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 As emissões atmosféricas têm sido consideradas por especialistas, poder público, 
iniciativa privada e organizações ambientalistas, um dos maiores impactos ambientais que o 
planeta vem enfrentando. Neste contexto estão tanto as fontes estacionárias quanto as fontes 
móveis. Ao mesmo tempo em que se lançam na atmosfera milhões de toneladas de poluentes 
a cada ano através da indústria, o homem procura soluções alternativas através de fontes de 
energia limpa. Adicionalmente, procura-se ao diminuir as emissões das fontes fixas exercer 
melhor controle e tratamento. Apresenta-se nesse trabalho, a possibilidade da implementação 
de ações que visem minimizar o impacto causado pelas caldeiras geradoras de energia, em 
especial as que operam com queimadores convencionais. Experimentou-se um procedimento 
capaz de ser utilizado de imediato pelas indústrias, antes mesmo de se implementar inovações 
tecnológicas, que demandam tempo e recursos. Desta forma, pode-se reduzir, de maneira 
imediata, o volume de poluentes lançados diariamente na atmosfera, em especial o monóxido 
de carbono, CO, os óxidos de nitrogênio, NOx, e o material particulado, MP. Objetivou-se 
atingir um nível de emissões capaz de minimizar o custo do dano, sem perder a eficiência da 
combustão. Apresenta-se ainda a base metodológica de um modelo, utilizando-se a lógica 
difusa, como forma de se obter um controle e confiabilidade na gestão das emissões. 

Palavras-Chave: Emissões Atmosféricas, Caldeiras Convencionais, Fontes Fixas, Excesso de 
Ar, Custo do Dano. 



 
 

ABSTRACT 

 

 Atmospheric emissions are considered by specialists, government, private 
organizations and environmental organizations as one of the main causes of all weather 
changes that our planet has been facing. This work focuses mainly on stationary sources, 
especially the large ordinary high pressure steam generators. While millions of tons of 
pollutants are released in the atmosphere by industrial sources annually, human beings are 
searching for alternative solutions to estabilish clean energy sources. Besides this search, 
there is growing interest in concentration the generation of emissions on stationary sources, so 
as to establish an easier way of controlling and treating emissions. A procedure that can be 
immediately adopted by industries. It has been tested, without the necessity of implementing 
expensive and time consuming technological changes. Thus, it is possible to immediately 
reduce the amount of pollutants released in the atmosphere. Besides reducing nitrogen oxides, 
particulate matter and carbon monoxide, it aimed at reaching a level of them which permitted 
the establishment of the ideal value between emission and cost of the damage, to obtain the 
lowest cost of damage. It also presents the methodological base of a model, using Fuzzy logic 
as a way of obtaining control and reliability on the management of emissions. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 A população total mudou muito pouco por milhares de anos, e o domínio sobre o meio 

ambiente começou a se tornar um desafio à sobrevivência (KEMP1,1994) . Essencial para 

aquele desafio foi o desenvolvimento da tecnologia que induziu o uso cada vez mais intenso 

de recursos materiais e energia. 

Históricamente, acreditou-se de forma implícita ou explícita que os produtos químicos 

seriam absorvidos pela natureza: ou o sistema natural os transformaria em substâncias de 

ocorrência natural, não-prejudiciais, ou os produtos químicos seriam diluídos em tal extensão 

que não poderiam ser atribuídos aos mesmos quaisquer riscos para a vida (BAIRD1,2002). 

A idéia de que a diluição seria uma “solução” é uma interessante e barata proposta, 

porém, entre os anos 60 e 70, foi percebido que muitos produtos sintéticos não são 

assimilados, pois são persistentes, isto é, não são alterados pela ação da luz, do ar, da água ou 

de microorganismos (que atuam com freqüência na degradação de poluentes) durante 

períodos muito longos de tempo.  

As atividades humanas, portanto, estão atreladas às leis naturais bem definidas e 

implacáveis em suas ações. 

 A segunda  lei da termodinâmica,  por exemplo,  através do conceito de entropia, 

estabelece patamares energéticos distintos em fenômenos que, inicialmente, na forma mais 

organizada, apresentam baixa entropia e, após a transformação e obtenção do efeito desejado , 

resultam em qualidade energética inferior, ou seja , alto valor entrópico. O aumento na 

desorganização ocorrida, aumento da entropia do sistema, gera efluentes: materiais de 

conteúdo energético inferior às matérias-prímas empregadas, alguns deles gasosos. 

 A poluição atmosférica, entretanto, não é um processo recente e de inteira 

responsabilidade do homem, tendo a própria natureza se encarregado, durante milhares de 

anos, de participar ativamente deste processo com o lançamento de gases e materiais 

particulados originários de atividades vulcânicas e tempestades, dentre algumas fontes 

naturais de poluentes. A atividade antrópica, por sua vez, acaba por intensificar a poluição do 

ar com o lançamento contínuo de grandes quantidades de substâncias poluentes (OLIVEIRA1, 

1997). 

O controle da poluição atmosférica, principalmente se tratando das questões relativas 

às emissões gasosas, se tornou um grande desafio a ser enfrentado pelos cientistas e políticos 

de todo mundo.  
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Um estudo recente do economista Nicholas Stern, encomendado pelo ministro das 

Finanças do Reino Unido, marca um ponto crucial no debate ao salientar que a inação poderá 

provocar uma recessão global catastrófica, pois caso não seja contida poderá transformar 200 

milhões de pessoas em refugiados, quando suas casas sucumbirem às secas e inundações 

(CARTA CAPITAL ed. 418, p.8). 

A intervenção humana, entretanto, não representava uma grande ameaça enquanto a 

população ainda era reduzida e o nível de tecnologia baixo, dando oportunidade para a 

atmosfera acionar seus mecanismos de controle e manter a estabilidade necessária. 

A crescente inovação tecnológica, a partir da segunda metade do século dezoito, 

intensificou a produção industrial, altamente dependente das fontes primárias de energia fóssil 

como o carvão, o que ocasionou um nível de poluição do ar capaz de comprometer os 

mecanismos regulatórios da atmosfera. Graves episódios de poluição atmosférica ocorreram 

em grandes cidades no século passado, acarretando a morte de milhares de pessoas devido às 

condições atmosféricas desfavoráveis e a ausência de sistemas de controle adequados. A 

maior contribuição da carga de poluentes nas grandes metrópoles, em geral, está associada ao 

setor de transportes; em seguida, o setor industrial assume importante contribuição nas 

regiões mais desenvolvidas de um país, quase sempre associadas à alta densidade 

demográfica. Embora se tenha observado o crescente registro de óbitos relacionados à 

poluição atmosférica aliada às condições meteorológicas de cada região onde ocorreram, 

somente a partir do trágico incidente ocorrido em Londres, em 1952, com a perda de 4.000 

pessoas por bronquite e pneumonia, num intervalo de quatro dias, é que a comunidade 

científica  atentou para a necessidade de buscar soluções, através de estudos, para se prever as 

condições atmosféricas favoráveis à concentração de poluentes(DORST1,1973). 

