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RESUMO 

 

Os processos de combustão são utilizados para a obtenção de energia por meio de 

combustíveis fósseis e biocombustíveis. Dentre os biocombustíveis pode-se destacar o 

metano, obtido pela produção biológica de origem natural e tecnológica, e pela produção 

abiótica de fontes litosféricas. Além disso, tem-se também o metano antropogênico provindo 

da indústria e da agricultura. Visando minimizar os impactos ambientais causados pelos 

processos de combustão, são necessários estudos que busquem prever tais consequências, 

permitindo uma atuação eficiente, como por exemplo, nas projeções de concentrações de 

determinados produtos de combustão. Nesse sentido, a redução de mecanismos cinéticos 

detalhados vem a auxiliar tais práticas, visto que a simulação de mecanismos cinéticos 

reduzidos agiliza as análises que podem ser feitas sobre as concentrações de espécies 

poluentes. Esta pesquisa apresenta um estudo acerca da redução de mecanismos cinéticos 

detalhados para a combustão do metano. Como resultado obteve-se um detalhamento do 

processo de redução usado por Andreis (2011), com base em trabalhos de Peters (1988; 

1992). 

 

Palavras-chave: Mecanismos cinéticos. Redução de mecanismos cinéticos. Combustão. 

Metano. 

  



 

ABSTRACT 

 

Combustion processes are used to obtain energy through fossil fuels and biofuels. Among 

the biofuels can be highlighted the methane, obtained by biological production of natural and 

technological origin, and by the abiotic production of lithospheric sources. In addition, there is 

the anthropogenic methane from industry and agriculture. In order to minimize the 

environmental impacts caused by the combustion processes, studies are needed to predict 

these consequences, allowing efficient performance, for example, in the projections of 

concentrations of certain combustion products. In this sense, the reduction of detailed kinetic 

mechanisms comes to support such practices, since the simulation of reduced kinetic 

mechanisms speeds up the analysis that can be done on concentrations of polluting species. 

This research presents a study on the reduction of detailed kinetic mechanisms for the 

combustion of methane. As a result we obtained a detailed description of the reduction 

process used by Andreis (2011), based on works by Peters (1988, 1992). 

 

Keywords: Kinetic mechanisms. Reduction of kinetic mechanisms. Combustion. Methane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A combustão e seu controle são essenciais para a existência humana. Verifica-se a 

importância da combustão no dia a dia, de forma direta, com o uso de aquecedores, ou 

indireta, com a energia elétrica produzida a partir de combustíveis fósseis (GOMES, 2013). 

A combustão, ou queima, consiste em uma reação química exotérmica entre uma 

substância (o combustível) e um gás (o comburente ou oxidante), geralmente o oxigênio, 

para liberar calor e luz. Durante a reação de combustão são formados diversos produtos 

resultantes da combinação dos átomos dos reagentes. 

Os processos de combustão são os principais responsáveis pela produção de 

energia do mundo, utilizados para transporte, usinas termoelétricas, processos industriais, 

aquecimento doméstico, geradores, cozimento de alimentos, entre outros. Conforme Turns 

(2013), os sistemas de transporte são baseados quase que completamente em sistemas 

de combustão. Toda a energia elétrica e de propulsão nos aviões é produzida pela queima 

a bordo de combustível líquido, e muitos trens são propulsionados por motores de 

combustão interna. Na atualidade, também presencia-se o crescimento de motores de 

ignição por centelha em equipamentos domésticos, como aparadores e cortadores de 

grama, sopradores de folhas, motosserras, entre outros. 

Os procedimentos na indústria dependem muito da combustão. Turns (2013) ainda 

coloca que as indústrias do setor de produção de metais utilizam fornalhas para a 

produção de ferro gusa, aço, alumínio e outros metais, enquanto indústrias do setor 

metalmecânico empregam fornos para aquecimento, tratamentos térmicos e superficiais, 

agregando valor às peças acabadas. Outros equipamentos de uso industrial baseados em 

sistemas de combustão incluem caldeiras, aquecedores de fluidos em indústrias químicas 

e refinarias, fornos de fusão de vidro, secadores de sólidos, fornos e estufas de secagem e 

cura de revestimentos, filmes de papel, incineradores, dentre outros. A indústria de 

produção de cimento é um grande consumidor de calor de processo gerado por 

combustão. 

Apesar de auxiliar na produção de bens de consumo e de capital, a combustão 

também é associada a desvantagens, como a poluição ambiental. Os estudos de Turns 

(2013) também afirmam que os principais poluentes gerados nos processos de combustão 

são os hidrocarbonetos não queimados ou parcialmente queimados, os óxidos de 

nitrogênio (NO e NO2), o monóxido de carbono (CO), os óxidos de enxofre (SO2 e SO3) e 

os particulados em suas várias formas. As consequências da poluição primária vão desde 

problemas de saúde específicos até o nevoeiro químico, a chuva ácida, danos aos ciclos 

biogeoquímicos do planeta e o aquecimento global. 
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A queima dos combustíveis fósseis gera altos índices de poluição atmosférica, 

originando problemas ambientais como a degradação da camada de ozônio e as 

alterações climáticas. Sendo assim, as energias limpas e renováveis como biomassa, 

energia eólica e energia maremotriz, bem como sanções como o Protocolo de Kyoto 

(1997) e o Acordo de Paris (2015), que cobram de países industriais um nível menor de 

emissões de poluentes, como o CO2, na atmosfera, as energias alternativas são um novo 

modelo de produção de energias econômicas e saudáveis para o meio ambiente. 

A preocupação com a emissão de poluentes já se estabelece há alguns anos. 

Segundo Godoy (2005), o Protocolo de Kyoto é um acordo cujo objetivo é estabelecer 

metas de redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) pelos países 

industrializados. 

O Protocolo de Kyoto firmado em 1997 durante a COP 3 (3ª Conferência 
das Partes) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do 
Clima (CONUMC), em Kyoto, determinou um teto de emissões para vários 
países desenvolvidos e propôs um aparato institucional para dar 
sustentação à implantação desse processo. Buscando uma maior 
flexibilidade no cumprimento das metas, o Protocolo cria mecanismos de 
flexibilização que procuram assegurar o cumprimento dos objetivos de 
redução. (GODOY, 2005, p. 8). 

 

Em 2015, o Acordo de Paris foi aprovado por 195 países e, nesse cenário, o Brasil 

comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis 

de 2005, até 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, até 2030 (BRASIL, 2015). Para 

isso, o país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua 

matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões 

de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de 

energias renováveis na composição da matriz energética em 2030. 

Uma vez que os processos de combustão são os principais responsáveis pela 

produção de energia mundial (IEA, 2012) e que estes contribuem para o desenvolvimento 

econômico, esses processos precisam ser pensados de forma a minimizar os danos 

causados à natureza. A simulação numérica de mecanismos cinéticos vem a contribuir 

nessa linha, visto que permite uma estimativa das concentrações dos principais produtos de 

combustão. Quanto mais reações químicas forem utilizadas nesses mecanismos, mais 

precisas são as estimativas para as concentrações, porém esse fato onera o custo 

computacional. Então, os mecanismos de reação reduzidos podem ser adotados para 

descrever o processo de combustão, visto que esse custo é minimizado. Neste sentido, um 

estudo sobre o processo de redução faz-se importante. 

Esta pesquisa tem por objetivo realizar um estudo acerca da redução de mecanismos 

cinéticos detalhados. Para esse estudo, adotou-se o metano para análise, que possui um 
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mecanismo cinético detalhado de porte pequeno se comparado a outros hidrocarbonetos, 

permitindo a compreensão da técnica de redução apresentada por Andreis (2011), baseada 

em Peters (1988; 1992). Além disso, há um grande número de estudos acerca da redução 

de mecanismos para o metano, como as pesquisas de Martins (2011), Turns (2013), Bublitz 

e De Bortoli (2016), Martins (2017), Sehnem (2018), entre outros. 

A motivação pessoal para a realização desta pesquisa está na intenção em estudar 

os fenômenos da combustão e compreender melhor a sua eficiência e seus danos. Além 

disso, a participação em dois projetos de pesquisa ao longo da graduação que abordavam 

esta temática permitiu uma integração entre Química e Matemática. Ademais, é de valia 

conhecer ações de sustentabilidade que potencializem o uso da combustão e desenvolvam 

maneiras de minimizar e/ou extinguir efeitos negativos decorrentes da queima entre 

combustível e oxidante. 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos. No Capítulo 2, expõe-se a 

metodologia de pesquisa adotada. No Capítulo 3, trata-se dos processos de combustão, 

trazendo algumas informações sobre os combustíveis fósseis, os biocombustíveis, metano e 

a redução de mecanismos cinéticos. Como resultados desta pesquisa, no Capítulo 4 

apresenta-se o detalhamento da técnica de redução de mecanismos cinéticos, para o caso 

do metano, descrita por Andreis (2011). As considerações finais são apresentadas no 

Capítulo 5. 
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2  METODOLOGIA 

 

Quanto à finalidade, esta pesquisa classifica-se como aplicada, visto que o objeto de 

estudo está vinculado a uma aplicação da Matemática na Engenharia Química, no caso um 

problema da área de Combustão. Segundo Hummes (2007), as pesquisas em Matemática 

Aplicada baseiam-se em um modelo, que consiste em uma tradução matemática do que se 

almeja investigar. Esse modelo é construído a partir de hipóteses feitas para as variáveis 

identificadas no problema, bem como para os parâmetros existentes. No trecho a seguir, 

Hummes (2007 p. 3-4) descreve as etapas de uma pesquisa em Matemática Aplicada após 

a elaboração de um modelo matemático: 

Uma vez formulado o modelo, passa-se à sua abordagem matemática 
(analítica e/ou numérica). Antes de concluir, é freqüentemente possível 
fazer testes de validação do modelo. Por fim, as conclusões e interpretação 
dos resultados. Após escolher o que se deseja investigar na Matemática 
Aplicada, começa-se por uma boa pesquisa bibliográfica para se atualizar 
quanto aos estudos previamente existentes a respeito. A grande maioria dos 
trabalhos de pesquisa iniciam com idéias que constituem pequenos avanços 
(hipóteses adicionais) sobre trabalhos prévios, isto é, pequenas alterações 
de um modelo anteriormente abordado. A etapa seguinte consiste em 
resolver o problema matematicamente formulado – freqüentemente, para 
tornar o problema tratável matematicamente, devemos reconhecer quais 
são as quantidades relevantes da situação, e o que pode, sob certas 
condições, ser desprezado. Na fase das conclusões, os resultados são 
comparados com o que era anteriormente conhecido. Freqüentemente 
nesta etapa, já se tem idéia de como poderia ser produzida a pesquisa 
“continuação” desta. 
 

