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RESUMO 

 

O gás natural tem ganhado espaço como fonte energética, crescendo mais rapidamente 

que o petróleo. Em razão de sua utilização cada vez mais intensa pela indústria, a 

regulamentação brasileira que estabelece suas especificações tem sido discutida. Este 

trabalho tem como objetivo avaliar condições de uma câmara de combustão operando 

com dois tipos de combustível gasoso: metano e uma mistura com 88% metano e 12% 

etano em base molar. Para a simulação computacional foi utilizada uma geometria no 

formato de um paralelepípedo de 5 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro 

de altura, possuído um bocal injetor de gás de 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m, localizado em uma 

das faces quadradas do paralelepípedo. A geometria foi desenhada no ANSYS © R18 

ACADEMIC DesignModeler. Para confecção das malhas, foi utilizado o ANSYS © R18 

ACADEMIC Meshing. Foram confeccionadas quatro diferentes malhas, porém apenas 

foram obtidos resultados para três delas, devido a custos computacionais excessivos 

para trabalhar com a malha mais refinada. As duas malhas mais refinadas a gerarem 

resultados, utilizando o metano como combustível de entrada, ainda obtiveram elevados 

erros percentuais entre si para algumas variáveis, como temperatura e velocidade. A 

malha mais refinada a gerar resultados foi utilizada para simular a combustão da mistura 

gasosa entre metano e etano, possibilitando comparação de resultados com a combustão 

do metano. O programa utilizado para realizar as simulações foi o ANSYS © R18 

ACADEMIC CFX. Os modelos de turbulência, combustão e radiação térmica foram o κ-

ε, Eddy Dissipation Model e P1, respectivamente. Na comparação entre os resultados 

obtidos entre as misturas gasosas, resultados compatíveis com o esperado, baseado na 

literatura, foram obtidos. Na combustão da mistura composta por metano e etano, foram 

obtidas temperaturas mais altas, próximas a 1500 K, enquanto que para o metano, as 

temperaturas não atingiram os 1400 K. A fração mássica de gás carbônico no gás de 

saída da queima do combustível que possuía etano também foi superior, sendo cerca de 

12% maior que a da queima do metano ao final do comprimento da câmara de 

combustão. 

Palavras-Chave: gás natural, combustão, fluidodinâmica computacional, 

regulamentação. 



 

ABSTRACT 

 

Natural gas has gained space as an energy source, growing faster than oil. Due to its 

increasingly intense use by industry, the Brazilian regulation that establishes its 

specifications has been discussed. This work aims to evaluate conditions of a combustion 

chamber operating with two types of gaseous fuel: methane and a mixture with 88% 

methane and 12% ethane on a molar basis. For the computational simulation, a 

parallelepiped geometry of 5 meters long, 1 meter wide and 1 meter high was used, with 

a gas injector nozzle of 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m, located on one of the square faces of the 

parallelepiped. The geometry was drawn in ANSYS © R18 ACADEMIC DesignModeler. 

For the mesh confection, ANSYS © R18 ACADEMIC Meshing was used. Four different 

meshes were made, but only three of them generated results, due to excessive 

computational costs to work with the most refined mesh. The two most refined meshes 

yielding results, using methane as input fuel, still obtained high percentage errors for some 

variables, such as temperature and speed. The most refined mesh to generate results 

was used to simulate the combustion of the gas mixture between methane and ethane, 

allowing comparison of results with the combustion of methane. The program used to 

perform the simulations was ANSYS © R18 ACADEMIC CFX. The turbulence, 

combustion and thermal radiation models applied were κ-ε, Eddy Dissipation Model and 

P1, respectively. In the comparison between the results obtained between the gas 

mixtures, compatible results, based on the literature, were obtained. In the combustion of 

the mixture composed of methane and ethane, higher temperatures were obtained, close 

to 1500 K, while for methane, temperatures did not reach 1400 K. The mass fraction of 

carbon dioxide in the gas leaving the burning of the fuel which had ethane was also higher, 

being about 12% higher than that of the burning of methane at the end of the length of the 

combustion chamber. 

Key-Words: natural gas, combustion, computational fluid dynamics, regulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gás natural consiste em uma mistura gasosa de hidrocarbonetos formada sob a 

superfície terrestre. É considerado o mais limpo entre os combustíveis fósseis e uma 

fonte de energia segura no que se refere a seu transporte, armazenamento e aplicações 

(FARAMAWY et al., 2016). 

Os componentes do gás natural variam de acordo com sua origem, sendo o 

constituinte primário do gás natural o metano. Entretanto, é possível encontrar também 

hidrocarbonetos mais pesados, gás nitrogênio, dióxido de carbono, hélio, sulfeto de 

hidrogênio e outros gases nobres. Há diferentes tecnologias de processamento de gás 

natural que envolvem a remoção de constituintes indesejados (FARAMAWY et al., 2016). 

Ele é uma das fontes de energia mais promissoras do mundo, seja pelo seu caráter 

mais limpo se comparado com outros combustíveis fósseis como carvão e petróleo e 

seus derivados, ou pela alta eficiência da queima que gera consideravelmente menos 

fuligem que a de outros combustíveis (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

O processo de mudança de outros combustíveis fósseis para gás natural como 

fonte de energia representa melhorias quanto à eficiência energética e um futuro de 

menores emissões de carbono, nocivas ao meio ambiente (FARAMAWY et al., 2008). 

Através da Tabela 1.1, faz-se um comparativo entre os níveis de produção e 

consumo de óleo e gás natural no mundo entre 2006 e 2016, é possível visualizar o 

movimento de substituição de óleo e carvão por fontes energéticas mais limpas, com 

destaque para o gás natural, além da energia hidrelétrica e gerada por fontes renováveis, 

o que inclui energia eólica, geotérmica, solar e proveniente de biomassa e lixo (BP 

Statistical Review of World Energy, 2017). 

Assim como se observa crescimento mais acelerado tanto na produção como no 

consumo do gás natural, energia hidrelétrica e, mais notadamente, do conjunto eólica, 

geotérmica, solar, biomassa e lixo, constata-se também que o crescimento das emissões 

de dióxido de carbono, gás causador do efeito estufa foi de apenas 0,1% em 2016. O 
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crescimento das emissões no período de 2014 a 2016 foi o menor desde o período de 

mesmo tempo de 1981 a 1983 (BP Statistical Review of World Energy, 2017). 

Tabela 1.1 – Crescimento de produção e consumo de fontes energéticas de 2006 a 

2016 

Fonte energética 

% Crescimento 

da produção 

(2006 - 2016) 

% Crescimento 

do consumo 

(2006 - 2016) 

Petróleo 11,1 10,8 

Gás natural 22,7 22,1 

Carvão 21,7 14,9 

Nuclear - -8,2 

Hidrelétrica - 28,5 

Renováveis - 293,4 

Fonte: Elaboração própria com dados de BP Statistical Review of World Energy (2017) 

O gás natural, entretanto, não é apenas uma fonte de energia, tendo outras 

aplicações na indústria química. O metano, seu principal componente, pode ser 

convertido em gás hidrogênio e posteriormente em amônia após reação com nitrogênio. 

Já o etano, geralmente o segundo componente mais presente no gás, é matéria-prima 

para a produção de etileno, utilizado para produção de polímeros plásticos (FARAMAWY 

et al., 2016). 

Para melhor aproveitamento do gás natural, parte dos hidrocarbonetos C2+ são 

separados e comercializados sob a forma de gás natural liquefeito, para que o teor de 

metano aumente e o gás natural possa ser comercializado e distribuído de acordo com 

as legislações de cada país (FARRY, 1998). 

Farry (1998) diz que as principais técnicas para separar o etano do gás natural 

utilizam baixas temperaturas visando condensar o etano, que se liquefaz a temperaturas 

mais altas que o metano. Algumas dessas técnicas são refrigeração mecânica, uso de 

turbo expansores e válvulas de estrangulamento Joule-Thomson. 
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Ainda segundo Farry (1998), maiores teores de etano são encontrados em gases 

de origem associada, ou seja, gases extraídos de reservatórios com grande quantidade 

de óleo. O gás de origem associada abrange a maior parte do gás natural produzido no 

Brasil, representando 100% do gás natural produzido em plataformas marítimas, sendo 

o gás não associado encontrado em reservas terrestres. 

A legislação brasileira impõe teores máximos, em base volumétrica, não só para o 

etano, mas para todos os hidrocarbonetos mais pesados que o metano e outros 

componentes do gás natural. Em 2002, foi estabelecido um máximo de 10%, que foi 

alterado para 12% em 2008 e está passível de mais um acréscimo, segundo Polito 

(2017a; 2017b) em matérias veiculadas pelo portal de notícias Valor Econômico em 25 e 

29 de maio de 2017. 

De acordo com este contexto, este trabalho procura estudar os parâmetros físico-

químicos do gás natural e a sensibilidade destes à sua composição, a fim de que sejam 

entendidas as consequências de maior permissividade na composição do gás natural 

com relação à presença de etano e também de outros constituintes que podem ser 

alterados caso haja uma proposta da agência reguladora da comercialização do gás no 

Brasil. 

Para tal finalidade, serão realizadas simulações computacionais da combustão de 

gás natural com diferentes composições. Através destas simulações, parâmetros como 

a concentração de CO2 no gás de chaminé, a temperatura da câmara de combustão e a 

velocidade da chama serão avaliados e comparados a fim de obter melhor entendimento 

dos efeitos que a variação de composição de hidrocarbonetos no combustível gasoso 

pode causar. 

O programa computacional utilizado para simulação do processo foi o ANSYS © 

R18 ACADEMIC CFX. Para elaboração da geometria utilizada foi empregado o ANSYS 

© R18 ACADEMIC DesignModeler e para confecção da malha, o ANSYS © R18 

ACADEMIC Meshing foi usado. 
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1.1 Objetivos 

Este trabalho se propõe a revisar os efeitos que podem ser causados por 

variações na composição do gás natural utilizado para fins de geração energética através 

de sua combustão. 

Além de compilar diversas consequências, almeja-se fazer um estudo 

computacional com software simulador a fim de se obter perfis de temperatura, fração 

mássica de gás carbônico e oxigênio e velocidades numa câmara de combustão a gás 

para corroborar os estudos que já mencionam os problemas operacionais que os 

consumidores convivem quando não se pode assegurar a composição do gás natural 

dentro de uma faixa restrita de variação. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

O Capítulo 2 revisa a bibliografia referente ao assunto sendo dividida em quatro 

partes. Na primeira há foco nos conceitos básicos relativos ao gás natural, as definições 

que esta nomenclatura carrega, os constituintes mais comumente encontrados, sua 

origem e diferentes utilizações. De forma mais específica, trata-se da regulação brasileira 

aplicada pela agência competente que estabelece faixas, valores máximos ou mínimos, 

para algumas propriedades e frações volumétricas e algumas espécies no gás. Também 

é abordada a produção e o consumo brasileiro do gás natural e como o Brasil tem se 

comportado com relação ao combustível nos últimos anos. 

Na segunda parte do Capítulo 2, a reação de combustão é abordada de forma 

mais detalhada, enquanto na terceira parte, a fluidodinâmica computacional, recurso 

utilizado no trabalho com as simulações da câmara de combustão, é o foco. Na quarta 

parte, são abordados trabalhos de simulação computacional que estudaram a combustão 

do gás natural. 

No Capítulo 3, é descrito como foi feito o trabalho computacional, abordando a 

confecção da geometria e das malhas, os parâmetros e modelos utilizados e como será 

feito o trabalho a fim de que se possa fazer comparações coerentes entre os resultados 

obtidos. 

O Capítulo 4 traz os resultados obtidos nas simulações. Ele é dividido em duas 

partes. Na primeira fala-se sobre a convergência de malhas, realizada apenas com base 
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na queima de metano, e a segunda parte tem foco nas comparações entre os resultados 

de perfis de temperatura, velocidade e frações mássicas de dióxido de carbono e oxigênio 

na câmara quando se usa apenas metano como combustível e quando é usada uma 

mistura entre metano e etano. 

O capítulo 5 traz as conclusões desse trabalho sobre o tema proposto: avalia os 

principais dados e discussões presentes no capítulo 4, assim como as limitações dos 

resultados obtidos, e elenca as principais medidas e fatores que devem ser considerados 

previamente a possíveis alterações regulatórias na qualidade do gás natural 

comercializado. 

 

 

 

  



 
 

22 
 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Gás Natural 

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP 

(2018a), o gás natural é definido como uma “substância composta por hidrocarbonetos 

que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais. É 

essencialmente composta pelos hidrocarbonetos metano (CH4), com teores acima de 

70%, seguida de etano (C2H6) e, em menores proporções, o propano (C3H8), usualmente 

com teores abaixo de 2%.” 

Vaz, Maia e Santos (2008), utilizam outras definições como: 

 “É a porção do petróleo que existe na fase gasosa ou em solução no óleo, 

nas condições de reservatório, e que permanece no estado gasoso nas condições 

atmosféricas de pressão e temperatura.” 

 “É a mistura de hidrocarbonetos que existe na fase gasosa ou em solução 

no óleo, nas condições de reservatório, e que permanece no estado gasoso nas 

condições atmosféricas de pressão e temperatura.” 

Em âmbito internacional, a Agência Internacional de Energia (IEA) (2018) define o 

gás natural em seu glossário como gases que ocorrem em depósitos subterrâneos, sejam 

liquefeitos ou gasosos, consistindo principalmente de metano. Inclui gases de origem 

“não associada”, proveniente de campos que produzem apenas hidrocarbonetos sob 

forma gasosa, e “associada”, produzido juntamente a óleo cru, bem como o metano 

recuperado das minas de carvão (gás de mina) ou de camadas carboníferas (gás de 

camadas de carvão). 