Cabe lembrar que os países desenvolvidos, movidos pelos frequentes incidentes de 

poluição do ar, estruturaram sistemas de políticas ambientais com a adoção de padrões de 

qualidade ambiental,  padrões de qualidade do ar e os padrões de emissão, que em conjunto 

com o desenvolvimento de sistemas de controle cada vez mais eficazes, pudessem trazer 

benefícios à qualidade de vida da população urbana. Nestes países houve uma tendência à 

modernização das instalações industriais por ocasião do licenciamento ambiental, com o 

objetivo de abater as emissões atmosféricas. No Brasil, a exemplo do que ocorre com a 

maioria dos países em desenvolvimento, a maior parte das grandes instalações industriais 

como refinarias, pólos petroquímicos e siderúrgicas, responsáveis pelas emissões de poluentes 

para a atmosfera, está concentrada em áreas urbanas (PUC, 2002).  
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Dentro deste contexto, esta monografia propõe ações que visam minimizar o impacto 

causado pelas caldeiras geradoras de energia, em especial as que operam com queimadores 

convencionais, utilizando como parâmetro adicional de controle o custo dos danos 

provocados pelas emissões ao lado do controle exclusivo do excesso de ar efetuado 

atualmente. Experimentou-se um procedimento capaz de ser utilizado de imediato pelas 

indústrias, antes mesmo de se implementar inovações tecnológicas, que demandam tempo e 

recursos, tomando-se como exemplo de referência uma caldeira aquatubular de alta pressão, 

com queimadores convencionais, operando em uma indústria situada na Baixada Fluminense. 

Controlando-se o excesso de ar com base no custo do dano em faixas mais baixas, 

intensificando o uso do ar primário e o secundário, pode-se reduzir, de maneira mais rápida, o 

volume de poluentes lançados diariamente na atmosfera, em especial o monóxido de carbono, 

CO, os óxidos de nitrogênio, NOx, e o material particulado, MP. Objetivou-se atingir um 

nível de emissões capaz de minimizar o custo do dano, sem perder a eficiência da combustão. 

Apresenta-se ainda a base metodológica de um modelo, utilizando-se a lógica difusa, como 

forma de se obter um controle e confiabilidade na gestão das emissões. Os capítulos foram 

organizados em uma seqüencia lógica na qual procurou-se explicar as emissões atmosféricas, 

capítulo 1, seguido pelas características dos sistemas de geração de vapor, capítulo 2. A partir 

do capítulo 3 é descrita a caldeira estudada. No capítulo 4 são apresentadas as metodologias 

operacionais e indicadas as propostas com base nos custos de danos e da lógica difusa. Os 

capítulos 5 e 6 são dedicados aos resultados obtidos e as conclusões e recomendações.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

CONSIDERAÇÕES RELATIVAS ÀS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

1.1 A ATMOSFERA 

 

A atmosfera é uma espessa camada de gases contendo líquidos em suspensão e 

partículas sólidas que envolvem completamente a Terra, e, junto com esta, forma um sistema 

ambiental integrado (KEMP, 1994). A região mais próxima à superfície da Terra é chamada 

troposfera, sendo uma camada de ar estreita e densa que contém praticamente toda a massa 

gasosa da atmosfera (75%), além de quase todo vapor d'água e aerossóis. É a zona na qual 

ocorrem a maioria dos fenômenos atmosféricos e onde a manifestação dos problemas 

ambientais globais - chuva ácida, turbidez atmosférica e aquecimento global - têm sua origem 

e alcança sua maior extensão, devido ao nível de intervenção humana a que está submetida. 

Quase toda massa da atmosfera, cerca de 90%, localiza-se nos primeiros 30 km de altitude, 

sendo que 50 % estão concentrados nos primeiros 5 km (RIBEIRO1 et al, 2000). 

A camada seguinte, a estratosfera, é mais seca (menor umidade relativa do ar) e 

contém grandes quantidades de ozônio, tendo uma importância científica grande em função 

dos processos de absorção e dispersão dos raios solares que ali incidem. 

Acima da estratosfera estão as regiões quimiosfera (mesosfera) e ionosfera 

(termosfera), que influenciam diretamente na quantidade e na distribuição espectral da energia 

solar e nos raios solares cósmicos que alcançam as camadas inferiores. Analisando a Figura 1, 

a estrutura vertical da atmosfera, sua delimitação em várias camadas sobrepostas, está baseada 

no perfil de temperatura traçado na medida que se varia a altitude. 
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FIGURA 1 - ESTRATIFICAÇÃO TÉRMICA DA ATMOSFERA  

     FONTE: BRAGA, 2002  

 

 

1.2 POLUIÇÃO DA ATMOSFERA 

 

Os seres humanos vêm realizando, ao longo de muitos anos, atividades que 

modificaram a composição química da atmosfera. Na Inglaterra do século XIX tem-se o relato 

de que a classe trabalhadora, que morava próximo às indústrias da época, durante muito 

tempo foi vítima da degradação ambiental (ENGELS1,1845). 

Além das atividades antropogênicas, as atividades naturais também contribuem para a 

poluição atmosférica. Como exemplo de uma grande emissão de material particulado tem-se a 

erupção do vulcão Krakatoa em 1883 (BRETSCHNEIDER e KURFÜRST1, 1987). 

O ar não poluído é um conceito e seria a composição do ar se o homem e suas 

atividades não estivessem na terra(STERN1,1984) . 

O ar que se respira seria então definido como: "... ar poluído diluído...", cujos 

principais elementos constitutivos são o nitrogênio, o oxigênio e o vapor d'água. 

O ar é uma mistura complexa de muitas substâncias com aproximadamente 78% de 

nitrogênio, 21% de oxigênio e o 1% restante incluindo pequenas quantidades de substâncias 

como o dióxido de carbono, metano, hidrogênio, argônio, hélio, além de vapores orgânicos e 

material particulado em suspensão.  
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 POLUENTE  ATMOSFÉRICO 

 

"Poluente atmosférico é toda substância sólida, líquida ou gasosa que afeta 

prejudicialmente o meio ambiente após mudanças químicas na atmosfera ou pela ação 

sinergética com outras substâncias" (BRETSCHNEIDER e KURFÜRST, 1987). 

Esses poluentes causam prejuízo à composição química da atmosfera com as seguintes 

consequências: 

•  prejuízo à saúde e bem estar dos homens e dos animais; 

 •  dano ao meio ambiente (natural, residencial ou área de trabalho) e efeitos sobre a 

sociedade que podem ou não ser expressos financeiramente; 

 • efeitos que conduzam a deterioração da qualidade de vida em conforto, como por 

exemplo a diminuição da visibilidade. 

 

Os poluentes atmosféricos podem ser classificados como sólidos, líquidos e/ou gasosos, 

de acordo com seu estado de agregação. Na prática estes três grupos podem ser combinados 

de acordo com alguns pontos de vista. 

A Resolução CONAMA n° 03 de 1990 estende este conceito através de uma definição 

que incorpora a variável energia como possível poluente. 

Assim, de acordo com CONAMA (1990a), poluente atmosférico é "... qualquer forma de 

matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou característica 

em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

•    impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

•    inconveniente ao bem-estar público; 

•    danoso aos materiais, à fauna e flora; 

•  prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade, e às atividades  normais da 

comunidade”. 

