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Resumo: Com o aumento das emissões dos gases de 

efeito estufa, surge a necessidade de saídas menos 

poluentes para geração de energia. Uma dessas saídas 

seria o processo de combustão cíclica química, assunto 

relativamente novo mas em constante ascendência e 

com necessidade de estudos mais detalhados e 

aprimoramento para o desenvolvimento em larga escala, 

o que teria uma contribuição para a diminuição das 

emissões acima citada.  

1. Introdução 
Foi falado no processo de combustão química 

cíclica(CLC) pela primeira vez no ano de 1983 mas 

apenas como aprimoramento energético de 

combustões[1]. A partir do ao de 1987 é que foi 

proposto com um sistema alternativo de obtenção de 

energia alternativa, com potencial de capturar e separar 

o CO2 liberado dentro do próprio processo[2]. 

O processo de CLC consiste em 2 reatores de leito 

fluidizado, um a combustível aonde acontece a 

combustão e a redução de um óxido metálico. O leito do 

segundo reator é fluidizado a ar e nele acontece a 

oxidação do metal capaz de carregar o oxigênio, ou seja, 

o metal é oxidado em um dos reatores, e no outro sede o 

O2 para a combustão[3][4]. No nosso estudo optamos 

pelo uso do biogás como combustível fluidizante no 

reator de redução o que nos da uma reação:  

4MeO + CH4     4Me + CO2 + 2H2O                 (1) 

 já no reator de oxidação a reação seria: 

Me + ½ O2   MeO                                               (2) 

 
Figura 1 - Modelo básico de uma CLC 

 

Os gases provenientes do reator a combustível são 

basicamente gás carbônico e vapor d’agua. A H2O é 

condensada e tem-se CO2 puro é obtido para 

posteriormente ser armazenado adequadamente[5]. 

2. Metodologia 
Aprofundar-se ao assunto entendendo o que precisa 

de aperfeiçoamento e o que tem relevância para o 

estudo, bem como buscar empresas e institutos 

interessados no assunto visando parcerias posteriores. 

Simular um modelo termodinâmico usando 

ASPENTECH e uma planta piloto com o software 

HYSYS. Determinar o balanço de energia e massa e 

elaborar um diagrama de blocos do processo.  

3. Resultados 
Há alguns pontos principais que precisavam ser 

aprofundado antes da fase de simulações, assim os 

primeiros estudos tiveram seu foco voltado para tais 

aspectos. A seleção exata do carreador a ser usado é 

uma das partes cruciais para o êxito em qualquer 

processo CLC, estudos recentes apontam os carreadores 

com Ni na sua estrutura como os mais favoráveis a uso, 

assim como o desenvolvimento de ligas bi metálicas 

como Co-Ni/Al2O3, preencheriam os requisitos básicos 

como reatividade e estabilidade, além de não serem 

prejudiciais a natureza[5]. 

Tais metais interagiriam com os fluidos(Ar e CH4) de 

formas diferentes, a adsorção do metano é maior do que 

a do Ar precisando de menos tempo e área de contato 

com o carreador. Por esse fato o reator de oxidação teria 

que ser em media 10x maior do que o de redução[6].  

A formação de coque nos reatores deve ser estudada, 

pois tal reação inibiria a reatividade do metal no leito. 

4. Conclusões 
Após as pesquisas feitas fica evidenciado que o 

processo CLC em larga escala, ainda precisa ser mais 

estudada. Detalhes mínimos, mas imprescindíveis ainda 

seguem sem um estudo muito detalhado e seriam bons 

assuntos a serem aprofundados nos próximos meses de 

projeto. O que não se pode negar é que a CLC é uma 

das principais formas para geração de energia sem 

emissão de gases de efeito estufa e os resultados 

expressivos apontam que a aplicação industrial seria 

umas das melhores saídas para o atual cenário das 

combustões mundo a fora. 
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