Allison e Palmer (1980) descrevem o gás natural como uma subcategoria do 

petróleo que é gerado de forma natural. Consiste numa complexa mistura de 

hidrocarbonetos com uma pequena porção de compostos inorgânicos, sendo estes 

principalmente o dióxido de carbono, nitrogênio e sulfeto de hidrogênio. 
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Segundo Lastres, Machado e Melo (2007), a composição típica do gás natural é 

dada por 88% de metano, 9% de etano, 1% de propano e 2% de frações mais pesadas 

de hidrocarbonetos e gases inertes, sendo sua densidade relativa ao ar igual a 0,623. 

Uma vez que a composição do gás natural é mencionada como sendo 

essencialmente de hidrocarbonetos, se faz necessário também o esclarecimento deste 

termo. Segundo Vaz, Maia e Santos (2008), “os hidrocarbonetos são compostos 

orgânicos constituídos por átomos de carbono e hidrogênio, e, de acordo com suas 

características, são agrupados em séries. Normalmente, os hidrocarbonetos encontrados 

no petróleo pertencem às séries dos alcanos lineares (parafinas), dos alcanos cíclicos 

(naftênicos) e dos aromáticos. No petróleo encontram-se hidrocarbonetos com até mais 

de 60 átomos de carbono, enquanto no gás natural, hidrocarbonetos com 1 a 12 átomos 

de carbono.” 

Entre os hidrocarbonetos mais comuns no gás natural, se destacam os parafínicos. 

Estes compostos possuem cadeia carbônica saturada, ou seja, constituída apenas por 

ligações simples. Além disso, apresentam como propriedades comuns o fato de serem 

inflamáveis, incolores e inodoros (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Sendo o menor e mais simples hidrocarboneto, além do mais presente no gás 

natural, o metano possui estrutura molecular tetraédrica e apolar (CH4), é pouco solúvel 

em água e, quando misturado ao ar, forma uma mistura de alto teor explosivo. É utilizado 

principalmente como combustível e na produção de ureia e metanol (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

Entre os hidrocarbonetos saturados, o etano, geralmente segundo em ordem de 

composição no gás natural, é o mais simples, contendo dois átomos de carbono. Possui 

grande importância indústria uma vez que é base para produção de etileno, insumo 

essencial para fabricação de plásticos nas indústrias petroquímicas (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

O propano é comercializado como combustível para cocção de alimentos em 

fogões residenciais e queimas em fornos industriais, sendo um dos componentes do gás 

liquefeito de petróleo (GLP). Também é usado como propulsor em sprays aerossóis, onde 



 
 

24 
 

 

teve seu uso intensificado após a eliminação do uso dos CFCs. É utilizado também como 

utilidade de vários segmentos da indústria química, uma vez que é um bom fluido 

refrigerante em processos de refrigeração por expansão Joule-Thomson. Assim como o 

etano, o propano é importante insumo das indústrias petroquímicas que o utilizam como 

base para produção de propileno para posterior polimerização (VAZ; MAIA; SANTOS, 

2008). 

Também é interessante abordar os efeitos causados pela presença de 

componentes não hidrocarbonetos, uma vez que eles interferem fortemente na 

economicidade e nos possíveis usos do gás. Apesar de muitos autores nomearem estes 

compostos como contaminantes, alguns possuem aplicações importantes na indústria do 

petróleo (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).  

Para Guo e Ghalambor (2005), os compostos inorgânicos presentes no gás natural 

são indesejáveis, pois não são combustíveis, ou seja, não possuem valor energético. 

Além disso podem causar corrosão e outros problemas nas etapas de produção e 

processamento do gás. 

 N2 – Composto que, por ser inerte e por não apresentar valor energético, 

quando presente em altos teores no gás natural, traz redução significativa do poder 

calorífico do gás (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 CO2 – Assim como o gás nitrogênio, o dióxido de carbono não tem valor 

energético e, se presente em altas quantidades no gás natural, reduz o poder calorífico. 

É um composto ácido e em presença de água forma ácido carbônico, corrosivo e danoso 

a tubulações e equipamentos. Tem vários usos, desde matéria prima na produção de 

fertilizantes a aplicações em métodos de recuperação de petróleo. É também um dos 

principais gases causadores do efeito estufa, sendo suas emissões discutidas por 

acordos ambientais (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 H2O – A água é uma grande preocupação quando presente em quantidades 

excessivas no gás natural, pois além de promover a formação de soluções ácidas em 

combinação com outros compostos, forma hidratos e prejudica algumas aplicações do 

gás natural, como por exemplo a combustão em equipamentos térmicos e motores 

veiculares (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 
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 H2S – O sulfeto de hidrogênio, tal qual o dióxido de carbono, tem caráter 

ácido e em contato com água, forma solução ácida corrosiva. Ele tem aplicações na 

recuperação de enxofre, matéria prima para produção de ácido sulfúrico (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

 COS, CS2 e R-SH (mercaptans) – Compostos que possuem em comum o 

enxofre em sua fórmula química. Através da sua queima, é gerado SO2, gás nocivo ao 

meio ambiente (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Hg – Pouco comum na composição do gás natural, o mercúrio apresenta 

alta toxicidade e sua exposição ao ar é limitada por legislação a 50 µg/m³. Ele pode 

causar fragilização de alguns materiais, como alumínio e ligas metálicas, e também é um 

veneno para catalisadores do setor de refino (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 He e Ar – Gases nobres que podem ser extraídos do gás para fins 

comerciais (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 O2 e H2 – Gases incomuns na composição usual do gás natural (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

Tabela 2.1 – Composição típica do gás natural em alguns estados brasileiros 

Composição 
(% vol.) 

Ceará / 
Rio 

Grande 
do Norte 

Sergipe / 
Alagoas 

Bahia 
Espírito 
Santo 

Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Amazonas 

C1 74,53 81,32 81,14 88,16 79,69 87,98 68,88 
C2 10,4 8,94 11,15 4,8 9,89 6,27 12,2 
C3 5,43 3,26 3,06 2,75 5,9 2,86 5,19 
C4 2,81 1,84 1,39 1,55 2,13 1,16 1,8 
C5 1,3 0,74 0,72 0,44 0,77 0,27 0,43 
C6+ 1,4 0,42 0,3 0,44 0,44 0,07 0,18 
N2 1,39 1,51 1,43 1,62 0,8 1,16 11,12 

CO2 2,74 1,97 0,81 0,24 0,5 0,23 0,2 
H2S (mg/m³) 1,5 7,5 7,6 7,5 6,7 Traços - 

Fonte: adaptado de Vaz, Maia e Santos (2008) 

Embora haja uma grande diversidade de compostos não hidrocarbonetos que 

podem constituir o gás natural, sua contribuição na composição do gás é, em geral, 

abaixo de 10% em base volumétrica (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 
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Na Tabela 2.1, podemos observar as composições típicas do gás natural em 

diferentes estados brasileiros. 

Segundo Guo e Ghalambor (2005), a composição típica do gás natural em frações 

molares segue na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Composição típica do gás natural 

Composto Fração Molar 

Metano 0,8407 

Etano 0,0586 

Propano 0,0220 

i-Butano 0,0035 

n-Butano 0,0058 

i-Pentano 0,0027 

n-Pentano 0,0025 

Hexano 0,0028 

C7+ 0,0076 

Dióxido de Carbono 0,0130 

Sulfeto de Hidrogênio 0,0063 

Nitrogênio 0,0345 

Total 1,0000 

Fonte: adaptado de Guo e Ghalambor (2005) 

O gás natural pode ser classificado de diversas formas em função de diferentes 

características. Seguem abaixo alguns tipos e critérios de classificação do gás natural: 

Segundo sua formação: 

 Gás bacteriológico – gás gerado pelo metabolismo de bactérias 

metanogênicas através da reação química: 

 

4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O                         (2.1) 
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O carbono é fornecido por carbonatos e bicarbonatos enquanto o hidrogênio é 

gerado pelas bactérias alojadas nos sedimentos. O único hidrocarboneto proveniente 

deste método é o metano, porém há limitações a sua produção devido a necessidade de 

alta porosidade na massa sedimentar (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Gás térmico – gás gerado em sedimentos conhecidos como lamas 

argilosas ou carbonáticas. Pode ser produzido pelo metabolismo de bactérias aeróbias 

ou anaeróbias. Em meio aeróbio, toda a matéria orgânica é oxidada rapidamente, 

gerando também gás carbônico. Em contrapartida, em meio anaeróbio a degradação 

ocorre lentamente e de forma incompleta, deixando resíduos insolúveis em solventes 

orgânicos (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Segundo seu reservatório de origem: 

 Gás associado – é o gás gerado em reservatórios cujos planos de 

explotação preveem majoritariamente a produção de óleo (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Gás não associado – é o gás produzido em reservatórios cujos planos de 

explotação preveem majoritariamente a produção de gás (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Segundo sua riqueza, que é definida como o percentual volumétrico ocupado por 

hidrocarbonetos de cadeia carbônica igual ou maior que 3 carbonos: 

 Gás rico – gás que possui composição de C3+ maior ou igual a 7% vol. 

(VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Gás pobre – gás que possui composição de C3+ menor que 7% vol. (VAZ; 

MAIA; SANTOS, 2008). 

Em função de suas características menos poluidoras se comparado a outros 

combustíveis comumente utilizados, como carvão e derivados do petróleo, formados por 

hidrocarbonetos mais pesados e liberam mais CO2 por energia liberada na queima, o gás 

natural tem ganhado grande espaço na matriz energética mundial, sendo o combustível 

de crescimento mais acelerado. Seu uso mais frequente é como combustível na geração 

de energia térmica em caldeiras e fornos na indústria (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Entretanto, o gás natural disponibilizado ao mercado possui outras variadas utilizações. 
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Entre elas destacam-se recentemente o uso automotivo e o abastecimento de usinas 

para geração de energia elétrica (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Abaixo estão relacionados algumas das aplicações do gás natural: 

 Aplicações industriais –  aqui são agregados os usos como fonte geradora 

de força motriz, combustível para trocas térmicas diretas e geração de calor, 

possibilitando, por exemplo, a ocorrência de reações químicas. São enquadrados aqui 

todos os segmentos da indústria que utilizam o bem: têxtil, cerâmica, papel e celulose, 

ferro gusa e aços, alimentos e bebidas, mineração, cimento, entre outras (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

 Aplicações na indústria do petróleo – inclui a porção de gás natural 

utilizado para impulsionar a ascensão do petróleo das camadas subterrâneas, 

aumentando a fração de recuperação do poço, através de reinjeção. Também inclui o 

uso em fornalhas e caldeiras nas plataformas produtoras de petróleo e gás (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

 Aplicações comerciais – agrupa as funções de aquecimento de água, 

geração de calor para preparo de alimentos em estabelecimentos comerciais, 

condicionamento térmico de ambientes, entre outros (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Aplicações automotivas – o gás natural tem ganhado espaço nos tanques 

de veículos, sejam leves, substituindo álcool e gasolina, ou até mesmo pesados, no lugar 

do diesel. O uso do gás natural reduz drasticamente a emissão de resíduos carbônicos, 

o que diminui a poluição gerada pelos automóveis, além disse o gás se mostra como uma 

opção mais econômica que os combustíveis líquidos (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Uso no setor energético – aqui são englobadas as funções de geração de 

energia térmica, proveniente do uso de vapor gerado pela queima do gás, e elétrica, 

através da combustão do gás em motores e turbinas para acionamento de geradores 

elétricos. O processo de geração de mais de uma forma de energia de forma sequencial 

é chamado cogeração. O alcance deste tipo de uso varia de estabelecimentos comerciais 

até centrais termelétricas e segmentos industriais (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Combustível industrial e comercial – por ter condições de queima mais 

limpas que muitos outros combustíveis usuais como madeira, carvão, GLP e líquidos 
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derivados do petróleo como nafta e óleo combustível, o gás natural vem ocupando o lugar 

de muitos destes, principalmente em processos de combustão onde há contato direto do 

comburente com o produto final, como na fabricação de cerâmica e vidro (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

 Utilização como matéria-prima direta – alguns componentes mais 

frequentes do gás natural atuam como importantes reagentes de produtos de alto valor 

na indústria química. O metano assume papel importante na produção de metanol, 

amônia e ureia, sendo essas duas últimas essências para a produção de outros 

fertilizantes nitrogenados. Enquanto o etano, geralmente o segundo componente em 

composição, pode ser separado e usado para produção de eteno para ser posteriormente 

convertido em polietilenos (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Uso domiciliar – em muitas cidades brasileiras o gás natural canalizado é 

utilizado para cocção de alimentos, substituindo o tradicional GLP, composto 

majoritariamente por propano e butano, e aquecimento de água e ambientes, onde 

substitui a energia elétrica (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Em razão desta gama diversa de formas de utilização, o gás natural é um produto 

com alto nível de especificações determinadas por lei. Caso ele esteja fora das 

especificações preconizadas podem haver danos a equipamentos como turbinas e 

motores. Isso porque estes equipamentos são projetados para trabalhar com o gás numa 

faixa específica de composição e propriedades (ABBOTT; BOWERS; JAMES, 2012). 

Portanto há uma série de propriedades e parâmetros do gás natural que tem faixas 

de valores específicos para que este possa ser usado comercializado e, posteriormente, 

utilizado em alguma de suas aplicações. Seguem algumas dessas propriedades e 

parâmetros. 