 Os poluentes podem ainda ser classificados de primários e secundários de acordo com 

o momento em que se formam. Sendo assim, o poluente formado inicialmente, de acordo com 

o tipo de processo químico envolvido na reação, pode ser:  

• Primário 

• Secundário 
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 POLUENTE PRIMÁRIO 

 

São os poluentes gerados inicialmente e lançados na atmosfera, proporcionando 

condições para outras reações (secundárias), capazes de afetar a estrutura dos componentes 

gasosos atmosféricos. Os principais poluentes são:Material particulado, SOx, NOx, CO, CO2, 

COV e O3 

 

Estes poluentes são resultado de ações naturais, como no caso de vulcões ou de ações 

antropogênicas como no caso de geração de energia através de centrais termelétricas à base de 

combustível fóssil. 

 

POLUENTE SECUNDÁRIO 

 

Estes poluentes são formados após reagirem com gases ou água presente na atmosfera, 

essa última sob a forma de vapor ou líquido, através das chuvas, os principais são: H2SO4, 

HNO3, HCl e O3. 

 

1.3 EFEITOS DE ALGUNS POLUENTES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS 

 

MP- Material particulado: 

aumenta a mortalidade geral, pode adsorver e carrear poluentes tóxicos para as partes 

profundas do aparelho respiratório e, na presença de SO2, aumenta a incidência e a severidade 

de doenças respiratórias, reduz a visibilidade, suja materiais e construções. 

SO2- Dióxido de Enxofre: 

agrava sintomas de doenças cardíacas e pulmonares, é broncoconstritor, especialmente 

em combinação com outros poluentes, aumenta a incidência de doenças respiratórias agudas, 

é tóxico para plantas, estraga pinturas, causa a erosão de estátuas e monumentos, corrói 

metais, danifica tecidos, diminui a visibilidade, forma chuva ácida. 

CO- Monóxido de carbono: 

interfere no transporte de oxigênio pelo sangue, diminui reflexos e afeta a 

discriminação temporal; a exposição a longo prazo é suspeita de agravar arteriosclerose e 

doenças vasculares. 
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NO2- Dióxido de Nitrogênio: 

altas concentrações podem ser fatais, em concentrações baixas pode aumentar a 

suscetibilidade a infecções, pode irritar os pulmões, causar bronquite e pneumonia. Tóxico 

para as plantas, causa redução no crescimento e na fertilidade das sementes, quando presente 

em altas concentrações causa coloração marrom na atmosfera, precursor da chuva ácida, 

participa do SMOG fotoquímico formando O3. 

O3- Ozônio: 

irrita as mucosas do sistema respiratório, causando tosse e prejuízo à função pulmonar, 

reduz a resistência a gripes e outras doenças como pneumonia , pode agravar doenças do 

coração, asma, bronquites e enfisema, danifica materiais como a borracha e pintura, causa 

danos à agricultura e a vegetação em geral. 

 

1.4 FONTES DE POLUIÇÃO 

 

 As formas de emissão de poluentes são classificadas – de acordo com a origem do 

poluente - em naturais, como as emissões vulcânicas, os incêndios florestais, os aerossóis dos 

oceanos, etc., ou de origem antropogênica, que resultam das inúmeras atividades humanas. 

Em algumas situações, torna-se difícil a classificação de uma fonte como natural ou 

antropogênica, STERN  (1984) assinalou que se, por exemplo, uma atividade humana 

resultasse na remoção da camada superficial da Terra e, posteriormente, o particulado ali 

formado fosse carreado pelo vento para outra região onde as pessoas sofressem o prejuízo, 

ficaria difícil decidir se o evento é natural ou resultante da atividade humana. A correta 

definição dependeria do tempo de análise.Ou no caso dos incêndios florestais com produção 

de emissões bastante significativas, que podem ser de origem natural ou antropogênica.  

Fonte de poluição atmosférica é um conceito amplo que, segundo BRETSCHNEIDER 

e KURFÜRST1

• um local do qual escapam substâncias poluentes (chaminés, dutos, descargas de ar, 

etc.); 

 (1987), pode ser definido como: 

• processos e/ou equipamentos de produção (caldeiras, fornos, linhas de produção, 

câmaras de combustão, etc.); 

• uma área, como conjunto de pontos e/ou processos e equipamentos numa região 

específica, capaz de liberar matéria ou energia para a atmosfera, tornando-a poluída. 
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As emissões das fontes naturais ocorrem com frequência diferente das emissões das 

fontes antropogênicas, porém são emissões bastantes significativas e muitas vezes superam as 

emissões de origem antrópica. 

As várias fontes de poluição do ar podem ser classificadas do seguinte modo 

(CAVALCANTI1

• Fontes móveis: são todos os meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre que utilizam 

motores à combustão como força motriz. 

, 2003): 

Fontes estacionárias ou fontes fixas: que podem ser subdivididas em dois grupos: um 

abrangendo atividades pouco representativas nas áreas urbanas, como queimadas, lavanderias 

e queima de combustíveis em padaria, hotéis e outras atividades consideradas não industriais; 

outro formado por atividades individualmente significativas, em vista à variedade ou 

intensidade de poluentes emitidos, como a poluição dos processos industriais. 

• Fontes naturais: são todos os processos naturais de emissão que vêm ocorrendo durante 
milhares de anos, como atividades vulcânicas, os aerossóis marinhos, a liberação de 
hidrocarbonetos pelas plantas, a ação eólica entre outros. A tabela a seguir enquadra as 
fontes descritas e apresenta os principais poluentes originários. 

• A tabela 1 mostra a relação entre as fontes e seus poluentes característicos: 

  TABELA 1. PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO DO AR  

 

 

 

 

              FONTE: CETESB, 2002 

Fontes 

 

Poluentes 

 Classificação 

 

Tipo 

 

 

 Fontes 

 

 

Combustão 

 

Material particulado 

  

 

 

 

Dióxido de enxofre e trióxido de enxofre 

  

 

 

 

Monóxido de carbono Hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio 

  

 

Processo Industrial 

 

Material particulado (fumos, poeiras e névoas)  

Gases: SO2, SO3, HCI e Hidrocarbonetos 

 

 

 

 

Mercaptans, HF, H2S, NOX 

  

 

Queima de Resíduos 

Sólidos 

 

Material particulado Gases: SO2, SO3, HCI, NOX 

 
 

 

Outros 

 

Hidrocarbonetos, material particulado 

 Fontes Móveis 

 

Veículos Automotores 

 

Material particulado, monóxido de carbono, Óxidos de nitrogênio, 

hidrocarbonetos e óxidos de enxofre 

  

 

Aviões e Barcos 

 

Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio 

  

 

Locomotivas, etc. 

