - empregando elementos do banco de dados da tese.
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Assim, para levar a cabo esta tarefa foram utilizados nos modelos MLR, os
mesmos conjuntos de treinamento e validação utilizados para treinar as redes
neuronais de saída conjunta ou individualizada em uma RNA. Com os mesmos
preditores (parâmetros de entrada) e variáveis-alvo a serem modeladas, i.e., as
variáveis de saída (H2, CO, CH4, CO2). Logo, no ajuste de ambos os tipos de modelos,
RNA e RLM, para simulação e cálculo dos erros de previsão, foram utilizados os
conjuntos de elementos constantes da base de dados da tese. Os resultados dessas
simulações foram condensados e comparados entre si por meio da Tabela 20.
Tabela 20: Comparação de Desempenho entre Modelagens por Regressão Linear Múltipla e
Redes MLP - Linear e Não-Linear - Empregando Elementos do Banco de Dados da Tese

Regressão Linear Multipla

Desempenho
R² (Ref)
Rede MLP Linear

Rede MLP Não-Linear

H2

0,7297 (Eq.29)

0,7443 (MLP 8-6-1)

0,9827 (MLP 8-12-1)

Parâmetro Variável
(%vol ou %mol)

CO

0,4052 (Eq.30)

0,4070 (MLP 8-5-1)

0,9569 (MLP 8-13-1)

CH4

0,4601 (Eq.31)

0,4523 (MLP 8-8-1)

0,9514 (MLP 8-13-1)

CO2

0,1184 (Eq.32)

0,0961 (MLP 8-5-1)

0,9421 (MLP 8-14-1)
Fonte: Autoria Própria

Ainda pela tabela acima, observa-se que os valores de desempenho (R2)
destacados para o sistema de regressão linear múltipla são compatíveis com os
valores obtidos para as redes neuronais MLP que empregam funções identidade
(função linear), para a realização de seus cálculos.
Deste modo, foi possível avaliar o comportamento dos modelos de regressão
linear múltipla (MLR) em face a modelos de redes neuronais (RNA’s), pela
comparação gráfica entre rede neuronais lineares (função identidade) e não-lineares.
Como mostra a comparação entre gráficos no Quadro 8.
Assim, é possível observar a dispersão dos pontos nos gráficos lineares, em
contrapartida, observar a concisão de pontos nos gráficos não-lineares. Destaca-se
ao fim, que o emprego de modelos de redes neuronais não-lineares (RNA), em face
dos modelos de regressão linear (MLR) são mais desejáveis para a modelagem de
sistemas complexos como os sistemas de gaseificação fluidizada.
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(a) Redes com Função Linear (Identidade)

(b)

Redes com Funções Não-Lineares

Quadro 9: Comparativo entre Redes Neuronais Lineares e Não-Lineares
Fonte: Autoria Própria
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5.2.2.6. Parte B2- VI:Simulação de Processos de Gaseificação por Redes
Neuronais MLP–Predição da Composição Gasosa de H2
Nesta etapa do trabalho, já tendo treinado, testado e validado algumas redes
MLP, foi tomada uma rede com saída individualizada para o hidrogênio (H 2). Esta rede
caracterizada a seguir e foi aplicada a três casos distintos para confrontamento com
dados experimentais diferentes daqueles utilizados no banco de dados (Tabela 21).
No primeiro caso, trata-se do trabalho de Chang et al (2011), do qual foram
extraídos dados referentes à gaseificação de celulose em várias condições
operacionais. Já no segundo caso, este se refere ao trabalho de Miccio et al (2012),
que realizou uma investigação sobre a co-gaseificação de mesclas de madeira e
carvão mineral, efetuando dois tipos de mesclas: (i) uma com 50% em peso de
madeira e 50% em peso de carvão; e, (ii) outra com 70% em peso de madeira e 30%
em peso de carvão. O terceiro e último caso, reporta-se à interseção do estudo de
modelagem estequiométrica da gaseificação termoquímica desenvolvida na Parte B1
da presente tese com a modelagem realizada com as redes neuronais.
a) Caracterização da Rede MLP de Saída Individualizada (H2)
As Tabelas 21 e 22 juntamente com a Figura 58 auxiliam a melhor caracterizar
a rede neuronal escolhida para a etapa de modelagem e simulação da gaseificação
na presente tese.
Tabela 21: Caracterização da Rede – Dados de Desempenho e Erros
H2 (%vol ou %mol) - MLP 8-18-1
Desempenho (R2)
Treino

Teste

Validação

0,982083

0,982629

0,976401
Erro

Treino

Teste

Validação

0,000645

0,000689

0,000818

Algoritmo Treino

Função Erro

BFGS 159

Soma dos Quadrados (SOS)
Função de Ativação (Camada)

Oculta

Saída

Tangente Hiperbólica

Logística
Fonte: Autoria Própria
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Tabela 22: Distribuição dos Pesos e Biases da Rede MLP Escolhida para a Modelagem
Umidade
(%)

Equival
em ar
(ER)

Razão entre
Vapor
Alimentação
(S/F)

3,78528

0,69213

-1,57192

-3,70096

-1,50921

-1,73686

0,18068

-0,03259

2,15207

-0,04134

1,04860

0,18805

5

-0,54589

-0,63473

6

0,11097

0,18162

7

0,34573

8

Neurônio
Camada
Oculta

a(H)

b(O)

c(N)

Cinzas
(%)

Temp
(ºC)

Bias

Neurônio
Camada
Saída

H2

1

-0,40757

-0,33928

0,77640

2,73249

2,33433

-0,48571

1

0,24157

2

0,13941

-0,02258

-1,02995

2,84339

-1,19489

0,83442

2

0,87116

3

-0,54478

-2,72999

0,66837

-0,73355

0,71708

0,58624

3

4

-0,68657

0,22423

-0,87349

2,80476

1,96968

-0,84042

4

-0,55355

-1,08057

2,13526

0,43337

-2,85212

-1,83395

1,04354

5

3,83221

-0,51596

7,52365

0,49675

-2,27616

-1,15400

0,30732

6

-1,31776

0,01388

2,26026

-0,91301

1,92642

-0,37941

-1,87645

-1,47903

7

-0,52342

1,68185

0,96312

-2,72446

1,45884

-1,54430

-3,19565

-0,99538

1,61760

8

9

0,81942

-0,89447

4,03247

-4,20760

1,34143

-1,08765

-4,72883

0,30799

-0,87175

9

10

0,43106

0,39883

0,40205

-3,73881

-0,17463

-4,13320

-4,37611

0,11309

-0,82288

10

11

0,46620

-0,80940

-0,14398

6,11297

-0,17881

-0,94350

5,33337

-4,88909

1,07889

11

12

0,10965

-2,06280

-0,92444

-2,65594

-0,35651

0,16080

3,26574

0,42166

0,97278

12

0,78627

13

0,67128

1,67218

2,76662

-4,20308

0,83894

3,82907

4,00687

4,80170

-0,35381

13

1,58869

14

0,06001

0,72009

-0,46026

-3,88014

1,81767

0,35875

0,41274

1,44858

-4,41790

14

1,99320

15

0,02857

-0,15981

1,25185

-2,39306

-1,71869

-1,06618

-0,55543

2,50694

2,46759

15

2,22315

16

0,77852

-0,12140

0,36646

0,50682

-0,12746

4,68300

-0,72144

-0,89585

-1,53709

16

4,08542

17

0,82989

0,22127

-0,70713

0,23244

0,81471

-2,31121

-0,41767

1,82658

0,75697

17

1,66396

18

0,99695

-0,33427

-2,39885

-1,91020

0,61164

2,91820

-0,15449

1,11604

1,11650

18

3,01932

Bias

-0,89508

0,16512
2,10399
1,66117
2,34720
3,77295
1,51657
3,98256
3,17097
0,16418

Fonte: Autoria Própria

Figura 61: Gráfico de Predição e Análise do Erro Quadrático Residual
Fonte: Autoria Própria
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b) Primeiro Caso - Chang et al (2011)
A Tabela 23 apresenta um comparativo da modelagem da rede com dados
experimentais obtidos a partir do estudo de Chang et al (2011). Em seu estudo, Chang
e seus colaboradores investigaram a gaseificação da α-celulose (biomassa) e outros
resíduos agricultura para produzir o bio-hidrogênio e o gás de síntese em um leito
fluidizado a uma temperatura de 600°C-1000°C, em diferentes condições
operacionais de equivalente em ar (ER) e razões de vapor e biomassa.
Tabela 23: Comparativo da Modelagem da Rede com Dados
Experimentais - Chang et al (2011)
CH1,666O0,8334N0,000006
Cinzas (%): 0,08
Umidade (%): 5,8
ER
(S/F)
Temp (ºC) Experimental MLP 8-18-1
800
28,21
28,83
0,2
0
0,27

0

800

25,00

29,13

0,27

0,5

800

27,46

32,16

0,27

1

800

32,56

34,03

0,27

1,5

800

29,60

35,14

0,34

0

800

20,87

30,06

0,2

0

900

24,73

28,54

0,2

0

1000

29,54

27,40

RMSE (%)

4,67
Fonte: Autoria Própria

O estudo em questão, portanto parece ser compatível com as nossas linhas de
pesquisa. Entretanto, os valores disponíveis na Tabela 23, não foram previstos nem
estão disponibilizados no banco de dados da presente tese, compondo, então, um
novo conjunto de dados sobre a gaseificação de biomassas para a rede.
Desta feita, a partir da análise dos resultados constantes da Tabela 23,
depreende-se que a modelagem implementada pela rede MLP 8-18-1 em foco, parece
adequada (RMSE=4,67), mesmo considerando o ineditismo dos novos dados tratado
pela rede treinada. Isso, inclusive, parece demonstrar capacidade de generalização
para novos dados.

TPQB – Escola de Química/UFRJ

Santos, D.A.

210

c) Segundo Caso: Miccio et al (2012)
A Tabela 24 apresenta um comparativo da modelagem da rede MLP 8-18-1
caracterizada pelas Tabelas 21 e 22, em face dos dados experimentais obtidos a partir
da pesquisa de Miccio et al (2012). Na investigação dos autores realizaram
experiências em um gaseificador circulante a leito fluidizado atmosférico de 20 kW th
baseado no conceito IGFB (“internal circulating fluidized bed”), utilizando como
combustível peletes de biomassa com carvão em processo de co-gaseificação. Para
os pesquisadores, os dados apresentados mostram a influência de variáveis-chave
sobre a composição do gás produzido, tais como: composição do combustível; razão
de vapor/alimentação (S/F); equivalente em ar (ER); bem como o efeito de um leito
catalítico de níquel (Ni).
Tabela 24: Comparativo da Modelagem da Rede com
Dados Experimentais - Miccio et al (2012)

ER

CH1,29394O0,5207N0,004971
Cinzas (%): 1,1
Umidade (%):11,53
(S/F)
Temp(ºC)
Exp

0,07

0,92

837

35,40

36,60

0,09

0,57

734

22,60

27,78

0,12

0,72

867

32,50

30,21

0,23

1,03

809

22,90

28,42

0,23

1,03

789

23,30

23,13

0,26

0,92

794

21,20

23,13

0,28

0,82

779

18,60

18,18

0,28

0,82

855

22,20

21,19

0,37

0

822

9,10

13,14

MLP : 8-18-1

3,18

RMSE(%)

0,13

CH1,116491O0,44258N0,006703
Cinzas (%): 1,67
Umidade (%):13,58
21,90
0,75
805

22,39

0,13

0,75

914

33,70

22,39

0,26

0

897

14,20

18,09
18,09

0,22

0,84

853

25,70

0,32

0

822

10,80

13,41

0,24

0,74

937

26,10

17,69

0,26

0

801

11,40

12,09

RMSE(%)

6,92
Fonte: Autoria Própria
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Mais uma vez, depreende-se que os dados obtidos por meio da pesquisa de
Miccio et al (2012) seja compatível com as nossas linhas de pesquisa, e portanto,
passível de participação em nossas analises. Entretanto, os dados analisados
parecem sugerir que a rede teve perda de previsibilidade em relação aos dados do
experimento. Percebeu-se um erro quadrático médio (RMSE) com um valor de cerca
de 7% (RMSE=6,92) na segunda análise.
De fato, um valor de quase 7% destoa dos valores que vem sendo obtidos de
RMSe igual a 3%-4%. Todavia, cabe ressaltar que o experimento de Miccio et al
(2012) empregou um leito catalítico de níquel (Ni). Ora, a rede não foi especificada ou
treinada com informações sobre gaseificação em sistema catalíticos, inclusive, esta é
uma carência do banco de dados da tese – dados sobre gaseificação com sistemas
catalíticos.
Possivelmente, a falta de elementos de treino, e a consequente, ausência de
treinamento para a rede, considerando tal condição de uso de catalisadores, pode ter
causado o aumento do erro quadrático médio, bem como uma elevação na frequência
de disparidade dos valores entre o teórico e o predito pela rede.
Isto posto, entende-se que cabe um melhoramento na rede, qual seja: Inserir
dados sobre gaseificação catalítica; assim como, inserir dados sobre a hidrodinâmica
do processo, diâmetro das partículas, velocidade de escoamento, entre outros. Diante
disto, depreende-se que a modelagem dos dados para o caso experimental de Miccio
et al (2012) seja considerada de uma aproximação regular, em face da não
previsibilidade para dados envolvendo cinéticas catalíticas.
d) Terceiro Caso: Adequação à Modelagem Termoquímica da Tese
Nos dois casos anteriores a modelagem com as redes neuronais se apresentou
em média, satisfatória. Nesta próxima abordagem, foi realizada um teste a respeito
dos próprios dados gerados na tese, com a modelagem do equilíbrio termoquímico
constante na Parte B1.
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Nesse contexto, a Tabela 25 a seguir apresenta novos dados para a rede.
Informações que nunca foram treinadas ou sequer testadas pela rede e, que em
adição, foram produto de modelagem e simulação do equilíbrio termoquímico,
representando o mesmo sistema de gaseificação de biomassa e carvão (cogaseificação).
A Tabela também revela as características das mesclas obtidas pela mistura
da biomassa do bagaço do estudo realizado por de Souza (2013) e o carvão Candiota
do estudo realizado por Pacheco (2013) – ANEXO 3.
Tabela 25: Comparativo entre os Resultados da Modelagem do Equilíbrio Termoquímico e
da Modelagem e Simulação da Rede Neuronal MLP 8-18-1 – Saída analisada (H2)
Cinzas Umidade
(%)
(%)

Alimentação

a(H)

b(O)

c(N)

BC100%

1,4668

0,7429

0,00583

3,38

BC90%CC10%

1,4249 0,70131 0,00675

BC75%CC25%

1,3575

0,6343

BC50%CC50%

1,231

0,5085

0,011

BC25%CC75%

1,0826

0,3601

BC10%CC90%
CC100%

0,9807
0,9064

(De SOUZA, 2013)