 Poder calorífico – corresponde ao calor liberado pela queima completa de 

uma unidade de massa, volume ou quantidade de matéria de uma substância em 

condições padrões. Ele pode ser apresentado sob duas formas (VAZ; MAIA; SANTOS, 

2008): 

o Poder calorífico superior (PCS) – é o calor liberado considerando 

que todos os produtos da combustão saem na mesma temperatura dos reagentes; 



 
 

30 
 

 

a água sai no estado líquido, logo não é descontado o calor latente de 

condensação (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). O poder calorífico superior típico do 

gás natural é 9500 kcal/m³ (LASTRES; MACHADO; MELO, 2007). 

o Poder calorífico inferior (PCI) – é o calor liberado considerando que 

a água gerada na combustão sai sob a forma de vapor saturado; isso significa que 

o valor de PCI será menor que o de PCS, pois no PCI é descontado o calor latente 

de condensação da água (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Na Tabela 2.3, constam 

valores de PCS e PCI de alguns hidrocarbonetos. 

Tabela 2.3 – Valores de PCS e PCI de hidrocarbonetos gasosos a 101,325 kPa e 

298 K 

Hidrocarboneto 
PCS PCI 

kJ/mol kJ/kg kJ/mol kJ/kg 

Metano 890,35  55.508  802,53    50.033  

Etano 1.559,90  51.876  1.428,17    89.038  

Propano 2.220,05  50.353  2.044,41  127.457  

i-Butano 2.868,80  49.360  2.649,25  165.165  

n-Butano 2.878,52  49.527  2.658,97  165.771  

Fonte: adaptado de Vaz, Maia e Santos (2008) 

 Índice de Wobbe – é o resultado da divisão entre o poder calorífico superior 

e a raiz quadrada da densidade relativa nas mesmas condições de pressão e 

temperatura. É importante para medir a energia liberada na combustão de um gás 

injetado por um orifício, uma vez que essa energia é diretamente proporcional do índice 

de Wobbe (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Dois gases que apresentem o mesmo índice de 

Wobbe, mesmo com diferentes composições, disponibilizarão a mesma quantidade de 

energia, através de um orifício injetor, sob a mesma pressão (ANP, 2002). 

𝐼𝑊 = 
√  

                                                 (1.1) 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
  ( á )

  ( )
                              (1.2) 
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 Enxofre total – soma das massas dos compostos de enxofre no gás por 

unidade de volume (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Entre os compostos de enxofre, o 

sulfeto de hidrogênio (H2S) é o mais crítico com relação à corrosão de ligas de aços de 

alumínio (ANP, 2002). 

 Ponto de orvalho – é o ponto no qual aparecem as primeiras gotas de 

líquido (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007) quando o gás sofre resfriamento ou 

compressão (ANP, 2002). Os líquidos mais encontrados são água, hidrocarbonetos e 

glicóis. (ANP, 2002). Valores estabelecidos para referência são medidos na pressão de 

101,325 kPa (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Inertes – são compostos que não apresentam reatividades química nem 

valor energético; como consequência, eles diminuem o poder calorífico do gás, uma vez 

que aumentam sua quantidade de matéria sem contribuir para carga energética. Também 

aumentam a resistência à detonação em veículos e o número de metano (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). Os principais inertes presentes no gás natural são os gases carbônico 

e nitrogênio (ANP, 2002). 

 Oxigênio – diluente do gás, pode causar corrosão em superfícies metálicas 

em presença de água, mesmo em baixas concentrações (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Partículas sólidas – podem obstruir equipamentos e causar entupimentos 

em sistemas de combustão, diminuindo sua eficiência. Além disso a presença de sólidos 

desgasta as tubulações (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

 Partículas líquidas – assim como as partículas sólidas, também podem 

prejudicar sistemas de combustão, como caldeiras e turbinas (VAZ; MAIA; SANTOS, 

2008). 

A Portaria nº 104 da ANP (ANP, 2002) exerce a função de especificar os 

parâmetros do gás natural, seja de origem nacional ou internacional, a ser comercializado 

no Brasil. Segue a Tabela 2.4 que especificava as faixas de valores a serem praticadas 

nas regiões brasileiras. 
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Tabela 2.4 – Especificações do gás natural comercializável (2002) 

CARACTERÍSTICA  UNIDADE  

LIMITE 

Norte  Nordeste 
Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste  

Poder calorífico 

superior   

kJ/ m³  

kWh/m³ 

34.000 a 

38.400 

9,47 a 10,67 

35.000 a 

42.000 

9,72 a 11,67 

35.000 a 42.000 

9,72 a 11,67 

Índice de Wobbe kJ/m³  
40.500 a 

45.000  

46.500 a 

52.500  
46.500 a 52.500  

Metano, mín.   % vol.  68,0  86,0  86 

Etano, máx.   % vol.  12,0  10,0  10 

Propano, máx.   % vol.  3,0  3 3 

Butano e mais 

pesados, máx. 
% vol.  1,5  1,5 1,5 

Oxigênio, máx.   % vol.  0,8  0,5  0,5 

Inertes (N2 + CO2), 

máx.   
% vol. 18,0  5,0  4,0  

Nitrogênio   % vol.  Anotar  2,0  2 

Enxofre Total, 

máx.   
mg/m³   70  70 70 

Gás Sulfídrico 

(H2S), máx. 
mg/m³  10,0  15,0  10,0  

Ponto de orvalho de 

água a 1 atm, máx.  
ºC  -39  -39  -45  

Fonte: Adaptado da Portaria ANP nº 104 (ANP, 2002) 

A Resolução ANP nº 16 (ANP, 2008) alterou as faixas de valores especificados 

para os parâmetros do gás natural comercializável no Brasil. As faixas estabelecidas 

nesta resolução estão vigentes até a data de publicação deste trabalho. Seguem na 

Tabela 2.5 os novos valores especificados.  
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Tabela 2.5 – Especificações do gás natural comercializável (2008) 

CARACTERÍSTICA  UNIDADE  

LIMITE 

Norte  Nordeste 

Sul, Sudeste, 

Centro-

Oeste  

Poder calorífico superior 
kJ/m³  

kWh/m³ 

34.000 a 38.400  

9,47 a 10,67 

35.000 a 

43.000  

9,72 a 11,94 

35.000 a 

43.000  

9,72 a 11,94 

Índice de Wobbe kJ/m³  40.500 a 45.000  
46.500 a 

53.500  

46.500 a 

53.500  

Metano, mín.   % vol.  68,0  85,0  85,0  

Etano, máx.   % vol.  12,0  12,0  12,0  

Propano, máx.   % vol.  3,0  6 6 

Butano e mais pesados, 

máx.   
% vol.  1,5  3 3 

Oxigênio, máx.   % vol.  0,8  0,5  0,5  

Inertes (N2 + CO2), máx.   % vol. 18,0  8 6 

CO2, máx. % vol. 3 3 3 

Nitrogênio   % vol.  Anotar  2,0  2,0  

Enxofre Total, máx.  mg/m3  70  70  70  

Gás Sulfídrico (H2S), máx. mg/m3 10,0  13,0  10,0  

Ponto de orvalho de água 

a 1 atm, máx.   
ºC  -39  -39  -45  

Ponto de hidrocarbonetos 

a 4,5 MPa, máx.   
ºC  15 15 0 

Fonte: Adaptado da Resolução ANP nº 16 (ANP, 2008) 

Através de simples comparação entre as duas tabelas apresentadas, percebe-se 

que a regulação se abrandou em alguns aspectos e tornou-se mais rigorosa em outros. 

Os valores máximos de poder calorífico superior e índice de Wobbe foram aumentados 
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nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, assim como os percentuais em 

composição volumétrica de etano, propano, hidrocarbonetos mais pesados e inertes. Já 

a fração mínima de metano foi diminuída em 1% nestas regiões. Foram instituídas novas 

especificações em todas as regiões: para a composição máxima de dióxido de carbono 

e para o ponto de orvalho de hidrocarbonetos. 

As Portarias (ANP, 2002; 2008) estabelecem ainda que o gás tem que ser 

tecnicamente isento, não podendo ser detectados traços visíveis de partículas sólidas ou 

líquidas. 

Todos os parâmetros, excetuando o ponto de orvalho, são dados em base seca, 

em condições de referência de 293,15 K e 101,325 kPa. Além disso, apenas para fins 

veiculares, a região Norte deve obedecer às especificações da região Nordeste. 

Apesar de a Tabela 2.5 mostrar as especificações adotadas ainda hoje, fontes 

reportam que a ANP estuda a realização de audiência pública para discutir a possibilidade 

de adoção de novas faixas de valores para o gás natural comercializável (POLITO, 

2017a). Segundo Polito (2017a), através do portal de notícias Valor Econômico em 

matéria publicada em 25 de maio de 2017, um estudo feito pela consultoria Environmetal 

Resources Management (ERM) afirma que as mudanças a serem propostas pela ANP 

poderiam elevar as emissões de gases do efeito estufa em até 7%. As alterações girariam 

em torno do aumento do índice máximo de etano permitido no gás a ser comercializado, 

o que diminuiria a eficiência de equipamentos de queima do gás e aumentaria a o volume 

do produto a ser consumido, aumentando as emissões tóxicas. Ainda de acordo com o 

estudo da ERM, turbinas termelétricas seriam sensíveis às composições permitidas ANP, 

além de os fabricantes não garantirem o bom funcionamento dos equipamentos em 

trabalho com gases de tais composições (POLITO, 2017a). 

Polito (2017b) diz que a ANP explicitou três casos em estudo a respeito da 

proposta para a regulação: não alteração da composição máxima permitida de etano, 

continuando nos atuais 12%, aumento do índice máximo de etano de 12 para 14% ou 

remoção dos limites para composição de hidrocarbonetos, seja o mínimo para o metano, 

ou máximo para os hidrocarbonetos C2+. 
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A indústria, ainda segundo a notícia, não tem total conhecimento dos efeitos que 

poderiam ser gerados pela mudança regulatória. A gerente de energia da Associação 

Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres 

(ABRACE) afirmou que alguns consultores apontam que as alterações podem exigir 

adequações aos equipamentos utilizados pela indústria, o que gerariam excessivos 

custos (POLITO, 2017a). 

Em estudo solicitado pela Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) 

a ERM consta que, embora a maioria dos países estipulem limites para poder calorífico 

superior, índice de Wobbe e concentração máxima de inertes, muitos não estabelecem 

limites mínimos ou máximos para concentrações de hidrocarbonetos. A limitação é feita 

de forma indireta, uma vez que ao se limitar a concentração máxima de inertes, não se 

consegue aumentar a densidade relativa sem contribuir para o aumento do poder 

calorífico superior, o que faria o índice de Wobbe e o poder calorífico superior médio do 

gás ultrapassar limites máximos caso haja adição excessiva de hidrocarbonetos C2+ 

(ABIQUIM /ERM, 2016). 

ABIQUIM/ERM (2016) aponta impactos que podem ser frutos da adição de 

hidrocarbonetos mais pesados que o metano no gás natural utilizado em equipamentos 

de combustão: 

 Aumento da emissão de poluentes que possuem emissão limitada por 

legislação, como monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx) 

(ABIQUIM/ERM, 2016). O efeito do aumento do índice de Wobbe, acarretado com o 

aumento da concentração de hidrocarbonetos C2+, sobre as emissões de NOX são 

mostrados na Figura 2.1, onde A, B, C e D representam diferentes equipamentos. 

 Queda na eficiência energética de equipamentos (ABIQUIM/ERM, 2016). 

 Acréscimo nas emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, como o 

CO2, por unidade de energia gerada pela queima do combustível. Isso é devido à maior 

relação carbono/hidrogênio em hidrocarbonetos alcanos à medida que sua cadeia 

cresce. (ABIQUIM/ERM, 2016). A Tabela 2.6 mostra propriedades físicas e de combustão 

de alguns gases de composições variadas, simulando diferentes espécies de gás natural, 

inclusive metano puro. O Índice de Wobbe foi calculado com o valor de PCS a 20ºC. 
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Figura 2.1 – Variação nas emissões de NOX em função do índice de Wobbe 

 

Fonte: Abbott, Bowers e James (2012) 

Tabela 2.6 – Emissões de CO2 para diferentes composições de gás natural 

Gás Composição (% vol.) 
Índice de 
Wobbe 
(MJ/m³) 

Inertes 
(% vol.) 

kg CO2 / 
kg gás 

kg CO2 / 
MJ 

kg CO2 

/ m³ 

Metano metano 100% 49,8 0 2,75 0,049 1,83 

Gás 1 
metano 85% 

52,6 0 2,8 0,051 2,16 etano 12% 
propano 3% 

Gás 2 

metano 79% 

54,7 0 2,84 0,053 2,44 
etano 12% 

propano 6% 
butano 3% 

Gás 3 

metano 68% 

44,1 16 2,24 0,052 1,96 
nitrogênio 15,5% 

etano 12% 
propano 3% 
butano 1,5% 

Gás 4 

metano 90,5% 

49,9 2 2,7 0,051 2 

nitrogênio 1% 
etano 5% 

propano 2% 
butano 0,5% 

dióxido de carbono 1% 
Fonte: Adaptado de ABIQUIM/ERM (2016) 
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 Turbinas a gás usualmente possuem limites de composição onde 

apresentam um bom funcionamento assegurado pelo fabricante. Há limites mínimos para 

o teor de metano e máximo para teores de C2+. A operação fora dos limites impostos pelo 

fabricante remove o direito à garantia do equipamento. Os danos são causados tanto 

pelo aumento do índice de Wobbe, que ocorre caso a adição de hidrocarbonetos C2+ não 

seja acompanhada do aumento do teor de inertes, quanto pelas diferentes características 

de chamas, como velocidade e temperatura de autoignição, dos hidrocarbonetos 

(ABIQUIM/ERM, 2016). Na Figura 2.2 são expostos um sistema de queima que operou 

com variações da composição do gás elevando o índice de Wobbe, e um sistema de 

queima danificado por retorno de chama, problema causado pela variação nas 

velocidades de chama (ABBOTT; BOWER; JAMES, 2012). 