 

Ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e aldeídos 

 Fontes Naturais 

 

Material particulado - poeiras 

 
 

 

Gases - SO2, SO3, HCI, NOx, hidrocarbonetos 

 Reações Químicas 

 

Poluentes secundários - O3 , aldeídos 

  

 

Ácidos orgânicos, nitratos orgânicos 

  

   

Aerossol fotoquímico, etc. 
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1.5 ALCANCE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 GLOBAL 

 

A preocupação fundamental é o transporte de poluentes ao redor do globo terrestre, como 

acontece com o transporte estratosférico de radionuclídeos dos testes de armas nucleares e o 

transporte de material particulado das erupções vulcânicas, além do transporte de outros 

poluentes que podem levar a mudanças significativas na atmosfera , como a redução da 

camada de ozônio e o aumento do efeito estufa, alterando assim o clima do planeta (KEMP, 

1994). 

 

 CONTINENTAL 

 

 O problema da poluição do ar neste nível refere-se ao transporte de poluentes através 

das fronteiras internacionais. Como ocorre com o transporte de óxidos de enxofre da Grã 

Bretanha e Alemanha para além das fronteiras das Terras do Norte da Bélgica e da Suécia, 

onde este poluente era carreado do ar como precipitação ácida, resultando na diminuição do 

pH dos corpos d'água e do solo. O mesmo fenômeno tem sido observado também no nordeste 

dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá (STERN et al, 1984). O problema da deposição 

ácida envolve um grande número de fontes emissoras que agem sinergeticamente num país, 

de modo a contaminar uma extensa massa de ar que então se move para um outro país. 

Os principais poluentes envolvidos na deposição ácida são os óxidos de enxofre e os 

óxidos de nitrogênio, sendo que estes últimos não são tão eficientes quanto os primeiros na 

produção de chuva ácida, pois passam por diversas reações químicas intermediárias até se 

transformarem em ácidos. Assim, no nordeste dos Estados Unidos, a chuva ácida consiste de 

65% de ácido sulfúríco, 30% de ácido nítrico e os 5% restantes formados por outros ácidos 

(PAINTER1, 1974). 

 

 REGIONAL 

 

Na dimensão regional, a principal preocupação é com a qualidade do ar em áreas 

consideradas não poluídas.  
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O arraste de poluentes para áreas não contaminadas ocorre devido às condições 

semelhantes dos mecanismos de dispersão favorecidos por fatores geomorfológicos, além de 

condições climatológicas ideais. 

 Assim, as áreas não poluídas são afetadas pelas emissões de outras áreas, criando uma 

condição de homogeneidade com a diluição do ar poluído original. 

Existem alguns fatores de poluição que são características das regiões não poluídas como, 

por exemplo, as queimadas dos campos e os rejeitos da agricultura, a dispersão dos 

excrementos animais e de rejeitos do processamento de animais e vegetais. 

A poluição gerada por estas fontes age poluindo os centros urbanos. Estas regiões com 

características climatológicas constantes, delimitadas pela topografia e pelos espaços aéreos 

vertical e horizontal, constituem as bacias aéreas, por onde toda a poluição dos centros 

urbanos irá se homogeneizar causando a sua degradação como um todo, degradando ainda o 

ar de áreas não ocupadas. 

 

 URBANA 

 

 A área urbana compreende o centro da cidade e suas vizinhanças: o subúrbio e a zona 

rural. Nestas áreas estão concentradas inúmeras atividades humanas como as industriais e as 

de transportes que geram enorme quantidade de poluentes lançados na atmosfera. A cidade 

concentra o maior número de fontes e por isso apresenta maior concentração de poluentes. 

A concentração de poluentes no subúrbio é afetada diretamente pela cidade, porém 

possui níveis mais baixos de poluentes. A zona rural possui os menores índices de poluição e 

por isso é considerada com concentração padrão ou background em relação ao centro urbano. 

Os fenômenos meteorológicos estão intimamente relacionados com os problemas de poluição 

do ar. Numa área urbana, as correntes de ar que circulam realizam o transporte de poluentes 

por dois mecanismos: as correntes de ar horizontais que removem a poluição lateralmente, e 

as correntes de ar verticais que por meio de convecção carreia a poluição para níveis elevados 

da atmosfera, e, ao mesmo tempo, renova o ar limpo. Estes mecanismos são os responsáveis 

pelo maior ou menor grau de poluição nas áreas urbanas, que em determinadas situações 

meteorológicas podem apresentar alterações desfavoráveis naqueles mecanismos resultando 

em calmarias e/ou em inversões térmicas. 

Quando estes dois mecanismos falham, ocorre uma estagnação atmosférica com 

consequentes episódios de poluição do ar. 



 
12 

 

 
 

 LOCAL 

 

Nesta dimensão, a fonte e o receptor estão muito próximos um do outro, ou seja, estão 

no mesmo campo de visão. Assim, a ação da poluição de uma fonte ou um conjunto destas 

sobre um receptor pode ser identificada sem a necessidade específica de se aplicar um outro 

tipo de referencial. 

Um exemplo seria a via principal de uma cidade com suas construções e intenso 

tráfego de veículos. As fontes seriam os automóveis e os receptores os ocupantes dos prédios 

nas proximidades. 

O tempo de controle da poluição seria longo se não houvesse mudança no tráfego, 

porém se o tráfego for restringido, o problema seria resolvido em pouco tempo. 

 

  MICRO 

 

Limita-se a ambientes fechados como interiores de instalações ou atividades 

industriais. As emissões oriundas das atividades ficam restritas ao mesmo local da fonte 

originária ou com alcance insignificante. 

 

1.6 ASPECTOS LEGAIS  

 

  Pode-se considerar que a legislação ambiental referente a atividades que envolvem a 

produção e consumo de petróleo se dividem em duas categorias: a primeira, que se refere à 

redução dos impactos ambientais das unidades produtoras, isto é, as refinarias de petróleo, e 

a segunda que se refere às especificações da composição dos produtos que as unidades 

produzem, e que operam no sentido de estabelecer a qualidade de tais produtos, a fim de que 

o uso de combustíveis fósseis afetem menos o meio ambiente.  

  Assim, as leis ambientais referem-se aos produtores e consumidores de combustíveis de 

origem fóssil. De certa forma, o que se observa é que a existência de exigências ambientais 

demandam significativas alterações nos processos e nos equipamentos, o que requer 

investimentos consideráveis. À medida em que os derivados produzidos têm a sua 

composição especificada, os refinadores e consumidores precisam se adequar, o que, na 

maioria das vezes, também significa alterações substanciais nos processos produtivos, assim 

como a necessidade de investimentos grandiosos. 
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Nos países desenvolvidos, o que mais se observa é que a legislação ambiental que afeta 

mais significativamente as empresas sob o ponto de vista econômico é aquela que 

regulamenta a formulação dos derivados, principalmente dos combustíveis primários(gás 

natural, óleo diesel, óleo combustível), de modo a reduzir a emissão de poluentes quando 

utilizados pelos consumidores (MARIANO, 2005). 

Entretanto, as indústrias devem se propor a reduzir suas emissões dentro das 

exigências legais e ir mais além, de modo a possibilitar, inclusive, o aumento do seu parque 

produtivo, sem afetar mais o meio ambiente. 