(PACHECO, 2013)

ER

(S/F)

Temperatura
(ºC)

Modelo
Equlib

Rede
MLP 8-18-1

18

0,375 0,129

900

18,63125

8,442

8,442

0,375 0,129

900

20,63805

21,2

0,00823 16,035

16,035

0,375 0,129

900

20,0873

21,03

28,69

28,69

0,375 0,129

900

17,12982

20,64

0,0143

41,345

41,345

0,375 0,129

900

16,06161

20,16

0,2597

0,0165

48,938

48,938

0,375 0,129

900

15,66813

19,78

0,186

0,0181

54,00

15

0,375 0,129

900

15,18597

19,4

RMSE (%)

21,4

3,22

Fonte: Autoria Própria

Diferentemente dos resultados dos casos anteriores, no caso da Tabela 25,
para efeito da modelagem e simulação da rede neuronal MLP 8-18-1, foram
apresentados os dados de mesclas criados na própria tese, pela interpolação da
biomassa (Bagaço de cana-de-açúcar) caracterizada pelo trabalho realizado por de
Souza (2013) e o carvão mineral (tipo Candiota) caracterizado e empregado em
experimento de gaseificação de carvão em reator a leito fluidizado, conduzido por
Pacheco (2013) – ver Anexo 3 da Tese - nas dependências da Fundação de Ciência
e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul (CIENTEC-RS).
Observando a Figura 62, que representa graficamente o resultado comparado
entre a modelagem do equilíbrio termoquímico (da presente Tese) e o resultado da
modelagem aqui implementada via redes neuronais (Rede MLP 8-18-1 – ver: Tabela
21 e Tabela 22)
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Figura 62: Comparativo entre o Modelo do Equilíbrio Termoquímico Desenvolvido na
Tese e o Modelo de Rede Neuronal Sugerido
Fonte: Autoria Própria

De início, pela análise visual da Figura 62, já é possível de ser percebido que
as colunas referentes ao modelo termoquímico desenvolvida na própria Tese
incorporaram valores de máximo, sendo preponderantes em face das demais colunas
relativas aos dados simulados da rede neuronal e ao dado experimental da
gaseificação do carvão (PACHECO, 2013).
O fato é, os dados do modelo do equilíbrio, em tese, deveriam mesmo, se referir
aos máximos valores que um sistema de gaseificação tal qual modelado poderia
atingir no equilíbrio. Disto, observa-se, portanto, que nenhum outro dado extrapola o
equilíbrio teórico demonstrado nas colunas da Figura 59.
Além disto, pode ser verificado também pelo gráfico da Figura 62, que à medida
em que se eleva o teor de biomassa na mescla, a rede MLP 8-18-1 minimiza o erro
obtido entre o teórico e o previsto para a produção percentual de H2. Este
comportamento pode ser entendido se for observado que na composição do banco de
dados da presente tese, mais de 90% dos elementos de treino da base de dados são
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formados por dados relativos às biomassas e às mesclas, enquanto que menos de
10% dos elementos de treinos se referem a dados sobre a gaseificação de carvão
mineral, coque, turfa ou outro carbonoso qualquer.
Desta forma, depreende-se que os resultados alcançados e exibidos na Figura
62 são considerados como um dos melhores resultados obtidos a partir no presente
estudo, uma vez que concatena adequadamente as duas simulações desenvolvidas
na tese (Modelo do Equilíbrio + Modelo por Redes Neuronais), de maneira que o
resultado final atende às expectativas teóricas existentes para a modelagem e
simulação de um processo de co-gaseificação via redes neuronais. E portanto,
entende-se que a modelagem via redes neuronais é bastante relevante.
5.2.3. Parte B3 – Otimização Paramétrica por Enxame de Partículas (PSO):
Para os estudos de otimização paramétrica desenvolvidos na tese, foram
empregadas duas metodologias distintas de otimização devidamente confrontadas –
a metodologia de análise de superfícies de resposta e a metodologia via otimização
bioinspirada por enxame de partículas (PSO – “Particle Swarm Optimization”). Ambas
as metodologias de otimização empregaram a rede neuronal caracterizada pela
Tabela 26 abaixo:
Tabela 26: Análise da Topologia da Rede Empregada nos
Estudos de Otimização
Topologia da Rede Empregada
MLP 8-18-1
Desempenho do Treino

0,991792

Desempenho do Teste

0,976285

Erro de Treino

0,000464

Erro de Teste

0,001485

Algoritmo de Otimização

BFGS

Número de Ciclos

375
Soma de Quadrados
(Sum Of Squares - SOS)

Função Erro
Função de Ativação
(Camada Oculta)
Função de Ativação
(Camada Saída)
Variável de Saída

Tanh
Logistic
H2+CO
(Gás de Síntese)
Fonte: Autoria Própria
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5.2.3.1. Parte B3 - III: Avaliação da Otimização Paramétrica por Superfície de
Resposta - Produção de H2+CO (Gás de Síntese)
A metodologia de superfície de resposta (SR), ou análise gráfica do
desempenho ou qualidade característica de uma variável em face à oscilação de
parâmetros de entrada, é uma técnica estatística empregada para a modelagem e
análise de problemas, nos quais o parâmetro de saída (variável de resposta) é
influenciada por vários fatores ou vários parâmetros de entrada.
Seu objetivo, segundo Comparini et al. (2014), é a otimização da resposta de
uma variável de saída. Este tipo de metodologia consiste em uma coleção de técnicas
estatísticas e matemáticas útil para desenvolvimento, melhora e otimização de
processos, particularmente, em processos em que entram várias variáveis que
potencialmente influenciam em alguma medida de desempenho ou na qualidade
característica de um produto ou processo.
Recentemente, muitos autores de investigações no campo da gaseificação já
empregaram esta técnica para a otimização paramétrica multiobjetivo de seus estudos
(YUSUP et al, 2014; SILVA e ROUBOA, 2014; GUANGUL, SULAIMAN e RAMLI,
2014; CHANG et al, 2014; LV et al, 2014; FERMOSO et al, 2010)
Neste contexto, o Quadro 10 apresenta uma série de superfícies de resposta
obtidas pela análise particularizada da rede MLP 8-18-1 caracterizada anteriormente
na Tabela 26. Por meio dos gráficos exibidos no Quadro 10, observa-se que para uma
alimentação variando o teor de carbono (%C) em duas faixas (de 20% a 40%; e, 60%
a 90%) mantendo a mesma condição de temperatura, o sistema chega a um valor
máximo de produção da variável (H2+CO).
Para isso ainda se considera conjuntamente às duas condições anteriores: um
teor de umidade de cerca de 20%; teor percentual de cinzas variando entre 20%-40%,
equivalente em ar (ER) variando entre 0,1 e 0,3; e por fim, mantendo a razão entre
vapor e alimentação na faixa entre 0,2 a 0,4.
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Quadro 10: Gráficos das Superfícies de Resposta da Rede Neural para a Produção de
H2+CO em Função dos Parâmetros de Entrada
Fonte: Autoria Própria

Outra forma de obter-se a otimização de sistema de gaseificação pelo uso de
redes neuronais é pelo emprego desta rede treinada, testada e validada em um
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modelo de otimização metaheurística, como observado na otimização bioinspirada de
enxame de partículas.
5.2.3.2. Parte B3 - Avaliação da Otimização Paramétrica Multiobjetivos por
Enxame de Partículas (PSO)
Tendo considerado a avaliação da otimização paramétrica multi-objetivos
empregando superfícies de resposta na seção anterior, nesta etapa, verificou-se a
possibilidade de aplicação das redes neuronais MLP, devidamente: treinadas,
testadas e validadas; como funções-objetivo em uma metodologia de otimização. No
presente caso, avaliou-se a otimização por enxame de partículas. Salienta-se que
alguns autores já aplicaram em suas pesquisas este tipos de abordagem, obtendo
sucesso em seus estudos (De SOUZA JR et al, 2012).
A Tabela 27 apresenta os resultados do estudo de otimização paramétrica
multiobjetivo realizado com o emprego da rede - definida na Tabela 26 anterior – como
função-objetivo para a otimização por PSO.
Tabela 27: Resultado para a Otimização por Enxame de Partículas (PSO) da
Modelagem por Redes Neuronais do Processo de Gaseificação Termoquímica –
Saída Avaliada: H2+CO

C (%)

Experiência
1
35,29

Experiência
2
61,06

Experiência
3
26,42

Umidade (%/100)

0,2

0,2

0,2

Cinzas (%/100)

0,174

0,497

0,003

Razão de Equivalência (ER)

0,295

0

0,667

Razão entre Vapor/Alimentação (S/F)/10

0,077

0

0,118

Temperatura (ºC/1000)

1,1

1,1

1,1

Parâmetro de Entrada Avaliado

----------------------Saída Maximizada - H2+CO

97,47%

97,47%

97,47%

Optou-se por avaliar conjuntamente a saída de H2+CO, tendo em vista que para
efeito tanto da produção de energia quanto de produtos químicos, estas espécies são
as mais relevantes dentre todas. Assim, os resultados dos experimentos de 1 a 3
mostram as condições operacionais otimizadas para o processo de gaseificação que
conduzem à otimização da produção de (H2+CO).
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O algoritmo de otimização considerou a rede detalhada na Tabela 26 como
sendo a função-objetivo a ser empregada, ainda levando em consideração, como
alimentação, as matérias-primas constantes do banco de dados formado para o
estudo.
Realizando um comparativo entre os resultados exibidos pela Tabela 27, com
respeito ao estudo anterior de otimização pela metodologia de análise das superfícies
de resposta, constatou-se que os estudos são coincidentes. Ou seja, tanto a
otimização paramétrica multiobjetivo considerada na análise por superfícies de
respostas, quanto a abordagem concretizada pela otimização por enxame de
partículas (PSO) apresentaram resultados bastante compatível.
Uma ressalva deve ser feita para o caso da metodologia de análise de
superfícies, que exibe seus resultados em termos de faixa de operação, sem muita
precisão, contudo a metodologia de análise da otimização por enxame de partículas
(PSO) definiu os valores únicos, contudo se forem reunidos igualmente em termos
faixas de operação, eles se assemelhariam muito com os valores obtidos nas faixas
operacionais da metodologia de superfícies. Disto, depreende-se que as abordagens
sejam compatíveis, porém não excludentes.
Ao fim, evidencia-se ainda, que em ambos os casos de estudos de otimização,
a execução do trabalho pode considerar para qualquer outra variável dependente
(variável de saída), em qualquer condição de alimentação ou condições operacionais
de interesse, bastando no caso, apenas as alterações nas configurações paramétricas
no algoritmo (para a PSO) e no Statistica (para a SR), admitindo em comum, a mesma
melhor rede neuronal MLP, devidamente, treinada, testada e validada .
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
6.1. CONCLUSÕES
Considerando o objetivo geral do trabalho, entende-se que o objetivo da tese foi
alcançado, e da mesma forma, todas as hipóteses que lastrearam o estudo, foram
comprovadas. Acredita-se fortemente, que se a tecnologia de gaseificação em regime
fluidizado for maciçamente implementada em usinas termelétricas e reforçada pelo emprego
de biomassas e mesclas com carvões, coques, turfas, etc., poderão efetivamente se converter
em uma alternativa tecnológica amistosa em termos de meio ambiente e ser mais atrativas no
auxílio ao abastecimento energético nacional. Neste contexto, outros entendimentos se
seguem.
O trabalho de prospecção tecnológica realizado permitiu tanto o entendimento das
tendências tecnológicas mundiais no setor, quanto a compreensão do cenário nacional da
tecnologia da gaseificação, ontem e hoje. Fica entendido, por exemplo, que a adoção da
tecnologia de gaseificação fluidizada é uma forte alternativa de tendência para as próximas
décadas, no tocante à produção energética com respeito ao meio ambiente. Principalmente
pelo emprego de biomassas e mesclas carbonáceas com base em misturas de biomassas e
carvão mineral. por seu lado, o emprego de documentos patentários foi preponderante para
o melhor entendimento do cenário da gaseificação no mundo.
Associando as informações obtidas nas prospecções com a análise dos documentos
patentários, tem-se a sensação de se estar vivenciando nas últimas décadas no Brasil uma
verdadeira ausência de empenho em se fazer da gaseificação uma realidade em território
nacional. Como exemplo, o cenário dos recursos humanos no setor da gaseificação para o
Brasil ainda é insatisfatório para o estímulo à implementação da tecnologia de gaseificação
como uma tecnologia-base em território nacional. Existem 70 linhas de pesquisa para a
tecnologia de combustão, e apenas 22 linhas para gaseificação, segundo o censo do CNPq.
Neste cenário, os principais "players" mundiais são: Estados Unidos, China e Japão.
Contudo, Índia e Coreia do Sul vem despontando nesse cenário, enquanto o Brasil parece
estar "descansando em berço esplêndido". Observa-se ainda, o empenho e a aposta dessas
e outras nações neste tipo de tecnologia, enquanto o Brasil vê-se estagnado no
desenvolvimento desta, que é uma tecnologia estratégica tanto sob o ponto de vista da
produção energética, quanto sob a ótica da produção de produtos químicos pela rota do gás
de síntese. A falta de atitude e de interesses na promoção e produção da tecnologia, pode
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conduzir o Brasil – mais uma vez - ao fatídico fim de dependência tecnológica, no tocante ao
desenvolvimento tecnológico da gaseificação.
De longe a tecnologia de gaseificação, configura-se como uma forte alternativa
tecnológica a ser incorporada e reforçada em unidades de geração térmica descentralizadas
com baixo impacto ambiental no Brasil. Ao se adotar a tecnologia de gaseificação para o
processamento energético de material biomássico em forma de mesclas com carvões ou com
outros resíduos, permite-se concomitantemente o uso de temperaturas mais brandas e a
substituição parcial ou total do carvão/diesel/gás natural na matriz exclusiva de geração de
energia, inserindo alternativamente material biomássico;
O Brasil ainda precisa desenvolver muito a adotar tecnologias já existentes para
causar inovação ao panorama atual no setor. Segue abaixo uma lista das tendências recentes
em termos da co-gaseificação de biomassa e carvão no mundo:
•

Em termos de Equipamentos: (A) Métodos ou aparelhos, p. ex., incineradores,

especialmente adaptados para combustão de refugos ou combustíveis de baixo teor calorífico
incluindo pré-tratamento por pirólise ou gaseificação; (B) Instalações de turbinas a gás
caracterizadas pelo uso de produtos de combustão como fluido circulante usando um produtor
de gás separado para gaseificar o combustível antes da combustão; (C) Adaptações para
acionamento de geradores elétricos e combinações com gaseificadores; (D) Aparelhos e
Processos que empregam a aplicação direta de energia elétrica, ou de onda ou radiação de
partículas e que empregam ondas eletromagnéticas (energia solar);
•

