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Descrição: Os processos baseados na conversão termoquímica de biomassa são de grande importância, uma vez
que, eles apresentam maior eficiência energética do que a combustão direta. A gaseificação de biomassa para
produção de gás de síntese é uma tecnologia considerada como uma das mais promissoras da atualidade. A
gaseificação é definida como um processo que converte os combustíveis sólidos e líquidos para uma mistura de
gás combustível de baixo ou médio poder calorífico (4-10 MJ/Nm3) na presença de um agente gaseificante (Ar,
O2, CO2 e/ou de vapor). Além de gás de síntese, alguns contaminantes, tais como cinzas, sulfeto de hidrogênio,
amônia e alcatrões estão presentes. Alcatrão contém hidrocarbonetos oxigenados e hidrocarbonetos aromáticos,
os quais são difíceis de degradar. Portanto, a conversão eficiente de transforma os hidrocarbonetos oxigenados e
hidrocarbonetos aromáticos em gás combustível é uma rota desejada por pesquisadores [1,2]. A reforma a vapor
catalítica de hidrocarbonetos aromáticos foi investigada em muitos sistemas catalíticos usando catalisadores
químicos. Catalisador de Rh mostrou um excelente desempenho catalítico para as reações de reforma com baixa
formação de coque. Geralmente, os metais nobres como Rh são extremamente caros. Por outro lado, os
catalisadores de Ni também têm sido utilizados devido ao seu baixo custo em comparação com os metais nobres
(Rh). Dentre estes catalisadores, o catalisador Ni tem sido conhecido por facilitar a deposição de carbono durante
o processo de reforma a vapor de hidrocarbonetos aromáticos [3]. A modelagem matemática e simulação
computacional em reatores catalíticos de LF estão em contínua evolução, com o objetivo de melhorar o
conhecimento dos processos fenomenológicos neste equipamento [4]. Como aplicações, estes reatores são
aplicados nos processos das indústrias químicas, bioquímicas, petroquímicas e refinarias de petróleo para estudar
os processos de hidrodessulfurização, hidrotratamento e hidrocraqueamento [5]. Dentre estas aplicações nos
reatores catalíticos de LF, a modelagem pode atuar em muitos processos químicos tais como a transferência de
calor na interface gás-sólido, a transferência de massa na interfase gás-sólido, a difusão de componentes
químicos para dentro dos poros do catalisador sólido e as interações (fluido-sólido), tais como adsorção,
dessorção e reação. O objetivo desta proposta dissertação é estudar a atuação de um modelo matemático
bidimensional para otimizar a produção de hidrogênio (H2) puro para célula combustível em um reator
catalítico de membrana de leito fixo (RCMLF).
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