Uma legislação recente ─CONAMA 382 , de dezembo de 2006─ fix ou os valores 

máximos de emissões de poluentes em fontes fixas, de acordo com o combustível utilizado, 

e norteou todo o trabalho. Entretanto, vale ressaltar que o estudo científico teve um objetivo 

muito além do cumprimento da norma, analisando detalhes das reações de combustão no 

interior da fornalha da caldeira e seus impactos em relação ao custo do dano. Objetivou-se 

dessa forma obter um nível de emissão que pudesse efetuar análises no campo da eficiência 

energética e no  campo dos efeitos considerados, conforme análise de trabalhos do Dsc 

Saldívia e do Dsc Pecorelli. 

O ANEXO II registra toda legislação referente as emissões de poluentes de fontes 

estacionárias. 

Para caldeiras de potência nominal entre 10 e 70 MW o valor máximo de emissões são 

considerados a seguir: 

Queimando óleo combustível: MP= 300 mg/Nm3,  NOx= 1600 mg/ Nm3 , CO= 500 

mg/Nm3 

Queimando gás natural: MP= 230 mg/Nm3, NOx = 350 mg/Nm3, CO= 500 mg/Nm3 

 

1.7 CATEGORIAS DE POLUENTES EMITIDOS PELAS INDÚSTRIAS QUE 

UTILIZAM COMBUSTÍVEL FÓSSIL. 

 

 Segundo relatório da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, datado de junho de 

2000, os principais poluentes emitidos por indústrias que utilizam combustível fóssil são: 

Material Particulado; Dióxido de Enxofre; Monóxido de Carbono; Compostos Orgânicos 

Voláteis; Ozônio; Gás Sulfídrico; Fumaça; Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos; 

Benzeno; Dióxido de Nitrogênio e Gás Sulfídrico. 
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 FONTES E CARGAS 

 

 As emissões atmosféricas em indústrias que utilizam combustível fóssil e 

petroquímicas em geral, estão normalmente associadas a uma das seguintes classes principais:  

(1) emissões resultantes da queima de combustíveis para a produção de vapor para os 

processos e para a eventual geração de energia elétrica necessária à planta; 

(2) emissões específicas associadas à tecnologia empregada em um determinado 

processo; 

 (3) emissões resultantes da queima incompleta dos efluentes direcionados para os 

"flares", e  

(4) emissões fugitivas. 

Os principais poluentes atmosféricos encontrados nestes tipos de emissões, listados 

sem considerar a ordem de importância, quer seja pela quantidade emitida ou pelos danos que 

podem causar, são:  

• material particulado (MP), óxidos de poluentes toxicamente perigosos, que 

passaram a despertar grande preocupação nos últimos anos devido ao potencial 

para gerar e amplificar o efeito estufa);  

• óxidos de enxofre (SOX

• óxidos de nitrogênio (NO

);  

X

• Monóxido de carbono (CO); 

); 

• Compostos orgânicos voláteis (COVs.). Esta classe de poluentes engloba um 

grande número de compostos orgânicos com pressão de vapor apreciável e que 

podem contribuir para a formação de ozônio ou que são naturalmente tóxicos, 

geralmente carcinogênicos; entre eles encontram-se os hidrocarbonetos puros, os 

hidrocarbonetos oxigenados ácidos como os ácidos orgânicos, os aldeídos e as 

cetonas, e os compostos contendo cloro, enxofre e nitrogênio. 
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• E Ozônio (O3

 Em geral, as indústrias que queimam combustível fóssil e as refinarias de petróleo 

emitem óxidos de enxofre (SO

), este último é na realidade um poluente secundário. Raramente ele 

é emitido diretamente na atmosfera, mas aparece como resultado de reações 

fotoquímicas envolvendo alguns hidrocarbonetos voláteis e óxidos de nitrogênio, 

na presença da radiação solar. 

2 e S03), óxidos de nitrogênio (NOX), material particulado, 

compostos orgânicos voláteis (COVs) e, em quantidades menores, fumaça negra, monóxido 

de carbono (CO), sulfeto de hidrogênio (H2S) e mercaptanos. Entre as emissões importantes 

de gases que contribuem para o efeito estufa, destacam-se o metano e o C02

Chaminés de processos de 

combustão 

 

 

 

. A tabela 2 

detalha as fontes de poluição em uma indústria. 

 

TABELA 2. FONTES POLUIDORAS DE UMA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE   

        HIDROCARBONETOS 

S02 , S03 , NOX , material particulado, CO , C02 

 
Equipamentos de processo, 

tanques de armazenamento, 

tubulações e válvulas 

 

 

COVs, H2S, mercaptans 

 

vias de transporte 

 

Poeira (material particulado) 

  

"Flares" 

 

 

Fumaça negra, CO, COV 

 FONTE: ADAPTADA DO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO E CIÊNCIA E 

 TECNOLOGIA, 2000. 

 

 SISTEMAS DE TRATAMENTO 

 

 Segundo o relatório da Secretaria de Ciência e Tecnologia, um tipo de tratamento 

direto refere-se ao lançamento dos efluentes gasosos em pontos elevados, através de 

chaminés, permitindo assim um maior grau de dispersão dos poluentes antes que esses 

atingissem o solo, embora não haja evidências de que chaminés mais altas aliviariam os 

efeitos ambientais dos poluentes emitidos (SECT, 2000- Consórcio de Universidades). 
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CAPÍTULO 2 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE VAPOR 

 

2.1 ENTENDENDO O SISTEMA DE UM GERADOR DE VAPOR 

 

 A energia, sem dúvida, ao longo do tempo, sempre foi essencial à sobrevivência dos 

seres humanos, principalmente em locais de climas frios. Hoje é imprescindível a manutenção 

das economias mundiais, uma vez que a demanda por energia cresce à medida que as 

populações aumentam, gerando, por conseguinte, poluentes inerentes aos processos de 

geração de energia não limpa. 

 Tal fato exige, de forma efetiva, medidas que minimizem o impacto ambiental. 

Observando-se o sistema de geração de energia, pode-se fazer uma abordagem por intermédio 

de um fluxograma em que existem entradas e saídas conforme pode-se observar na Figura 2: 

 

 

 
 

 

 

 O processo de combustão pode ocorrer através de reação de combustão com uso de 

combustíveis fósseis, biomassa ou mesmo combustíveis nucleares, gerando assim diferentes 

efluentes. O presente objeto de estudo e análise, concentrou-se em geradores de vapor com 

uso de combustíveis fósseis, citando alguns exemplos de casos de uso de biomassa.

AR 

COMBUSTÍVEL 

ÁGUA 

REAÇÃO 
DE 

COMBUSTÃO 
 

ENERGIA EM 
FORMA DE 

VAPOR 

EFLUENTES 
HÍDRICOS 

EMISSÔES 
ATMOSFÉRICAS 

FIGURA 2: REAÇÃO DE COMBUSTÃO 
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2.2. CONHECENDO OS GERADORES DE VAPOR OU CALDEIRAS 

 

• GERADOR DE VAPOR 

 

 O gerador de vapor, também conhecido por caldeira, é um equipamento cujo objetivo 

é transformar água em vapor, utilizando para tanto o calor fornecido por combustíveis, que 

podem ser de origem fóssil ou nuclear. O vapor produzido com elevada entalpia é utilizado, 

em geral, para gerar trabalho em turbinas ou para aquecimento em locais de baixas 

temperaturas. 