Em termos de Processos: (a) Produção de misturas líquidas de hidrocarboneto

de composição indefinida a partir de óxidos de carbono, por meio das reações de FisherTropsch (gás de síntese); (b) Separação de hidrogênio ou de gases contendo hidrogênio de
misturas gasosas, p. ex., purificação; (c) Destruição de lixo sólido ou transformação de lixo
sólido em algo de útil ou inofensivo em processos químicos ou físicos em geral, realizados na
presença de fluidos e partículas sólidas, sendo as partículas fluidizadas; (d) Produção de
gases contendo monóxido de carbono e hidrogênio, p. ex. síntese de gás ou gasógeno, a
partir de materiais carbonáceos sólidos combustíveis por processos de oxidação parcial
envolvendo oxigênio ou vapor;
•

Em termos de Produtos: (I) Viabilidade de produção de Combustíveis líquidos

produzidos por reação de gás de síntese; (II) Uso de briquetes consistindo principalmente de
substâncias carbonáceas de materiais de origem não mineral, mais especificamente
substâncias de origem vegetal e refugos de redes de esgotos, de detritos domiciliares ou
urbanos; (III) Modificação de composições químicas de gases combustíveis contendo
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monóxido de carbono para produzir um combustível de melhor qualidade, por exemplo., de
valor calorífico diferente, que pode ser isento de monóxido de carbono reduzindo o teor de
monóxido de carbono da corrente gasosa.
É válido ressaltar que em termos de modelagem matemática, no trabalho foram
empregados com sucesso dois tipos distintos de modelagem: (i) primeiramente, foi realizada
uma modelagem do equilíbrio termoquímico para verificação de máximos termodinâmicos na
produção de gases efluentes do processo de gaseificação; em um segundo momento, (ii) foi
realizado um estudo de modelagem e simulação do processo de gaseificação de biomassas
e mesclas em regime de fluidização adotando redes neuronais multicamadas perceptrons.
Da parte da modelagem termoquímica, conclui-se que: (i) o incremento de carvão ao
sistema de co-gaseificação conduz à elevação da parcela de nitrogênio nos gases na saída,
o que confere problemas de "furto" de energia pelo N2 efluente do sistema; (ii) nas condições
operacionais estabelecidas a elevação da concentração de carvão à mescla parece diminuir
a concentração de hidrogênio produzido, ao passo que eleva a concentração de metano (CH4)
e monóxido de carbono (CO); (iii) Nas diluições de bagaço ao carvão na ordem de 10-50%
(BC10%CC90% - BC50%CC50%) parece haver algum efeito sinérgico de manutenção do perfil de
concentração dos gases combustíveis (e.g. H2: 20,6%-19,8% - menos de 1% de variação) inclusive também na manutenção da concentração do nitrogênio (e.g. N2: 47,2%-48,9% cerca de 1,7% de variação); (iv) considerando as razões de H2/CO obtidas no estudo, para
as diluições de bagaço ao carvão na ordem de 10%-50% (H2/CO<1), e, tendo ainda, o foco
na produção energética, depreende-se pelos dados obtidos que, parece ser recomendável a
inserção de bagaço ao processo de gaseificação de carvão nas proporções de 10%-50%, ao
passo que também parece interessante promover a inserção de até 25% de carvão à matriz
de produção energética a partir do processo de gaseificação de bagaço, uma vez que, além
do presente estudo ter apontado danos ou prejuízos com a prática da co-gaseificação, sob o
ponto de vista das questões relativas à sazonalidade de produção do bagaço, tal tomada de
decisão de diluição, em ambos os processos, parece ser adequado para fins ambientais.
Já para os testes com redes neuronais "Multilayer Perceptrons" (MLP) que foram
conduzidos com sucesso, implementou-se o mesmo banco de dados formado por
informações patentárias e não-patentárias com foco na gaseificação em regime fluidizado
aprimorado a partir de estudos precedentes (NEMER, 2010).
Depreende-se que houve boa comunicação entre áreas da prospecção e da
modelagem de processos químicos, ao passo que a área de prospecção norteou a área de
modelagem e simulação no tocante a, que tipo de processo deveria ser modelado e ter sua
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simulação no que se refere a equipamento, regime hidrodinâmico e tipo de matéria-prima
realizada. Sendo mostrado pelo estudo, que com apenas as informações acerca da
composição da alimentação em termos de fórmula elementar (CHaObNc), umidade e cinzas
da matéria-prima, além da temperatura e tipo do gaseificante no meio gaseificador, é possível
se obter uma modelagem e simulação via redes neuronais artificiais satisfatória, para
representar um sistema gaseificador processando termicamente um certo material
carbonáceo.
A modelagem via redes neuronais empregando mesclas apresentou correlações de R2
entre 0,95 a 0,99 na predição isolada de H2 e entre 0,86 a 0,94 na predição de produção
conjunta. Observou-se ainda que, pelo estudo de otimização multi-objetivo usando PSO
(“Particle Swarm Optimization”), a faixa ideal de temperatura se concentrou entre 900ºC e
1100ºC e a umidade ficou abaixo dos 20%. Verificou-se, em adição, que as redes neuronais
são excelentes preditoras do comportamento dos sistemas complexos de gaseificação
quando comparadas à modelagem e simulação baseada em equilíbrio termoquímico.
Assim, as duas formas de modelagem (pela termoquímica e pelas redes) se mostram
complementares. De um lado, a modelagem do equilíbrio termoquímico foi bastante adequada
ao estudo de máximos termoquímicos de produção de gasógeno a partir de mesclas. Por
outro lado, as etapas de modelagem, simulação e otimização de sistemas complexos via
redes neuronais foi bem satisfatória na predição do comportamento de geração de
gasógenos, e pragmaticamente, se mostraram bem promissoras e de grande potencial como
ferramenta de modelagem e simulação na predição do comportamento de uma unidade
descentralizada de geração térmica usando gaseificação de biomassa. Inclusive, com a
possibilidade de integração das redes como funções-objetivo em modelos de otimização, mais
especificamente, aplicado aqui com sucesso à otimização por enxame de partículas (PSO).
Ao fim, comprovou-se que a partir de um estudo de prospecção tecnológica
empregando documentos patentários e não-patentários é possível avaliar a viabilidade técnica
de execução de uma tecnologia, além de ser factível subsidiar tecnicamente um trabalho de
modelagem e simulação de um processo industrial. Fornecendo subsídios técnicos à tomada
de decisão durante a etapa de modelagem, principalmente na escolha de quais tendências
devem ser adotadas, no tocante às condições de operação, hidrodinâmica do sistema, tipo de
equipamento e tipo de alimentação a ser processada. Conduzindo à assertividade nos
processos de modelagem com vistas à inovação tecnológica.
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6.2. SUGESTÕES
O setor da gaseificação no mundo cresce ano a ano e se expande também
tecnologicamente, com a inserção de novos materiais, novos combustíveis, novos
equipamentos, novos processos, é verdadeiramente uma área, que apesar de centenária,
ainda há muito a ser explorada principalmente na esfera que compete à aplicação industrial e
expansão de escala. Assim, como sugestões ou recomendações, podem ser apontados:
1) Formação e expansão de grupos de monitoramento tecnológico no setor da
gaseificação, com implementação de uma base de informações diversificada com um
reforço nas questões de intercâmbio de informações e expertises no setor, por
exemplo, criando um portfólio de documentos de patentes de domínio público
direcionados ao setor;
2) Incentivo à criação de grupos de pesquisa na grande área da gaseificação e
encorajamento à disseminação técnica da tecnologia aos moldes da década de 40;
3) Estudos mais aprofundados sobre o uso de redes classificadoras, análise de clusters,
tais como as redes Kohonen, com a finalidade de separar e direcionar, por exemplo,
determinadas matérias-primas de acordo certas características de interesse ou de
finalidade, e sua interface como fornecedora de informações para um conjunto de
redes MLP (“multilayer perceptron”);
4) Tendo em vista a dificuldade de obtenção de dados experimentais e a carência de
informações técnicas e especificas, propõe-se a criação e atualização de um banco
de dados padronizado e aberto, abordando outras questões, tais como: (i)
hidrodinâmica do processo; (ii) diâmetro das partículas; (iii) tipo de alimentação; e, (iv)
agentes de gaseificação alternativos; além de segmentar o banco de dados para
sistemas de reatores a leito fixo, fluidizado, por arraste, leito de lama e plasma;
5) Criação de linhas de pesquisas mais sólidas para o acoplar o conhecimento gerado
pelo desenvolvimento do estudo das redes neuronais a sistemas de controle de
processo vinculados à grande área da gaseificação, quer seja para fins energéticos ou
químicos;
6) Foco no uso de redes neuronais para a investigação da gaseificação de resíduos
sólidos e líquidos urbanos, tendo em vista a diversificada composição destes.
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ANEXO 1 – Primeiras Referências sobre o Emprego da Tecnologia de
Gaseificação para a Geração de Energia no Brasil

Figura 63: Recorte de Reportagem da Produção de Gasogênio a partir dos Resíduos do Café Brasil
Fonte: Jornal “Diário de Notícias” – Página 1 – 12/01/1932
Acesso em: http://memoria.bn.br
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Figura 64: Recorte de Reportagem do

Figura 65: Recorte de Reportagem do

Jornal do Brasil sobre A Campanha do

Jornal “A Batalha” sobre A Campanha do

Gasogênio no Brasil

Gasogênio no Brasil

Fonte: Jornal do Brasil – Página 5 –

Fonte: Jornal “A Batalha” – Página 5 – 18/08/1940

12/08/1939

Acesso em: http://memoria.bn.br/

Acesso em: http://memoria.bn.br/
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Figura 66: Recorte da Coluna Impressões

Figura 67: Recorte da Coluna Impressões
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Figura 68: Recorte de Reportagem do Jornal “A

Figura 69: Recorte da Coluna
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Figura 70: Recorte do Jornal Correio Paulistano Sobre a Campanha pelo Gasogênio no Brasil
Fonte: Jornal “Correio Paulistano” – Página 5 – 21/10/1941
Acesso em: http://memoria.bn.br/
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APÊNDICE A I – Redes Neuronais Artificiais
O tema das redes neuronais tem sido recentemente objeto em uma extensa gama de
pesquisa e como tal se pode constatar em publicações especializadas. Esse aumento no
interesse pelas redes neuronais aparentemente tem sido impulsionado principalmente pelas
características tanto de velocidade de processamento quanto de flexibilidade em problemas
de âmbito linear até aqueles não lineares. Isso combinado com os avanços tecnológicos no
âmbito computacional permite a utilização de tais redes neuronais em vários campos do
conhecimento, desde reconhecimento de padrões, computação paralela, regressão e
aproximação de funções não lineares, etc.
Tais modelos são capazes de tratar de problemas complexos, tais como os problemas
envolvidos nos sistemas de gaseificação. Assim, uma vez compartilhada a experiência
através de treinamentos com dados experimentais, um modelo de rede neuronal pode
desempenhar predições em alta velocidade usando para isto uma arquitetura de múltiplas
camadas de neurônios ocultos. Um tipo de arquitetura usual é basicamente composto por
múltiplas camadas ocultas (Figura abaixo): (a) 1ª Camada: recebe os dados de entrada; (b)
2ª Camada: Camada de Processamento dos dados de entrada; e, (c) 3ª Camada: Camada de
Saída (respostas), onde os dados das saídas podem ser comparados aos dados
experimentais durante o treinamento do algoritmo de correção de erro (retro-propagação –
“back-propagation”) e na validação da rede.

Figura 71: Exemplo de Arquitetura de uma Rede
Fonte: Autoria Própria

AI.1 - o Modelo Biológico
Muitos trabalhos observados no estado da arte das redes neuronais realizam a
correlação entre o funcionamento biológico dos neurônios em um cérebro, com o
comportamento dos neurônios em uma rede neuronal. Na verdade, a ideia primária observada
no trabalho MCCULLOCH e PITTS, em 1943, onde os pesquisadores conceberam o primeiro
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modelo de neurônio artificial, baseando-se em uma espécie de modelagem matemática do
neurônio biológico (MCCULLOCH e PITTS, 1943).
A compreensão que se tem é de que o cérebro, enquanto elemento principal de todo
sistema nervoso de qualquer animal é composto por um tipo especial de célula chamada –
Neurônio. Este Neurônio, por sua vez é uma célula especializada, que possui os mesmos
elementos comuns a todas as células biológicas, e que, por sua vez, apresentam
características próprias que permitem se comunicar entre elas mesmas. A Figura 12, abaixo,
exemplifica uma estrutura típica de um neurônio biológico.

Figura 72: Exemplo de um Neurônio Biológico
Fonte: Autoria Própria

Em sua estrutura, o neurônio biológico é composto por um corpo celular ou “soma”, do
qual se depreende uma árvore de ramificações chamada de árvore dendrítica, composta por
“dendritos” (ou terminais de recepção). Do corpo também segue uma fibra tubular conhecida
por “Axônio”, o qual costuma se ramificar próximo ao seu extremo. Por sua vez, os dendritos
atuam como um canal de entrada de sinais provenientes do meio externo em direção ao
neurônio, enquanto que o axônio atua como o canal de saída das informações. No córtex
cerebral se observa uma organização horizontal de “capas”, ou camadas, bem como uma
organização vertical em forma de colunas de neurônios (GURNEY, 1997).
Tendo em vista a forma com que o cérebro se organiza e se estrutura, percebe-se que
potencialmente ele se adequa aos estímulos fornecidos. Estes estímulos são recebidos e
transmitidos por estruturas próprias, os dendritos, e estas etapas de recepção e transmissão
do sinal são muito dependentes de um processo conhecido por sinapse. As sinapses são
física e fisiologicamente entendidas como o espaço entre dois neurônios vizinhos. Entretanto,
a comunicação entre um neurônio e outro não depende apenas do quão mais próximo um
neurônio se encontra de outro, mas também, fisiologicamente falando, a quão mais fluida seja
a recepção e a transmissão dos sinais de um neurônio ao outro. E esta “facilidade” não é
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fornecida apenas pela proximidade entre os neurônios, senão há outros fatores que estão
envolvidos no processo do pensamento e do aprendizado (BRAGA et al., 1998).
Desta maneira, a mente (o cérebro) segue aprendendo novas as experiências e
sedimentando conhecimentos vividos. Com isso, vai se modificando, ajustando–se pela
formação de novas conexões, quer sejam conexões excitadoras ou ainda inibidoras. Podendo
ainda ter perda de conexões, pela destruição e/ou modificação da intensidade da sinapse, ou
mesmo, pela morte de neurônios.
Logo se percebe que desde um ponto de vista da funcionalidade, que os neurônios se
comportam como sensíveis processadores de informação. Uma de suas principais
características é a sua capacidade de se inter-relacionarem formando redes neuronais. Onde
os sinais nervosos podem ocorrer na forma de descargas elétricas, ou ainda, na forma de
descargas de substâncias químicas. A sinalização química é uma característica da
comunicação entre neurônios, enquanto que a modalidade de sinalização elétrica se dá
internamente ao neurônio. Em geral, um neurônio recebe informações de dezenas de
neurônios vizinhos e compartilha estas informações com outras dezenas de neurônios
circunvizinhos por meio da sinapse (BRAGA et al., 1998).