Nesta pesquisa faz-se um detalhamento de uma técnica de redução de mecanismos 

desenvolvida dentro da Matemática Aplicada. Não é objetivo deste estudo comparar os 

resultados produzidos por mecanismos cinéticos detalhados com o mecanismo cinético 

reduzido obtido para o metano. O objetivo é detalhar o processo de redução. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o detalhamento da técnica de redução de mecanismos apresentada por Andreis 

(2011), baseada em Peters (1988; 1992), consideram-se as seguintes etapas: 

 Análise da ordem de magnitude da velocidade específica das reações que compõem 

o mecanismo cinético detalhado; 

 Definição de um caminho preferencial para a combustão do metano; 

 Introdução das hipóteses de equilíbrio parcial e regime permanente; 

 Identificação das reações e taxas de reação que compõem o mecanismo cinético 

reduzido obtido; 

 Aplicação da técnica de análise assintótica; 
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 Apresentação do mecanismo cinético reduzido obtido com a técnica. 
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3 COMBUSTÃO 

 

O dicionário Luft (2009, p. 179) define combustão como “ação ou efeito de queimar; 

estado de corpo que se consome queimando, produzindo calor (e luz); ignição”. Já Turns 

(2013, p. 9), ao usar o dicionário Webster, transcreve as seguintes palavras deste para 

definir combustão como “a oxidação rápida gerando calor, ou ambos, calor e luz; também, a 

oxidação lenta acompanhada por pequena liberação de calor e sem emissão de luz”. E 

ainda afirma que essa definição enfatiza a importância intrínseca das reações químicas para 

a combustão.  

A combustão converte a energia armazenada em ligações químicas em energia 

térmica, que pode ser utilizada de várias formas, pois a combustão, ou queima, como uma 

reação química, envolve um material combustível (matéria que se queima para produzir 

energia) e um material oxidante (reage com o combustível para provocar a combustão, 

sendo geralmente o oxigênio), com liberação de energia na forma de calor. Álcool, carvão, 

gasolina, gás liquefeito de petróleo, hidrogênio, biomassa e querosene são exemplos de 

combustíveis utilizados nas mais variadas atividades da sociedade. 

Antigamente, os principais combustíveis eram madeira, carvão, esterco de animais e 

resíduos agrícolas, porém, conforme Arbex et al. (2004), esses materiais ainda são as 

principais fontes de energia dos países em desenvolvimento. 

A incineração de biomassa é a maior fonte doméstica de energia nos 
países em desenvolvimento. Aproximadamente metade da 
população do planeta, e mais de 90% das casas na região rural dos 
países em desenvolvimento, permanecem utilizando energia 
proveniente da queima de biomassa, na forma de madeira, carvão, 
esterco de animais ou resíduos agrícolas, o que produz altos índices 
de poluição do ar em ambientes internos, onde permanecem as 
mulheres que cozinham e as crianças. Essa situação provoca um 
aumento do risco de infecção respiratória, a maior causa de 
mortalidade infantil nos países em desenvolvimento (ARBEX et al., 
2004, p. 2). 
 

A combustão é uma reação de uma substância (combustível) com o comburente 

(geralemente O2) presente na atmosfera, com liberação de energia. Esta liberação ou 

consumo de energia durante uma reação é conhecida como variação da entalpia (∆H), isto 

é, a quantidade de energia dos produtos da reação (Hp) menos a quantidade de energia dos 

reagentes da reação (Hr): 

 
∆H = Hp – Hr. (1) 

 

Quando ∆H > 0, significa que a energia do(s) produto(s) é maior que a energia do(s) 

reagentes(s) e a reação é endotérmica, ou seja, absorve calor do meio ambiente. Quando 
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∆H < 0, significa que a energia do(s) reagente(s) é maior que a energia do(s) produto(s) e a 

reação é exotérmica, ou seja, libera calor para o meio ambiente, como no caso da 

combustão da gasolina, por exemplo (LAQA1, 2006). 

A combustão completa de qualquer combustível orgânico (que possui átomos de 

carbono) leva à formação de gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono 

(CO2), e água (H2O). A respiração é um processo de combustão que libera energia 

necessária para as atividades realizadas pelos organismos (LAQA, 2006).  

A falta de oxigênio durante a combustão leva à chamada “combustão incompleta”, 

que produz monóxido de carbono (CO). O CO tem um oxigênio a menos que o CO2, o que 

caracteriza a deficiência de oxigênio, ou a ineficiência da reação. Esse gás é muito tóxico 

para o ser humano, pois dificulta a função da hemoglobina, que é responsável pela 

renovação do oxigênio no nosso sangue. Pequenas concentrações de monóxido de carbono 

já provocam tonturas e dores de cabeça. Outro produto indesejável da combustão 

incompleta é a fuligem, que não tem oxigênio na sua constituição. A porção mais fina da 

fuligem pode impregnar nos pulmões e causar problemas respiratórios (LAQA, 2006). 

Portanto, além da combustão incompleta gerar compostos nocivos à saúde humana, há 

também uma grande desvantagem econômica, pois com a mesma quantidade de 

combustível haverá menor quantidade de energia gerada. 

Ademais, a combustão pode ocorrer nos modos com chama ou sem chama, e as 

chamas, por sua vez, podem ser classificadas como chamas pré-misturadas, parcialmente 

pré-misturadas ou não pré-misturadas (difusivas), dependendo do estado de mistura 

molecular do combustível e do oxidante que entram na zona de combustão. Além disso, a 

classificação de laminar ou turbulenta é dada às chamas conforme a sua velocidade de 

chama, que varia com a temperatura da mistura, a relação ar/combustível e com o padrão 

de fluxo (PETERS, 1992; LIBERMAN, 2008; ANDREIS, 2011; TURNS, 2013). 

Dessa forma, conhecer os processos de combustão possibilita entender a 

transformação de energia desse processo e as consequências dele e, assim, compreender o 

porquê da busca mundial por fontes alternativas de energia, a utilização de simulações 

numéricas para descrever os fenômenos de combustão e o uso de técnicas para melhorar 

os processos de queima e chegar-se o mais próximo da combustão perfeita. 

Em Demirbas (2009) encontra-se que a energia pode ser obtida a partir de recursos 

fósseis, renováveis ou nucleares. Dentre as fontes de energia fósseis destacam-se o 

petróleo, o carvão, os betumes, o gás natural, o óleo de xisto e as areias betuminosas. As 

fontes de energia renováveis incluem a biomassa, e fontes de energia hídrica, eólica, solar 

                                                
1
 O Laboratório de Química Ambiental é um espaço virtual desenvolvido pela Universidade de São 

Paulo (USP), no qual são expostas informações, experimentos, questões, jogos e links relacionados 
aos temas de educação ambiental e cidadania. 
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(térmica e fotovoltaica), geotérmica e marinha. A energia nuclear é a energia liberada em 

uma reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos. 

Nos gráficos das Figuras 1 e 2 apresenta-se o consumo mundial de energia obtida 

por recursos não renováveis e renováveis dos anos de 1973 e 2014, respectivamente 

(BRASIL, 2017, p. 190). De 1973 para 2014, o consumo mundial de energia obtida por 

recursos fósseis teve um decaimento de 9,4%, considerando como recursos fósseis carvão 

mineral, petróleo e gás natural. Ainda assim, as fontes de origem fóssil continuam 

predominantes no consumo de energia. 

Figura 1 – Consumo mundial de energia obtida por recursos não renováveis e renováveis no 
ano de 1973. 

 

 
Fonte: Brasil (2017, p. 190). 

 
Figura 2 – Consumo mundial de energia obtida por recursos não renováveis e renováveis no 

ano de 2014. 

 
Fonte: Brasil (2017, p. 190). 

 

Nas subseções a seguir, serão apresentadas as definições de combustíveis fósseis e 

biocombustíveis, exemplos e descrições desses, bem como algumas informações e 

características sobre o metano. 
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3.1 COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS 

 

Na camada superior da crosta terrestre, encontram-se substâncias formadas por 

hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis. Acredita-se que eles tenham se formado a partir 

de restos fossilizados de plantas e animais mortos por exposição ao calor e à pressão na 

crosta terrestre durante centenas de milhões de anos. Os combustíveis fósseis são 

considerados como combustíveis não renováveis, pois são consumidos muito mais rápido 

do que são criados. A sua criação acontece por meio da conversão do calor subterrâneo e 

pressão (DEMIRBAS, 2009). Dentre eles estão: o petróleo, o carvão e o gás natural. 