Figura 2.2 – Sistema de queima de turbina a gás danificado por: a) contínuas 

variações na composição do gás natural e aumento do índice de Wobbe, b) 

retorno de chama 

                           

                                       a)                                                                                     b) 

Fonte: Abbott, Bowers e James (2012) 

 Equipamentos a combustão podem apresentar falhas e danos físicos se 

expostos ao uso contínuo e extenso de gás com altos índices de hidrocarbonetos mais 

pesados que o metano (ABIQUIM /ERM, 2016). 

 As adaptações às novas composições são possíveis, porém são 

procedimentos que onerariam a indústria química com altos investimentos a serem feitos 

(ABIQUIM/ERM, 2016). 
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A razão para a proposição seria um alto índice de etano no gás natural produzido 

no pré-sal. Caso permanecessem as especificações atuais, a empresa teria que 

desembolsar altos valores para investir nas unidades de processamento de gás natural 

(UPGNs) (POLITO, 2017a). 

A empresa negou, entretanto, ainda segundo a notícia do Valor Econômico, 

alegando que os investimentos realizados na unidade de processamento do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, já são suficientes para atender à 

demanda e entregar o gás para comercialização nas condições atuais estabelecidas pela 

ANP (POLITO, 2017a). 

Em 2008, porém, alguns atores da indústria se antecipavam a como seria feito o 

aproveitamento do gás natural produzido no pré-sal. Segundo matéria veiculada em 16 

de setembro de 2008 no jornal Estadão, de acordo com o sócio-diretor de uma consultoria 

especializada em gás natural e petroquímica, para separação da parte líquida do gás 

natural, onde estão concentrados os produtos de maior valor à indústria química, como 

etano e propano, seriam necessários investimentos muito maiores que os dispensados 

apenas para extrair o gás e transportá-lo até a costa, ou transformá-lo em gás natural 

liquefeito (GNL) em alto-mar. Um agravante com relação ao pré-sal seria ainda a enorme 

distância entre o local da extração do produto e a costa: “o campo de Júpiter, onde 

estima-se que exista grande quantidade de gás, está a 290 quilômetros do litoral 

fluminense” diz Lopes (LUNA; SAMORA, 2008). 

As barreiras técnicas e econômicas para a viabilização do gás do pré-sal variam 

desde uma demanda de gás compatível com os altos volumes produzidos de forma 

inflexível (gás associado, produzido compulsivamente à medida que o óleo, produto 

principal, é extraído) até especificações técnicas, como altos níveis de CO2 e extensas 

distâncias dos pontos de produção até a costa, que tornariam o preço do gás elevado. A 

tecnologia disponível atualmente para separação do CO2 é muito custosa em termos de 

espaço para as unidades produtivas, principalmente quando se fala de volumes tão 

grandes quanto os do pré-sal brasileiro (COLOMER et al., 2017). 

Os fatores mencionados causaram um grande aumento da reinjeção de gás 

natural como forma de aumento do fator de recuperação de petróleo nos poços 
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marítimos, mesmo com a dependência de gás natural importado. Segundo a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), em 2014, 45% do gás natural consumido no Brasil foi 

importado, seja pelo gasoduto vindo da Bolívia ou por cargas de gás natural liquefeito 

(COLOMER et al., 2017). A Figura 2.3 mostra como evoluíram os volumes de gás natural 

reinjetados no Brasil. 

Figura 2.3 – Reinjeção de gás natural no Brasil entre 2010 e 2016

 

Fonte: Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia: Gás do Pré-Sal: Oportunidades, Desafios e 

Perspectivas (IBP, 2017) 

Figura 2.4 – Distribuição da produção nacional de gás natural por operador em 

2016 

 

Fonte: Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia: Gás do Pré-Sal: Oportunidades, Desafios e 

Perspectivas (IBP, 2017) 

A Petrobras possui liderança disparada na produção de gás natural em território 

nacional. Em 2016, 93,9 % de todo o gás produzido em território brasileiro estava em 
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campos operados pela empresa, seja sozinha ou em parcerias com outras companhias. 

Além disso, quase todas as outras empresas produtoras do bem vendem sua produção 

para a Petrobras ainda na boca do poço. A segunda colocada é a Parnaíba Gás Natural, 

com 5,1%, seguida pela Shell, com inexpressivos 0,5% (COLOMER et al., 2017), como 

mostra a Figura 2.4.  

Dados mais atuais indicam que a dominação da Petrobras na produção de gás 

natural continua aumentando. Em março de 2018, a empresa teve 98% da produção de 

gás natural nacional como operadora. A segunda colocada foi a francesa Total E&P, com 

1%. A distribuição é mostrada na Figura 2.5. 

Figura 2.5 – Distribuição da produção nacional de gás natural por operador em 

março de 2018 

 

 

Fonte: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, ANP (2018c) 

A produção nacional de gás natural tem crescido rapidamente nos últimos anos, 

principalmente impulsionada pela descoberta do pré-sal. De 2000 a 2017, o país viu sua 

produção mais que triplicar. A disponibilidade nacional de gás também cresceu, apesar 

de não ter acompanhado a demanda durante muitos anos, fazendo com que a importação 

de gás também crescesse até 2015, ano que atingiu seu pico com 19,1 bilhões de m³ 

importados. Todos os volumes referentes a dados da ANP expostos neste trabalho têm 

como referência a temperatura de 20º C e pressão de 1 atm (ANP, 2018c). 
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Uma das maiores características da produção de petróleo e gás no Brasil é a 

esmagadora predominância marítima. Em março de 2018, 83,4% do gás natural brasileiro 

foi produzido em plataformas marítimas, sendo 34,8 milhões de m³ diários (32,5% da 

produção total do período) produzidos em um único campo, o de Lula, no pré-sal da Bacia 

de Santos (ANP, 2018d). 

A Figura 2.6 mostra o histórico de importantes parâmetros para o entendimento do 

mercado nacional de gás natural. 

Figura 2.6 – Panorama nacional do gás natural de 2000 a 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2018b; 2018d) 

Segundo dados da ANP, em março de 2018, a produção nacional de gás natural 

foi de 107 x 106 m³/d e foi 5,6% maior se comparada com o mesmo mês do ano de 2017. 

Seu aproveitamento foi de 96,9%, ou seja, 3,1% de todo o gás natural produzido foi 

queimado ainda no local de produção ou perdido. A oferta ao mercado foi de 57,2 x 106 

m³/d, igual a 53,4% do total produzido. Vale notar que a oferta ao mercado não contabiliza 

os volumes reinjetados para recuperação de petróleo (ANP, 2018b). 
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A nível mensal, quando se observa o período de março de 2017 a março de 2018, 

entretanto, percebe-se uma redução nos volumes de gás produzidos. Desde outubro de 

2017 a produção vem sofrendo sucessivas quedas, como mostra a Figura 2.7, onde 

“GASA” indica gás associado e “GASN”, gás não associado. Entretanto, esse perfil de 

queda se deve à produção de gás natural não associado, que caiu de 29 milhões de m³ 

diários em outubro de 2017 para 20 milhões em março de 2018 (ANP, 2018b). 

Figura 2.7 – Histórico da produção de gás natural de março de 2017 a março de 

2018 

 

Fonte: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, ANP (2018c) 

A oferta de gás nacional ao mercado tem aumentado desde 2013, ano no qual 

48,6 milhões de m³ por dia de gás nacional foram ofertados ao mercado. Em 2017, este 

número subiu para 60,5 milhões de m³ diários, um aumento considerável de 24,5%. O 

maior crescimento se concentra na virada de 2016 para 2017, onde finalmente o volume 

de gás natural reinjetados para recuperação de petróleo teve redução, algo que não 

ocorria desde a virada de 2008 para 2009. A produção, como pode-se ver na Figura 2.6, 

também teve seu crescimento acelerado desde 2009. Como efeito disso, e também da 

redução da demanda de gás em território nacional desde 2016, como mostra a Figura 

2.8, as importações do produto também sofreram quedas (MME, 2018). 
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O Brasil vem reduzindo expressivamente sua dependência do gás natural 

importado, tanto do boliviano quanto do gás natural liquefeito que chega aos portos 

nacionais. Ambos tiveram reduções significantes no período de 2013 a 2017, como 

demonstra a Figura 2.9. 

Figura 2.8 – Oferta e demanda de gás natural no Brasil de 2013 a 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do MME (2018) 

Figura 2.9 – Importações brasileiras de gás natural de 2013 a 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do MME (2018) 
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O perfil de demandas do gás natural no Brasil tem a indústria como principal 

consumidora do produto, acumulando, em 2017, 40,8% de todo o consumo nacional. Na 

Figura 2.10 é possível observar os segmentos consumidores e as variações de suas 

participações nos últimos anos. 

Figura 2.10 – Demanda nacional estratificada de gás natural de 2013 a 2017 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do MME (2018) 

2.2 Combustão 

A combustão é uma reação química entre um combustível e um comburente que 

é acompanhada de liberação de calor e, geralmente, de emissão de luz na região visível 

do espectro: a chama (GLASSMAN; YETTER, 2008). Essas reações envolvem a 

oxidação completa do combustível na presença do comburente, sendo este último, na 

maioria das vezes, o gás oxigênio (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Segundo Baukal (2001), a combustão é definida como liberação controlada de 

calor gerado por uma reação química entre um combustível e um oxidante. 

Todas as reações químicas são acompanhadas de liberação ou absorção de 

energia, que usualmente se manifesta sob a forma de calor (GLASSMAN; YETTER, 

2008). Reações que necessitam adição de energia para ocorrer são chamadas 
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endotérmicas, e as que liberam energia ao acontecer são chamadas exotérmicas. 

Reações de combustão são exemplos de reações exotérmicas. 

 Se um sistema em escoamento permite que as variações de energia cinética e 

potencial sejam negligenciadas e não envolve a realização de trabalho de eixo, a variação 

de entalpia deste sistema se torna igual ao calor trocado através de sua fronteira 

(GLASSMAN; YETTER, 2008). 

Parâmetros essenciais para a avaliação de sistemas de combustão são as 

temperaturas e composições de equilíbrio do produto. Se todo calor liberado pela reação 

foi empregado unicamente para aumentar a temperatura do produto, essa temperatura 

final é chamada de temperatura adiabática de chama (GLASSMAN; YETTER, 2008). 

Uma dada mistura de combustível e comburente pré-misturada em temperatura e 

pressões ambiente é essencialmente não reativa. É necessário que uma fonte de ignição 

aumente a temperatura consideravelmente em algum local do sistema, ou cause uma 

alta concentração de radicais iniciadores, para que uma região de reação explosiva se 

propague na mistura gasosa. Para uma mistura entre ar e hidrocarboneto, a velocidade 

de propagação é em torno de 40 cm/s. Entretanto, este efeito apenas será obtido se a 

concentração da mistura estiver dentro dos limites de inflamabilidade (GLASSMAN; 

YETTER, 2008). 

Grande parte das misturas gasosas entre combustível e ar não apresentam 

reatividade de forma espontânea. Porém caso haja um incentivo, é desencadeada uma 

reação de combustão se as composições de combustível e comburente estiverem dentro 

dos limites de inflamabilidade. Os limites de inflamabilidade são os pontos extremos da 

faixa de composição da mistura ar-gás onde a combustão é possível (VAZ; MAIA; 

SANTOS, 2008). 

O limite de inflamabilidade inferior é a condição de mistura na qual a combustão 

não ocorre por haver um excesso ar com relação ao volume de gás. O limite superior é a 

condição na qual existe gás em excesso, ou seja, não é possível desencadear a reação 

de combustão (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Seguem na Tabela 2.7 os limites de 

inflamabilidade de alguns combustíveis em ar: 
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Tabela 2.7 – Limites de inflamabilidade de alguns combustíveis em ar em 

percentuais volumétricos 

Combustível Limite inferior Limite superior Estequiométrico 

Metano 5 15 9,47 
Heptano 1 6,7 1,87 

Hidrogênio 4 75 29,2 
Monóxido de carbono 12,5 74,2 29,5 

Acetaldeído 4 60 7,7 
Acetileno 2,5 100 7,7 

Dissulfeto de carbono 1,3 50 7,7 
Óxido de etileno 3,6 100 7,7 

Fonte: Elaboração própria com dados de Glassman e Yetter (2008) 

Para que uma reação de combustão se desencadeie, são requeridos três 

elementos: combustível, oxigênio e fonte de ignição. Estes elementos formam o 

conhecido “triângulo de fogo” (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008), exposto na Figura 2.11. 

Figura 2.11 – Triângulo de fogo 

 

Fonte: Adaptado de Vaz, Maio e Santos (2008) 

A liberação de energia numa reação de combustão depende de quatro fatores: os 

reagentes, produtos, temperatura e pressão e depende apenas dos estados inicial e final, 

e não de como a reação se processa (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). 

Diferentes tipos de chamas podem ocorrer de acordo com a forma que o 

combustível e o comburente são misturados e como são seus escoamentos. Chamas 

pré-misturadas têm as correntes de combustível e de comburente misturadas antes de 
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entrar no queimador, enquanto que chamas difusivas têm as correntes de combustível e 

comburente se misturando após entrar no queimador. Sendo os escoamentos das 

correntes lentos, a ponto de estarem em um regime laminar, a chama formada também 

terá escoamento laminar. Caso os escoamentos estejam em regime turbulento, as 

chamas também estarão em regime turbulento (GLASSMAN; YETTER, 2008). 

