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Anexo A3 - Propriedades de alguns sólidos 
 
 
 As propriedades dos sólidos ocorrem organizadas no presente texto para cada sólido de acordo com 
um formato específico de cada material e de uma forma mais informal que no caso anterior. A exemplo do 
anterior apêndice, transcreve-se assim uma base de dados com as características termofísicas necessárias 
incluindo (se possível): 
- nome do sólido, composição e massa molecular; 
- propriedades termodinâmicas (entalpia de formação, entropia, entalpia e capacidade calorífica); 
- propriedades de transporte; 
- condutibilidade térmica; 
- polinómios interpoladores (capacidade calorífica e condutibilidade térmica); 
e, eventualmente, referências a algumas propriedades adicionais: 
- propriedades e reacções químicas. 
 
 Os sólidos seleccionados para esta base de dados dizem respeito àqueles que constituem o suporte 
físico das reacções de gasificação do carbono num reactor de leito fluidizado laboratorial, que já foram 
objecto de referência no Anexo 2. Esta base de dados é essencialmente informativa, e elaborada com formato 
compatível com um pacote de programas de cálculo, nomeadamente de regressão multivariável, tendo em 
vista estabeler as fórmulas de regressão, que embora sob um formato arbitrário, foram seleccionadas de modo 
a representar os dados experimentais tão fielmente quanto possível. 
 
 Ao contrário dos gases, a previsão das propriedades dos sólidos é muito mais difícil, senão 
impossível, pelo que a informação disponível assenta fundamentalmente em dados experimentais. O formato 
aberto do texto permite que possa ser complementado/corrigido à medida que a informação necessária estiver 
disponível. 
 
 As fontes de informação acedidas vêm na bibliografia imediatamente anexa. De qualquer modo, 
chama-se a atenção para o facto de que a maioria delas serem fontes de segunda ordem (mas mais acessíveis) 
e que veiculam a informação utilizada produzida pelas fontes primárias mas de relativa inacessibilidade para 
o leitor/utilizador mais interessado em aplicações. 
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A3.1 - Carbono grafite/amorfo (C) 
 
SÓLIDO 
C       carbono (grafite) 
COMPOSICAO ELEMENTAR CHONS gas iao 
1,0,0,0,0,-1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
12.011 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formacao a 1 atm e 298.15 (kcal/mol) 
0.0, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
13, 
 300,1.372,0.004,2.054, 
 400,2.075,0.250,2.851, 
 500,2.784,0.569,3.496, 
 600,3.471,0.947,4.038, 
 700,4.126,1.372,4.440, 
 800,4.739,1.831,4.740, 
 900,5.311,2.318,4.970, 
1000,5.844,2.824,5.149, 
1100,6.342,3.347,5.304, 
1200,6.809,3.883,5.430, 
1300,7.248,4.432,5.527, 
1400,7.661,4.988,5.605, 
1500,8.050,5.552,5.669, 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*(1/T)**2 (K) (este estudo)             
0.1691726E+01,0.5439313E-02,-0.1860211E-05,-0.1024631E+06,300.,1500.,1.,0.998517, 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Incropera and De Witt,1985) (carbono amorfo, grafite ║ as fibras, grafite ┴ as fibras 
Temperatura (K) Condutibilidade térmica (W/m.K) Condutibilidade térmica (W/m.K) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
8, 
 200.,1.18,3230.,9.23, 
 300.,1.60,1950.,5,70, 
 400.,1.89,1390.,4.09, 
 600.,2.19,892.,2.68, 
 800.,2.37,667.,2.01, 
1000.,2.53,534.,1.60, 
1200.,2.84,448.,1.34, 
1500.,3.48,357.,1.08,  
k (W/m.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) Carbono amorfo (este estudo) 
0.2056386E+00,0.6208802E-02,-0.6213791E-05,0.2357943E-08,200.,1500.,1.,0.997341 
MASSA VOLÚMICA (Incropera and De Witt,1985) 
2273 kg/m3 @ 300K grafite 
1950 kg/m3 @ 300K carbono amorfo 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2/T (K) 
2.673,2.617E-03,-1.169E+05,273.,1373.,1.,cp(Perry and Green,1984) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
A grafite aparece na natureza ou é sintetizada a partir da decomposição térmica de hidrocarbonetos a temperaturas entre os 800 e os 
2000°C; cristaliza sob o sistema hexagonal, exibindo grande anisotropia, que se traduz pelo facto de apresentar propriedades 
direccionais descontínuas como é o caso da condutibilidade de térmica e clivagem; atendendo às suas propriedades, as grafites têm 
aplicações mecânicas (juntas, empanques), refractárias (cadinhos de fundição, fieiras, etc.), eléctricas (escovas em motores) e químicas 
(síntese). Quando pura e bem cristalizada (grafite pirolítica) apresenta uma densidade de 2.20, mas as formas mais correntes de grafite, 
mais amorfas e isotrópicas comerciais têm densidades típicas de cerca de 1.7 a 1.9 e porosidades respectivas de cerca 20 a 8%, que 
dependem do grão da grafite de base com que são preparadas (os processos de fabrico de formas comerciais envolvem a adição de 
resinas ou argilas, permitindo a sua conformação e maquinação). Um fabricante de grafites em cujo catálogo consta uma grafite de 
grande anisotropia é a empresa francesa Le Carbone-Lorraine. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
A grafite só sofre oxidação ao ar acima de 600°C. Quanto maior a anisotropia mais elevada é a temperatura a partir da qual é oxidada 
pelo oxigénio. O carbono amorfo é bastante mais reactivo. 
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A3.2 - Sílica 
 