O petróleo é todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a 

exemplo do óleo cru e condensado (BRASIL, 1997). Em Demirbas (2009), encontra-se que o 

petróleo é um líquido espesso, de cor marrom escura ou esverdeada. Ele é composto por 

uma mistura complexa de vários hidrocarbonetos, principalmente de alcanos e de 

compostos aromáticos. As propriedades físicas do petróleo variam muito de acordo com a 

região onde ele é encontrado. 

Na Figura 3 mostra-se o consumo setorial de derivados de petróleo a nível mundial 

nos anos de 1973 e 2014. De 1973 para 2014, o setor dos transportes foi o que mais 

consumiu os derivados do petróleo e o aumento foi de 19,1%. 

Figura 3 – Consumo setorial de derivados de petróleo a nível mundial nos anos de 1973 e 2014. 

 
Fonte: Brasil (2017, p. 191). 

 

Conforme o Balanço Energético Nacional (BEN) (BRASIL, 2017), disponibilizado pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a produção nacional de petróleo cresceu 3% em 

2016, atingindo a média de 2,52 milhões de barris diários, dos quais 94,0% são de origem 

marítima. Em relação aos estados produtores, o Rio de Janeiro foi responsável pela maior 

parcela: 67% do montante anual. Já a produção terrestre, continua sendo liderada pelo 
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Estado do Rio Grande do Norte, com 33% do total onshore2. A produção de xisto reduziu em 

0,4% atingindo um total de 0,269 milhões de m³. 

No mesmo relatório (BRASIL, 2017), as principais razões para o avanço na produção 

de petróleo em 2016 foram o forte crescimento da produção no campo de Lula e no campo 

de Sapinhoá, localizados no pré-sal da Bacia de Santos e da área do Parque das Baleias, 

na Bacia de Campos. Além do início da operação de três sistemas de produção no pré-sal 

na Bacia de Santos: dois no campo de Lula e um em Lapa. A produção de derivados nas 

refinarias nacionais atingiu o valor de 96,31 milhões de tep3, redução de 6,8% em relação ao 

ano anterior. O óleo diesel e gasolina participaram com 40,1% e 21,2%, respectivamente, da 

produção total. Pelo lado do consumo, foi registrada uma queda de 6,0% de óleo diesel e 

uma alta de 9,5% de gasolina automotiva. O setor de transporte respondeu por 82,1% do 

consumo final energético de óleo diesel. 

De acordo com o BEN (BRASIL, 2017), a redução no consumo de diesel no país 

ocorreu em função da queda da atividade econômica brasileira no ano de 2015. Já o 

aumento do consumo de gasolina automotiva se justificou por preços mais competitivos 

desse combustível em relação ao etanol hidratado, em virtude de ter um acréscimo de 

etanol na composição da gasolina. 

Outro combustível fóssil é o carvão. Há quatro tipos de carvão: carvão mineral ou 

natural, carvão vegetal, carvão de animal (ou carvão de osso) e negro de fumo (fuligem). 

O carvão mineral ou natural é produzido da fossilização ao longo de milhares ou 

milhões de anos da madeira. Quando as plantas morrem em um pântano com pouco 

oxigênio, em vez de decomposição por bactérias e oxidação, a sua matéria orgânica é 

preservada. Com o tempo, o calor e a pressão removem a água, e transformam a matéria 

em carvão, que é rico em carbono (CEPA, 1999). 

O segundo tipo de carvão é o vegetal, que é obtido por meio da destilação seca da 

madeira. Essa destilação dá origem a três frações, sendo que a fração sólida é o carvão 

vegetal. Esse carvão constitui-se como uma alternativa energética ao carvão mineral, visto 

que este último é um combustível fóssil, sua queima libera para a atmosfera vários gases 

poluentes; enquanto o carvão vegetal é um bom combustível porque, além de ser barato e 

abundante, é também renovável (CEPA, 1999). 

O terceiro tipo de carvão é o animal, obtido por meio da calcinação ou destilação seca 

de ossos de animais. São impuros, densos e porosos. Algumas de suas utilizações são 

refino do petróleo e produção de parafina (CEPA, 1999). 

                                                
2
 Onshore é uma modalidade de exploração petrolífera realizada em terra firme. Disponível em: 

<http://www.opetroleo.com.br/afinal-o-que-onshore-e-offshore/>.  Acesso em: 29 maio 2018. 
3
 A tonelada equivalente de petróleo (tep) é a unidade comum na qual se convertem as unidades de 

medida das diferentes formas de energia utilizadas no BEN (BRASIL, 2017). 

http://www.opetroleo.com.br/afinal-o-que-onshore-e-offshore/
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O último tipo de carvão a apresentar é o negro de fumo (fuligem). É um carvão em pó, 

finamente dividido, mais conhecido como fuligem, e é obtido em combustões incompletas de 

metano e acetileno. Ele é uma das variedades de carvão mais puras, com cerca de 99% de 

carbono. A fabricação de tintas inapagáveis, pneus e eletrodos é uma das suas aplicações 

(CEPA, 1999). 

A Figura 4 apresenta o consumo setorial de carvão mineral a nível mundial nos anos 

de 1973 e 2014. De 1973 para 2014, o setor da indústria foi o que mais consumiu carvão 

mineral, em comparação aos outros setores mencionados na Figura 4. O aumento foi de 

23,5%. 

Figura 4 – Consumo setorial de carvão mineral a nível mundial nos anos de 1973 e 2014. 

 
Fonte: Brasil (2017, p. 192). 

 

E para finalizar a lista de combustíveis fósseis aqui mencionados, tem-se o gás 

natural, que é todo hidrocarboneto que permanece em estado gasoso nas condições 

atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou 

gasíferos, incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros (BRASIL, 2013). 

Segundo Santos (2002), nas camadas muito profundas da crosta terrestre ou abaixo 

dela, a degradação da matéria orgânica por bactérias anaeróbicas origina o gás natural, em 

um processo que leva milhões de anos. 

Vale ressaltar que a matéria orgânica proveniente de vegetais, de natureza seca, 

localiza-se em maiores profundidades terrestres e sofre maior aquecimento, de modo que a 

matéria orgânica transforma-se em carvão mineral, xisto e metano. Já a matéria orgânica 

oriunda de restos de animais e algas, de natureza gordurosa, transforma-se em petróleo, 

pois não passa por esse cozimento gradual. 



22 
 

Por conseguinte, na fase final de degradação dessa matéria gordurosa, o petróleo 

transforma-se em um condensado volátil associado aos hidrocarbonetos gasosos, entre os 

quais predomina o metano. Então, quando o gás é associado ao petróleo, chama-se gás 

natural associado. E quando há pouca ou nenhuma quantidade de petróleo, é dito gás 

natural não associado (SANTOS, 2002). 

Já Martins (2016) frisa que o gás natural é constituído, principalmente, de metano, 

apresentando uma queima limpa, com combustão total, não havendo formação de 

particulados. Porém, por sua energia ser de origem fóssil, destaca-se a possibilidade de 

formação de dióxido de carbono (CO2) e a existência de pontos fugitivos de metano (CH4) 

na cadeia de suprimento do gás natural. Tais informações são válidas porque tanto o dióxido 

de carbono quanto o metano são gases com alto poder de formar o efeito estufa, quando 

presentes na atmosfera. 

O mesmo autor cita as vantagens ao usar gás natural, quando comparado com 

outros combustíveis fósseis. Dentre elas, o hidrocarboneto apresenta combustão mais limpa, 

menos emissões de CO2 por unidade de energia gerada, contribui para a redução do 

desmatamento ao substituir a lenha, proporciona maior segurança em caso de vazamento, 

porque é mais leve do que o ar e se dissipa rapidamente pela atmosfera. 

No entanto, não havendo legislações ambientais mais rigorosas ou estruturas 

institucionais robustas que permitam a sua aplicação, a indústria não se obriga a considerar 

os custos ambientais do seu consumo energético. Assim, os resultados acabam sendo 

inversos aos esperados, surgindo uma grande resistência à incorporação do gás natural 

como novo energético para fins industriais (SANTOS, 2002). 

Tal fato concretiza-se na Figura 5 na qual observa-se que, de 1973 para 2014, o 

consumo mundial de gás natural no setor industrial teve um decaimento de 16,1%. 

Figura 5 – Consumo setorial de gás natural a nível mundial nos anos de 1973 e 2014. 

 
Fonte: Brasil (2017, p. 192). 
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3.2 BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

Para entender o que é biocombustível, é interessante entender o que é biomassa. 

Ela é destinada ao aproveitamento energético; é uma fonte primária de energia, não fóssil, 

que consiste em matéria orgânica de origem animal ou vegetal. A biomassa contém energia 

armazenada sob a forma de energia química. Em relação a sua origem, as biomassas para 

fins energéticos podem ser classificadas nas categorias de biomassa energética florestal, 

com seus produtos e subprodutos ou resíduos; biomassa energética da agropecuária, com 

as culturas agroenergéticas e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, 

agroindustriais e da produção animal; e rejeitos urbanos (BRASIL, 2017). 