 Segundo a Babcock & Wilcox (1973), em seu livro “Steam”, o vapor é um dos mais 

empregados meios de transferência de calor. Desde a geração de energia elétrica através de 

carvão, gás natural ou processos nucleares, o vapor é o mais importante produto gerado. 

 Nos EUA, a cada 10 anos, a demanda de energia dobra, e, exceto em casos de sistemas 

de emergência ou picos de carga, 90% da energia elétrica obtida se dá por intermédio de 

vapor. 

 Os geradores de vapor tiveram início no século XVIII. No começo o vapor era usado 

para fornecer calor e potência nas indústrias. Com o advento da energia elétrica as 

companhias de eletricidade surgiram para atender a consumidores industriais e residenciais de 

forma mais ampla, gerando e distribuindo energia. 

 O gerador de vapor pode ser aquatubular ou flamotubulares e essa classificação se dá 

de acordo com o recipiente em que a água está acondicionada. 

• Caldeiras aquatubulares: a água é acondicionada em tubos, contornando a chama 

ou gases de combustão que fluem por fora dos dutos. 

• Caldeiras fogo ou flamotubulares: os gases de combustão são carreados por dentro 

dos tubos e a água passa externamente, isto é, envolvendo os tubos. 

 No presente trabalho, toda análise das emissões se dará em uma caldeira aquatubular 

de queima frontal com queimadores convencionais. 

 Vários métodos e formas de produção de energia foram desenvolvidos para melhorar a 

eficiência dos geradores de vapor. 
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 Maiores avanços para as caldeiras ocorreram no século XX. Inicialmente como 

unidades de geração de energia ganharam em potência, na prática se aumentava o número de 

geradores de vapor na planta industrial, porém esse método se mostrou anti-econômico, e os 

geradores de vapor foram aumentando de porte, de modo a minimizar as perdas dos ciclos de 

energia. 

 As caldeiras de grande potência são de alta pressão e essas pressões ficam em torno de 

80 libras a 370°F. 

 Uma das principais fontes de calor utilizada pelo homem é a queima de combustíveis 

fósseis. Esses energéticos são misturas de substâncias orgânicas que foram formadas por 

fossilização dos seres que viveram há milhões de anos atrás. Nesses compostos predominam o 

carbono e o hidrogênio em ligações atômicas que guardam energia e que podem ser liberadas 

por uma reação de oxidação. Os combustíveis fósseis são fontes esgotáveis de energia que 

existem na Terra e estão disponíveis ao homem nas formas sólida, líquida ou gasosa. Dentre 

os mais utilizados estão o carvão, o petróleo e o gás natural. Sua escolha e aplicação 

dependem de fatores técnicos e econômicos como disponibilidade, preço e questões 

ambientais, dentre outras. O uso de energia renovável como luz solar, vento e mares ainda é 

incipiente. Na verdade, o uso de combustíveis fósseis é, e será em futuro próximo, a opção 

mais competitiva economicamente para a Indústria devido ao seu elevado REL, isto é, a 

relação entre a energia obtida e a energia empregada na sua obtenção. 

 Os fabricantes de caldeiras têm desenvolvido vários estudos para minimizar os 

impactos ambientais causados pelas reações de combustão. 

 “A matriz energética brasileira vem sofrendo algumas modificações importantes nos 

últimos anos. Previsões feitas há 20 anos mostravam uma crescente utilização da energia 

nuclear no Brasil e em todo mundo. As conseqüências ambientais dessa fonte de energia a 

condenaram a tal ponto que seu uso hoje é decrescente. Fontes alternativas, renováveis ou 

não, e ainda o petróleo ocupam mais espaço na matriz energética mundial a despeito da 

energia nuclear com suas previsões do passado. No Brasil, com a diminuição dos recursos 

hídricos para geração de energia elétrica, principalmente no sudeste, vem crescendo a 

utilização de combustíveis fósseis também para a termogeração. Particularmente o gás 

natural, óleos ultra-viscosos e opções importantes como o óleo combustível e o xisto vem 

aumentando sua participação na indústria como fonte de calor” (SOUZA, 1998). 
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2.3 CONHECENDO OS COMBUSTÍVEIS 

 

 Dentre os elementos de entrada no fluxograma apresentado na Figura 2, o combustível 

é o elemento com maior variedade de composição. A constituição dos combustíveis fósseis, 

em geral, é apresentada com os elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio 

e eventualmente enxofre. As ligações químicas entre esses elementos guardam uma 

quantidade de energia que é liberada pela reação de combustão, e são essas ligações que 

variam na composição dos combustíveis. 

 

 COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS 

 

Carvão mineral 

Algumas florestas com espécies vegetais especiais, submetidas à intensa ação do sol ao 

longo de milhões de anos, criaram o que hoje conhecemos por carvão mineral. Uma sequência de 

eventos naturais como chuva, vento e tempestades agindo sobre florestas cíclicas criaram as 

camadas de carvão, hoje identificadas por formações carboníferas. O material orgânico foi 

convertido para hidrocarbonetos progressivamente de turfa para linhito, carvão betuminoso e 

finalmente antracite e grafite. A Norma Americana para Ensaio de Materiais ─ASTM─ 

estabelece uma classificação para carvões que leva em consideração uma série de fatores como os 

teores de cinzas, dispersão do carbono, pureza e outros. 

Carvões Brasileiros 

 As formações carboníferas brasileiras concentram-se na região sul do país. À medida 

que se aproxima do Rio Grande do Sul, os carvões apresentam teor de enxofre decrescente, 

enquanto que a matéria mineral é levemente crescente. Um carvão do sul do Paraná, por exemplo, 

estará caracterizado com teor de enxofre médio de 10% enquanto a matéria mineral ficará em torno de 

36%. Em Santa Catarina o enxofre desce a níveis em torno dos 3% e matéria em 40 %. Finalmente, o 

carvão gaúcho tem teor médio de enxofre de 1,5% mas matéria mineral de 52%. Com essas 

características, os carvões brasileiros precisam ser beneficiados para uso, principalmente quanto ao 

teor de enxofre. A utilização de carvão com alto teor de enxofre gera consequências operacionais e 

ambientais importantes devido à geração de óxidos de enxofre(SOX).  
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  O carvão utilizado para combustão é chamado de carvão energético e está classificado 

segundo seu poder calorífico. Os carvões brasileiros, entretanto, possuem algumas características 

conflitantes. Os de maior teor de enxofre apresentam menor teor de cinzas e consequentemente 

têm poder calorífico maior. 

  A utilização do carvão como energético para a termogeração de eletricidade está 

ligado a muitos fatores. A mineração , o transporte, o tratamento do carvão, seu 

armazenamento e aplicação final constituem certa complexidade inerente a grandes 

instalações. A viabilidade técnica e econômica de uma instalação direciona então o uso do 

carvão no Brasil unicamente para grandes termelétricas. A queima se processa pela 

alimentação da fornalha de caldeiras ou fornos com pedras de dimensões em torno de 100 

mm. Nesse caso, as caldeiras possuem grelhas fixas ou móveis para a eliminação das cinzas.  