As chamas laminares podem ser divididas em duas zonas bem definidas, como 

disposto nas Figuras 2.12 e 2.13. 

Uma chama pode ser bem definida como uma propagação autossustentável de 

uma zona de combustão localizada em velocidade subsônica. A chama ocupa apenas 

um pequeno espaço da mistura em combustão e pode se propagar através de uma 

deflagração ou uma detonação (TURNS, 2012). 

 Deflagração: onda de combustão discreta que se propaga em velocidades 

subsônicas (TURNS, 2012). 

 Detonação: onda de combustão que se propaga em velocidades 

supersônicas (TURNS, 2012). 

Figura 2.12 – Perfil de temperaturas em chama laminar de mistura gasosa pré-

misturada 

 

Fonte: Adaptado de Glassman e Yetter (2008) 

Turbulência é o regime de escoamento no qual há uma série de complexos 

eventos ao longo do caminho do fluido. O escoamento se torna caótico e randômico, 

mesmo quando há condições constantes impostas nas fronteiras do escoamento, 
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fazendo com que a velocidade e  todas as outras características do escoamento variem 

de forma desordenada. Se estabelecem vórtices no meio fluido que aumentam a 

interação entre as partículas, promovendo transferências de calor, massa e momento 

mais eficientes (VERSTEEG, MALALASEKERA, 2007). 

Um escoamento turbulento, segundo Davidson (2017), é formado por um conjunto 

de vórtices de diversos tamanhos, sendo os maiores da ordem de grandeza da geometria, 

e o menores rapidamente dissipados em energia interna. Apesar de um escoamento 

turbulento ser caótico e irregular, ele pode ser descrito pelas equações de Navier-Stokes. 

Outras características determinantes dos escoamentos turbulentos são a alta 

difusividade, que causa maior atrito entre o fluido e a parede da tubulação, a 

tridimensionalidade, a alta capacidade dissipativa, transferindo energia do escoamento 

para formação de vórtices grandes, que se dissipam em vórtices menores até que sua 

energia se dissipe em energia interna (DAVIDSON, 2017). 

Figura 2.13 – Estrutura da chama laminar em sistemas pré-misturados 

 

Fonte: Adaptado de Turns (2012) 

Na prática, sistemas reais de combustão operam com fluidos em regimes 

turbulentos, isso por que os reagentes são consumidos mais rapidamente, 

consequentemente gerando maior quantidade de energia por unidade de tempo. 



 
 

49 
 

 

Algumas turbinas inclusive não funcionariam com chamas laminares, devido às baixas 

velocidades de consumo dos reagentes (GLASSMAN; YETTER, 2008). 

Entretanto, existe um limite no qual a turbulência não mais favorece a combustão 

e seu aumento passa a trazer apenas pequenas variações na velocidade da chama e, 

consequentemente, na velocidade de consumo dos reagentes e liberação de energia. 

Com níveis de turbulência excessivamente altos, pode-se até suprimir a chama, 

interrompendo a combustão (GLASSMAN; YETTER, 2008). 

Em processos com mistura gasosa homogênea como fluido de entrada, a taxa de 

reação domina a taxa de queima, diferentemente de processos onde os gases são 

admitidos separadamente na câmara onde ocorre a ignição. Nestes últimos, a taxa de 

difusão gasosa domina a queima dos combustíveis (GLASSMAN; YETTER, 2008). 

Os combustíveis utilizados na indústria geram energia térmica quando queimados, 

sendo esta energia aproveitada nas diferentes operações industriais. Os 

hidrocarbonetos, com destaque para o metano, são os combustíveis mais usuais nas 

indústrias do petróleo, petroquímica e termelétrica (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Segue 

abaixo a reação de combustão do metano, principal constituinte do gás natural, com calor 

molar liberado a 1 atm e 298 K: 

CH4 (g) + 2 O2 → CO2 (g) + 2 H2O (l) ΔH = – 890 kJ/mol de CH4               (2.2) 

O metano possui um mecanismo de combustão complexo devido à sua estrutura 

molecular tetraédrica com altas energias envolvidas nas ligações entre átomos de 

carbono e hidrogênio. Sua temperatura de ignição é alta e velocidade de chama é baixa. 

A cinética de sua queima também é bastante complexa, envolvendo até 325 reações 

elementares envolvendo 53 espécies químicas, segundo o mecanismo GRI-Mech, 

baseado em técnicas de otimização de Frenklach et al. (2018), e que continua sendo 

atualizado (TURNS, 2012). 

A Figura 2.14 mostra a estrutura molecular o metano. O átomo de carbono é 

representado pela esfera de cor cinza, as ligações são os bastões brancos e as esferas 

azuis são os átomos de hidrogênio. 
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Figura 2.14 – Estrutura molecular do metano 

 

Fonte: LibreTexts (2017) 

A velocidade da chama, segundo Priestley (1973), pode ser descrita como a 

“velocidade de uma frente de chama em determinadas condições”. O conhecimento 

sobre as velocidades de chamas de diferentes sistemas de combustão se faz necessário 

para a intercambialidade de gases no queimador sem que haja instabilidade ou perda de 

eficiência. Esses problemas podem ser causados por dois motivos: 

 Deslocamento da chama: ocorre quando a velocidade da mistura não 

queimada é superior à velocidade da chama; 

 Retorno de chama: se dá quando a velocidade de chama é maior que a 

velocidade da mistura gasosa. 

Os dois fenômenos podem trazer péssimas consequências aos queimadores, uma 

vez que estes são projetados para queimar gases que gerem chamas com velocidades 

dentro de uma faixa especificada (PRIESTLEY, 1973). 

A Tabela 2.8 contém algumas informações úteis para análise da combustão de 

alguns hidrocarbonetos. 
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Tabela 2.8 – Densidade relativa e características combustivas de alguns 

hidrocarbonetos 

Hidrocarboneto 

Temperatura 
de 

autoignição 
(°C) 

Temperatura 
adiabática 
de chama 

(°C) 

Poder 
calorífico 
superior 
(kJ/mol) 

Poder 
calorífico 
superior 
(MJ/kg) 

Densidade 
relativa 

Metano 580 1950 889 55,5 0,55 
Etano 515 1955 1560 51,9 1,04 

Propano 455 1967 2220 50,35 1,52 
n-Butano 405 1970 2877 49,5 2,01 

Fonte: Elaboração própria com dados da Engineering ToolBox (2003a; 2003b; 2003c; 2003d) e NIST 

Chemistry WebBook (2018) 

2.3 Fluidodinâmica Computacional 

2.3.1 Introdução e Modelos de Turbulência 

Segundo Versteeg e Malalasekera (2007), a fluidodinâmica computacional é a 

análise de sistemas que compreendem escoamentos de fluidos, transferência de calor e 

outros fenômenos associados, como reações químicas, por exemplo, através de 

simulação computacional. É uma técnica versátil que atinge muitas áreas da indústria 

através de diversas aplicações desde modelagem de turbinas a combustão interna a 

aerodinâmica de aviões e engenharia biomédica. 

A resolução de um estudo de caso por meio da fluidodinâmica computacional 

geralmente passa por alguns componentes chave: A definição da geometria física da 

região de interesse; a geração da malha, que irá subdividir toda a geometria em células; 

a escolha dos fenômenos físicos e químicos que irão ser modelados e simulados; a 

definição das propriedades dos fluidos; e a especificação de condições de contorno 

vigentes no estudo de caso (VEERSTEG; MALALASEKERA, 2007). 

A etapa de geração da geometria de interesse tem o intuito de construir o domínio 

computacional do problema. Normalmente são usadas ferramentas de desenho assistido 

por computador, que permitem a criação e modificação de um objeto ou sistema, 

facilitando o projeto e desenho técnico do mesmo e permitindo a integração com outras 

ferramentas de engenharia assistidas por computador (VERSTEEG; MALALASEKERA, 

2007). 
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A solução do problema de fluidodinâmica computacional é definida pelas 

interações entre as células pertencentes à malha. Essas interações ocorrem de acordo 

com os modelos físicos e químicos escolhidos, que buscam representar os respectivos 

fenômenos. De forma geral, um maior número de células consegue representar com 

maior precisão os fenômenos, que ocorrem muitas vezes a nível molecular. Por outro 

lado, também representa numericamente um maior número de equações exigindo um 

maior custo computacional (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Existem diferentes técnicas para a resolução numérica do problema. Entre elas se 

destacam os métodos das diferenças finitas, dos elementos finitos e dos volumes finitos. 

As principais diferenças entre as técnicas estão relacionadas à forma como as variáveis 

do escoamento são aproximadas, processo chamado de discretização. A discretização 

consiste na substituição do contínuo pelo discreto, transformando o domínio espacial do 

problema em uma série de pontos discretos, chamados de nós. Em cada um destes 

pontos, são calculadas as incógnitas do problema (VERSTEEG; MALALASEKERA, 

2007). 

O método das diferenças finitas baseia-se na aproximação de derivadas por 

fórmulas discretas de diferenças, transformando então uma equação diferencial em um 

sistema de equações algébricas. A solução desse sistema fornece valores aproximados 

das incógnitas em cada ponto discreto do domínio (CORRÊA, 2013). 

O método dos elementos finitos propõe que o domínio seja subdividido em 

elementos, de tal forma que o valor de uma determinada grandeza física contida no 

domínio seja o somatório do valor desta grandeza em todos os elementos que compõem 

o domínio. Usa-se uma aproximação para o potencial da incógnita dentro de um elemento 

e são relacionadas as distribuições do potencial em todos os elementos, de forma que o 

potencial seja contínuo através das fronteiras entre os elementos. A forma mais usual de 

aproximação para o potencial dentro de um elemento é a polinomial (GIACCHINI, 2012). 

O método dos volumes finitos baseia-se em representar cada uma das células da 

malha como um volume de controle, formular as equações integrais de conservação para 

cada volume de controle e aproximar numericamente as integrais e os valores das 

variáveis das faces do volume de controle (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 
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Segundo Corrêa (2013), neste método “a formulação integral das leis de conservação 

são discretizadas diretamente sobre o espaço físico”. Este método foi aprimorado devido 

a instabilidades obtidas pelo método das diferenças finitas para problemas que envolviam 

convecção. A grande diferença do método dos volumes finitos para o método das 

diferenças finitas está no fato de que o último discretiza as equações nos nós das malhas, 

enquanto o primeiro obtém equações aproximadas pelo balanço de conservação de uma 

grandeza física no volume elementar (CORRÊA, 2013). 

Durante a escolha dos fenômenos físicos e químicos é necessário determinar 

quais são os fenômenos que têm relevância no estudo de caso, ou seja, que são 

responsáveis pelo comportamento e transformação dos fluidos. Para a resolução 

numérica desse fenômeno é necessário escolher um modelo matemático que represente 

os fenômenos por meio de equações (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Para um fluido newtoniano escoando em um duto, o número adimensional de 

Reynolds, explicitado na Equação 2.3, que é função da velocidade, dimensão 

característica da geometria, massa específica e viscosidade do fluido que está escoando, 

permite a classificação do regime como laminar ou turbulento. No escoamento turbulento, 

há componentes que representam flutuações em grandezas determinantes para diversos 

fenômenos, como velocidade, temperatura, densidade, pressão e concentração 

(OPPENHEIM, 2008). Segundo Bergel (2007), “turbulência é a flutuação aleatória de 

pressões, direções e velocidades, dos fluidos em estudo, ao longo do tempo. Este 

processo é complexo, tridimensional e transiente”. 

Re =                                                         (2.3) 

Existem três principais abordagens numéricas de modelagem da turbulência, que 

são adotadas pelos diferentes modelos matemáticos para esse fenômeno. As 

abordagens são: Equações Médias de Reynolds, onde a turbulência é resolvida com a 

média das variáveis no tempo; Large Eddy Simulation (LES), onde a turbulência é 

resolvida de acordo com a escala turbulenta: grandes escalas de turbulência são 

calculadas, enquanto que menores escalas são modeladas; Simulação Numérica Direta 
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(DNS, Direct Numerical Simulation), onde todas as escalas de turbulência são calculadas 

(VEERSTEG; MALALASEKERA, 2007). 

 Equações Médias de Reynolds (RANS) 

As equações médias de Reynolds que consideram variações na densidade média 

do fluido escoando modelam matematicamente as relações entre a velocidade e a 

pressão no escoamento de um fluido compressível, caso de um escoamento gasoso real 

(VERSTEG; MALALASEKERA, 2007). Elas são um grupo de equações diferenciais 

parciais que explicitam a dependência entre a temperatura, pressão e vetor velocidade. 

Para isso, elas se baseiam nos princípios da conservação da massa (Continuidade), da 

quantidade de movimento e da energia (LIMA, 2013), respectivamente representados 

pelas Equações 2.4, 2.5 e 2.6, onde 𝑢 é a velocidade vetorial, 𝑡 é o tempo, τ é o tensor 

tensão, h é a entalpia total, P é a pressão, ρ é a massa específica, k é a condutividade 

térmica, Yi é a fração mássica da espécie i, Ji é o fluxo difusivo da espécie i, Ri é a taxa 

de produção da espécie através de reação química e Sm, Se e Si são os termos fonte de 

quantidade de movimento, energia e massa da espécie i respectivamente (ANSYS ©, 

2006). 

                                              (2.4) 

                    (2.5) 

(2.6) 

                                (2.7) 

No regime de turbulência, cada uma dessas variáveis pode ser decomposta em 

um componente médio e um componente flutuante. Considerando os componentes 

médios, chegamos às equações médias de Reynolds, que governam, de forma média, o 

escoamento turbulento. No entanto, a não linearidade das equações de Favre implica 

que as variações de velocidade ainda apareçam nas equações RANS, através do termo 

conhecido como tensor tensão de Reynolds (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). As 

Equações 2.7, 2.8 e 2.9 são as equações de Reynolds para fluidos compressíveis em 
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regime turbulento nas três dimensões do espaço, conhecidas como equações médias de 

Favre. 