SÓLIDO 
SiO2    sílica ou quartzo 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Incropera and De Witt,1985) 
CAPACIDADE CALORÍFICA (Incropera and De Witt,1985) (sílica fundida, quartzo) 
Temperatura (K) Capacidade calorífica (J/kg.K) Capacidade calorífica (J/kg.K) 
6 
 300.,745.,745., 
 400.,905.,885., 
 600.,1040.,1075., 
 800.,1105.,1250., 
1000.,1155., - , 
1200.,1195., - , 
cp (J/kg.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*(1/T)**2 (K) sílica policristalina (este estudo) 
0.1035000E+04,0.1407312E+00,0.8440031E-05,-0.2997483E+08,300.,1200.,1.,0.999981 
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Incropera and De Witt,1985) (sílica fundida, quartzo ║ eixo c, quartzo ┴ eixo c 
Temperatura (K) Condutibilidade térmica (W/m.K) Condutibilidade térmica (W/m.K) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
8, 
 100., -  ,39.0,20.8, 
 200., -  ,16.4,9.5, 
 300.,1.38,10.4,6.21, 
 400.,1.51,7.6,4.7, 
 600.,1.75,5.0,3.4, 
 800.,2.17,4.2,3.1, 
1000.,2.87, - , - , 
1200.,4.00, - , - , 
k (W/m.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) sílica policristalina (este estudo) 
0.8841553E+00,0.2403761E-02,-0.3319811E-05,0.2900760E-08,300.,1200.,1.,0.999961 
DENSIDADE 
2650 kg/m3 @ 300K (sílica cristalina ou quatzo) 
2220 kg/m3 @ 300K (sílica fundida ou policristalina) 
PONTO DE FUSÃO 
1883 K (sílica cristalina e sílica policristalina) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
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A3.3 - Aço AISI 310 
 
Aço Inox AISI 310 (aço refractário) 
COMPOSIÇÃO (Perry and Green,1984) 
Cr 24-26 
Ni 19-22 
C   0.25 (0.08 no aço AISI 310S) 
Si  1.5 
Mn  2.0 
CAPACIDADE CALORÍFICA aço AISI 316 e 304 (Incropera and De Witt,1985) 
Temperatura (K) Capacidade calorífica (J/kg.K) 
6 
 400.,504., 
 600.,550., 
 800.,576., 
1000.,602., 
1200.,640., 
1500.,682., 
cp (J/kg.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*(1/T)**2 (K) (este estudo)  
0.5232664E+03,0.5165744E-01,0.3813983E-04,-0.7292874E+07,400.,1501.,0.997642 
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA aço AISI 316 e 304 (Incropera and De Witt,1985) 
Temperatura (K) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
6 
 400.,15.2, 
 600.,18.3, 
 800.,21.3, 
1000.,24.2, 
1200.,28.0, 
1500.,31.7, 
k (W/m.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) Aço INOX AISI 316 (este estudo) 
0.1142642E+02,0.5471213E-02,0.1219486E-04,-0.4538093E-08,400.,1500.,1.,0.998663 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
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A3.4 - Fibras cerâmicas 
 
Fibras cerâmicas de isolamento térmico 
CAPACIDADE CALORÍFICA  Cerablanket (96 e 128 kg/m3) (panfleto) 
1.05 kJ/kg.K  @540°C Cerablanket ( 96 kg/m3) (panfleto) 
1.13 kJ/kg.K @1090°C Cerablanket (128 kg/m3) (panfleto) 
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA  de Rockwool Lapinus wired ref.159 (100kg/m3) (panfleto) 
Temperatura (K) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
8, 
 323.,0.037, 
 373.,0.043, 
 423.,0.051, 
 473.,0.060 
 523.,0.071 
 573.,0.084 
 623.,0.099 
 673.,0.116 
k (W/m.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) La de rocha ref.159 (100kg/m3) (este estudo) 
0.2352760E-01,-0.7325400E-05,0.9283762E-07,0.1816923E-09,323.,673.,1.,0.999985 
CONDUTIBILIDADE TÉRMICA  Cerablanket (96kg/m3) Cerablanket (128kg/m3) (panfleto) 
Temperatura (K) Condutibilidade térmica (W/m.K) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
9, 
 473.,0.06,0.06 
 573.,0.08,0.08 
 673.,0.11,0.10 
 773.,0.13,0.12 
 873.,0.16,0.15 
 973.,0.20,0.17 
1073.,0.23,0.20 
1173.,0.27,0.23 
1273.,0.32,0.27 
k (W/m.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) La cerâmica (96kg/m3) (este estudo)    
-0.4545054E-01,0.2443990E-03,-0.9589271E-07,0.1010776E-09,473.,1273.,1.,0.998918 
k (W/m.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) La cerâmica (128kg/m3) (este estudo) 
0.5575556E-01,0.3082740E-03,-0.1919352E-06,0.1179143E-09,473.,1273.,1.,0.999181 
A lã de rocha aramada ref.159 (100kg/m3) tem uma temperatura máxima de operação não deverá exceder 750°C;  
este material é indicado para fazer isolamento térmico e acústico simultâneos. 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 