Biocombustível, então, é uma substância derivada de biomassa renovável, tal como 

biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que pode ser empregada diretamente ou 

mediante alterações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de 

energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil (BRASIL, 

2011). 

Os biocombustíveis podem oferecer muitos benefícios, incluindo a sustentabilidade, a 

redução líquida das emissões de gases que provocam o efeito estufa e o desenvolvimento 

da zona rural que é de onde provém a maioria da biomassa. São produzidos a partir de 

óleos vegetais, açúcares de cana e de beterraba, cereais e resíduos orgânicos (da 

transformação da biomassa) (DEMIRBAS, 2009). 

Conforme a ANP4, os principais biocombustíveis produzidos no Brasil são o 

biometano, o biodisel e o etanol. 

O biometano, derivado do biogás, é obtido de resíduos essencialmente orgânicos, 

isto é, os provenientes das atividades agrossilvopastoris ou de certas atividades comerciais 

(por exemplo, os descartes de bares e restaurantes), excluídos daí o gás de aterro e o 

proveniente de estações de tratamento de esgoto. Resulta, após etapas de purificação do 

biogás, em um combustível gasoso com elevado teor de metano em sua composição. Com 

isso, reúne características para ser intercambiável com o gás natural em todas as suas 

aplicações. A qualidade do biometano é regulamentada pela ANP por meio da Resolução 

ANP n° 8/2015. A especificação do produto encontra-se no Regulamento Técnico ANP n° 

1/2015, parte integrante da citada resolução. 

O biodiesel é um combustível renovável obtido a partir de um processo químico 

denominado transesterificação. Por meio desse processo, os triglicerídeos presentes nos 

óleos e gordura animal reagem com um álcool primário, metanol ou etanol, gerando dois 

produtos: o éster e a glicerina. O primeiro somente pode ser comercializado como biodiesel, 

                                                
4
 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: http://www.anp.gov.br/. 

http://www.anp.gov.br/
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após passar por processos de purificação para adequação à especificação da qualidade, 

sendo destinado principalmente à aplicação em motores de ignição por compressão (ciclo 

Diesel) (BRASIL, 2005).  

O etanol é uma substância química com fórmula molecular C2H6O, produzida 

especialmente via fermentação de açúcares. É um biocombustível utilizado em motores de 

combustão interna com ignição por centelha em substituição especialmente à gasolina e em 

contraponto a outros combustíveis fósseis. O Brasil é pioneiro na utilização em larga escala 

de etanol combustível desde o fim da década de 1970. Atualmente, é um dos que mais 

utilizam o produto e ainda o segundo maior produtor mundial. São duas as formas de 

utilização do produto: na forma de etanol anidro, como componente de mistura na formação 

da gasolina; ou como etanol hidratado, comercializado em todo o país como um combustível 

acabado. O uso de etanol combustível reduz a emissão de gases de efeito estufa e reduz a 

dependência energética de combustíveis fósseis (ANP, 2010). 

 

3.3 METANO 

 

O metano (CH4) é a menor molécula de hidrocarboneto e consiste de um átomo de 

carbono (prefixo met) ligado covalentemente a quatro átomos de hidrogênio em um 

tetraedro. Apesar de sua simplicidade estrutural, o metano é um importante gás de efeito 

estufa (atrás do vapor de água e o CO2), desempenhando um papel significativo na 

mudança climática global e na química atmosférica (STADNITSKAIA; WHEELER, 2011). 

As três principais fontes de metano para a atmosfera são: (1) produção biológica de 

origem natural e tecnológica, (2) produção abiótica de fontes litosféricas e (3) metano 

antropogênico da indústria e agricultura (FATH; JORGENSEN, 2008). 

O metano existente na subsuperfície da Terra é produzido como o produto final de 

processos biológicos, químicos, físicos e geológicos e reações por diferentes agentes. É 

encontrado em associação com leitos de carvão, reservatórios de petróleo, hidratos de gás e 

como reservatórios de gás natural (RAJPUT; THAKUR, 2016). Como o metano pode ser 

produzido por meio de matéria orgânica, trata-se de um biogás e pode ser utilizado como 

fonte de energia. 

O metano produzido em biorefinarias pode ser usado não apenas como combustível, 

mas também como matéria-prima para a produção de hidrogênio, além da produção de “gás 

de síntese”, que é um gás de alimentação para a produção de metanol e outros produtos 

como diesel, dimentil, éter etc (OLSSON, 2007). 

O metano é um gás incolor e inodoro, com ampla distribuição na natureza (FATH; 

JORGENSEN, 2008). Ele é um grande agravante do efeito estufa e as concentrações vêm 
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aumentando constantemente desde a revolução industrial, em grande parte paralelamente 

ao aumento dos níveis de CO2 (BROOK; CUFFEY, 2000). 

Segundo Rajput e Thakur (2016), a mecânica da produção de metano recebeu muita 

atenção em virtude de sua importância no processo de digestão anaeróbica, como praticado 

no tratamento de esgoto, decomposição de material vegetal e outros resíduos orgânicos, e 

na compreensão adequada de processos microbianos subterrâneos profundos e o papel 

biogeoquímico da biota5. 

A escolha do metano para ser tratado nesta pesquisa deve-se ao fato de que ele é 

um hidrocarboneto simples, presente em muitos cenários. Como já descrito, é um gás muito 

conhecido pelas suas propriedades energéticas e é foco de muitas pesquisas. 

 

3.4 REDUÇÃO DE MECANISMOS CINÉTICOS QUÍMICOS 

 

Os processos de combustão incluem inúmeras reações químicas, gerando muitos 

produtos de combustão. Do ponto de vista computacional, trabalhar com mecanismos 

cinéticos completos aumenta drasticamente o tempo de simulação das equações 

governantes dos processos de combustão. Isto ocorre pelo fato de ser considerada uma 

equação diferencial para cada espécie química, mais as equações para o fluxo (massa 

específica, velocidade e energia). As equações de Navier-Stokes são geralmente aplicadas 

neste caso, em que temos a queima de gases com múltiplas reações e espécies. 

Um sistema de equações é apresentado na sequência, onde 𝑍 representa a fração 

de mistura, definida como uma variável que mede a mistura de reagentes, com valor entre 0 

e 1, sendo 0 para falta de combustível e 1 para a presença total de combustível, e 𝑌𝑖 a 

fração mássica de cada espécie do mecanismo. De acordo com Andreis (2011), tem as 

seguintes equações: 

Quantidade de movimento:   

 𝜕(𝜌𝑢𝑖)

𝜕𝑡
 + 

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
 = - 

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 + 

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 + 𝑝𝑔𝑖 

(2) 

Fração de mistura:   

 𝜕(𝜌𝑍)

𝜕𝑡
 + 

𝜕(𝜌𝑢𝑗𝑍)

𝜕𝑥𝑗
 = - 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝐷𝑍

𝜕𝑍

𝜕𝑥𝑗
) 

(3) 

Fração mássica das espécies:   

 𝜕(𝜌𝑌𝑖)

𝜕𝑡
 + 

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝑌𝑖)

𝜕𝑥𝑗
 = 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝐷𝑖

𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑥𝑗
) ± �̇�𝑖  𝑖 = 1, 2,..., n 

(4) 

                                                
5
 Biota é o conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado 

ambiente geológico, como, por exemplo, biota marinha e biota terrestre, ou, mais especificamente, 
biota lagunar, biota estuarina, biota bentônica. Disponível em: 
<http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/biota.htm>. Acesso em: 01 nov. 2018. 

http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/biota.htm
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espécies 

Energia:   

 𝜕(𝜌ℎ)

𝜕𝑡
 + 

𝜕(𝜌𝑢𝑖ℎ)

𝜕𝑥𝑗
 = 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
 + 

𝜕(𝜌𝑢𝑗𝑝)

𝜕𝑥𝑗
 + 

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝐷𝑇

𝜕ℎ

𝜕𝑥𝑗
) - 

∑ ℎ𝑖
𝜕

𝜕𝑥𝑗

𝑛
𝑖 =1  [(𝜌𝐷𝑇 −  𝜌𝐷𝑖)

𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑥𝑗
 ]+ 𝑞𝑅 

(5) 

 

Nestas equações 𝜌 é a massa específica, 𝑢𝑗 o vetor velocidade, t o tempo, 𝑥𝑗 a 

coordenada cartesiana, p a pressão, 𝜏𝑖𝑗 o tensor das tensões viscosas, 𝑔𝑖 a aceleração 

gravitacional, 𝐷𝑧 a difusividade molar da fração de mistura, 𝐷𝑖 a difusividade mássica da 

espécie i com respeito a uma espécie abundante, �̇�𝑖 o termo fonte químico, que é a 

massa da espécie i produzida por unidade de volume e unidade de tempo, h a entalpia 

específica, 𝐷𝑇 a difusividade térmica e 𝑞𝑅 a taxa volumétrica de transferência de calor 

devido à radiação.  

Li e Williams (1999) apresentam um mecanismo com 125 etapas elementares 

entre 30 espécies químicas para a combustão do metano. Já Leung e Lindstedt (1995) 

apresentam 451 etapas elementares. No Capítulo 4 encontra-se um mecanismo com 25 

etapas elementares para chamas difusivas de metano, apresentado por Peters (1992), o 

qual é objeto de estudo nesta pesquisa. 

A redução de mecanismos cinéticos foi abordada pelos autores Peters (1992), Li e 

Williams (1999), Andreis (2011), Martins (2011), Gomes (2013), Turns (2013), Bublitz e 

De Bortoli (2016), Martins (2017), Sehnem (2018), entre outros. 