 

(2.8) 

  

(2.9) 

  

(2.10) 

Para conseguir equações em função apenas das velocidade e pressão médias, é 

necessário restringir as equações RANS modelando o termo de tensão de Reynolds 

como uma função do escoamento médio, removendo qualquer contribuição do 

componente flutuante da velocidade (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Há diversas aproximações distintas que envolvem ou a resolução das equações 

RANS através de modelos de turbulência ou a computação e resolução direta das 

equações RANS (SODJA, 2007). 

Os modelos de turbulência mais comuns aplicados junto ao RANS são 

classificados com base no número de equações de transporte adicionais que precisam 

ser resolvidas além das equações RANS. Seguem alguns modelos: 

o Mixing Length Model (zero equações adicionais) 

o κ-ε e κ-ω (duas equações adicionais) 

o Reynolds Stress Model (sete equações adicionais) 

O modelo κ-ε adiciona a Equação 2.10, referente ao transporte da energia cinética 

turbulenta, representada pela letra grega κ, e a 2.11, referente à taxa de dissipação de 

energia cinética turbulenta, representada pela letra ε. As equações levam em 

consideração os principais processos que causam mudanças nessas duas variáveis 

(VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). O κ-ε relaciona as tensões de Reynolds à 

velocidade média e à viscosidade turbulenta, que é dada pela multiplicação entre a escala 

de comprimento turbulenta e a velocidade turbulenta (BERGEL, 2007). 
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              (2.11) 

 

          (2.12) 

Há ainda uma variação ao κ-ε, conhecida como Realizable κ-ε. Este modelo 

apresenta duas mudanças com relação ao κ-ε tradicional: possui uma nova formulação 

para a viscosidade turbulenta e uma nova equação de transporte para a taxa de 

dissipação de energia cinética turbulenta (LIMA, 2013). 

O modelo κ-ω utiliza uma versão modificada da equação de transporte de energia 

cinética turbulenta se comparada à usada no modelo κ-ε e uma equação de transporte 

para a taxa de dissipação específica, representada pela letra ω (LIMA, 2013). 

As equações de transporte para as grandezas de ambos os modelos igualam a 

soma entre a taxa de mudança temporal da grandeza e sua transferência por convecção 

à soma de sua transferência por difusão e sua produção líquida (produção propriamente 

dita menos destruição) (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007)  

Uma alternativa que propõe a combinação de características dos modelos κ-ε e κ-

ω é o Shear Stress Transport (SST). O modelo κ-ε é aplicado nas zonas mais afastadas 

da parede, enquanto o κ-ω é utilizado nas zonas mais próximas das paredes (LIMA, 

2013). 

 Large Eddy Simulation (LES) 

A simulação de grandes vórtices é uma técnica popular para simular fluxos 

turbulentos. Uma implicação da teoria da similaridade de Kolmogorov (1941) é que os 

grandes vórtices do fluxo, causados pelas grandes escalas de turbulência, são 

dependentes da geometria enquanto as escalas menores são mais independentes. Esse 

recurso permite a resolução dos grandes redemoinhos por cálculos e a representação 

implícita dos pequenos redemoinhos usando um modelo em escala de sub-grid (modelo 

SGS). Através dessa abordagem, os modelos passam a conseguir analisar o escoamento 

de forma transiente (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 
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O LES tem custos computacionais menores que o DNS, porém podem ser 

bastante significantes caso uma grande percentagem da energia cinética turbulenta seja 

resolvida por cálculos numéricos (PEREIRA, 2010). 

 Simulação Numérica Direta (DNS) 

As equações são numericamente resolvidas sem qualquer modelo de turbulência. 

Isso significa que toda a gama de escalas espaciais e temporais da turbulência deve ser 

resolvida. Todas as escalas da turbulência devem ser resolvidas na malha 

computacional, desde as menores escalas dissipativas (escalas de Kolmogorov), até 

grandes escalas, associada aos movimentos contendo a maior parte da energia cinética. 

Portanto, o custo computacional dessa abordagem é muito alto, mesmo em números 

baixos da Reynolds (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

2.3.2 Modelos de Combustão e de Radiação Térmica 

A fluidodinâmica computacional é utilizada na predição de parâmetros obtidos 

através de sistemas de combustão, como temperaturas e concentração de espécies 

químicas resultantes, com atenção especial a gases nocivos ao meio ambientes, como o 

dióxido de carbono, gás resultantes de reações de combustão completa de compostos 

orgânicos (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Processos de combustão são governados por equações de transporte para 

escoamentos e transferência de calor, com adicionais modelos químicos, transferência 

de calor por radiação e outros (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

Para cada programa de simulação, existem diferentes modelos que realizam 

considerações afim de acoplar o fenômeno da combustão às equações de conservação 

de momentum e massa. Os modelos a seguir estão disponíveis no programa ANSYS © 

R18 ACADEMIC CFX: 

O modelo Eddy Dissipation foi desenvolvido para o uso em um vasto número de 

aplicações de escoamentos turbulentos com reações, tanto para chamas pré-misturadas 

quanto para chamas difusivas. Devido à sua simplicidade e performance, esse modelo é 

frequentemente aplicado para simular chamas industriais (ANSYS ©, 2018). O modelo 

considera que a reação química ocorre de forma muito mais veloz que os fenômenos de 
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transporte relevantes ao processo, sendo possível considerar formação instantânea dos 

produtos (BERGEL, 2007). 

O modelo Finite Rate Chemistry permite a simulação de taxas de reação descritas 

pela interação molecular entre os componentes do fluido. Esse modelo pode ser 

combinado com o Eddy Dissipation para chamas onde a reação química é lenta em 

comparação à taxa de mistura dos reagentes (ANSYS ©, 2018). 

O Flamelet permite o cálculo de produtos e radicais formados em proporções 

minoritárias na combustão, como monóxido de carbono; e contabiliza flutuações 

turbulentas na temperatura e a extinção local em elevadas taxas de dissipação, ao passo 

que soluciona somente duas equações de transporte (ANSYS ©, 2018). 

O modelo Burning Velocity (BVM) e o modelo Extended Coherent Flame (ECFM) 

modelam a propagação de chamas pré-misturadas ou parcialmente pré-misturadas 

através da solução de uma equação escalar de transporte para a reação química. Os 

modelos BVM e ECFM são combinados com o modelo Flamelet para descrever a 

composição e propriedades da mistura (ANSYS ©, 2018). 

Bergel (2007) mostrou em suas simulações que para processos em altas 

temperaturas, em torno de 700 K, como reações de combustão, modelos de radiação 

térmica são altamente influenciadores dos resultados finais, alterando o coeficiente global 

de troca térmica e, consequentemente o perfil de temperaturas. 

Duas características da radiação térmica a fazem um parâmetro difícil de ser 

modelado: sua natureza espectral, pois a emissão de radiação se dá através de 

diferentes direções e comprimentos de onda, fazendo com que os corpos não sejam 

capazes de absorver toda radiação que incide sobre eles; e sua natureza direcional, uma 

vez que a radiação emitida e refletida se distribui de forma não linear no espaço 

(BERGEL, 2007). A Equação 2.12 rege a transferência de radiação espectral. 

       

(2.13) 
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Para sanar essas dificuldades, são feitas simplificações para modelagem. Uma 

idealização é o corpo negro, o qual é capaz de absorver toda a radiação incidente sobre 

ele, independente do comprimento de onda e direção. Outra é o corpo cinza, que possui 

absortividade e emissividade independentes do comprimento de onda. Como idealização 

capaz de lidar com a natureza direcional da radiação, os corpos podem ser considerados 

difusos, ou seja, emitem e refletem radiação com a mesma intensidade em todas as 

direções (BERGEL, 2007). 

As simplificações ficam a critério do modelo adotado. O modelo P1, conhecido 

como aproximação diferencial, assume que a intensidade de radiação independe da 

posição no espaço e direção, ou seja, é isotrópica. É enviada a mesma intensidade de 

radiação térmica em todas as direções do domínio (BERGEL, 2007). 

O modelo DTM (Discrete Transfer Model) resolve a equação de transferência da 

radiação em todo o domínio espacial, considerando apenas que seu espalhamento 

ocorre de forma isotrópica, simplificando o termo integral da equação (BERGEL, 2007). 

Mais robusto que os dois já apresentados, o modelo Monte Carlo trata a 

intensidade de radiação térmica como proporcional ao fluxo de fótons angular diferencial. 

“A intensidade de radiação média é proporcional à distância percorrida por um fóton até 

atingir a posição r” (BERGEL, 2007). 

2.4 Trabalhos Anteriores 

Bergel (2007) utilizou o ANSYS © R10.0 CFX para simulação numérica de 

câmaras de combustão para tratamento térmico de metais, empregando modelo de 

combustão Eddy Dissipation e modelo de turbulência κ-ε. O combustível empregado foi 

metano puro. Foi dada atenção especial aos modelos de radiação, sendo estudados três 

diferentes para o trabalho: P1, DTM e Monte Carlo. 

A geometria utilizada por Bergel (2007) é retangular com dimensão 2 x 1 x 1 m e 

possui três queimadores na parte superior do forno em forma de paralelepípedo. A malha 

usada foi composta por aproximadamente 1,2 milhões de volumes. O combustível 

utilizado foi metano puro e o comburente foi ar com 23,2 % de oxigênio e o restante de 

nitrogênio. Foram usadas seis condições de entrada, três para o combustível e três para 
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o ar. As vazões empregadas foram 41 kg/h de metano e 9,2 m³/min de ar, e elas foram 

distribuídas uniformemente entre os três queimadores. A relação de ar/combustível 

utilizada foi de 13,19 kg ar/kg combustível. 

As paredes foram consideradas adiabáticas, cinzas e não deslizantes, sendo a 

velocidade do fluido em contato com a parede nula. À base do forno foi atribuída 

temperatura de 700 K, compatível com o tratamento térmico da maioria dos aços 

(BERGEL, 2007). 

Figura 2.15 – Geometria de Bergel (2007) com entradas e saídas definidas 

 

Fonte: Bergel (2007) 

 

Figura 2.16 – Vista superior da distribuição do coeficiente global de troca térmica 

utilizando modelos de radiação (a) P1, (b) DTM, (c) Monte Carlo 

 

                                     (a)                               (b)                                  (c) 

  Fonte: Bergel (2007) 
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As Figuras 2.15 e 2.16 mostram o forno e os resultados obtidos por Bergel (2007), 

respectivamente. 

Mayr et al. (2016) simulou uma fornalha semi-industrial a fim de estudar a razão 

entre oxigênio e nitrogênio no comburente e usar um mecanismo detalhado que seja 

aplicável para diferentes concentrações de oxigênio no forno. Foram simulados 

comburentes com 21%, 24,5% e 37% em volume de O2, utilizando metano como 

combustível. Para tal utilizou uma fornalha retangular de 1,25 x 1,25 x 2,5 m isolada por 

camada de cerâmica com 0,2 m de espessura. A malha apresentou-se suficientemente 

boa após convergência com 2,2 milhões de células. A fornalha não foi considerada 

adiabática, tendo um ganho energético constante e também perdas de calor para o 

ambiente externo. O modelo de combustão empregado foi o Realizable κ-ε, o de 

combustão foi o Flamelet e o de radiação foi o Discrete Ordination Model (DO). 

Mayr et al. (2016) realizou também uma etapa experimental a fim de comparar 

resultados empíricos e computacionais. A comparação tomou como base as 

temperaturas monitoradas em três pontos específicos da geometria. As temperaturas 

nesses pontos também foram medidas experimentalmente com termopares. Os pontos 

se foram escolhidos altura de seu eixo de escoamento, a 60 mm da parede superior da 

câmara. O ponto 1 se localizou a 0,30 m da entrada da fornalha, o ponto 2 a 0,97 m, e o 

3 a 1,47 m. 

Figura 2.17 – Malha estabelecida para a fornalha de Mayr et al. (2016) 

 

Fonte: Adaptado de Mayr et al. (2016) 
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Mayr et al. (2016) realizou também uma etapa experimental a fim de comparar 

resultados empíricos e computacionais. A comparação tomou como base as 

temperaturas monitoradas em três pontos específicos da geometria. As temperaturas 

nesses pontos também foram medidas experimentalmente com termopares. Os pontos 

se foram escolhidos altura de seu eixo de escoamento, a 60 mm da parede superior da 

câmara. O ponto 1 se localizou a 0,30 m da entrada da fornalha, o ponto 2 a 0,97 m, e o 

3 a 1,47 m. 

Atingiu-se convergência da malha após comparação dos resultados obtidos com 

duas malhas e ar convencional, 21% O2 e o restante de N2, uma considerada grosseira 

com 2,2 milhões de células, e uma mais refinada, com 6,2 milhões de células. Após a 

conclusão de que a diferença entre os resultados foi pequena o suficiente, como 

explicitado na Figura 2.19, optou-se por utilizar a malha mais grosseira (MAYR et al., 

2016). 

Mayr et al. (2016) comparou os resultados empíricos com os computacionais para 

os três tipos diferentes de comburentes utilizados. Os resultados são mostrados na Figura 

2.19. 

Figura 2.18 – Comparação entre malhas grosseira e refinada 

 

Fonte: Adaptado de Mayr et al. (2016) 
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Figura 2.19 – Comparação entre resultados empíricos e computacionais 

para comburente com (a) 21% O2 (b) 24,5 O2 (c) 37% O2

 

Fonte: Adaptado de Mayr et al. (2016) 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Geometria 

A geometria do domínio computacional consiste no corpo do queimador, onde 

ocorrerá a reação de combustão. A entrada de ar e combustível é realizada por um único 

bocal e a saída dos componentes ocorre na face do queimador oposta ao bocal. 

