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Resumo: O controle das variáveis do processo da combustão, tais como, relação ar e combustível é 
de grande importância para a melhor utilização dos combustíveis e no controle da composição 
química dos gases emitidos na combustão. Em busca desse domínio, foi realizado um modelamento 
matemático em linguagem de programação, utilizando conceitos termodinâmicos de entalpia e 
energia livre de Gibbs, com a finalidade de calcular a temperatura de chama, temperatura máxima de 
chama e relação ótima (ar e/ou oxigênio/combustível) e também a composição química dos produtos 
da combustão do landfill gas - LFG (biogás). 
.  
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INTRODUÇÃO 
 
Com a finalidade de controlar o processo de 
combustão do biogás, foi realizado o 
modelamento matemático em linguagem de 
programação, utilizando conceitos da 
Termodinâmica para determinar a temperatura 
de chama para diferentes relações de vazão 
de ar e/ou oxigênio e combustível e a 
composição química do produto da combustão 
desse gás.  
Alguns trabalhos utilizaram os conceitos 
termodinâmicos para calcular a temperatura 
de chama e realizar a análise da composição 
química do produto da combustão como 
Ribeiro(1), para o carvão pulverizado. Também 
verificaram a influência da relação oxigênio e 
combustível na combustão(2). Entretanto são 
pioneiros os modelamentos matemáticos, 
usando conceitos termodinâmicos, para 
simular a queima do biogás. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para análise da temperatura de chama foi 
realizada uma simulação em que se variou a 
temperatura de pré-aquecimento do 
combustível de 25°C à 500°C e a vazão de ar 
de 3000 m3/h à 9000 m3/h para 1500 m3/h de 
combustível. O resultado dessa simulação 
está representado na figura 1.  
A figura 1 mostra que a temperatura de chama 
cresce até atingir o ponto máximo e decresce 
depois dessa temperatura. Esse padrão é 
característico a duas situações: falta de 
oxigênio antes do ponto de máxima 

temperatura e excesso de oxigênio após o 
mesmo ponto, como já observado por 
Machado M.L.P, et. al.(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Temperatura de chama em função 
da razão vazão de ar e vazão de combustível 
e do pré-aquecimento do combustível. 
 
Na primeira situação foi verificado que a vazão 
de ar inicial não foi suficiente para fornecer a 
quantidade de oxigênio necessária para 
consumir totalmente os combustíveis CH4, CO, 
H2, NH3, H2S. Por isso, parte do combustível 
saiu sem ser explorado todo o seu potencial 
exotérmico. Já no segundo caso, o oxigênio 
começou a ficar em excesso diminuindo a 
temperatura de chama.  
Também foi percebido o efeito da perda de 
calor do sistema devido ao aumento 
considerável da concentração de nitrogênio 
saindo inerte do sistema. 
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Houve um acréscimo linear na temperatura 
máxima à medida que aumentou-se 
gradativamente a temperatura de pré-
aquecimento.  
O software desenvolvido para esse modelo 
desenvolvido também faz previsões da 
composição química do produto da combustão 
do biogás(4). A figura 2 representa o produto 
da combustão em função do excesso de ar na 
queima do biogás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Composição química do produto da 
combustão do biogás. 
 
A combustão realizada em condições 
inferiores a 0% de excesso de ar gera nos 
produtos da combustão concentrações baixas 
de SO2 e NxOy. Entretanto, tem-se uma região 
com alta concentração de CO e combustível, 
que pode gerar uma condição de mistura 
explosiva nos dutos coletores do produto da 
combustão.  Já uma condição de combustão 
com excesso de ar, tem-se um produto com 
baixas concentrações de CO e combustível, 
sendo eliminado o risco de explosões. Porém 
há um aumento da concentração dos 
complexos nitrosos e do dióxido de enxofre, 
gases nocivos ao meio ambiente. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O modelo exibe uma excelente concordância 
com as leis da termodinâmica para as 
diferentes condições na combustão do biogás. 
De acordo com o modelo, a temperatura de 
chama diminui quando há falta ou excesso de 
oxigênio, sendo que a falta de oxigênio 
acarreta numa mais acentuada redução de 
temperatura de chama.  
 
O excesso de ar favorece a formação dos 
complexos nitrosos e do dióxido de enxofre, 
porém diminui a concentração de combustível 

e de monóxido de carbono nos produtos da 
combustão do biogás. 
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