Conforme Peters (1992), a simplificação de mecanismos cinéticos reduz o esforço 

computacional em cálculos numéricos de chamas, considerando apenas espécies 

intermediárias, por meio da utilização de relações algébricas. Além disso, é possível estudar 

a estrutura das chamas por métodos assintóticos e, assim, ajudar a identificar os, 

relativamente, poucos parâmetros cinéticos que influenciam principalmente as propriedades 

globais, como as taxas de reação, de velocidade de queima ou de extinção de espécies. 

Dentre os processos de redução de mecanismos cinéticos, encontram-se técnicas 

baseadas no regime permanente, equilíbrio parcial e análise assintótica. 

Em um sistema homogêneo6, a hipótese de regime permanente se aplica às 

espécies, e não às reações; normalmente é assumida para espécies intermediárias, que são 

produzidas por reações lentas e consumidas por reações rápidas, de forma que suas 

                                                
6 Há muitas maneiras de classificar as reações químicas. Na engenharia das reações químicas, o mais 
útil é classificá-las de acordo com o número e tipos de fases envolvidas, tendo-se uma grande divisão: 
sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Uma reação é homogênea se ela ocorre em uma 
única fase e é heterogênea se requer a presença de no mínimo duas fases para ocorrer a uma certa 
taxa (LEVENSPIEL, 2000). 
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concentrações permanecem pequenas; é associada às condições em que a concentração 

das espécies é determinada pelo balanço entre as taxas de produção e consumo; e não 

significa obrigatoriamente que a concentração é invariante no tempo, ela pode ainda 

adaptar-se rapidamente a outras mudanças (SEHNEM, 2018). 

A hipótese de equilíbrio parcial justifica-se quando as velocidades específicas das 

reações direta e reversa são muito maiores do que todas as outras velocidades específicas 

de reação do mecanismo (PETERS, 1988). A aproximação pelo equilíbrio parcial aplica-se a 

reações específicas (e não espécies); não exige equilíbrio químico do sistema completo; é 

normalmente associada com reações rápidas sem fontes rápidas das espécies envolvidas 

(SEHNEM, 2018). 

A aproximação pelo equilíbrio parcial força uma reação, ou um conjunto de reações, 

a serem equilibradas, a aproximação pelo regime permanente força a taxa de produção de 

uma ou mais espécies a ser zero. 

As hipóteses de regime permanente e equilíbrio parcial ajudam a simplificar o sistema 

de equações cinéticas, minimizando o tempo computacional exigido para sua solução. Estas 

hipóteses podem ser usadas desde que o erro entre as soluções simplificada e completa seja 

reduzido a um nível aceitável (GLASSMAKER, 1999), como, por exemplo, estimativas para 

os principais produtos de combustão próximas a dados experimentais disponíveis. 

A análise assintótica é um método usado para descrever um comportamento limite. É 

geralmente usado para análise de algoritmos, quando apresentam grande número de dados, 

e para analisar o comportamento físico de sistemas de grande porte. Em combustão, auxilia 

na verificação de mecanismos cinéticos reduzidos.  

Neste procedimento, a hipótese de regime permanente para uma espécie i conduz a 

uma equação algébrica entre as taxas de reação. Por isso, cada uma dessas equações 

pode ser usada para simplificar as equações remanescentes, para as espécies em estado 

não intermediário. A estequiometria das reações resultantes de balanço define o mecanismo 

global entre as espécies em estado não intermediário (PETERS, 1992). Portanto, o 

mecanismo global depende da escolha das taxas de reação a serem eliminadas. 
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4 DETALHAMENTO DO PROCESSO DE REDUÇÃO DE UM MECANISMO CINÉTICO 

PARA A COMBUSTÃO DO METANO 

 

Os mecanismos de reação para a combustão são ferramentas importantes ao se 

considerar avanços na eficiência de combustíveis e biocombustíveis. Em uma área de 

estudo em ascensão, em que os modelos computacionais têm códigos que se tornam cada 

vez mais complexos a cada progresso, encontrar simplificações que facilitam a análise e 

reduzem o gasto computacional é essencial (SEHNEM, 2018). 

A técnica de redução de mecanismos cinéticos apresentada por Andreis (2011), 

baseada em Peters (1988; 1992), consiste em: 

1. Estimar a ordem de magnitude da velocidade específica das reações; 

2. Definir o caminho preferencial; 

3. Introduzir a hipótese de equilíbrio parcial; 

4. Aplicar a hipótese de regime permanente para as espécies cuja 

concentração permanece pequena; 

5. Identificar as reações globais e suas taxas de reação; 

6. Justificar as hipóteses utilizadas por meio da análise assintótica; 

7. Identificas as limitações da estratégia. 

Na sequência descreve-se cada uma dessas etapas, bem como os conceitos 

envolvidos. 

 

4.1 ETAPA 1 – ANÁLISE DA ORDEM DE MAGNITUDE DA VELOCIDADE ESPECÍFICA 

DE CADA REAÇÃO, DEFINIÇÃO DO CAMINHO PREFERENCIAL E APLICAÇÃO 

DAS HIPÓTESES DE EQUILÍBRIO PARCIAL E REGIME PERMANENTE 

 

Para a combustão do metano, considerou-se o mecanismo cinético apresentado por 

Peters (1992), conforme Tabela 1, contendo 25 reações. Algumas reações apresentam 

informações sobre suas reversas, totalizando 35 reações, com a presença de 15 espécies. 

Na Tabela 1 apresenta-se cada reação com seus parâmetros, além da velocidade específica 

de cada reação calculada para uma temperatura de 1300 K. Utilizando os valores para A, 𝛽 

e E apresentados nessa tabela, obtém-se a velocidade específica K de cada reação 

elementar k por meio da relação: 

 Kk = 𝐴𝑘 T𝛽𝑘  exp (
𝐸𝑘

𝑅𝑇
) (6) 

 
onde A é o fator de frequência, T a temperatura, 𝛽 o expoente da temperatura, E a energia 

de ativação e R a constante dos gases ideais, dado por  1,987 cal·K−1·mol−1. Com este 
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cálculo, estima-se a ordem de magnitude das velocidades específicas para cada reação do 

mecanismo, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Mecanismo de combustão para o metano à temperatura de 1300 K 

Número Reação A β E K 

1f H + O2 → O + OH 2,00E+14 0 16800 3,00E+11 

1b O + OH → O2 + H 1,58E+13 0 690 1,21E+13 

2f O + H2 → OH + H 1,80E+10 1 8826 7,68E+11 

2b OH + H → O + H2 8,00E+09 1 6760 7,59E+11 

3f H2 + OH → H2O + H 1,17E+09 1,3 3626 3,21E+12 

3b H2O + H → H2 + OH 5,09E+09 1,3 18588 4,26E+10 

4f OH + OH → H2O + O 6,00E+08 1,3 0 6,70E+12 

4b H2O + O → OH + OH 5,90E+09 1,3 17029 9,03E+10 

5 H + O2 + M → HO2 + Ma 2,30E+18 -0,8 0 7,42E+15 

6 H + HO2 → OH + OH 1,50E+14 0 1004 1,02E+14 

7 H + HO2 → H2 + O2 2,50E+13 0 700 1,91E+13 

8 OH + HO2 → H2O + O2 2,00E+13 0 1000 1,36E+13 

9f CO + OH → CO2 + H 1,51E+07 1,3 -758 2,26E+11 

9b CO2 + H → CO + OH 1,57E+09 1,3 22337 3,08E+09 

10f CH4 + M → CH3 + H + Mb 6,30E+14 0 104000 2,06E-03 

10b CH3 + H + M → CH4 + Mb 5,20E+12 0 -1310 8,63E+12 

11f CH4 + H → CH3 + H2 2,20E+04 3 8750 1,63E+12 

11b CH3 + H2 → CH4 + H 9,57E+02 3 8750 7,11E+10 

12f CH4 + OH → CH3 + H2O 1,60E+06 2,1 2460 2,14E+12 

12b CH3 + H2O → CH4 + OH 3,02E+05 2,1 17422 1,23E+09 

13 CH3 + O → CH2O + H 6,80E+13 0 0 6,80E+13 

14 CH2O + H → HCO + H2 2,50E+13 0 3991 5,33E+12 

15 CH2O + OH → HCO + H2O 3,00E+13 0 1195 1,89E+13 

16 HCO + H → CO + H2 4,00E+13 0 0 4,00E+13 

17 HCO + M → CO + H + M 1,60E+14 0 14700 5,40E+11 

18 CH3 + O2 → CH3O + O 7,00E+12 0 25652 3,41E+08 

19 CH3O + H → CH2O + H2 2,00E+13 0 0 2,00E+13 

20 CH3O + M → CH2O + H + M 2,40E+13 0 28812 3,44E+08 

21 HO2 + HO2 → H2O2 + O2 2,00E+12 0 0 2,00E+12 

22f H2O2 + M → OH + OH + M 1,30E+17 0 45500 2,91E+09 

22b OH + OH + M → H2O2 + M 9,86E+14 0 -5070 7,02E+15 

23f H2O2 + OH → H2O + HO2 1,00E+13 0 1800 4,98E+12 

23b H2O + HO2 → H2O2 + OH 2,86E+13 0 32790 8,78E+07 

24 OH + H + M → H2O + Ma 2,20E+22 -2 0 1,30E+16 

25 H + H + M → H2 + Ma 1,80E+18 -1 0 1,38E+15 

Fonte: Adaptado de Peters (1992, p. 30). 
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Na Tabela 2, apresenta-se o mecanismo anterior, mas organizado com a velocidade 

específica da reação de modo decrescente, ou seja, da maior velocidade para a menor. 