Figura 73: Esquema de Interconexões entre Neurônios
Fonte: Autoria Própria

A comunicação entre neurônios biológicos ocorre da seguinte forma (BRAGA et al, 1998;
GURNEY, 1997):
i.

No “Soma” dos neurônios transmissores ou pré-sinápticos se gera um pulso elétrico
conhecido como “potencial elétrico” ou “de ação”.

ii.

O pulso elétrico é propagado através do axônio à sinapse.

iii.

A informação é transmitida para os neurônios vizinhos utilizando um processo químico,
através da libertação de neurotransmissores. Estes neurotransmissores são
transmitidos através da sinapse até o neurônio receptor.
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iv.

O receptor ou neurónio pós-sináptico leva o sinal de centenas de neurónios através
dos dendritos e transmite para o corpo da célula. Estes sinais podem ter um caráter
positivo (excitatório) ou negativo (inibitório).
Desta forma, o “Soma” é responsável por integrar informações de diferentes neurônios.

Se o sinal resultante excede um determinado limiar (limiar de disparo), o “Soma” emite um
impulso elétrico que é transmitido ao longo do axónio. Assim, quando o sinal chega ao fim do
axônio (no terminal de transmissão) são liberados os neurotransmissores, que por sua vez,
permitem a transmissão do sinal para os neurônios vizinhos por meio das sinapses.

AI.2 - Estruturação de uma Rede Neuronal Artificial (RNA)
Como comentado anteriormente, as redes neuronais são modelos matemáticos que
tentam reproduzir o comportamento do cérebro humano. O principal objetivo deste modelo é
a construção de sistemas capazes de apresentar um comportamento inteligente. Isto implica
necessariamente, que tais redes devem apresentar capacidade de aprender a executar uma
determinada tarefa e se adaptar frente a possíveis mudanças no sistema. Sendo assim, as
redes neuronais devem incorporar conceitos de processamento paralelo, distribuído e
adaptativo. Sendo tal processamento executado pelos neurônios artificiais, principal elemento
de um sistema neuronal artificial (DEL BRIO e MOLINA, 2002).
Os neurônios artificiais devem ser combinados e estruturados nas chamadas camadas
de neurônios. Uma rede neuronal artificial é composta por um conjunto de camadas. Assim,
no tocante ao processamento distribuído, a informação é partilhada ao longo das sinapses da
rede, possibilitando a este sistema certa tolerância a falhas.
Ao fim, depreende-se que um sistema neuronal artificial é estruturado como um
conjunto composto por uma interface de entrada (camada de entrada), módulos lógicos
adicionais (camada intermediária ou oculta) e uma interface de saída (camada de saída).

AI.3 - Modelo de um Neurônio Artificial
O neurônio artificial é uma estrutura lógico-matemática que visa reproduzir e simular
tanto a forma e o comportamento, quanto as funções de um neurônio biológico (HAYKIN,
2001). Nesta estrutura proposta, os dendritos são representados por entradas, cujas ligações
com o corpo celular e o axioma artificial são processados por elementos conhecidos como
“peso”, que simulam as sinapses. Por sua vez, os estímulos captados pelas entradas são
processados pela função de soma, e o limiar de transmissão do neurônio biológico foi
substituído por uma função matemática, conhecida como função de transferência (Figura 74).
Assim, entende-se que um sistema neuronal seja composto por um conjunto de elementos de
processamento simples (neurônio), cujo a partir de um vetor de dados de entrada produz uma
única saída.
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De forma a facilitar o entendimento da correlação entre um neurônio artificial e um
neurônio biológico, tem-se a Figura 74 exibindo um comparativo estrutural entre os
componentes de um neurônio artificial e um neurônio biológico:

Figura 74: Esquema comparativo entre de um Neurônio Artificial e um Neurônio Biológico
Fonte: Autoria Própria

Seguindo o fluxo das informações observadas na estrutura do neurônio artificial da
Figura 74, tem-se o seguinte sequenciamento de parâmetros:
a) Entradas, Xj – Os valores destas entradas podem ser derivados de dados externos, ou
ainda, de outros neurônios artificiais;
b) Pesos sinápticos (wij) – Estes valores representam o grau de “comunicação” entre um
neurônio artificial (j) e um neurônio artificial (i). E pode assumir perfil excitatório ou
inibidor;
c) Somatório (∑) ou Regra de propagação (σi (wij, xj)) – a regra de propagação integra
em um somatório, o produto de todas as entradas provenientes de diferentes
neurônios pré-sinápticos e seus respectivos pesos sinápticos. Nesta parte do neurônio
artificial existe um módulo lógico, que fornece o valor do potencial pós-sináptico de um
neurônio (i);
d) Função de ativação (), fi (σi, i) - Esta função fornece o “status” de ativação corrente
do neurônio (i) – ver Tabela 28;
e) Função de saída (Fi) - Representa a saída real do neurônio (i), que pode ser
generalizada na resposta final de um neurônio como:
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yi = Fi [ fi (σi (wij, xj), i)]

Equação 33

Tabela 28:Lista de algumas das Funções de Ativação mais Utilizadas nos Diferentes Modelos
de Redes Neuronais Artificiais.

AI.4 - Arquitetura de uma Rede Neuronal Artificial
Uma vez definido o tipo de neurônio a ser utilizado em um modelo de rede neuronal
artificial é necessário definir a topologia da rede. Denomina-se topologia de uma rede
neuronal, a forma de organização e maneira em que os neurônios estão dispostos dentro da
rede. A seguir, algumas particularidades observadas no tocante à topologia de redes: (A) o
número de camadas; (B) o número de neurônios por camada; (C) o grau de conectividade
(sinapses); e, (D) o tipo de ligação entre os neurônios.
Os neurônios são geralmente agrupados em unidades funcionais chamadas camadas.
Refere-se à camada de entrada, a camada a qual ficam estabelecidos os neurônios de
recepção ou de entrada e, por conseguinte, recebem a informação vinda do exterior. Do
mesmo modo, são chamadas de camada oculta e camada de saída, as camadas compostas
por neurônios escondidos e neurônio de saída, respectivamente. Logo, uma rede neuronal
artificial é composta por uma ou mais camadas, que são interligadas.
Assim, entre um par de neurônios na rede neuronal pode existir ou não, conexões.
Estas conexões (ligações) são as sinapses, que estão intimamente interligadas ou associadas
com o peso sináptico, e são direcionais. E cada neurônio estabelece conexões sinápticas
segundo três classes distintas, a saber: excitatórias inter-camadas, inibitórias e excitatórias
intra-camadas (EDELMAN, 1987).
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Quando estas conexões se estabelecem entre dois neurônios de uma mesma camada,
atinge-se às conexões laterais ou conexões intra-camadas. Por outro lado, se a conexão for
estabelecida entre os neurônios em camadas diferentes é chamada de conexões intercamadas. Se a conexão é feita na direção oposta da entrada e saída de conexão é chamada
de recorrente (EDELMAN, 1987).
Uma rede pode ser formada por uma única camada de neurônios. Neste caso, tanto
as redes monocamada quanto os neurônios que a compõem desempenham o papel de
neurônios de entrada e saída simultaneamente. Entretanto, quando a rede é composta por
duas ou mais camadas de neurônios, tais redes são definidas como redes multicamadas
(HAYKIN, 2001).

AI.5 - Redes Neuronais com Conexão “Feed Forward”
As redes neuronais artificiais com conexões “Feed Forward” são particularizadas por
apresentarem camadas e ligações estritamente direcionadas à frente (“forward”), sendo
utilizados algoritmos de treinamento do tipo supervisionado. Para este grupo de redes, cuja
utilização em aplicações práticas é mais corriqueira dentre as redes neuronais conhecidas,
principalmente, devido aos resultados muito bons, como redes de identificação de padrões e
estimativa de funções. Dentro deste grupo estão inseridas as redes neuronais perceptron e a
rede perceptron multicamada (MLP – do inglês Multi Layer Perceptron).

AI.6 - Modelo Perceptron
Segundo HAYKIN (2001), o perceptron foi um modelo proposto por ROSENBLATT
(1958), para servir como o primeiro modelo matemático computacional capaz de ter a
aprendizagem supervisionada por um “professor”. Este modelo logo se tornou a forma mais
simples de uma estrutura de rede neuronal, sendo capaz de ser usado principalmente para
processos de classificação de padrões ditos linearmente separáveis.

Figura 75: Exemplo de Neurônio Perceptron
Fonte: Autoria Própria
.
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A arquitetura do modelo perceptron é composta simplesmente por duas camadas de
neurônios, uma camada de entrada e uma camada de saída. A camada de entrada é a
responsável por receber as informações (em geral, informações binárias) provenientes do
exterior e posteriormente transmiti-las aos neurônios da camada de saída sem realizar
nenhum tipo de operação sobre o sinal de entrada (MEHROTRA et al., 1996).
A função de ativação dos neurônios de um perceptron monocamada é do tipo “degrau”,
resultando em saídas apenas binárias. Cada neurônio de saída do modelo perceptron
representa uma de saída representa uma classe. Enquanto que a operação de um perceptron
com “n” neurônios de entrada e “m” neurônios de saída podem ser resumidos como se segue:

 n

yi (t )  f   wi j x j  i  i ,1  i  m
 j 1


Equação 34

O algoritmo de treinamento de um perceptron está inserido nos conceitos dos
chamados algoritmos de correção de erro. Este tipo de algoritmo de treinamento funciona com
pesos proporcionalmente ajustados à diferença entre a saída real resultante do
processamento da rede e a saída de comparação, a fim de minimizar o erro produzido pela
rede (MEHROTRA et al., 1996).

AI.7 - Modelo Perceptron Multicamadas
O Modelo Perceptron Multicamada (MLP) é uma extensão do modelo Perceptron
simples. A topologia do modelo Perceptron Multicamada é definida por um conjunto de
camadas ocultas, além de uma camada de entrada e uma camada de saída (HAYKIN, 2001).
Este modelo é o mais amplamente utilizado hoje. O espectro de aplicações do
Perceptron Multicamada é muito amplo, indo desde seu emprego em reconhecimento de
padrões (assinatura, retina, etc.), representação de processos industriais por simulação e
modelagem de sistemas reais empregando linearização de sistemas não-lineares ("Black
box"), passando por processamento de sinais (voz, biomedicina, etc.) e até processos que
envolvem classificação e previsão meteorológica e de mercado (VEELENTURF, 1995;
RABUÑAL e DORADO, 2006).
Quanto à sua operabilidade, uma rede perceptron multicamada pode apresentar uma
única camada oculta, ou mais do que uma camada escondida. Diversos modelos de redes
neuronais artificiais foram construídos com base em conexões “feed-forward”, sendo o modelo
de perceptron multicamadas um dos mais comuns (GALUSHKIN, 2007). Os neurônios de uma
rede MLP se conectam apenas com os neurônios da camada seguinte, como mostra a Figura
abaixo. Basicamente existem 03 (três) tipos de neurônios que são encontrados neste modelo:
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a) Neurônios de entrada - responsáveis por receber os sinais de entrada e repassá-los
para a rede (Camada de Entrada);
b) Neurônios de processamento (ocultos/internos) - que ligam os neurônios de entrada e
de saída (1ª ou 2ª Camada Oculta):
c) Neurônios de saída - que enviam para o usuário as respostas geradas pela rede
(Camada de saída).
A operação de uma rede perceptron multicamada com apenas uma camada oculta pode
ser resumida como se segue:

 m

wk j f   w ji xi  i    'i i ,1  i  m;1  j  n

j 1
 i 1

n

Equação 35

Figura 76: Exemplificação de uma Rede Neuronal Perceptron Multicamadas (MLP)
Fonte: Autoria Própria

AI.8 - Treinamento de Redes Neuronais
É na fase de treinamento que a rede neuronal aprende o problema e tenta resolvê-lo
retro ajustando seus parâmetros internos através de algoritmos particulares. A rede é
submetida à uma aprendizagem “forçada” com a finalidade de capacitá-la ao executar um
determinado tipo de processamento. Uma vez que se atinja um nível adequado de
treinamento, passa-se à fase seguinte de operação, onde a rede é utilizada para realizar a
tarefa para o qual foi treinada.
Uma vez que a rede tenha aprendido, isto é, ela tenha chegado a uma condição de
erro considerada satisfatória, seus parâmetros são congelados e ela, a partir de então, está
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pronta para ser usada com dados da situação corrente. Existem várias arquiteturas e várias
técnicas de treinamento de rede neuronal propostas na literatura [FREEMAN e SKAPURA,
1996; MEHROTRA et al., 2000; FAUSETT, 1994; VEELENTURF, 1995].
Segundo YAO (1995), no contexto da rede neuronal, a etapa de treinamento
(aprendizagem) pode ser vista como o processo de ajustes dos parâmetros livres da rede.
Baseado em um conjunto de pesos sinápticos aleatórios e arbitrários, o processo de
aprendizagem procura um conjunto de pesos que permitem à rede de desenvolver
adequadamente uma tarefa.
O processo de treinamento e aprendizagem apresenta uma dinâmica particular. o
treinamento geralmente se configura no ajuste de um conjunto de pesos sinápticos, de modo
que a rede consiga executar uma tarefa específica. Os algoritmos de treinamento podem ser
divididos em, basicamente, 03 (três) técnicas de treinamento, cada qual se referindo às
técnicas como o treinamento é conduzido, e, que variam de acordo com seus atributos (YAO,
1999):
I - Treinamento supervisionado: É apresentado à rede um conjunto de padrões de
entrada, juntamente com o resultado esperado. Os pesos são modificados em proporção com
o erro que ocorre entre a saída da rede e saída esperada;
II - Treinamento não-supervisionado: para este tipo de aprendizagem é apresentado
à entrada de uma rede, um conjunto de padrões de entrada. Neste conjunto de padrões, não
há informações disponíveis sobre a saída esperada, e o processo de treinamento, deverá
ajustar os seus pesos com base na correlação entre os dados de entrada.
III - Treinamento por Reforço: Este tipo de prática se estabelece entre as duas
técnicas anteriores. É indicada para casos de redes em que, um conjunto de padrões de dados
de entrada é apresentado à rede, e, à rede se indica se a saída obtida é ou não correta,
reforçando assim a aprendizagem. Tal modelo de treinamento é muito útil nos casos em que
se desconhece qual saída exata que se deve proporcionar à rede.
Além destas formas de treinamento, a aprendizagem de uma rede neuronal se dá
igualmente pela frequência com que estes parâmetros (pesos sinápticos) são atualizados,
podendo ser:
I.