O bocal de entrada tem dimensões de 0,2 m de altura, 0,2 m de largura, e 0,2 m 

de comprimento. A câmara de combustão tem dimensões de 1 m de altura, 1 m de largura 

e 5 m de comprimento. A saída ocorre na face que está ao fim do comprimento do 

queimador, em z = 5 m. A disposição da entrada e saída é mostrada na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Vista lateral da disposição de entrada e saída 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 
 

Figura 3.2 – Geometria utilizada nas simulações 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 
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A geometria foi construída utilizando o software ANSYS © R18 ACADEMIC 

DesignModeler, posicionando o centro das faces do bocal e da saída na origem dos eixos 

x e y, de acordo com a Figura 3.2. 

3.2 Malha 

A precisão do cálculo das equações está relacionada com o volume de controle 

definido. Quanto melhor estruturada e refinada a malha for, maior precisão de resultados 

será possível de obter. Por outro lado, um maior refino de malha exige maior custo 

computacional nos cálculos. Dessa forma, deve-se encontrar um nível de refino de acordo 

com a precisão exigida, afim de evitar aumentar desnecessariamente o custo 

computacional. 

Algumas estruturas de malhas foram testadas ao longo das simulações. Para gerar 

as malhas foi utilizado o software ANSYS © R18 ACADEMIC Meshing, que disponibiliza 

variados métodos de construção de malha para os diversos fenômenos físicos e 

programas que a ANSYS © Inc. distribui. Utilizou-se um método específico de formação 

de malhas, o MultiZone Meshing, que decompõe a geometria para diferentes regiões 

estruturadas. Ele gera uma malha puramente hexaédrica e, em seguida, preenche as 

áreas mais difíceis de capturar com malha não estruturada. Além desse método, utilizou-

se o recurso de face sizing, que permite a definição do tamanho dos elementos da malha 

para faces específicas. Dessa forma, foi garantido melhor refino para regiões mais 

interessantes à simulação de combustão.  

Foram geradas quatro diferentes malhas. A primeira, menos refinada, definida 

como Malha 1, exposta na Figura 3.3, é composta por 446260 elementos e 465433 nós, 

com um tamanho máximo para a diagonal da face dos elementos de 0,025 m. Além disso, 

o recurso de face sizing foi utilizado para a região de entrada de componentes. O 

MultiZone Meshing garante que o prisma que tem o bocal de entrada como uma de suas 

faces e se estende por todo o comprimento da câmara seja todo refinado da mesma 

forma que a face trabalhada com o face sizing, onde definiu-se um element sizing de 0,01 

m.  

A segunda malha, refinada de forma mediana, definida como Malha 2, é composta 

por 889432 elementos e 919328 nós, com um tamanho máximo para a diagonal da face 
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dos elementos de 0,02 m. Além disso, o recurso de face sizing foi utilizado para a região 

de entrada de componentes, onde definiu-se um element sizing de 0,0075 m. A Malha 2 

é mostrada na Figura 3.4. 

Figura 3.3 – Vista frontal da Malha 1 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

Figura 3.4 – Vista frontal da Malha 2 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

A terceira malha, definida como Malha 3, é composta por 1428224 elementos e 

1461124 nós, com um tamanho máximo para a diagonal da face dos elementos de 0,02 

m. Além disso, o recurso de face sizing foi aplicado para duas diferentes seções de faces, 

conforme a Figura 3.5 ilustra. Para a área de dimensões 0,05 m x 0,05 m, denominada 

Área 1, foi definido um element sizing de 0,005 m e para a área posterior, denominada 

Área 2, foi definido um element sizing de 0,01 m. A malha 3 é mostrada na Figura 3.6. 
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Figura 3.5 – Delimitações para refino específico em faces  

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

Figura 3.6 – Vista frontal da Malha 3 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

A quarta malha, definida como malha 4, é composta por 2438252 elementos e 

2478961 nós, com um tamanho máximo para a diagonal da face dos elementos de 0,02 

m. Além disso, o recurso de face sizing também foi aplicado para as mesmas diferentes 

seções de faces indicadas na Figura 3.5. Para a Área 1, foi definido um element sizing 

de 0,0025 m enquanto que para a Área 2, foi definido um element sizing de 0,01 m. A 

malha 4 é mostrada na Figura 3.7. 
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Figura 3.7 – Vista frontal da Malha 4 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

3.3 Parâmetros das Simulações 

Tabela 3.1 – Parâmetros utilizados nas simulações 

Zona Parâmetro Especificação 

Domínio 

Modelo de turbulência κ-ε 

Modelo de combustão Eddy Dissipation Model 

Modelo de radiação P1 

Entrada 
Velocidade normal 10 m/s 

Temperatura 300 K 

Saída Pressão relativa 0 Pa 

Fonte: Elaboração própria 

Para a simulação, foram determinadas propriedades no domínio, na entrada e na 

saída. Inicialmente as reações “Methane Air WD1 NO PDF”, que prevê a combustão do 

metano com o ar, e “Ethane Air WD1”, que prevê a combustão do etano com o ar, foram 

importadas da biblioteca do ANSYS ©. Os parâmetros do problema foram definidos de 

acordo com a Tabela 3.1. 

A simulação foi realizada considerando um regime estacionário. Como condições 

de contorno do domínio, considerou-se paredes adiabáticas e condição de não 

escorregamento. 
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Para as condições de entrada, além das propriedades na Tabela, também foram 

especificadas as concentrações mássicas de combustível e comburente. Foi definida a 

Mistura combustível / comburente 1 para as simulações com metano como combustível. 

A mistura gasosa com combustível constituído de 88% de metano e 12% de etano, em 

percentuais molares, foi definida como a Mistura combustível / comburente 2. Em ambas 

situações, a espécie N2 é o constituinte restritivo, que completa o total das frações 

mássicas a 1. As correspondentes frações mássicas e molares estão representadas nas 

Tabelas 3.2 e 3.3. 

Tabela 3.2 – Frações mássicas e molares da Mistura combustível / comburente 1 

Componente  Fração Mássica Fração Molar 

CH4 0,0250 0,0440 
O2 0,2320 0,2050 
N2 0,7430 0,7510 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3.3 – Frações mássicas e molares da Mistura combustível / comburente 2 

Componente  Fração Mássica Fração Molar 

CH4 0,0219 0,0388 
C2H6 0,0056 0,0052 
O2 0,2314 0,2050 
N2 0,7411 0,7510 

Fonte: Elaboração própria 

Foi usado excesso de ar na combustão, a fim de garantir consumo de todo o 

combustível em todos os casos simulados. Na Mistura 1, foi usado excesso de 132%, 

enquanto na 2, 113% Este excesso também coopera para que as combustões sejam 

completas, uma vez que não foram utilizadas reações químicas que prevejam a formação 

de monóxido de carbono. Desta forma será possível monitorar as emissões de dióxido 

de carbono em condições de combustão completa para ambas as misturas. 

É importante também observar que, para permitir comparação entre as queimas 

das duas misturas gasosas, a fração molar de combustível em ambas foi mantida igual a 

0,0440, sendo que na Mistura 1, toda esta fração foi representada por metano, enquanto 
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na Mistura 2, este valor foi dividido entre metano e etano de forma que 88% do 

combustível fosse metano e os 12% restantes fossem etano. 

Para a inicialização dos sistemas, foram definidos os seguintes parâmetros, 

representados nas Tabela 3.4 e 3.5. 

Tabela 3.4 – Velocidade vetorial utilizada na inicialização 

Componentes 
da velocidade 

vetorial 
𝑢  𝑣   𝑤 

Automático 
com valor 

0 m/s 0 m/s 5 m/s 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 3.5 – Frações mássicas de produtos de combustão para inicialização 

Componentes 

CO2 
Fração mássica de 

CO2 
H2O 

Fração mássica de 
H2O 

Automático 
com valor 

0,01 
Automático 
com valor 

0,01 

Fonte: Elaboração própria 

As frações mássicas de CO2 e H2O foram inicializadas com esses valores pois as 

substâncias, como produtos da combustão, são agentes iniciadores desta. É uma 

característica do Eddy Dissipation Model que alguma quantidade do produto da reação 

química já esteja presente do domínio reacional para que esta ocorra e possa se manter 

posteriormente. Dessa forma, a combustão é iniciada e mantida com o constante 

fornecimento de combustível e comburente na entrada do sistema. 

Para problemas de estado estacionário, o CFX-Solver aplica um time stamp falso 

como um meio de relaxar as equações enquanto elas iteram para a solução final. Como 

a formulação do solver é robusta e totalmente implícita, uma escala de tempo 

relativamente grande pode ser tipicamente selecionada, de modo que a convergência 

para o estado estacionário seja o mais rápida possível. Em todas as simulações, o time 

stamp definido foi de 0,025 segundos para as 1000 primeiras iterações e de 0,1 segundos 
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para as 1000 iterações posteriores, totalizando assim, com todas as iterações previstas, 

um time stamp acumulado de 125 segundos. Dessa forma, garantiu-se uma convergência 

ótima para o estado estacionário, evitando elevados desvios com relação à solução ideal 

da simulação. 

O critério de convergência adotado foi o de erro máximo de 10-4, uma vez que o 

erro médio poderia mascarar um baixo desempenho da malha nas zonas mais 

suscetíveis a erros, como a chama. 

O hardware utilizado para as simulações possui processador Intel Core i5-2450M 

CPU 2.50GHz e memória RAM de 8 GB. 

3.4 Método 

A convergência de malhas foi feita utilizando a Mistura combustível / comburente 

1. Após este passo, foi utilizado a malha mais refinada que chegou a convergir em 

simulação com a Mistura combustível / comburente 2. 

Os resultados, que serão discutidos posteriormente, serão divididos em duas 

seções: a primeira falando sobre o processo de convergência de malhas, apenas 

utilizando a Mistura 1, e a segunda comparando os resultados da malha convergida mais 

refinada para as duas misturas combustível / comburente, a fim de monitorar alguns 

parâmetros e comparar o comportamento deles em uma combustão apenas de metano 

e em uma com metano e etano combinados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Convergência de Malhas 

As simulações com a Mistura 1 foram iniciadas para as diferentes malhas 

construídas. Com exceção da Malha 4, foram obtidos resultados em tempo hábil. Ao 

comparar o tempo médio de processamento de cada uma das malhas, percebeu-se que 

a Malha 4 exigia um tempo de processamento cerca de 800% maior do que o tempo de 

processamento da Malha 3, indicando que o ambiente computacional necessitava de 

mais recursos para a solução. A simulação utilizando a Mistura 1 necessitaria de maior 

capacidade computacional que a disponibilizada para realização deste trabalho, levando 

assim ao cancelamento da resolução, uma vez que um período superior a 20 dias seria 

demandado para o alcance das 2000 iterações realizadas. 

Tabela 4.1 – Tempos médios de iteração 

Malha 

 

Número de 

elementos 

Tempo médio de 

Iteração (s) 

Malha 1 446260 30,4 

Malha 2 889432 58,8 

Malha 3 1428224 100,5 

Malha 4 2438252 900,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Dessa forma, uma vez que a Malha 3 foi a mais refinada com resultados finais, a 

mesma foi utilizada na simulação com a Mistura combustível / comburente 2. 

Posteriormente, os resultados permitiram comprovar os efeitos esperados quando se 

adiciona etano ao gás combustível. 

As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 correlacionam os valores de temperatura, velocidade no 

eixo de escoamento (z) e pressão obtidos nas Malhas 1, 2, 3. 
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Figura 4.1 – Temperatura em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 na combustão da Mistura 1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 4.2 – Velocidade no eixo z em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 na combustão da 

Mistura 1 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 4.3 – Pressão absoluta em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 na combustão da 

Mistura 1 

 

Fonte: Elaboração própria 

Na Tabela 4.2 constam os erros máximos entre as malhas 1 e 2 e malhas 2 e 3 e 

as posições ao longo do eixo z, com x = y = 0. 

Tabela 4.2 – Erros percentuais entre malhas e respectivas posições 

Variável 
Malhas 1 e 2 Malhas 2 e 3 

Erro % máx. Posição (z) Erro % máx. Posição (z) 

Temperatura 33,41 3,70 22,85 3,74 
Velocidade no eixo z 5,68 4,10 5,06 4,28 

Pressão absoluta 0,00 - 0,00 - 
Fonte: Elaboração própria 

Percebe-se uma concentração dos erros na zona próxima à rápida elevação de 

temperatura, local da chama. Esse estudo de erros nos induziu a elaborar malhas mais 

bem refinadas no volume ao longo da região da chama, partindo do início da câmara (z 

= 0 m) até a região de saída do gás de chaminé (z = 5 m), abrangendo a região delimitada 

pelo bocal de entrada. 
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Os perfis de temperaturas obtidos nas três malhas, dispostos na Figura 4.1 tem 

comportamento semelhante ao obtido por Wu et al. (2011) através de medições 

experimentais, explicitado na Figura 4.4, em uma chama adiabática e unidimensional, 

utilizando metano e ar como combustível e comburente respetivamente. A não 

compatibilidade dos valores obtidos para a temperatura, entretanto, podem se explicar 

tanto pelo diferente excesso de ar empregado. Wu et al. (2011) empregaram 22% de 

excesso de ar, muito inferior aos 132% empregados pela simulação computacional deste 

trabalho para a queima do metano puro. 