Tabela 2 – Mecanismo de combustão do metano à temperatura de 1300 K com ordem 
decrescente  

de velocidade específica de reação. 

Número Reação A β E K 

24 OH + H + M → H2O + Ma 2,20E+22 -2 0 1,30E+16 

5 H + O2 + M → HO2 + Ma 2,30E+18 -0,8 0 7,42E+15 

22b OH + OH + M → H2O2 + M 9,86E+14 0 -5070 7,02E+15 

25 H + H + M → H2 + M
a
 1,80E+18 -1 0 1,38E+15 

6 H + HO2 → OH + OH 1,50E+14 0 1004 1,02E+14 

13 CH3 + O → CH2O + H 6,80E+13 0 0 6,80E+13 

16 HCO + H → CO + H2 4,00E+13 0 0 4,00E+13 

19 CH3O + H → CH2O + H2 2,00E+13 0 0 2,00E+13 

7 H + HO2 → H2 + O2 2,50E+13 0 700 1,91E+13 

15 CH2O + OH → HCO + H2O 3,00E+13 0 1195 1,89E+13 

8 OH + HO2 → H2O + O2 2,00E+13 0 1000 1,36E+13 

1b O + OH → O2 + H 1,58E+13 0 690 1,21E+13 

10b CH3 + H + M → CH4 + M
b
 5,20E+12 0 -1310 8,63E+12 

4f OH + OH → H2O + O 6,00E+08 1,3 0 6,70E+12 

14 CH2O + H → HCO + H2 2,50E+13 0 3991 5,33E+12 

23f H2O2 + OH → H2O + HO2 1,00E+13 0 1800 4,98E+12 

3f H2 + OH → H2O + H 1,17E+09 1,3 3626 3,21E+12 

12f CH4 + OH → CH3 + H2O 1,60E+06 2,1 2460 2,14E+12 

21 HO2 + HO2 → H2O2 + O2 2,00E+12 0 0 2,00E+12 

11f CH4 + H → CH3 + H2 2,20E+04 3 8750 1,63E+12 

2f O + H2 → OH + H 1,80E+10 1 8826 7,68E+11 

2b OH + H → O + H2 8,00E+09 1 6760 7,59E+11 

17 HCO + M → CO + H + M 1,60E+14 0 14700 5,40E+11 

1f H + O2 → O + OH 2,00E+14 0 16800 3,00E+11 

9f CO + OH → CO2 + H 1,51E+07 1,3 -758 2,26E+11 

4b H2O + O → OH + OH 5,90E+09 1,3 17029 9,03E+10 

23b H2O + HO2 → H2O2 + OH 2,86E+13 0 32790 8,78E+07 

11b CH3 + H2 → CH4 + H 9,57E+02 3 8750 7,11E+10 

3b H2O + H → H2 + OH 5,09E+09 1,3 18588 4,26E+10 

20 CH3O + M → CH2O + H + M 2,40E+13 0 28812 3,44E+08 

18 CH3 + O2 → CH3O + O 7,00E+12 0 25652 3,41E+08 

9b CO2 + H → CO + OH 1,57E+09 1,3 22337 3,08E+09 

22f H2O2 + M → OH + OH + M 1,30E+17 0 45500 2,91E+09 

12b CH3 + H2O → CH4 + OH 3,02E+05 2,1 17422 1,23E+09 
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10f CH4 + M → CH3 + H + M
b
 6,30E+14 0 104000 2,06E-03 

Fonte: Adaptado de Peters (1992, p. 30). 

 

A partir da análise da velocidade específica de cada reação elementar, por meio da 

equação (6), considerando T = 1300 K, eliminaram-se as reações com velocidade específica 

superior a 2 x 1015 cm/s (ANDREIS, 2011); assim, as reações eliminadas foram as 5, 22b e 

24. Então, após esse procedimento, o caminho preferencial de reações para a combustão 

do metano foi definido e é apresentado na Figura 6. 

Para exemplificar a construção do caminho, adotou-se uma parte do mecanismo 

apresentado por Peters (1992). Ou seja, 

i) CH4 + M → CH3 + H + Mb 

ii) CH3 + O → CH2O + H 

iii) CH2O + H → HCO + H2 

Na reação i) o CH4 aparece como reagente e produz CH3. Já na reação ii) o CH3 é 

reagente e produz CH2O. Finalmente, na reação iii), CH2O como reagente produz HCO. 

Assim, tem-se uma parte do caminho preferencial da combustão do metano: 

CH4 → CH3 → CH2O → HCO 

Figura 6 – Esquema para o caminho preferencial da combustão do metano. 

 
Fonte: Adaptado de Andreis (2011, p. 49). 
 

Aplicando a hipótese de equilíbrio parcial às reações de reação direta e reversa, 

permanece no mecanismo a reação de velocidade específica mais lenta, visto que as 

reações de velocidades mais baixas dominam o processo. Além disso, para os conjuntos de 

reações contendo as mesmas espécies, também, permanecem as reações com velocidade 

mais lenta. Na Tabela 3, apresentam-se as reações que permanecem após o processo de 

redução. 
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Tabela 3 – Mecanismo cinético reduzido com 11 reações para a combustão do metano. 

Número Reação A β E K 

25 H + H + M → H2 + Ma 1,80E+18 -1 0 1,38E+15 

14 CH2O + H → HCO + H2 2,50E+13 0 3991 5,33257 E+12 

2f O + H2 → OH + H 1,80E+10 1 8826 7,67905 E+11 

2b OH + H → O + H2 8,00E+09 1 6760 7,59417 E+11 

17 HCO + M → CO + H + M 1,60E+14 0 14700 5,40283 E+11 

1f H + O2 → O + OH 2,00E+14 0 16800 2,99543 E+11 

3b H2O + H → H2 + OH 5,09E+09 1,3 18588 4,26244 E+10 

20 CH3O + M → CH2O + H + M 2,40E+13 0 28812 3,43615 E+8 

18 CH3 + O2 → CH3O + O 7,00E+12 0 25652 3,40602 E+8 

9b CO2 + H → CO + OH 1,57E+09 1,3 22337 3,07981 E+9 

10f CH4 + M → CH3 + H + Mb
 6,30E+14 0 104000 2,06018 E-3 

Fonte: Baseado na tabela 2 

Das 32 reações e 15 espécies envolvidas no mecanismo, obteve-se 11 reações e 

13 espécies. 

Por conseguinte, aplicou-se o regime permanente, com o qual eliminaram-se as espécies 

intermediárias CH2O, HCO e CH3O obtendo-se, então, um mecanismo de 4 etapas e 9 

espécies. Estas espécies foram colocadas em regime permanente por apresentarem 

baixa concentração no final do processo de combustão, ou seja, tenderem a zero com o 

tempo. 

i) 2H + 2O2 + H2O + CH4 → 2 H2 + CO + 2O + 2OH 

ii) H2O + 2H + CO2 → H2 + CO + 2OH 

iii) 3H + O2 + OH + H2O → 2O + 2OH + 2H2 

iv) H + H + M → H2 + M 

Porém, para este mecanismo, fazendo a soma das reações não se chega em um 

mecanismo de uma etapa, o qual representa uma combustão perfeita. 

Portanto, necessitou-se resgatar algumas outras reações, além das selecionadas pelo 

equilíbrio parcial, e eliminar algumas que já estavam selecionadas. Ou seja, a reação 17 foi 

trocada pela reação 16, a 1f pela 1b, a 9b pela 9f, a 2b pela 2f e acrescentou-se a 3f, as 

alterações foram feitas baseadas na literatura. Assim, apresenta-se na Tabela 4 o novo 

mecanismo reduzido. 

Tabela 4 – Mecanismo cinético reduzido com 12 reações para a combustão do metano. 

Número Reação A β E K 

25 H + H + M → H2 + Ma 1,80E+18 -1 0 1,38E+15 

16 HCO + H → CO + H2 4,00E+13 0 0 4,00E+13 

1b O + OH → O2 + H 1,58E+13 0 690 1,21E+13 

14 CH2O + H → HCO + H2 2,50E+13 0 3991 5,33E+12 

3f H2 + OH → H2O + H 1,17E+09 1,3 3626 3,21E+12 

2f O + H2 → OH + H 1,80E+10 1 8826 7,68E+11 
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1f H + O2 → O + OH 2,00E+14 0 16800 3,00E+11 

9f CO + OH → CO2 + H 1,51E+07 1,3 -758 2,26E+11 

3b H2O + H → H2 + OH 5,09E+09 1,3 18588 4,26E+10 

20 CH3O + M → CH2O + H + M 2,40E+13 0 28812 3,44E+08 

18 CH3 + O2 → CH3O + O 7,00E+12 0 25652 3,41E+08 

10f CH4 + M → CH3 + H + Mb 6,30E+14 0 104000 2,06E-03 

Fonte: Adaptado de Andreis (2011, p. 49). 