  A Figura 3 apresenta o corte transversal de uma caldeira para queima de carvão. 

Observa-se o mecanismo de alimentação de carvão moído e o sistema de extração de cinzas. 

 

 

 
FIGURA 3 CALDEIRA COM ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA DE CARVÃO         

FONTE:BABCOK & WILCOX, STEAM , 34. ED. NEW YORK, 1973 
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 Outra forma de injeção desse combustível sólido é por transporte pneumático do 

carvão moído ou pulverizado. O carvão é britado a uma granulometria na faixa de 200 mesh 

(quase como areia) e é injetado em queimadores especiais para materiais pulverulentos. Nessa 

concepção as instalações com carvão pulverizado permitem combustão com menores 

excessos de ar e portanto mais eficientes, compensando obviamente os custos de moagem. 

Xisto betuminoso 

 Outro combustível fóssil que aparece na natureza no estado sólido é o xisto 

betuminoso. Segundo SOUZA(1998), xisto "in natura" pode ser utilizado em grandes instalações de 

queima para geração de energia elétrica. Em muitos países essa alternativa já vem sendo utilizada 

com sucesso, a exemplo do carvão, em sistemas de leito fluidizado. Além disso, o xisto pode 

apresentar-se na forma de borra oleosa oriunda do processamento do minério para extração de óleo. O 

material é aproveitável em instalações de combustão de leito fixo ou fluidizado, sendo 

particularmente adequado a unidades de combustão fluidizada circulante ou não. As cinzas 

decorrentes do aproveitamento desse energético exibem propriedades pozolânicas, com bom 

aproveitamento em indústria cimenteira.  

Algumas características da borra oleosa de xisto são: água-5%; sólidos-65%; óleo impregnado-30%; 

cinzas-58%; enxofre-2,2%; PCS-3400 Kcal/Kg. FONTE: SOUZA, (1998) 

Biomassa 

O processamento industrial de certos vegetais gera um subproduto composto de matéria 

orgânica não fossilizada que possui valor energético passível de utilização. Este grupo de 

combustíveis sólidos não fósseis de origem vegetal ou animal é denominado genericamente de 

biomassa. 

 Como alguns exemplos, tem-se: bagaço de cana, cascas de arroz, de algodão, de girassol, 

caroço de pêssego, borra de café, serragem, lenha ou carvão vegetal, estrume de ruminantes (para bio-

digestores), dentre outros. 
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 A biomassa tem sua utilização viabilizada principalmente nas indústrias de processamento 

dessas próprias matérias primas. Sob o aspecto ambiental, porém, a utilização de alguns tipos de 

biomassa com renovação lenta, como é o caso da lenha, vem sendo desestimulada pela legislação 

ambiental. Particularmente as exigências de reflorestamento disciplinam o corte da lenha legal 

resultando em preços crescentes para a indústria nos últimos anos. 

 Em linhas gerais, a biomassa caracteriza-se por um maior conteúdo elementar de oxigênio 

(quimicamente soldado nesse combustível) devido a sua origem vegetal. Além disso, a 

biomassa, em geral, apresenta-se com teores de umidade elevados tornando necessária em muitos 

casos a secagem prévia. No Brasil, o processamento de cana de açúcar para a produção de 

álcool gera grandes quantidades de bagaço que é utilizado como biomassa combustível nas plantas 

alcooleiras. 

  COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

A grande maioria de combustíveis líquidos usados na indústria é de origem fóssil. 

Alguns outros, do tipo renovável como o álcool, praticamente não encontram aplicação 

econômica em combustão externa. No grupo dos óleos combustíveis fósseis cresce 

consideravelmente o consumo de óleos derivados do xisto como os óleos OTE, OTW e OTL, 

particularmente nas regiões sul e sudeste do país. Estes guardam muita similaridade com os 

correspondentes oriundos do petróleo, embora sua produção venha da pirólise e não de 

processo de refino convencional. 

 Os óleos combustíveis de petróleo, disponíveis no mercado brasileiro, são obtidos por 

misturas de frações pesadas com diluentes, ambas correntes oriundas do processo de refino. 

 Nas empresas refinadoras de combustível fóssil o petróleo cru é processado através de 

uma sequência de destilações basicamente constituída de: 

• Torre de destilação atmosférica, onde as frações mais leves são retiradas primeiro 

como,por exemplo, o GLP, querosene e diesel. O fundo da torre atmosférica produz o 

chamado resíduo atmosférico que serve de carga para a fase seguinte de 

processamento. 

• Torre de destilação a vácuo. Com extração dos derivados a vácuo. 

• Craqueamento catalítico fluido (FCC) que recupera frações nobres pelo craqueamento 

de frações pesadas, já esgotadas de leves pelas torres anteriores. 
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 O óleo residual da torre de destilação a vácuo, normalmente chamado de resíduo de 

vácuo, é à base dos óleos combustíveis. Em algumas refinarias essa corrente é ainda 

processada em unidades de desasfaltação a propano, gerando dois produtos: óleo 

desasfaltado (mais leve) e resíduo asfáltico-RASF (mais pesado). Nesses casos o RASF 

torna-se a base para a produção de óleos combustíveis. O resíduo de vácuo é 

extremamente viscoso, semelhante a um asfalto, praticamente sólido à temperatura 

ambiente. É então necessário adicionar frações mais leves, como diluentes, para a 

obtenção da viscosidade adequada, enquadrada na especificação. Essas frações são 

chamadas óleos de corte e podem ser:  Querosene, Diesel, LCO (óleo leve de reciclo), Óleo decantado 

de FCC ou Diesel da unidade de craqueamento. 

 O "poder de corte" dessas frações é diferente assim como suas densidades. O uso de 

determinado óleo de corte é função da disponibilidade de cada um na refinaria. 

 Naturalmente é fácil perceber que óleos combustíveis menos viscosos utilizam maior 

quantidade de diluente, ou seja, maior quantidade de óleo de corte que é mais nobre que a 

base RASF. 

 Portanto, óleos menos viscosos possuem maior custo de produção, sendo oferecido ao 

mercado com maiores preços finais. 

Constituintes de óleos combustíveis  

O estudo de um combustível, quanto a suas propriedades químicas e físicas, pela sua 

composição elementar é uma simplificação conveniente, mas muito limitada. Algumas das 

propriedades mais importantes, entretanto, variam em função das famílias de substâncias em 

que os compostos elementares estão distribuídos. A predominância de uma família em 

detrimento da outra, gerando diferentes propriedades, depende da natureza do petróleo ou 

ainda do seu processamento. 

 Os hidrocarbonetos são estruturas orgânicas predominantes em óleos combustíveis. 