Tipo “batelada”: os parâmetros são ajustados somente ao final de cada “época”,
observando o ciclo de processamento de todo o conjunto de observações;

II.

Tipo incremental: Diferentemente do outro tipo, os pesos da rede são ajustados ao
final do processamento de cada observação.

Uma das principais vantagens deste tipo de metodologia é que a rede aprende a relação
entre dados “experimentais”, de entrada e de saída, adquirindo a capacidade de generalizar
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conceitos. Assim, uma rede neuronal pode ser capacitada a lidar com informações as quais
nunca foi antes apresentada durante a fase de treinamento, e ainda, proceder com o
processamento de forma adequada (HAYKIN, 2001).

AI.9 - o Algoritmo Back-Propagation
O algoritmo “back-propagation” é o método de treinamento mais utilizado para redes
“feed-forward”, como é o caso das redes neuronais Perceptron Multicamadas (MLP). É um
método de aprendizagem enquadrado como de gradiente descendente supervisionado.
Grosso modo, o método consiste em se aplicar um padrão de entrada, que é
transmitido por diferentes camadas que formam a rede MLP para produzir a saída do mesmo.
Esta saída é comparada com os dados da saída desejada e o erro é assim calculado para
cada neurônio de saída. Os erros são transmitidos de volta (“back”), a partir a camada de
saída para todos os neurônios das camadas intermediárias (FRITSCH, 1996). Cada neurônio
recebe um erro que é proporcional à sua contribuição sobre o erro total da rede. Com base
no erro recebido, os pesos sinápticos de cada neurônio são ajustados de acordo com cada
erro respectivo.
O algoritmo “back-propagation” (retro propagação) foi criado mediante a generalização
da regra de aprendizagem de WIDROW-HOFF para redes de múltiplas camadas e funções
de transferência não-lineares diferenciáveis. Os vetores de entrada e os vetores
correspondentes às saídas desejadas são usados para treinar uma rede até que eles possam
aproximar uma função não-linear, associando cada vetor de entrada com os vetores
específicos obtidos na saída da rede (FREEMAN e SHAPURA, 1996).
As redes que são treinadas adequadamente com o algoritmo “back-propagation” visam
dar respostas razoáveis quando a estas são apresentadas entradas que ainda não foram
consideradas. Tipicamente, uma nova entrada conduz a uma saída inesperada e semelhante
à saída correta observada nos dados experimentais para os vetores de entrada que foram
empregados no treinamento, os quais por sua vez são semelhantes às novas entradas que
estão sendo apresentadas. Esta capacidade de generalização com propriedade torna possível
treinar uma rede sobre um conjunto representativo de pares de entrada/saída desejada, e se
obtêm resultados razoáveis sem treinar as redes sobre todas as possibilidades de pares de
entrada/saída (HAYKIN, 2001).
Deve-se em adição mencionar que os algoritmos de treinamento “back-propagation”
de gradiente decrescente é muitas vezes demasiado lento para problemas práticos. Existem
vários algoritmos de desempenho elevado, os quais podem conduzir à convergência de 10
(dez) à 100 (cem) vezes mais rápidas do que os algoritmos de gradiente decrescente
(MATLAB, 2009).
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Três tipos de técnicas de otimização para o treinamento de redes neuronais são: (a)
método do gradiente conjugado; (b) método Quasi-Newton; e, (c) método LevenbergMarquardt. Muitas vezes, a empregabilidade de técnicas de otimização dirigidas ao
treinamento das redes MLP visam a poupar recursos computacionais e contribuem de forma
positiva para a estabilidade do algoritmo, ou ainda, da ordem de convergência, senão:
i.

A função do erro usada não é a soma dos erros em cada ponto do arquivo de
treinamento, mas sim o erro em um único ponto, tomado em sequência ou
aleatoriamente;

ii.

A busca linear é substituída pela admissão de um tamanho de passo fixo e
proporcional ao gradiente da função de erro para a iteração atual.

Neste ponto, calcula-se a diferença entre a saída obtida e a desejada. Esse valor de
erro é então propagado da camada de saída para a camada de entrada (daí a terminologia:
retro propagação ou “back-propagation”) sendo efetuado um ajuste nos valores dos pesos e
dos patamares dos neurônios das diversas camadas, de modo a que seja criada uma
tendência à diminuição do erro obtido, usando para tal, um método de gradiente. A descrição
do algoritmo de “back-propagation” é apresentada a seguir no Apêndice AII.

AI.10 - Aceleração do Processo de Treinamento
Como visto na seção anterior, tem-se observado a perfeita indicação do emprego do
algoritmo “back-propagation” ao treinamento de redes neuronais MLP (Multilayer Perceptron).
No entanto, o sucesso e a velocidade de convergência com que este algoritmo é
implementado em uma rede MLP depende do mecanismo de treinamento a que esta rede é
submetida, bem como, em alto grau, observa-se a dependência no tocante à configuração a
qual é empregada ao algoritmo antes, durante e após a execução do mesmo (MEHROTRA et
al., 2000). Portanto, a adoção de uma série de métodos pode melhorar significativamente
desempenho do algoritmo, quais sejam:
A. Conjuntos de dados: A qualidade de dados apresentada à rede quer seja na forma
de dados de entrada, quer seja na forma de dados de saídas desejadas, ambas são
fatores muito relevantes a serem considerados;
B. Incorporação de exemplos: as formas pelas quais são apresentados os mais
variados tipos e classes de exemplos ou réplicas de execução também são
consideradas relevantes neste cenário, uma vez que, ao considerarmos a
randomização da ordem a qual os exemplos são incorporados em épocas distintas,
evita que os resultados tendam à se a apresentar menos distorcidos frente à realidade
(MEHROTRA et al., 2000), logo, cada nó pode armazenar mais rapidamente sua
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posição no início de uma época prévia, e comparar o resultado desta época com sua
posição no início de uma próxima época;
C. Função de ativação: Nas RNA’s as funções de ativação mais utilizadas são a função
sigmoide logística e a função tangente hiperbólica. Entretanto, a escolha da função de
ativação pode influenciar fortemente o desempenho e a complexidade da rede
neuronal. O uso de funções antissimétricas geralmente produz melhores tempos de
resposta quando comparado ao uso de funções não simétricas. A utilização de uma
função de ativação adequada pode acelerar notadamente o tempo de treinamento. Se
a conectividade da rede for grande, a aprendizagem por retro propagação com funções
de ativação antissimétricas pode produzir uma convergência mais rápida do que por
um processo similar com funções de ativação não simétricas (HAYKIN, 2001);
D. Constante de Saturação: para evitar que os pesos assumam um valor muito elevado
é imposta uma constante de saturação. A seleção dos valores objetivos deve ser feita
de acordo com a função de ativação selecionada. A técnica para acelerar a curva de
aprendizagem é transferir o valor alvo do valor máximo da função. O algoritmo retro
propagação tende a saturar quando os valores-objetivos dos neurônios ocultos
atingem igual valor ao máximo da respectiva função de ativação. Quando isto
acontece, o efeito de “paralisia” da rede produz um aumento do tempo total do
treinamento (BRAGA et al., 2000);
E. Normalização das entradas: Embora que o algoritmo de retro propagação não exija
que os valores de entrada da rede sejam normalizados, esta técnica é uma boa
metodologia para acelerar tempos de treinamento [BISHOP, 1995]. As entradas
devem ser normalizadas, de modo que o valor médio do dos valores normalizados se
encontre na faixa entre [0,1].
Desta forma, uma vez encerrada a fase de treinamento (aprendizagem) a rede pode enfim ser
utilizada para realizar a tarefa a que foi destinada. Uma das principais vantagens que este
modelo de treinamento apresenta é que a rede aprende a relação existente entre os dados
de entrada e saída, adquirindo a capacidade de generalizar conceitos novos. Logo, uma rede
neuronal pode trará com informações novas e distintas, e que em adição, não lhe foi
apresentada durante a fase de treinamento. É necessário que durante o processo de
treinamento a rede extraia todas as particularidades dos exemplos, para que seja capaz de
responder de forma adequada e correta a novos padrões impostos (HAYKIN, 2001).
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APÊNDICE A II – Dedução do Algoritmo Back-Propagation
AII. 1 – Introdução:

Figura 77: Topologia do Perceptron de Múltiplas Camadas – MLP
Fonte: Adaptado pelo autor de Engel (2012)

O algoritmo “back-propagation” define uma atualização iterativa dos pesos sinápticos
do seguinte modo:

W  t  1  W (t )  W (t )

Equação 36

Se for empregada uma diferenciação proporcional ao gradiente de uma função
clássica de erro tipo E(w(t)), obtém-se:

W  t  1  W (t )  E W (t )

Equação 37

Como entendido pelo conceito de “back-propagation”, o primeiro passo deste algoritmo
consiste em propagar à diante um padrão de entrada, incorporado ao sistema pelo conjunto
de dados de entrada Xi, a fim de obter uma resposta na saída de acordo com Yi. Entretanto,
tendo em mente que a saída de um neurônio “i” na saída é dado a partir de seu respectivo
estado de ativação. Assim, se for considerada a função de saída como sendo uma identidade,
chega-se momentaneamente a:

yi (t )  Fi  ai  t    ai (t )  ai (t )  fi (hi (t ))
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A regra da propagação mais simples e demonstrada por alguns autores (FREEMAN e
SKAPURA, 1996; MEHROTRA et al., 2000; FAUSETT, 1994; VEELENTURF, 1995) consiste
em proceder a um somatório de dados de entrada ponderados aos seus respectivos pesos
sinápticos:
M

hi (t )   wij * x j (t )

Equação 39

j 1

Se pudermos comparar a saída obtida em Yi com a saída desejada di, apresentada ao
sistema conjuntamente aos dados de entrada Xi, realizando o simples cálculo do erro, obtémse:

1 m
E p   (d pk  y pk )2
2 k 1

Equação 40

Entenda-se aqui que o índice “k” é o índice do neurônio observado dentro do conjunto
de neurônios da última camada em uma rede perceptron multicamadas, enquanto o índice
“M” refere-se ao total de neurônios da mesma. Segue-se então, e o erro total da rede
considerando o exposto acima, é dado por um tipo de média, onde o índice “p” é o índice do
exemplo, e o valor de “P” sugere o número total de exemplos:

1 p
E   Ep
P p 1

Equação 41

Retornando à Equação 39, percebe-se que a variação dos pesos sinápticos deverá
ser neste caso do método “back-propagation”, proporcional ao gradiente da função erro:

wij  

E p
wij

Equação 42

Se for aplicada a regra da cadeia à equação acima, obtém-se um equacionamento
que expressa a derivada do erro em função de duas derivadas:

E p
wij



E p h j
h j wij

Equação 43

Logo, a derivada do erro com respeito ao potencial resultante h”j” indica como o erro
varia ao ser causada uma perturbação na entrada do neurônio “j”, enquanto que a derivada
com respeito ao peso sináptico w”ij” indica a regra de como varia a entrada do neurônio “j” ao
variar o peso sináptico da conexão que segue em fluxo desde o neurônio “i” até o neurônio
“j”.
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Disto, expressa-se a partir da Equação 39, o segundo termo da Equação 43 forma
como se segue:

h j
wij



  wij y pi
i

wij

 y pi

Equação 44

O primeiro termo da Equação 43 pode ser descrito como sendo:

E p
h j

  pj

Equação 45

Daí:

E p
wij



E p h j
h j wij

  pj y pi

Equação 46

E, portanto, a Equação 42 se torna expressa da forma como se segue:

wi j   pj y pi

Equação 47

Para ser calculado o valor correspondente ao delta da equação acima apresentada,
aplica-se novamente a regra da cadeia, chegando a:

E p
h j

  pj 
  pj  

 E p y pj 
 
 y h 
h j
j 
 pj

Equação 48

 f j' (h j )

Equação 49

E p

Disto segue o cálculo:

y pj
h j



f j (h j )
h j

No entanto, para o cálculo do primeiro termo da Equação 48 é necessário distinguir
entre dois casos diferentes, referentes à natureza do neurônio “J”:
O Neurônio “J” sendo um neurônio da camada de saída:
Neste caso, é possível ser obtido o segundo termo a partir da aplicação prática e direta
da Equação 48, já que o subíndice “j” neste caso, torna-se igual ao subíndice “k”:

E p
y pj




1 M
(d pj  y pj ) 2

2 j 1
   d pj  y pj 
y pj
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A variação dos pesos sinápticos de uma conexão sináptica que segue em direção à
camada externa (saída) da rede, disto, pode-se calcular como:

wij    d pj  y pj  f j' (h j ) y pi

Equação 51

O Neurônio “J” sendo um neurônio da camada oculta:
Neste caso é necessário aplicar novamente a regra da cadeia para se obter o segundo
termo da equação 40:

 E p hk
 

y pj
k  hk y pj
E p





Equação 52

Onde o sub-índice “k” é o índice que referencia os neurônios que pertencem à uma
camada próxima. Sendo assim, com a equação 31, reescreve-se a equação 44 da seguinte
forma:
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Equação 53

e pela equação 37, obtém-se:

E p
y pj

   pk wkj    pk wkj 
k

Equação 54

k

Ao fim, a variação dos pesos sinápticos de uma conexão que segue o fluxo contínuo
de informação de uma camada da rede até outra camada da rede, a qual não seja definida
como a camada mais externa da rede, assim é possível calcular a variação dos pesos
sinápticos, como se segue:



wij      pk wkj   f j' (h j ) y pi
 k


Equação 55

Segundo HAYKIN (2001), na implementação do algoritmo “back-propagation”, devese tomar uma amplitude de passo diretamente proporcional ao que é observado através a
aprendizagem mais
rápido será o processo de treinamento. Entretanto, se a taxa de aprendizado ou treinamento
é muito elevada, é possível obter oscilações em torno de um mínimo local [BRAGA et al.,
2000]:
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wij  t  1   pj y pj  wij  t 