 

Agora, tem-se um mecanismo com 12 reações e 12 espécies. Aplicando a hipótese 

de regime permanente para as espécies CH3, CH3O, CH2O, HCO, OH e O, obtém-se o 

seguinte mecanismo reduzido de 4 etapas (reações) e 7 espécies para chamas de metano: 

I) CH4 + 2H + H2O → CO + 4H2 

II) CO + H2O → CO2 + H2 

III) 3H2 + O2 → 2H + 2H2O 

IV) H + H + M → H2 + M 

Ao fazermos a soma destas reações, chega-se em um mecanismo global de uma 

etapa, o qual representa a combustão perfeita. 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

 

4.2 ANÁLISE ASSINTÓTICA 

 

Para validar tal processo, fez-se a análise assintótica, que consiste em assumir 

regime permanente para certas espécies, obtendo equações algébricas entre as taxas 

de produção e consumo da reação. O mecanismo global entre as espécies em regime 

permanente é definido pela estequiometria das reações. Desta forma, o mecanismo 

global depende da escolha das taxas de produção e consumo das espécies (𝜔𝑐𝑖) que 

serão eliminadas. Escolhe-se para cada espécie a taxa de produção ou consumo mais 

rápida pela qual esta é produzida ou consumida. Para o caso do mecanismo 

apresentado, as equações do balanço para o metano podem ser escritas como: 

𝜔𝐻 = - 𝜔1𝑓 + 𝜔1𝑏 + 𝜔2f  - 𝜔2𝑏 + 𝜔3𝑓 - 𝜔3𝑏 - 𝜔5 - 𝜔6 - 𝜔7 + 𝜔9𝑓 - 𝜔9𝑏 + 𝜔10𝑓 - 𝜔10𝑏 - 𝜔11𝑓 + 

𝜔11𝑏 + 𝜔13 - 𝜔14 - 𝜔16 + 𝜔17 - 𝜔19 + 𝜔20 - 𝜔24 - 2𝜔25 

𝜔𝑂2 
= - 𝜔1𝑓 + 𝜔1𝑏 - 𝜔5 + 𝜔7 + 𝜔8 - 𝜔18 + 𝜔21 

𝜔𝑂 = +𝜔1𝑓 - 𝜔1𝑏 - 𝜔2𝑓 + 𝜔2𝑏 + 𝜔4𝑓 - 𝜔4𝑏 - 𝜔13 + 𝜔18 

𝜔𝑂𝐻 = +𝜔1𝑓 - 𝜔1𝑏 + 𝜔2𝑓 - 𝜔2𝑏 - 𝜔3𝑏 + 2𝜔4𝑓 - 2𝜔4𝑏 + 2𝜔6 - 𝜔8 - 𝜔9𝑓 + 𝜔9𝑏 - 𝜔12𝑓 + 𝜔12𝑏 - 𝜔15 

+ 2𝜔22𝑓 - 2𝜔22𝑏 - 𝜔23𝑓 + 𝜔23𝑏 - 𝜔24 

𝜔𝐻2 
= - 𝜔2𝑓 + 𝜔2𝑏 - 𝜔3𝑓 + 𝜔3𝑏 + 𝜔7 + 𝜔11𝑓 - 𝜔11𝑏 + 𝜔14 + 𝜔16 + 𝜔19 + 𝜔25 

𝜔𝐻2𝑂 = +𝜔3𝑓 - 𝜔3𝑏 + 𝜔4𝑓 - 𝜔4𝑏 + 𝜔8 + 𝜔12𝑓 - 𝜔12𝑏 + 𝜔15+ 𝜔23𝑓 - 𝜔23𝑏 + 𝜔24 
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𝜔𝐻𝑂2 
= +𝜔5 - 𝜔6 - 𝜔7 - 𝜔8 + 𝜔21 + 𝜔23𝑓 - 𝜔23𝑏 

𝜔𝐶𝑂 = - 𝜔9𝑓 + 𝜔9𝑏 + 𝜔16 + 𝜔17 

𝜔𝐶𝑂2 
= +𝜔9𝑓 - 𝜔9𝑏 

𝜔𝐶𝐻4 = - 𝜔10𝑓 + 𝜔10𝑏 - 𝜔11𝑓 + 𝜔11𝑏 - 𝜔12𝑓 + 𝜔12𝑏 

𝜔𝐶𝐻3 = +𝜔11𝑓 - 𝜔11𝑏 + 𝜔12𝑓 - 𝜔12𝑏 - 𝜔13 + 𝜔10𝑓 - 𝜔10𝑏 - 𝜔18 

𝜔𝐶𝐻2𝑂 = +𝜔13 - 𝜔14 - 𝜔15 + 𝜔19 + 𝜔20 

𝜔𝐻𝐶𝑂 = +𝜔14 + 𝜔15 - 𝜔16 - 𝜔17 

𝜔𝐶𝐻3𝑂 = +𝜔18 - 𝜔19 - 𝜔20 

𝜔𝐻2𝑂2= + 𝜔21 - 𝜔22𝑓 + 𝜔2𝑏 - 𝜔23𝑓 + 𝜔23𝑏 

 

Em que o sinal positivo refere-se à taxa de produção da espécie em determinada 

reação e o sinal negativo refere-se à taxa de consumo da espécie em determinada reação. 

Os índices f e b significam forward e back, termos em inglês para ida e volta, ou seja, para 

as reações que apresentam suas reversas, f refere-se à reação direta e b refere-se à reação 

de volta (reversa). 

 Para as reações que apresentam suas reversas, adotou-se uma taxa que 

representasse as duas reações. Ou seja,  

𝜔1 = 𝜔1𝑓  - 𝜔1𝑏 

𝜔2 = 𝜔2𝑓  - 𝜔2𝑏 

𝜔3 = 𝜔3𝑓  - 𝜔3𝑏 

𝜔4 = 𝜔4𝑓  - 𝜔4𝑏 

𝜔9 = 𝜔9𝑓  - 𝜔9𝑏 

𝜔10 = 𝜔10𝑓 - 𝜔10𝑏 

𝜔11 = 𝜔11𝑓 - 𝜔11𝑏 

𝜔12 = 𝜔12𝑓 - 𝜔12𝑏 

𝜔22 = 𝜔22𝑓 - 𝜔22𝑏 

𝜔23 = 𝜔23𝑓 - 𝜔23𝑏 

 Assim, as equações do balanço para o metano podem ser reescritas como: 

𝜔𝐻 = - 𝜔1 + 𝜔2f  + 𝜔3 - 𝜔3𝑏 - 𝜔5 - 𝜔6 - 𝜔7 + 𝜔9 + 𝜔10  - 𝜔11  + 𝜔13 - 𝜔14 - 𝜔16 + 𝜔17 - 𝜔19 + 

𝜔20 - 𝜔24 - 2𝜔25 

𝜔𝑂2 
= - 𝜔1  - 𝜔5 + 𝜔7 + 𝜔8 - 𝜔18 + 𝜔21 

𝜔𝑂 = +𝜔1  - 𝜔2 + 𝜔4  - 𝜔13 + 𝜔18 

𝜔𝑂𝐻 = +𝜔1 + 𝜔2 - 𝜔3 + 2𝜔4 + 2𝜔6 - 𝜔8 - 𝜔9 - 𝜔12  - 𝜔15 + 2𝜔22  - 𝜔23 + 𝜔23𝑏 - 𝜔24 

𝜔𝐻2 
= - 𝜔2  - 𝜔3 + 𝜔3𝑏 + 𝜔7 + 𝜔11 + 𝜔14 + 𝜔16 + 𝜔19 + 𝜔25 
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𝜔𝐻2𝑂 = +𝜔3  + 𝜔4 + 𝜔8 + 𝜔12 + 𝜔15+ 𝜔23 + 𝜔24 

𝜔𝐻𝑂2 
= +𝜔5 - 𝜔6 - 𝜔7 - 𝜔8 +2𝜔21 + 𝜔23 

𝜔𝐶𝑂 = - 𝜔9 + 𝜔16 + 𝜔17 

𝜔𝐶𝑂2 
= +𝜔9 

𝜔𝐶𝐻4 = - 𝜔10 - 𝜔11 - 𝜔12 

𝜔𝐶𝐻3 = +𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 - 𝜔13 - 𝜔18 

𝜔𝐶𝐻2𝑂 = +𝜔13 - 𝜔14 - 𝜔15 + 𝜔19 + 𝜔20 

𝜔𝐻𝐶𝑂 = +𝜔14 + 𝜔15 - 𝜔16 - 𝜔17 

𝜔𝐶𝐻3𝑂 = +𝜔18 - 𝜔19 - 𝜔20 

𝜔𝐻2𝑂2= + 𝜔21 - 𝜔22  - 𝜔23 

Assume-se que as espécies O, OH, HO2, H2O2, CH3, CH3O, CH2O e HCO estão 

em regime permanente e, portanto, 𝜔ci é igual a zero nestas equações para essas 

espécies, levando a 8 equações algébricas entre as taxas de reação 𝜔ci. 