Figura 4.4 – Perfis de temperatura e densidade molecular de CH3 ao longo da 

chama unidimensional de Bottom et al. (2011) 

 

Fonte: Adaptado de Wu et al. (2011) 

A temperatura e a velocidade no eixo z são as variáveis que mais apresentaram 

variação com da mudança de malhas, dessa forma, as Figuras 4.5 e 4.7 mostram os 

contornos dessas duas variáveis para cada uma das três malhas. A variação das 

variáveis na zona ao redor da chama e do alcance desta, como pode-se perceber através 

da linha tracejada sobre a Figura 4.5, com o refino da malha, indica que as variáveis não 

atingiram a total convergência. 
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Figura 4.5 – Mapa de contornos de temperatura no plano y = 0 da Mistura 1: a) 

Malha 1, b) Malha 2, c) Malha 3 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC  

O perfil de temperaturas no interior da chama das três malhas se mostrou 

compatível com o esperado, apresentando aumento gradual da variável, como mostra a 

Figura 4.6. 

As Figuras 4.8 a 4.10, mostram os contornos de pressão absoluta e das frações 

mássicas de metano e dióxido de carbono, respectivamente, para a Malha 3, tendo como 

entrada a Mistura 1. Essas variáveis não tiveram variação significativa com o refino da 

malha. 

Figura 4.6 – Perfil de temperaturas em chama de bico de Bunsen 

 

Fonte: HST Chemistry (2018) 
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Figura 4.7 – Mapa de contornos de velocidade no eixo z no plano y = 0 da Mistura 

1: a) Malha 1, b) Malha 2, c) Malha 3 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

 

Figura 4.8 – Mapa de contornos de pressão absoluta no plano y = 0 da Malha 3 
com Mistura 1 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 
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Figura 4.9 – Mapa de contornos de fração mássica de CH4 no plano y = 0 da Malha 
3 com Mistura 1 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

Como esperado, à medida que a fração mássica de metano se reduz, a de dióxido 

de carbono cresce, delimitando a região espacial da chama nos contornos das Figuras 

4.7 e 4.8. 

Os valores obtidos para temperatura e fração mássica de CO2 nas Figuras 4.4 e 

4.8 se mostram coerentes se comparados aos obtidos por Atoof e Emami (2016) em 

simulação numérica utilizando metano como combustível e ar como comburente em 

proporção estequiométrica, entrando a uma temperatura inicial de 300 K e pressão 

atmosférica. 

Figura 4.10 – Mapa de contornos de fração mássica de CO2 no plano y = 0 da 
Malha 3 com Mistura 1 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 
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Como esperado, à medida que a fração mássica de metano se reduz, a de dióxido 

de carbono cresce, delimitando a região espacial da chama nos contornos das Figuras 

4.9 e 4.10. 

Os valores obtidos para temperatura e fração mássica de CO2 nas Figuras 4.5 e 

4.11 se mostram coerentes se comparados aos obtidos por Atoof e Emami (2016) em 

simulação numérica utilizando metano como combustível e ar como comburente em 

proporção estequiométrica, entrando a uma temperatura inicial de 300 K e pressão 

atmosférica. 

Pode-se perceber, pela Figura 4.10, que o valor máximo para a fração de CO2 na 

câmara simulada neste trabalho se aproxima de 0,07. Utilizando a Figura 4.11 como 

comparativo, esta fração mássica de CO2 se relaciona com o valor de aproximadamente 

1350 K de temperatura, coerente com o obtido neste trabalho, como evidenciado pela 

Figura 4.5. 

Figura 4.11 – Perfil de temperatura e frações mássicas de CO2 e hidrogênio 

atômico obtido por Atoof e Emami (2015)

 

Fonte: Adaptado de Atoof e Emami (2015) 
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4.2 Comparação entre Misturas 1 e 2 

A simulação com a Mistura combustível / comburente 2 foi realizada apenas na 

Malha 3, uma vez que esta foi a malha mais refinada a ter resultados convergidos para a 

Mistura 1. Os resultados com a Mistura 2 atingiram erros máximos superiores a 10-4, 

próximos a 10-3 para temperatura e concentrações mássicas de metano e dióxido de 

carbono, como mostram as Figuras 4.12, 4.13 e 4.14. Pode-se observar na figura que, 

apesar dos erros residuais de forma geral estarem próximos a 1,1 x 10-4, há um pico de 

erro com valor de aproximadamente 1,0 x 10-3 na região da chama. 

A adição do metano à mistura gasosa de entrada tornou a convergência do 

problema, ou seja, o alcance de resíduos de cálculo menores que 10-4, 

consideravelmente mais difícil, ainda que a fração molar de metano no combustível, igual 

a 0,88 seja alta se comparada a de etano, 0,12. 

A dificuldade computacional maior devido à adição de etano se relaciona com o 

fato do simulador ter que considerar no cálculo, além de uma espécie a mais, uma reação 

a mais. 

Figura 4.12 – Mapa de contornos do resíduo de temperatura da Malha 3 com 
Mistura 2 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 
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Apesar da simulação com Mistura 2 não ter convergido de acordo com os critérios 

de convergência estabelecidos neste trabalho, os resultados obtidos ao final das 2000 

iterações realizadas ainda foram coerentes com o que a literatura propõe quanto à 

comparação dos resultados obtidos utilizando a Mistura 1. 

As Figuras 4.13 a 4.16 mostram o perfil de algumas variáveis na região espacial x 

= y = 0 com z variando de 0,2 a 5,0. 

Figura 4.13 – Temperatura em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 utilizando a Malha 3  

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.14 – Fração mássica de CO2 em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 utilizando a 
Malha 3 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 4.15 – Fração mássica de O2 em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 utilizando a Malha 

3 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.16 – Velocidade no eixo z em (0,0,z) com z = 0,2 a 5,0 utilizando a Malha 3 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Para fins de comparação da combustão das Misturas 1 e 2 utilizando a Malha 3, 

as Figuras 4.17 a 4.19 com contornos no plano y = 0 apresentam algumas variáveis de 

interesse. 

Figura 4.17 – Mapa de contornos de temperatura no plano y = 0 da Malha 3 com: 

a) Mistura 1, b) Mistura 2 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

 

Figura 4.18 – Mapa de contornos de fração mássica de CO2 no plano y = 0 da 

Malha 3 com: a) Mistura 1, b) Mistura 2 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 
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Figura 4.19 – Mapa de contornos de velocidade no eixo z no plano y = 0 da Malha 

3 com: a) Mistura 1, b) Mistura 2 

 

Fonte: Elaboração própria em ANSYS © R18 ACADEMIC 

Com base no que se pode observar através de comparação entre os mapas de 

contorno e os gráficos que expressam as variáveis temperatura, velocidade da corrente 

gasosa e frações mássicas de CO2 e O2, faz-se as seguintes constatações: 

 As temperaturas alcançadas na queima do combustível composto por 

metano e etano foram maiores que as obtidas na combustão do metano puro, como 

mostra a Figura 4.17. O que já era esperado, uma vez que à medida que a cadeia 

carbônica aumenta, a temperatura adiabática de chama do hidrocarboneto cresce, assim 

como seu poder calorífico molar. Enquanto a temperatura máxima ao longo do eixo z, 

com x = y = 0, para a queima do metano puro foi de 1388,3 K, localizada na posição z = 

4,44 m. Já para o combustível composto por metano e etano, a temperatura máxima foi 

de 1471,1 K, na posição z = 4,00 m. Percebe-se também um deslocamento da zona 

crítica da chama, o que pode trazer problemas na operação do equipamento caso um 

queimador esteja suscetível a mudanças consideráveis em seu combustível de entrada.  
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 As frações mássicas de CO2, gás nocivo ao meio ambiente, foram maiores 

no gás de saída originado pela queima do combustível misto (Figura 4.18), também como 

já era esperado, visto que a reação de combustão do etano emite um valor maior de gás 

carbônico por mol de hidrocarboneto queimado e quantidade de energia gerada, como 

evidenciam as Reações 2.2 e 4.1 e a Tabela 2.6. Os valores máximos para fração 

mássica de gás carbônico para as Misturas 1 e 2 foram 0,0684 e 0,0764 respectivamente. 

Os resultados obtidos na simulação comprovam os danos ao meio ambiente em 

decorrência de uma maior flexibilização da composição do gás natural, uma vez que, 

apesar das Misturas 1 e 2 não representarem composições factíveis de gás natural, os 

resultados explicitam uma tendência de comportamento em função da adição de 

hidrocarbonetos mais pesados. 

 
  C2H6 + 3,5 O2 → 2 CO2 + 3 H2O      ΔH = – 1558 kJ/mol de C2H6                 (4.1) 

 
 Uma vez que as frações mássicas de CO2 foram maiores, também já se 

esperava observar menores frações de O2 na combustão da Mistura 2, uma vez que tanto 

para a mesma quantidade molar, quanto para mesma quantidade energética liberada, 

hidrocarbonetos mais pesados tendem a consumir mais gás oxigênio. Cabe ressaltar que 

a presença de O2 no gás de saída se deve ao excesso utilizado a fim de garantir a queima 

de todo o combustível admitido na câmara. Caso não se possa ter certeza de que a 

composição do gás combustível consumido no queimador esteja dentro de uma faixa 

restrita, a quantidade de comburente consumida pode variar, podendo levar a 

combustões incompletas e formação de CO, gás extremamente nocivo à atmosfera, 

devido a quantidade insuficiente de oxigênio, ou causar o efeito oposto, que seria 

disponibilidade excessiva de comburente, o que pode levar a formação de espécies como 

o NO, também nocivo ao meio ambiente. 

 
 As velocidades dos fluxos ao longo da câmara de combustão também 

sofreram variação, como observado na Figura 4.16. As velocidades máximas obtidas 

foram 10,1 e 10,3 m/s para as Misturas 1 e 2, respectivamente. As posições no eixo z 

foram 1,04 e 1,24 m, respectivamente. Embora o valor máximo de velocidade tenha sido 

obtido na queima da Mistura 2, percebe-se na Figura 4.16 que a velocidade decaiu de 
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forma mais acentuada e em posição de valor menor no eixo z se comparada à queima 

da Mistura 1. Esse tipo diferente de comportamento pode causar problemas operacionais 

como deslocamento e retorno de chama. 

 
 O alcance das chamas produzidas pela combustão de ambas as misturas 

também apresentou diferença, sendo a chama da queima do metano puro mais longa 

que a da mistura entre metano e etano, como evidenciado nas Figuras 4.16 e 4.17 com 

a ajuda da linha traceja posta sobre as figuras. Este comportamento já era esperando, 

como mostrado na Figura 4.20. 

Figura 4.20 – Alcance de chamas produzidas pela queima de diferentes 

combustíveis gasosos 

 

Fonte: Adaptado de Choi e Chung (2010) 
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5 CONCLUSÕES 

 

O gás natural tem recebido cada vez mais importância num cenário de cortes em 

emissões de gases nocivos ao meio ambiente, em especial o CO2, e de desenvolvimento 

tecnológico, evoluindo métodos de se trabalhar com combustíveis gasosos, com 

destaque aos grandes esforços em prol de viabilizar o gás natural extraído em águas 

profundas e distantes da costa, como as do pré-sal brasileiro. 

Entretanto há diversos pontos de atenção com relação ao uso do gás natural, tanto 

com relação a sua composição, que altera seu potencial energético e propriedades de 

queima, quanto ao seu desempenho com relação a emissões tóxicas e preservação dos 

equipamentos de queima. 

Por ter uma combustão mais limpa e eficiente que os outros combustíveis fósseis, 

como carvão e petróleo, o gás natural ganhou espaço e por isso seus parâmetros 

regulatórios são cada vez mais de interesse da indústria de forma geral. 

Através deste trabalho, pode-se obter informações importantes sobre o perfil da 

combustão do principal constituinte do gás natural, o metano, que na regulação brasileira 

possui valor mínimo de fração volumétrica no gás. 

A fim de realizar uma comparação entre a queima de hidrocarbonetos de 

tamanhos de cadeia carbônica diferentes, realizou-se simulação computacional para a 

mesma vazão volumétrica de combustível, porém desta vez o gás combustível foi 

constituído de 88% metano e 12% etano em base molar. 

Percebeu-se diferenças consideráveis principalmente no que se refere a 

temperatura e fração mássica de gás carbônico no gás de saída da câmara. Além disso, 

o perfil de velocidades na câmara e a localização da chama sofreram impactos. 

Os recursos computacionais e o tempo utilizado não foram suficientes para 

alcançar simulações que possam ser base quantitativa de uma situação real de 

combustão. Por outro lado, os resultados permitem a comparação entre as influências do 

etano na combustão do gás, uma vez que ambos os experimentos foram realizados sob 
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as mesmas condições computacionais e o que se observou através da fluidodinâmica 

computacional retrata o que se esperava. 

Uma vez que se tem uma base de comparação entre o metano e o etano, pode-

se esperar que, à medida que a cadeia carbônica do combustível hidrocarboneto cresça, 

as características que foram expostas neste trabalho (temperatura máxima, eliminação 

de CO2, posição e velocidade de chama) como consequências da adição do etano ao 

metano se intensifiquem. 

Percebe-se também que, embora as características da queima estejam vinculadas 

ao índice de Wobbe, parâmetro que guia a intercambialidade energética entre os gases, 

parâmetros como perfil de chama e velocidade e emissões de gases nocivos ao meio 

ambiente não podem ser assegurados como semelhantes entre gases de índices de 

Wobbe semelhantes. 

Dessa forma, é necessário que, para que haja qualquer alteração regulatória no 

âmbito da qualidade do gás natural, os grandes envolvidos, em especial os agentes 

consumidores, mais afetados pelos aspectos apontados neste trabalho, estejam 

preparados para as alterações que o marco regulatório possa acarretar. 
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