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Visando mitigar os efeitos climáticos da crescente concentração de CO2 na atmosfera, 

investimentos têm sido direcionados para o desenvolvimento de combustíveis renováveis a 

partir da biomassa. A gaseificação é a conversão termoquímica da biomassa em gás de 

síntese, uma mistura de gases composta principalmente por CO, H2 e CO2. O gás de síntese 

é uma plataforma da indústria química, pois é matéria-prima para produção de diversos 

produtos como metano, dimetil éter, além da geração direta de energia. O uso de diferentes 

tipos de biomassa, por exemplo, resíduos agroindustriais e resíduos florestais, resulta em 

diferentes desafios e soluções para operar o gaseificador e para purificar o gás de síntese 

produzido. A disponibilidade de um modelo matemático validado permite a predição do 

comportamento do processo, reduzindo o número de testes experimentais e 

consequentemente, custos com experimentos. 

 

Este projeto de mestrado tem por objetivo desenvolver um modelo fenomenológico de um 

gaseificador de leito fixo concorrente. Para tanto, devem ser levantadas equações como 

balanços de massa, energia, equações de soma, transferência de calor e massa, hidrodinâmica 

para cálculo da pressão, além do equilíbrio de fases e químico. Espera-se que ao final do 

projeto seja entregue um modelo do gaseificador validado com dados de literatura e, a 

depender da disponibilidade de dados experimentais, com dados de uma planta piloto na 

UFBA. 

 

Requisitos: 

O aluno deve ter graduação em Engenharia Química e é desejável que tenha feito iniciação 

científica. Requisitos: possuir conhecimento de programação, ter perfil para trabalhar com 

modelagem e simulação, disposição a aprender novas ferramentas computacionais, estar 

motivado para contribuir cientificamente com o desenvolvimento de processos sustentáveis, 

além de ser capaz de ler artigos e se comunicar em inglês sem dificuldade.   
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