O: 0 = +𝜔1  - 𝜔2 + 𝜔4  - 𝜔13 + 𝜔18 

OH: 0 = +𝜔1 + 𝜔2 - 𝜔3 + 2𝜔4 + 2𝜔6 - 𝜔8 - 𝜔9 - 𝜔12  - 𝜔15 + 2𝜔22  - 𝜔23 + 𝜔23𝑏 - 𝜔24 

HO2: 0
 
= +𝜔5 - 𝜔6 - 𝜔7 - 𝜔8 +2𝜔21 + 𝜔23 

CH3: 0 = +𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 - 𝜔13 - 𝜔18 

CH2O: 0 = +𝜔13 - 𝜔14 - 𝜔15 + 𝜔19 + 𝜔20 

HCO: 0 = +𝜔14 + 𝜔15 - 𝜔16 - 𝜔17 

CH3O: 0 = +𝜔18 - 𝜔19 - 𝜔20 

H2O2: 0 = + 𝜔21 - 𝜔22  - 𝜔23 

 Eliminando as taxas de consumo mais rápidas, ou seja, 𝜔1 na equação O, 𝜔24 para 

OH, 𝜔5 para HO2, 𝜔13 para CH3, 𝜔15 para CH2O, 𝜔16 para HCO, 𝜔19 para CH3O e 𝜔22 para 

H2O2, resulta em 

𝜔1 = + 𝜔2 - 𝜔4 + 𝜔13 - 𝜔18 

𝜔5 = + 𝜔6 + 𝜔7 + 𝜔8 + 2𝜔21 - 𝜔23 

𝜔13 = + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12  - 𝜔18 

𝜔15 = + 𝜔13 - 𝜔14 + 𝜔19 + 𝜔20 

𝜔16 = + 𝜔14 + 𝜔15 - 𝜔17 

𝜔19 = + 𝜔18 - 𝜔20 

𝜔22 = 𝜔21 - 𝜔23 

𝜔24 = 𝜔1 + 𝜔2 - 𝜔3 + 2𝜔4 + 2𝜔6 - 𝜔8 - 𝜔9 - 𝜔12 - 𝜔15 + 2𝜔22 - 𝜔23 

Fazendo as substituições, tem-se 

𝜔1 = + 𝜔2 - 𝜔4 + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 - 2𝜔18 
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𝜔5 = +𝜔6 + 𝜔7 + 𝜔8 + 2𝜔21 - 𝜔23 

𝜔13 = + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 -  𝜔18 

𝜔15 = + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 -  𝜔14 

𝜔16 = + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 + 𝜔17 

𝜔19 = + 𝜔18 - 𝜔20 

𝜔22 = 𝜔21 - 𝜔23 

𝜔24 = + 2𝜔2 - 𝜔3 + 𝜔4 + 2𝜔6 - 𝜔8 - 𝜔9 + 2 𝜔10+ 2𝜔11 + 2𝜔12 - 𝜔14 - 2𝜔18 + 2𝜔21 - 3 𝜔23 

 

Fazendo os ajustes para as espécies não intermediárias, tem-se 

𝜔𝐻 = -2𝜔2 + 2 𝜔3 - 4𝜔6 - 2𝜔7 + 2𝜔9 - 2𝜔10 - 4𝜔11 - 3𝜔12 + 3𝜔18 – 4𝜔21 + 4𝜔23 - 2𝜔25 

𝜔𝑂2 
= - 𝜔2 + 𝜔4 - 𝜔6 - 𝜔10 - 𝜔11 - 𝜔12 + 𝜔18 - 𝜔21 + 𝜔23 

𝜔𝐻2 
= -𝜔2 - 𝜔3 + 𝜔7 + 𝜔10 + 2𝜔11 + 𝜔12 + 𝜔18 - 𝜔20 + 𝜔25 

𝜔𝐻2𝑂 = + 2𝜔2 + 2𝜔4 + 2𝜔6 - 𝜔9 + 3𝜔10 + 3𝜔11 + 4𝜔12 - 2𝜔14 - 2 𝜔18 + 2𝜔21 - 2𝜔23 

𝜔𝐶𝑂 = - 𝜔9 + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 + 2 𝜔17 

𝜔𝐶𝑂2 
= + 𝜔9 

𝜔𝐶𝐻4 
= - 𝜔10 - 𝜔11 - 𝜔12 

 

Agora, aplicando tal raciocínio para o mecanismo de 4 etapas, obtém-se 

𝜔𝐻 = -2𝜔𝐼 + 2𝜔𝐼𝐼𝐼 - 2𝜔𝐼𝑉 

𝜔𝑂2 
= -𝜔𝐼𝐼𝐼 

𝜔𝐻2 
= +𝜔𝐼 + 𝜔𝐼𝐼 + 3 𝜔𝐼𝐼𝐼 + 𝜔𝐼𝑉 

𝜔𝐻2𝑂 = -𝜔𝐼 - 𝜔𝐼𝐼 + 2𝜔𝐼𝐼𝐼 

𝜔𝐶𝑂 = +𝜔𝐼 - 𝜔𝐼𝐼 

𝜔𝐶𝑂2 
= +𝜔𝐼𝐼 

𝜔𝐶𝐻4 
= -𝜔𝐼 

Relembrando que as espécies não intermediárias do mecanismo detalhado são as 

espécies participantes do mecanismo de 4 etapas. Igualando as equações algébricas, 

𝜔𝐻: -2𝜔𝐼 + 2𝜔𝐼𝐼𝐼 - 2𝜔𝐼𝑉 = -2𝜔2 + 2 𝜔3 - 4𝜔6 - 2𝜔7 + 2𝜔9 - 2𝜔10 - 4𝜔11 - 3𝜔12 + 3𝜔18 – 

4𝜔21 + 4𝜔23 - 2𝜔25 

𝜔𝑂2 
: -𝜔𝐼𝐼𝐼 = - 𝜔2 + 𝜔4 - 𝜔6 - 𝜔10 - 𝜔11 - 𝜔12 + 𝜔18 - 𝜔21 + 𝜔23 

𝜔𝐻2 
: +𝜔𝐼 + 𝜔𝐼𝐼 + 3 𝜔𝐼𝐼𝐼 + 𝜔𝐼𝑉 = -𝜔2 - 𝜔3 + 𝜔7 + 𝜔10 + 2𝜔11 + 𝜔12 + 𝜔18 - 𝜔20 + 𝜔25 

𝜔𝐻2𝑂: -𝜔𝐼 - 𝜔𝐼𝐼 + 2𝜔𝐼𝐼𝐼 = + 2𝜔2 + 2𝜔4 + 2𝜔6 - 𝜔9 + 3𝜔10 + 3𝜔11 + 4𝜔12 - 2𝜔14 - 2 𝜔18 + 

2𝜔21 - 𝜔23 

    𝜔𝐶𝑂:   +𝜔𝐼 - 𝜔𝐼𝐼 = - 𝜔9 + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 + 2 𝜔17 
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𝜔𝐶𝑂2 
:  𝜔𝐼𝐼 = + 𝜔9 

𝜔𝐶𝐻4
: -𝜔𝐼 = - 𝜔10 - 𝜔11 - 𝜔12 

 

tem-se que as taxas de reações de 𝜔𝐼, 𝜔𝐼𝐼, 𝜔𝐼𝐼𝐼 e 𝜔𝐼𝑉 são 

𝜔𝐼 = +𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 + 2𝜔17 

𝜔𝐼𝐼 = +𝜔9 

𝜔𝐼𝐼𝐼 = + 𝜔2 - 𝜔4 + 𝜔6 + 𝜔10 + 𝜔11 + 𝜔12 - 𝜔18 + 𝜔21 - 𝜔23 

𝜔𝐼𝑉 = +4𝜔2 - 2𝜔3 - 2𝜔4 + 6𝜔6 +𝜔7 - 2𝜔9 + 4𝜔11 - 4𝜔17 - 5𝜔18 + 6𝜔21 - 6𝜔23 + 2𝜔25 

 

Portanto, a estequiometria das reações corresponde ao mecanismo global de 4 etapas para o 

metano 

I) CH4 + 2H + H2O  CO + 4H2  

II) CO + H2O  CO2 + H2 

III) 3H2 + O2  2H + 2H2O  

IV) H + H + M  H2 + M 

 
4.3 LIMITAÇÕES DA TÉCNICA DE REDUÇÃO 

 

Como limitação da técnica aponta-se que este mecanismo obtido envolve 4 etapas e 8 

de forma que traz uma boa estimativa para os principais produtos de combustão, conforme 

simulações apresentadas em Martins (2011), mas não contempla a estimativa para a 

concentração de espécies menores, uma vez que elas são desconsideradas pela estratégia 

da aplicação de regime permanente e equilíbrio parcial. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa traz como contribuição um detalhamento acerca da obtenção de 

mecanismos cinéticos reduzidos a partir de mecanismos cinéticos detalhados por meio 

da aplicação de hipóteses de regime permanente e equilíbrio parcial, bem como da 

aplicação da técnica de análise assintótica. Esta técnica justifica-se pela minimização do 

esforço computacional para a obtenção de concentrações de espécies químicas. Como 

exemplo, para o mecanismo do metano apresentado por Li e Williams (1999), de 125 

etapas elementares entre 30 espécies, teríamos que resolver um conjunto de 5 + 30 

equações diferenciais, enquanto que para o mecanismo cinético reduzido proposto nesta 

pesquisa teríamos um conjunto de 5 + 12 equações diferenciais parciais. O número de 

equações aumentaria ainda mais para o mecanismo de Leung e Lindstedt (1995), que 

apresentam 451 etapas elementares. Esta análise contempla apenas mecanismos para 

chamas de metano, que são de pequeno porte. Os números tendem a aumentar 

significativamente quando passamos para outros biocombustíveis, como no caso do 

decanoato de metila (C19H36O2) apresentado por Herbinet et al. (2010), composto por 

11.149 reações elementares. 

Além disso, explorou-se neste trabalho a importância do desenvolvimento de 

técnicas que auxiliem na minimização de poluentes atmosféricos. Traz também 

contribuições acerca do metano, incluindo sua utilização de uma forma benéfica na 

produção de energia. 
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