Equação 56

Deste modo
t+1. Com este termo se consegue a convergência da rede em um número menor de
interações, já que se a modificação dos pesos nos instantes t y t+1 seguem a mesma direção,
torna-se mais fácil perceber quando o acréscimo na taxa de declínio pela superfície de erro
em t+1 ocorre. Por outro lado, se as modificações nos pesos sinápticos nos instantes t e t+1
se processam em direções distintas, o passo que se verifica em t+1 é menor, significando que
um mínimo local foi atingido [BRAGA et al.,2000].
Em suma, a correção retro-propagada dos pesos sinápticos tendo validada a
comparação entre uma saída desejada (di) e uma saída obtida (yi) pelo algoritmo “backpropagation” resulta em:

wij  t  1  wij  t  1   pj y pj  wij  t  

 d  y f ' h 
 Se o neurônio "j" for de saida;
pj  j  j 
 pj

Sendo : 

    w   f '  h  
 Se o neurônio "j" for da camada oculta;
  k pk kj   j j
Durante a implementação do algoritmo “back-propagation”, observa-se que a
aprendizagem se dá mediante a execução sucessiva de um conjunto de dados de entrada e
saída, os quais subsidiam o treinamento supervisionado. Ou seja, uma “Época” consiste da
apresentação de um conjunto inteiro de dados de entrada e saída em uma amostragem de
treinamento [MEHROTRA et al., 2000].
Assim, o processo de aprendizagem é repetido época após época, até que os pesos
sinápticos se estabilizem e o desempenho da rede convirja a um valor aceitável, no caso das
redes com treinamento supervisionado, este valor aceitável é considerado quando a diferença
do erro entre a saída obtida pela rede e a desejada atinge valores reduzidos e préestabelecidos de segurança [MEHROTRA et al., 2000].
Para cada época se calcula o valor do erro quadrático médio produzido pela rede e
definido anteriormente pela equação 33. Neste sentido, pode-se calcular a variação dos
pesos sinápticos, para certo conjunto de treinamento de “N” exemplos, podendo-se definir a
derivada da mesma forma que fora anteriormente definida:

wij  

E j
E
 N
   Ej
wij
N n 1 wij
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APÊNDICE A III – Otimização por Enxame de Partículas (PSO – Particle Swarm
Optimization)
AIII.1- Introdução
Aplicações de problemas de otimização à engenharia, quer seja de natureza contínua
ou discreta, atribui grande importância às técnicas de otimização. Dentre as técnicas mais
recentes inspiradas pela biologia podem ser citadas as técnicas de otimização por colônia de
formigas (Ant Colony Optimization) e a otimização por enxame de partículas (PSO - Particle
Swarm Optimization). Sendo esta última técnica, o foco da presente tese.
o estudo disposto para a técnica PSO é uma modalidade metaheurística (estocástica)
de otimização multivariáveis criado por Kennedy e Eberhart (1995), inspirados por
comportamentos sociais de determinados organismos vivos, tais como bandos de pássaros,
enxames de abelhas e cardume de peixes.
A PSO é uma técnica matemática que se baseia na simulação de modelos de
comportamentos sociais, extrapolando tais modelos a problemas reais de otimização que
existem na engenharia. Em suma, a PSO é na verdade um algoritmo de otimização global
que se baseia no comportamento de populações. Essa técnica é estruturada de modo que os
indivíduos desta população, chamados de “partículas”, são agrupados em colônias ou
enxames. Onde, cada partícula representa uma possível solução para o problema de
otimização e cada partícula se move através do espaço multidimensional, ajustando a sua
posição no espaço de busca de acordo com a sua posição e as partículas vizinhas. o efeito
resultante é que as partículas "voam" em direção ao valor mínimo ou ao máximo, realizando
uma busca ao redor de uma ampla área entorno de um valor ótimo.
A proximidade de cada partícula ao ponto ótimo se mede segundo os valores de uma
função de adaptação, que no presente estudo são as redes neuronais treinadas. No problema
em questão, o treinamento de uma rede neural, cada partícula representa o vetor de pesos
da rede e a função de fitness é determinada a partir do erro quadrado médio da rede no
conjunto de treinamento.
Assim, o comportamento de um conjunto de partículas, ou enxame, pode ser modelado
com algumas regras simples. Por exemplo, mesmo que as regras de comportamento de cada
indivíduo (agente) sejam simples, o comportamento do enxame pode ser complicado. Então,
vejamos que usando como regras simples, os seguintes 03 (três) vetores o comportamento
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de cada agente no enxame pode ser modelado: (a) Ficar longe de o agente mais próximo; (b)
Ir direto ao destino; (c) Ir direto ao centro do enxame (REYNOLDS, 1987).
Na continuidade, outra parte do conceito da PSO, diz respeito ao processo de decisão
para os seres humanos, bem como os conceitos de "aprendizagem individual" e "transmissão
cultural", ambos desenvolvidos por Boyd e Richerson (1985). De acordo com a análise dos
autores, as pessoas usam dois tipos importantes de informações durante o processo de
decisão. O primeiro tipo é a sua própria experiência; isto é, haver tentado quantas alternativas
forem necessárias para saber qual é o melhor estado até o momento, bem como saber se o
estado atual é o melhor.
O segundo tipo de informação se refere às experiências dos outros indivíduos, os
quais, igualmente, estão cientes de como os outros se comportaram ao seu redor. Ou seja, o
segundo tipo de informações considera as alternativas adotadas por seus vizinhos, avaliando
as alternativas mais positivas até o momento e qual foi o melhor padrão alternativo até o
momento. Assim, cada pessoa toma suas próprias decisões considerando suas próprias
experiências e as experiências dos outros. Os resultados desta busca também são um dos
fundamentos básicos da técnica de PSO.
De acordo com as condições precedentes, uma simulação de “vôo” de pássaros no
espaço bidimensional foi desenvolvida por Kennedy e Eberhart (1995). A posição de cada
agente (partícula) é representada pela sua posição nos eixos x e y, bem como sua velocidade
do eixo x expressa por vx, e vy (a velocidade no eixo y). A modificação da posição do agente
ocorre devida à informação de posição e velocidade. Logo, o enxame de partículas otimiza
uma função objetivo (a rede neuronal).
Cada agente (partícula) conhece o seu melhor valor até agora (“pbest”), bem como,
conhece também sua posição em x e y. Esta informação é um tipo de analogia às experiências
pessoais de cada agente. Por outro lado, cada agente sabe o melhor valor de todos os “pbest”
que foi obtido pelo o grupo até o momento (“gbest”).
Esta informação é uma analogia de conhecimento de como se comportaram ao redor
os demais agentes. Sendo que cada agente tenta modificar a sua posição utilizando as
seguintes informações: (i) Quais as posições atuais (X, Y); (ii) Quais as velocidades atuais (vx,
vy); (iii) Qual a distância entre a posição atual e a posição do “pbest”; (iv) Qual a distância
entre a posição atual e a posição do “gbest”. Assim, pelo estudo realizado por Mello e Assis
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(2013), baseados em Kennedy e Eberhart (1995) descreveram o método clássico da PSO,
que assim, pode ser melhor definido como se segue:
“Um enxame de partículas se move em um espaço de busca Ndimensional, onde a posição de cada partícula representa uma potencial solução
do problema de otimização. Cada partícula “a” no enxame, ξ = {𝑥1 , ..., 𝑥𝑎 , … , 𝑥𝑆 }
é representada pelas seguintes características descritas abaixo:
𝑥𝑎,𝑗 (𝑡): j-ésima componente dimensional da posição da partícula a no tempo t;
𝑣𝑎,𝑗 (𝑡): j-ésima componente dimensional da velocidade partícula a no tempo t;
𝑦𝑎,𝑗 (𝑡): j-ésima componente dimensional da melhor posição obtida pela partícula

(pbest) da partícula a no tempo t;
ŷ𝑗 (𝑡): j-ésima componente dimensional da melhor posição global obtida da
“swarm” no tempo t.
Seja “f” a função de aptidão a ser otimizada, e que o objetivo é encontrar
o seu mínimo ou máximo em um espaço N-dimensional (afim de não se perder
a generalidade), deve-se atualizar o valor de cada partícula (“pbest”) com o
melhor valor obtido até o tempo t+1, descrito através da equação abaixo.
Vamos assumir que o objetivo é achar o mínimo de “f” em um espaço Ndimensional. Então, o personal best value (“pbest”) da partícula “a” pode ser
atualizado na iteração t+1 como:


Melhor valor pessoal obtido (“pbest”)
𝑦𝑎,𝑗 (𝑡) 𝑖𝑓 𝑓(𝑥𝑎 (𝑡 + 1)) > 𝑓(𝑦𝑎 (𝑡))
𝑦𝑎,𝑗 (𝑡 + 1) = {
∀𝑗
𝑥𝑎,𝑗 (𝑡 + 1) 𝑒𝑙𝑠𝑒
∈ [1, 𝑁]

Equação 58

A partir partícula de melhor posição gera-se o índice das melhores
partículas (“gbest”), expressa por:


Vetor ordenado de melhores partículas
ŷ𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 (𝑡) = min(𝑦1 (𝑡), … , 𝑦𝑠 (𝑡))

Equação 59

Desta forma, para cada iteração do algoritmo, todas as partículas (𝑥𝑎,𝑗 )
atualizam suas respectivas posições, 𝑎 ∈ [1, 𝑆], assim como sua componente
dimensional, 𝑗 ∈ [1, 𝑁], de acordo com as fórmulas de velocidade e posição.


Velocidade da partícula em uma dada dimensão

𝑣𝑎,𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑤(𝑡)𝑣𝑎,𝑗 (𝑡) + 𝑐1 𝑟1,𝑗 (𝑡)(𝑦𝑎,𝑗 (𝑡) − 𝑥𝑎,𝑗 (𝑡))
+ 𝑐2 𝑟2 (𝑡)(ŷ𝑗 (𝑡) − 𝑥𝑎,𝑗 (𝑡))


Equação 60

Próxima posição da partícula
𝑥𝑎,𝑗 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑎,𝑗 (𝑡) + 𝑣𝑎,𝑗 (𝑡 + 1)
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onde:

𝑣𝑎,𝑗 é a velocidade da partícula em uma determinada dimensão;
𝑤 é o fator de inércia;
𝑐1 e 𝑐2 são constantes de aceleração;
𝑟1,𝑗 e 𝑟2,𝑗 são variáveis randômicas a fim de uniformizar a distribuição com
valores reais entre 0 e 1.

o coeficiente de inércia foi introduzido ao algoritmo de PSO a fim de
melhorar a habilidade de controle das partículas do enxame na exploração, tanto
no sentido de procurar em todo o espaço solução (exploration), quanto no
sentido de procurar a melhor solução em sua vizinhança (exploitation).
Resumidamente, o coeficiente de inércia determina qual o tamanho da parcela
da velocidade será utilizado para criar o próximo vetor de velocidade. A fórmula
mais utilizada para se calcular o coeficiente é a seguinte:


Cálculo para determinar o fator de inércia
𝑤≥

1
(𝑐 + 𝑐2 ) − 1
2 1

Equação 62

Vale a pena retificar que o valor do coeficiente de inércia interfere na
convergência do algoritmo. Caso o fator calculado seja indevido para a aplicação
em questão, pode-se ocorrer uma grande oscilação ou ainda uma divergência,
nunca chegando no resultado esperado.”
Na equação 48, o primeiro termo se refere à velocidade anterior do agente. Ou seja,
tentar explorar novas áreas e, por isso, o primeiro termo corresponde à diversificação no
processo de busca. Por outro lado, sem o primeiro termo, a velocidade do agente "voador" é
determinada apenas usando sua posição atual e melhor posição de sua história. A partícula
permaneceria "voando" na mesma direção até atingir a fronteira. Contudo, o segundo termo
se refere à atração da localização “pbest”, enquanto que o terceiro termo trata da atração
“gbest”.
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AIII.2 – Procedimento
de forma mais detalhada, o método de PSO pode ser descrito como se segue:
a) Inicializar a população. A posição de cada uma das partículas é determinada de modo
aleatório;
b) A melhor posição anterior é correspondente à posição atual;
c) Cada posição é avaliada pela função de aptidão para determinar a qualidade de
solução;
d) Compara-se a aptidão da posição atual frente à melhor posição anterior;
e) Determina a melhor partícula da vizinhança;
f) Ajusta a velocidade;
g) Ajusta a posição;
h) Verifica se o critério de parada foi satisfeita, em caso negativo, volta para o passo “c)”.

Figura 78: Exemplificação de um Algoritmo para a Otimização por Enxame de
Partículas
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APÊNDICE B I: Programação em MAPLE
APÊNDICE B I.1: Modelagem da Obtenção do Coeficiente de Equilíbrio para
Reações Químicas Envolvidas no Processo Termoquímico de Gaseificação

1. Expressões das Capacidades Caloríficas dos Gases variando com a Temperatura (Fonte:
KARAMARKOVIC & KARAMARKOVIC, 2010);
Capacidades Caloríficas a Pressão Cte (KJ por Kmol ou J por mol):
CpH2 := 56.505-702.74/theta^.75+1165.0/theta-560.70/theta^1.5;
CpCO := 69.145-.70463*theta^.75-200.77/theta^.5+176.76/theta^.75;
CpH2O := 143.05-183.54*theta^.25+82.751*theta^.5-3.6989*theta;
CpCH4 := -672.87+439.74*theta^.25-24.875*theta^.75+323.88/theta^.5;
CpCO2 := -3.7357+30.529*theta^.5-4.1034*theta+0.24198e-1*theta^2;
CpC := 17.166+0.4271e-2*T-0.879e6/T^2;
2. Energia livre de Gibbs Entalpia padrão menos Entropia padrão - (KJ por Kmol) - Fonte: the
Properties of Gases and Liquids - Bruce E. Poling, John M. Prausnitz, John Paul O'Connell

3. Entropia padrão - (KJ por Kmol ou J por mol):

4. Cálculo das Energias livres de Gibbs para cada elemento das reações:
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Entrada de Dados:

Resultados para a temperatura (K) de

Cálculos de obtenção da Cte. de Equilíbrio (Keq) - Karamarkovic e Karamarkovic (2010):
para a Reação 1: CH4+H2O<=>CO+3H2.
para a Reação 2: CO+H2O<=>CO2+H2.
para a Reação 3: C+H2O<=>CO+H2.
para a Reação 4: C+CO2<=>2CO.
para a Reação 5: C+2H2<=>CH4.
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APÊNDICE BI.2: Modelagem e Simulação da Gaseificação Termoquímica

># Dados sobre o Sistema:

># Equacionamento:
>
>
>
>
>
>
#> Resultados:
>

>
>
>

>
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Apêndice B II: Programação em MATLAB
Apêndice B II.1: Programação da Function - Particle_Swarm_Optimization.m
%% Particle_Swarm_Optimization.m
% INPUT VARIABLES
% Bird_in_swarm=Number of particle=agents=candidate
% Number_of_quality_in_Bird=Number of Variable
%
% MinMaxRange: jx2 matrix; jth row contains minimum and maximum values of the jth variable
% say you have a variable N1
% which can have maximum value M1 and minimum value m1
% then your matrix will be [m1 M1]
% for more:
% [m1 M1; m2 M2; mj Mj]
%
% Food_availability=Objective function with one input variable (for more than one variable you may
use array)
% example for two variable
% function f = funfunc(array)
% a=array(1);
% b=array(2);
% f = a+b ;
% end
% Food_availability is a string, for above example : 'funfunc'
%
% availability_type is string 'min' or 'max' to check depending upon need to minimize or maximize the
Food_availability
% velocity_clamping_factor (normally 2)
% cognitive_constant=c1=individual learning rate (normally 2)
% social_constant=c2=social parameter (normally 2)
% normally C1+C2>=4
%
% Inertia_weight=At the beginning of the search procedure, diversification is heavily weighted, while
intensification is heavily weighted at the end of the search procedure.
% Min_Inertia_weight=min of inertia weight (normally 0.4)
% Max_Inertia_weight=max of inertia weight (normally 0.9)
% max_iteration=how many times readjust the position of the flock/swarm of birds its quest for food
%
%
% OUTPUT VARIABLE
% optimised_parameters : Optimal parameters
%%
function [ optimised_parameters ] = Particle_Swarm_Optimization (Bird_in_swarm,
Number_of_quality_in_Bird, MinMaxRange, Food_availability, availability_type,
velocity_clamping_factor, cognitive_constant, social_constant, Min_Inertia_weight,
Max_Inertia_weight, max_iteration)
%{
Checking all functions are present
%}
if (exist ('MinMaxCheck.m')==0)
clc;
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fprintf ('Please download the following submission from: <a
href="http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/43251-bound-values-of-anarray">MATLAB File Exchange (Click here to open link)</a> \ndownload code by clicking "Download
Submission" button \nthen extract and put MinMaxCheck.m in current directory and try again\n');
return;
end
%{
Checking all parameteres are entered
%}
if nargin < 11
error('Missing input parameter(s)!')
end
%{
universalize availability type
%}
availability_type=lower(availability_type(1:3));
%{
Checking for proper boundary Values and entered Matrix
%}
[row,col]=size(MinMaxRange);
if row~=Number_of_quality_in_Bird || col~=2
error('Not a proper MinMaxRange Matrix')
end
for i=1:Number_of_quality_in_Bird
if MinMaxRange(i,1)>=MinMaxRange(i,2)
error('Minimum value greater than Maximum value!!!')
end
end
%{
counter to display % of completion
%}
N=Bird_in_swarm*max_iteration;
q=0;
%{
distinguishing min and max range
%}
bird_min_range=MinMaxRange(:,1);
bird_max_range=MinMaxRange(:,2);
%{
%}
format long;
for i=1:Number_of_quality_in_Bird
bird(:,i)=bird_min_range(i)+(bird_max_range(i)-bird_min_range(i))*rand(Bird_in_swarm,1);
end
Vmax=bird_max_range*velocity_clamping_factor;
Vmin=-Vmax;
for i=1:Number_of_quality_in_Bird
Velocity(:,i)=Vmin(i)+(Vmax(i)-Vmin(i))*rand(Bird_in_swarm,1);
end
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for itr=1:max_iteration
fprintf('Completed %d %% ...', uint8(q*100/N ))
for p=1:Bird_in_swarm
parameter=bird(p,:,itr);
availability(p,itr)=feval(Food_availability,parameter);
switch availability_type
case 'min'
format long;
[pBest_availability,index]=min(availability(p,:));
pBest=bird(p,:,index);
if(p==1 && itr==1)
gBest=pBest;
gBest_availability=pBest_availability;
elseif availability(p,itr)<gBest_availability
gBest_availability=availability(p,itr);
gBest=bird(p,:,itr);
end
case 'max'
format long;
[pBest_availability,index]=max(availability(p,:));
pBest=bird(p,:,index);
if(p==1 && itr==1)
gBest=pBest;
gBest_availability=pBest_availability;
elseif availability(p,itr)>gBest_availability
gBest_availability=availability(p,itr);
gBest=bird(p,:,itr);
end
otherwise
error('availability_type mismatch')
end
w(itr)=((max_iteration - itr)*(Max_Inertia_weight - Min_Inertia_weight))/(max_iteration-1) +
Min_Inertia_weight;
Velocity(p,:,(itr+1))=w(itr)*Velocity(p,:,itr) +
social_constant*rand(1,Number_of_quality_in_Bird).*(gBest-bird(p,:,itr)) +
cognitive_constant*rand(1,Number_of_quality_in_Bird).*(pBest-bird(p,:,itr));
Velocity(p,:,(itr+1))=MinMaxCheck(Vmin, Vmax, Velocity(p,:,(itr+1)));
bird(p,:,(itr+1))= bird(p,:,itr) + Velocity(p,:,(itr+1));
bird(p,:,(itr+1))=MinMaxCheck(bird_min_range, bird_max_range, bird(p,:,(itr+1)));
q=q+1;
end
clc;
end
optimised_parameters=gBest;
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Apêndice B II.2: Simulação de Rede Neuronal Treinada no Statistica®
% sai_rede_mlp_RN1.m
function [output]=sai_rede_MLP(input)
%input = input';
% A modificação abaixo permite limitar o número de variáveis de entrada
input = [44.6 5.8 44.5 0.502 0.022 input(1) input(2) input(3)]';
% Função para calcular a saida de uma rede neuronal MLP
% Denominação: e - camada de entrada
%
h - camada escondida
%
s - camada de saída
% input - vetor de entrada (coluna)
% output - vetor de saída (coluna)
% Matrizes de pesos e biases deverão estar presentes no workspace
global scale shift pesos biases ne nh ns funcatv
% Verificação do vetor de entrada e dos vetores de escalonamentos
if ne~=length(input) | (ne+ns)~=length(scale) | (ne+ns)~=length(scale)
disp('vetores/matrizes com dimensões erradas (1)')
output=[];
return
end
% Separação dos vetores de escalonamento
scalee=scale(1:ne);
scales=scale((ne+1):(ne+ns));
shifte=shift(1:ne);
shifts=shift((ne+1):(ne+ns));
% Verificação das matrizes de pesos e biases
if (ne+nh)~=size(pesos,1) | (nh+ns)~=size(pesos,2)
disp('vetores/matrizes com dimensões erradas (2)')
output=[];
return
end
if (nh+ns)~=length(biases)
disp('vetores/matrizes com dimensões erradas (3)')
output=[];
return
end
if length(funcatv)~=3
disp('vetores/matrizes com dimensões erradas (4)')
output=[];
return
end
% Separação das matrizes de pesos e biases
pesosh=pesos(1:ne,1:nh);
pesoss=pesos((ne+1):(ne+nh),(nh+1):(nh+ns));
biasesh=biases(1:nh);
biasess=biases((nh+1):(nh+ns));
funcatve=funcatv(1);
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funcatvh=funcatv(2);
funcatvs=funcatv(3);
% Processamento da camada de entrada (Dados colocados em escala)
Xe=input;
lambe=scalee.*Xe+shifte;
switch funcatve
case 1 % Linear
Ye=lambe;
case 2 % Logistica
Ye=1./(1+exp(-lambe));
case 3 % Hiperbólica
Ye=(exp(lambe)-exp(-lambe))./(exp(lambe)+exp(-lambe));
otherwise % Assume-se linear
Ye=lambe;
end
% Processamento da camada escondida
Xh=Ye';
lambh=zeros(nh,1);
for i=1:nh
lambh(i)=Xh*pesosh(:,i)-biasesh(i);
end
switch funcatvh
case 1 % Linear
Yh=lambh;
case 2 % Logistica
Yh=1./(1+exp(-lambh));
case 3 % Hiperbólica
Yh=(exp(lambh)-exp(-lambh))./(exp(lambh)+exp(-lambh));
otherwise % Assume-se linear
Yh=lambh;
end
% Processamento dos neurônios da camada de saída
Xs=Yh';
lambs=zeros(ns,1);
for i=1:ns
lambs(i)=Xs*pesoss(:,i)-biasess(i);
end
switch funcatvs
case 1 % Linear
Ys=lambs;
case 2 % Logistica
Ys=1./(1+exp(-lambs));
case 3 % Hiperbólica
Ys=(exp(lambs)-exp(-lambs))./(exp(lambs)+exp(-lambs));
otherwise % Assume-se linear
Ys=lambs;
end
% Retornando os dados para escala original
output=(Ys-shifts)./scales;
end
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Apêndice B II.3: Programação da Otimização do Sistema de Gaseificação
Termoquímica por Enxame de Partículas (PSO) Empregando
Redes Neuronais
%% Importação dos dados do arquivo xml com os dados da RN gerados no Statistica
% pesos e bias
[~, ~, raw1] = xlsread('C:\Users\DH2M\Google Drive\Nova pasta\Google
Drive\Rede_Neuronal_Statistica\Rotinas MATLAB Redes
MLP\rede_Tanh_Logistic_MLP_8xH2.xls','pesos e biases','B1:B171');
% scale e shift
[~, ~, raw2] = xlsread('C:\Users\DH2M\Google Drive\Nova pasta\Google
Drive\Rede_Neuronal_Statistica\Rotinas MATLAB Redes
MLP\rede_Tanh_Logistic_MLP_8xH2.xls','MinMax','B1:B18');
%% Variáveis com os dados da RN brutos
% pesos e bias
PesosBias = reshape([raw1{:}],size(raw1))';
% scale e shift
scaleshift = reshape([raw2{:}],size(raw2));
%% Formatação dos dados
% define variáveis como globais, necessário para executar função sai_..
global scale shift pesos biases ne nh ns funcatv
% Arquitetura da RN
funcatv = [1 3 2];
ne = 8;
nh = 17;
ns = 1;
% Bias importados do Statistica
biases = -[PesosBias(137:153) PesosBias(171)];
A = zeros(ne,nh);
for i=1:nh
ref = (i-1)*ne + 1;
A(:,i) = PesosBias(ref:ref+ne-1);
end
B = zeros(nh,ns);
for i=1:ns
ref = (i-1)*nh + 154;
B(:,i) = PesosBias(ref:ref+nh-1);
end
% Matriz de pesos unificada
pesos = [A zeros(size(A,1),size(B,2)) ; zeros(size(B,1),size(A,2)) B];
% vetores shift e scale importados do Satistica, sendo shift o valor mínimo
% e scale a diferença entre o valor mínimo e o máximo
scale = [];
shift = [];
range = [];
% entrada
for i=1:ne
ref = (i-1)*2+1;
sc = 1 / (scaleshift(ref+1)-scaleshift(ref));
shift = [shift ; 1 - scaleshift(ref+1) * sc];
scale = [scale ; sc];
range = [range ; scaleshift(ref) scaleshift(ref+1)];
end
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% saída
for i=ne+1:ne+ns
ref = (i-1)*2+1;
sc = 1 / (scaleshift(ref+1)-scaleshift(ref));
shift = [shift ; 1 - scaleshift(ref+1) * sc];
scale = [scale ; sc];
range = [range ; scaleshift(ref) scaleshift(ref+1)];
end
% %% Importação dos dados para teste (não necessário, validar manualmente comparando com o
Statistica)
% [~, ~, raw] = xlsread('C:\Users\rodrigo\Documents\Dougas\problema\resultado rede statistica com
dados de entrada.xls','Plan1','A3:K856');
% raw(cellfun(@(x) ~isempty(x) && isnumeric(x) && isnan(x),raw)) = {''};
% cellVectors = raw(:,2);
% raw = raw(:,[1,3,4,5,6,7,8,9,10,11]);
%
% %% %% Variáveis com os dados para teste brutos (não necessário, validar manualmente
comparando com o Statistica)
% data = reshape([raw{:}],size(raw));
%
% %% Variáveis com dados para teste brutos (não necessário, validar manualmente comparando
com o Statistica)
% VarName1 = data(:,1);
% Sample = cellVectors(:,1);
% CInput = data(:,2);
% Umidade100Input = data(:,3);
% Cinzas100Input = data(:,4);
% RazodeEquivalnciaERInput = data(:,5);
% RazoentreVaporAlimentaoSF = data(:,6);
% TemperaturaC1000Input = data(:,7);
% H2COvoloumol100Target = data(:,8);
% H2COvoloumol100Output4MLP = data(:,9);
% H2COvoloumol100OutputEnse = data(:,10);
%
% %% Formatar dados de teste (não necessário, validar manualmente comparando com o Statistica)
% entradas = [CInput Umidade100Input Cinzas100Input RazodeEquivalnciaERInput
RazoentreVaporAlimentaoSF TemperaturaC1000Input]';
% saidas = H2COvoloumol100Output4MLP';
%% Configuração da RN (não está sendo usado)
numero_entradas
= ne;
neuronios_na_camada_escondida = nh;
numero_saidas
= ns;
funcao_ativacao_entrada
= 'purelin';
funcao_ativacao_camada_escondida = 'tansig';
funcao_ativacao_saida
= 'logsig';
%% Criação da RN (não está sendo usado)
net = feedforwardnet(neuronios_na_camada_escondida);
net.inputs{1}.size = numero_entradas;
net.layers{2}.size = numero_saidas;
net.inputs{1}.processFcns = {'mapminmax'};
net.outputs{2}.processFcns = {'mapminmax'};
net.layers{1}.transferFcn = funcao_ativacao_camada_escondida;
net.layers{2}.transferFcn = funcao_ativacao_saida;
net.inputs{1}.processParams{1}.ymin = 0;
net.outputs{2}.processParams{1}.ymin = 0;
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net.inputs{1}.range = range(1:numero_entradas,:);
net.outputs{2}.range = range(numero_entradas+1:numero_entradas+numero_saidas,:);
net.IW{1} = A';
net.LW{2} = B';
net.b{1} = -biases(1:neuronios_na_camada_escondida)';
net.b{2} = biases(neuronios_na_camada_escondida+1:neuronios_na_camada_escondida+numero_saidas);
%% Configuração PSO (http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/43541-particleswarm-optimization--pso-)
Bird_in_swarm = 5000;
%Number_of_quality_in_Bird = 8; % número de entradas
%MinMaxRange = range(1:8,:); % n. de linhas do range deve coicidir com n. de entradas
% escolhendo 3 variáveis de entrada quaisquer:
Number_of_quality_in_Bird = 3; % número de entradas
MinMaxRange = [range(6,:) ; range(7,:) ; range(8,:)]; % alterar aqui também mantendo o mesmo
número de entradas
% na função sai_rede_MLP estas entradas escolhidas não devem ser fixadas
Food_availability = 'sai_rede_MLP_RN1';
availability_type = 'max';
velocity_clamping_factor = 2;
cognitive_constant = 2;
social_constant = 2;
Min_Inertia_weight = 0.4;
Max_Inertia_weight = 0.9;
max_iteration = 500;
%% Execução PSO
optimised_parameters = Particle_Swarm_Optimization (Bird_in_swarm, Number_of_quality_in_Bird,
MinMaxRange, Food_availability, availability_type, velocity_clamping_factor, cognitive_constant,
social_constant, Min_Inertia_weight, Max_Inertia_weight, max_iteration);
%% Exibe resultado
fprintf('#### RESULTADo (%s) ####\n',availability_type);
for i=1:length(optimised_parameters)
fprintf('Parâmetro %d => %f\n',i,optimised_parameters(i));
end
saida_otimizada = feval(Food_availability,optimised_parameters);
fprintf('-----------------------\nSaída => %f\n',saida_otimizada);
%% Limpeza de variáveis temporárias
clearvars raw1 raw2;
clearvars PesosBias scaleshift i ref sc;
clearvars data raw cellVectors VarName1 Sample CInput Umidade100Input;
clearvars Cinzas100Input RazodeEquivalnciaERInput RazoentreVaporAlimentaoSF;
clearvars TemperaturaC1000Input H2COvoloumol100Target H2COvoloumol100Output4MLP;
clearvars H2COvoloumol100OutputEnse;
clearvars A B numero_entradas neuronios_na_camada_escondida numero_saidas;
clearvars funcao_ativacao_entrada funcao_ativacao_camada_escondida funcao_ativacao_saida;
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APÊNDICE C – Obtenção das Classificações de Patentes pela Ferramenta
TACSY

TACSY é uma ferramenta para pesquisa de linguagem natural também no esquema
do IPC, e permite uma maior combinação de palavras. o uso da linguagem natural
envolve a realização de um pré-tratamento das palavras ou termos usados na
pesquisa.
Já na busca direta por termos da IPC, o que está realmente se fazendo é olhando
para os termos ou palavras usadas no esquema da IPC, e, opcionalmente, nas
definições e do índice de palavras-chave. Ele também oferece a possibilidade de
limitar a pesquisa a uma parte específica da CIP e fazer exclusões.
Termo: “Gasifier”

Termo: “Gasifying”

Termo: “Gasification”
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Tendo em vista que o processo de gaseificação é um tipo de processo de combustão
(combustão parcial), utilizou-se o site do TACSY (ferramenta disponível no site da
OMPI) foram buscadas classificações de patentes correlacionadas.
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o resultado segue em abaixo:

Termo: “Combustion”
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APÊNDICE D – Estratégias e Critérios para Buscas
Exemplificação de estratégias e critérios para as buscas de documentos patentários
empregando terminologias da área técnica da gaseificação:

APÊNDICE D I – Usando IPC Green Inventory
F01K* OR F01N* OR F02G* OR F25B* OR F02C* OR C02F* OR D21F* OR F22B* OR F23G*
OR F24F* OR F27D* OR F28D* OR C10J* OR C10L* OR F23B* OR B09B* OR H01M* OR
C10B* OR C12M* OR C12P* OR B65F* OR A61L* OR A62D* OR G21F* OR B03B* OR B09C*
OR D21B* OR A43B* OR B22F* OR C04B* OR C05F* OR C08J* OR C09K* OR C11B* OR
C14C* OR C21B* OR C25C* OR D01F* OR B01D* OR B65G* OR C01B* OR E21B* OR
E21F* OR F25J* OR F02B* OR C21C* OR F23C* OR B03C* OR F27B* OR F23J* OR G08B*
OR B63J* OR B63B* OR E02B* OR E03C* OR E03F*

APÊNDICE D.II – Empregando Derwent Innovation Index for Green Technologies
D04-B10B OR D05-A04A OR N07-L01 OR N07-L01A OR N07-L01B OR X25-H03 OR F05A02C OR D04-B10 OR X25-H03 OR D04-B10A OR D04-A01J OR N07-L01B OR A11-W11J
OR D04-B03 OR D04-B03 OR D04-B OR D04-B07A OR D04-B07e OR D04-B07C OR D04B07B OR D04-B07D OR D04-B05 OR D04-B05A OR D04-B05A OR D04-B05A OR D04-B03
OR D04-B04 OR D04-B04 OR D04-B06 OR D04-B06e OR D04-B06B OR D04-B06A OR D04B06D OR D04-B06C OR X25-W04 OR E11-Q01 OR A11-C03 OR V04-X01G OR W03-G10C
OR X16-M OR V01-B01G6G OR V01-B04B8G OR S06-K04C OR V05-L07E6 OR T03-H02R
OR T03-A01R OR T03-D01R OR T03-B01R OR V01-A04R2
OR (W03-A19C OR U11-H OR L01-B02 OR X25-T09G OR S06-K04A OR S06-K04B OR D04A06 OR L04-X02 OR F03-E02 OR M24-A07 OR M25-e OR D05-A04A OR F05-A02C OR J09C01A OR A09-A07 OR Q24-P06 OR C14-Y OR N07-K01 OR E11-K03 OR E11-W OR B14-Y
OR H03-G OR D04-A05)
OR (A12-W16 OR X15-e OR X22-A17 OR Q51-J02F OR X15-H OR X15-D OR N07-L01A OR
Q51-H02 OR X22-A02e OR A12-W11e OR A12-W11F OR A11-C07 OR N07-L01C OR Q51J02 OR E11-Q02A OR N07-L01C1 OR Q17-E09 OR X22-A03J OR E31-H02 OR E31-H01 OR
E31-F01B OR E31-F01A OR E31-F01 OR N07-L02B OR E31-F01C OR E11-Q02 OR N07L01 OR H09-F02 OR E11-Q02B OR V01-B01G6e OR V01-B04B8e OR U11-C15Q OR V01A04R1 OR H09-F03 OR A11-C07 OR N07-L01D OR N07-L02D OR E11-Q02C OR N07-L02
OR N07-L02A OR N07-L02e OR N07-L02C OR N07-L02B OR E11-Q02C OR D04-A01J OR
D04-B10 OR D04-B11 OR D05-A04A OR X25-H03 OR D04-B10B)
Outros termos para refinamento da busca e realização de uma busca secundária no banco de
dados patentários:
Topic=("fossil fuel+" or coal or char or coke or charcoal)
OR Topic=(biomass or "carbonaceous material+" or livestock or waste or garbage or paper or
celulos+ or "black liquor" or sewage or sludge or wood or agricultural or crop+ or residual or
Santos, D.A.
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pellets or chips or plastic+ or polymer+ or MSW or Refuse or RDF or industrial or urban or
grass or stover or residue+)
OR Topic=("Counter current" or "up draft" or "Countercurrent" or "updraft" or "fixed bed" or
"Co-current" or "down draft" or "Cocurrent" or "downdraft" or "crossflow" or "crosscurrent" or
"cross current" or "Entrained flow" or "Entrained gasifier" or "Entrained-flow")
OR Topic=(fluidiz* or fluidis*)

APÊNDICE D.III – Exemplificação da Busca em Banco de Dados NãoPatentários:
Exemplificação de estratégias e critérios para as buscas de documentos não-patentários
empregando terminologias da área técnica da gaseificação:
Title=(gasif*) AND Topic=("fossil fuel+" or coal or char or coke or charcoal)
OR Topic=(biomass or "carbonaceous material+" or livestock or waste or garbage or paper or
celulos+ or "black liquor" or sewage or sludge or wood or agricultural or crop+ or residual or
pellets or chips or plastic+ or polymer+ or MSW or Refuse or RDF or industrial or urban or
grass or stover or residue+)
OR Topic=("Counter current" or "up draft" or "Countercurrent" or "updraft" or "fixed bed" or
"Co-current" or "down draft" or "Cocurrent" or "downdraft" or "crossflow" or "crosscurrent" or
"cross current" or "Entrained flow" or "Entrained gasifier" or "Entrained-flow")
OR Topic=(fluidiz* or fluidis*)

Artigos
Patentes
Databases=SCI-EXPANDED, SSCI,
Databases=CDerwent, EDerwent,
A&HCI Timespan=All Years
MDerwent Timespan=All Years
Ts=(Peat or Coal or Bitumen
Topic=(Peat or Coal or
or bituminous or lignite or
Bitumen or bituminous or
Anthracite or Carbon or Char
lignite or Anthracite or Carbon
#1
or Charcoal or Cinder or # 1
or Char or Charcoal or Cinder
Culm or Dung or Ember or
or Culm or Dung or Ember or
Coke
or
Graphite
or
Coke
or
Graphite
or
(carbonaceous w materials))
(carbonaceous w materials))
Resultado: >100000
Resultado: >100000
Topic=(gasif* or cogasif* or
Ts=(gasif* or cogasif* or (co
(co
w
gasif*)
or
w gasif*) or (thermochemical
(thermochemical
w
#2
same conversion) or (co w # 2
conversion)
or
(co
w
utilisation) or (gasif* same
utilisation) or (gasif* and
blend*))
blend*))
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Resultado:

#3

Resultado:
#4
Resultado:

#5

Resultado:

#6

Resultado:

#7

Resultado:

#8

11158
#2 and Ts=((fixed w bed) or
counterflow or (co w flow) or
((counter or co) w current) or
(downdraft or updraft or
crossdraft) or ((down or up) w
draft))
182
#2 and Ts=(entrained or
(entrained same flow))
363
#2 and Ts=((fluid* and
(bubbling or turbulent or
circul*)) or bfb or cfb OR
(fluid*
same
bed)
or
((bubbling or turbulent or
circul*) same fluid*))
1790
Ts=(gasif* and (BFG or
BIG?? or IG?? or CC?? or
(bubbling same fluid*) or
(Biomass same Integrated)
or (combined same cicle) or
(co
w
generation)
or
cogeneration or (gas same
turbine)))
985
Ts=((agricultural
same
(crop?
or
resid*))
or
((agricutural or wood or
animal or aquatic or crop) w
wast??) or (aquatic same
plant?) or algae or corn or
sugarcane or farming or
forest?? or (burning w wood)
or (fuel w crop*) or (sewage
same sludge) or manure or
(bio w methane) or landfill?
or copse or grove or lumber
or thicket or timber or
timberland or trees or weald
or woodland or backwoods or
brake or chase or clump or
coppice or copse or cover or
covert or grove or ((Refuse
same Derived) or RDF))
>100000
Ts=(lettuce or grain? or
rubber or leather or willow or
poplar or Bamboo or hull? or
pruning? or (chicken same
litter) or (corn same stover) or
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Resultado:

#3

Resultado:
#4
Resultado:

22633
Topic=((fixed w bed) or
counterflow or (co w flow) or
((counter or co) w current) or
(downdraft or updraft or
crossdraft) or ((down or up) w
draft))
44070
Topic=(entrained
or
(entrained same flow))
14467

#5

Topic=(fluid* and (bubbling or
turbulent or circul*) or bfb or
cfb) OR Topic=((fluid* same
bed) or ((bubbling or turbulent
or circul*) same fluid*))

Resultado:

81807

#6

Topic=(gasif* and (BFG or
BIG?? or IG?? or CC?? or
(bubbling w fluidized w bed) or
(Biomass same Integrated) or
(combined same cicle) or (co
w generation) or cogeneration
or (gas same turbine)))

Resultado:

#7

Resultado:

#8

1276
Topic=((agricultural
same
(crop?
or
resid*))
or
((agricutural or wood or
animal or aquatic or crop) w
wast??) or (aquatic same
plant?) or algae or corn or
sugarcane or farming or
forest?? or (burning w wood)
or (fuel w crop*) or (sewage
same sludge) or manure or
(bio w methane) or landfill? or
copse or grove or lumber or
thicket or timber or timberland
or trees or weald or woodland
or backwoods or brake or
chase or clump or coppice or
copse or cover or covert or
grove or ((Refuse same
Derived) or RDF))
>100000
Topic=(lettuce or grain? or
rubber or leather or willow or
poplar or Bamboo or hull? or
pruning? or (chicken same
litter) or (corn same stover) or
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Resultado:

#9

Resultado:

# 10

wheat
or
sawdust
or
((Vegetable or garden or fruit
or animal or plastic?) same
wast??) or (landfill same gas)
or poultry or BDG or
(biomass same feedstock) or
tyre or nut? or shel? or rice or
husk or straw or (Forestry w
wood) or ((wood or milling) w
resid*) or biomass?? or
wood? or waste or (house w
waste) or MSW or (solid
same
biomass)
or
feedstock? or crop?)
>100000
Resultado:
Ts=(shelter or stand or
thicket or timber* or weald or
wildwood or wood* or (plant
w materials) or (renewable
same energy same source)
or (plant same matter) or
(organic same matter) or
cellulose or lignin or (black
same liquor) or root? or
branch?? or (leaf or leaves)
or (crop same residue) or # 9
(municipal same solid same
wast??) or (post same
consumer same waste) or
((municipal or urban or solid)
same wast??) or glycerol or
glycol or pellet? or (palm
same oil same residues) or
bagasse or garbage or trash
or cane or beet or pulp or
rape)
>100000
Resultado:
Ts=((water same weed) or
sphagnum or Potato or
(Wood w Chip?) or (Palm
same Fruit same Basket?) or
switchgrass or (Cow same
Bedding) or ((Palm or
coconut) same Shell?) or
# 10
PET polymer or almond or
Flax or sorrel or Sycamore or
Beech or pine or newspaper
or paper or carton? or
herbaceous or Miscanthus or
(Reed same canary) or grass
or eucalyptus or (energy

TPQB – Escola de Química/UFRJ

wheat
or
sawdust
or
((Vegetable or garden or fruit
or animal or plastic?) same
wast??) or (landfill same gas)
or poultry or BDG or (biomass
same feedstock) or tyre or
nut? or shel? or rice or husk or
straw or (Forestry w wood) or
((wood or milling) w resid*) or
biomass?? or wood? or waste
or (house w waste) or MSW or
(solid same biomass) or
feedstock? or crop?)
>100000
Topic=(shelter or stand or
thicket or timber* or weald or
wildwood or wood* or (plant w
materials) or (renewable
same energy same source) or
(plant same matter) or
(organic same matter) or
cellulose or lignin or (black
same liquor) or root? or
branch?? or (leaf or leaves) or
(crop same residue) or
(municipal same solid same
wast??) or (post same
consumer same waste) or
((municipal or urban or solid)
same wast??) or glycerol or
glycol or pellet? or (palm
same oil same residues) or
bagasse or garbage or trash
or cane or beet or pulp or
rape)
>100000
Topic=((water same weed) or
sphagnum or Potato or (Wood
w Chip?) or (Palm same Fruit
same Basket?) or switchgrass
or (Cow same Bedding) or
((Palm or coconut) same
Shell?) or PET polymer or
almond or Flax or sorrel or
Sycamore or Beech or pine or
newspaper or paper or
carton? or herbaceous or
Miscanthus or (Reed same
canary) or grass or eucalyptus
or (energy same crop?) or
jungle or stalk or park)
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Resultado:
# 11
Resultado:
# 12
Resultado:
# 13
Resultado:
# 14
Resultado:
# 15
Resultado:
# 16
Resultado:
# 17
Resultado:
# 18
Resultado:
# 19
Resultado:
# 20
Resultado:
# 21
Resultado:
# 22
Resultado:
# 23
Resultado:
# 24
Resultado:
# 25
Resultado:
# 26
Resultado:

same crop?) or jungle or
stalk or park)
>100000
#1 and #2
7829
#2 and #6
985
#7 AND #2
698
#8 AND #2
2213
#9 AND #2
2017
#10 AND #2
1897
#16OR #15 OR #14 OR #13
4452
#17 AND #1
2740
#17 NOT #1
1712
#18 AND #5
650
#19 AND #5
341
#18 AND #3
67
#19 AND #3
72
#17 AND #5
991
#17 AND #3
139
#17 AND #4
150
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Resultado:
# 11
Resultado:
# 12
Resultado:
# 13
Resultado:
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