Eles estão distribuídos em séries homólogas com características definidas segundo critérios 

de classificação. Destes, os mais importantes para os óleos combustíveis são os critérios da 

estrutura molecular e  da solubilidade. 
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 Quanto à estrutura molecular, as três principais classes de hidrocarbonetos são os 

parafínicos, os naftênicos e os aromáticos. Alguns autores usam uma classificação mais 

abrangente, denominando os parafínicos e os saturados como alcanos. A palavra "parafínicos" 

se refere à natureza inerte das substâncias e também é aplicada à graxa obtida do petróleo, que 

consiste de uma mistura de alcanos com grandes pesos moleculares. Aqui não há distinção 

entre os termos parafina e alcano. 

• Tipos de óleos combustíveis 

 Em 1987, os óleos combustíveis no Brasil receberam novas denominações, passando 

ser classificados em dois grandes grupos: o grupo "A" e o grupo "B". 

 O grupo "A" é o grupo de óleos de altos teores de enxofre (maiores que 1%), e o  "B"o 

de baixos teores de enxofre (menores ou iguais a 1%). Cada um destes grupos se dividia em 9 

tipos de óleo, de acordo com suas viscosidades, conforme mostrado na tabela 3. 

 

 

TABELA 3. TIPOS DE ÓLEOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL PELA LEGISLAÇÃO DE 1987 ATÉ 1999 

VISCOSIDADE SSF* A 50° C TIPO A ALTO TEOR DE 

ENXOFRE 2,5% 

 

TIPO B BAIXO TEOR DE 

ENXOFRE 1,0% 

 

600 

 

1A 

 

1B 

 900 

 

2A 

 

2B 

 2 400 

 

3A 

 

3B 

 10 000 

 

4A 

 

4B 

 30000 

 

5A 

 

5B 

 80 000 

 

6A 

 

6B 

 300 000 

 

7A 

 

7B 

 1 000 000 

 

8A 

 

8B 

 Acima de 1 000 000 

 

9A 

 

9B 

 
FONTE: SOUZA, (1998) 
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Em 30 de abril de 1999, a ANP- Agência Nacional de Petróleo, através de sua Portaria 

número 80, formalizou os requisitos de  4 tipos de óleos combustíveis, sendo dois de baixo 

teor de enxofre e dois de alto teor. A tabela 4 apresenta as especificações para os óleos 

combustíveis. Além disto, a Portaria 80/99 estabeleceu que somente poderão ser 

comercializados e utilizados óleos de baixo teor de enxofre (no máximo 1% massa de 

enxofre) nas seguintes regiões metropolitanas: São Paulo e Baixada Santista, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba. 

 

 
TABELA 4. ESPECIFICAÇÕES DOS ÓLEOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL  

CARACTERÍSTICA 

 

UNIDADE 

 

TIPO A1 

 

TIPO A2 

 

TIPO B1 

 

TIPO B2 

 Viscosidade Cinemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a 60°C, máx. 

 

mm2 620 

 

/s (cSt) 

 

960 

 

620 

 

960 

 Viscosidade SSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a 50°C, máx. 

 

SSF 

 

600 

 

900 

 

600 

 

900 

 Enxofre, máx. 

 

% massa 

 

2,5 

 

2,5 

 

1,0 

 

1,0 

 Água e sedimentos, máx. 

 

% volume 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 Ponto de Fulgor, min. 

 

°C 

 

66 

 

66 

 

66 

 

66 

 Vanádio, máx. 

 

m g/ kg 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 Ponto de Fluidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Superior, máx. 

 

°C 

 

tabela 3 

 

- 

 

Tabela 3 

 

- 

 FONTE: PORTARIA ANP 80/99, DE 30/4/99. 
 

Além disto, a Portaria 80/99 determina que nas demais regiões do País os óleos 

combustíveis devem possuir teor de enxofre de, no máximo, 2,5% em massa. Entretanto, a 

Portaria permite que, mediante acordo entre o consumidor e o fornecedor, se usem óleos de 

teores de enxofre de até 4% em massa, desde que haja a concordância do órgão ambiental 

local e que a ANP seja devidamente informada. 

 A Portaria 80/99 também permite a existência de óleos combustíveis com viscosidades 

diferentes das que estabelece, desde que haja acordo entre comprador e vendedor. Assim, na 

prática, os diversos tipos de óleos combustíveis, de l a 9, permanecem existindo, apenas com 

seus teores de enxofre enquadrados dentro da nova legislação. 

  Para todos os tipos de óleos combustíveis se aplicam as seguintes especificações 

adicionais: ponto de fulgor mínimo é 66 °C; teor máximo de água e sedimentos é 2,0% em 

volume; ponto de fluidez superior (se aplica apenas para os óleos tipo A1 e B1)-tabela 5. 
  



 
26 

 

 
 

TABELA 5 PONTO DE FLUIDEZ DOS ÓLEOS COMBUSTÍVEIS NO BRASIL EM °C.  
UNIDADES DA 

 

DE DEZEMBRO 

 

ABRIL, OUTUBRO 

 

DE MAIO 

 FEDERAÇÃO 

 

A MARÇO 

 

E NOVEMBRO 

 

A SETEMBRO 

 Acre 

 

 

 

 

 

 

 Alagoas 

 

 

 

 

 

 

 Amapá 

 

 

 

 

 

 

 Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 Bahia 

 

 

 

 

 

 

 Ceará 

 

 

 

 

 

 

 Fernando de Noronha 

 

 

 

 

 

 

 Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 Mato Grosso 

 

27 

 

27 

 

24 

 Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 Pará 

 

 

 

 

 

 

 Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 Piauí 

 

 

 

 

 

 

 Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 Rondônia 

 

 

 

 

 

 

 Roraima 

 

 

 

 

 

 

 Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 Tocantins 

 

 

 

 

 

 

 Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 Goiás 

 

27 

 

24 

 

21 

 Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 Mato Grosso do Sul 

 

24 

 

21 

 

18 

 São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 Paraná 

 

 

 

 

 

 

 Rio Grande do Sul 

 

21 

 

18 

 

15 

 Santa Catarina 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTE: SOUZA, (1998) 

Apesar de poder haver até 8 tipos de óleos, isto não quer dizer que em todas as refinarias 

haja disponibilidade de todos estes tipos. Normalmente, cada refinaria de petróleo escolhe um 

determinado número de tipos de óleos para produzir, uma vez que o seu mercado regional não 

tem necessidade de uma variedade maior. Por outro lado, as refinarias também têm limitações 

(número de tanques disponíveis para estocar os vários tipos de óleos, tipos de unidades industriais e 

suas limitações operacionais, dificuldades de carregamento, etc), que não permitem um leque de 

produção tão amplo como o mostrado na tabela 3. Assim, em cada região o consumidor deve 

procurar se informar junto à sua Companhia Distribuidora para saber quais  tipos de óleos estão 

disponíveis para o seu uso. 
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 COMBUSTÍVEIS GASOSOS:  

 

 A utilização de combustíveis gasosos na indústria brasileira ganhou novo impulso com 

a perspectiva de grande disponibilidade do gás natural vindo da Bolívia e de poços de 

plataformas de petróleo da bacia de Campos-RJ. As previsões mostram um aumento 

considerável do uso desse combustível para os próximos anos. As instalações de gás estão 

agrupadas em: 

 Instalações para queima de GLP industrial. Nesses casos o usuário deve possuir na 

área industrial sistema de recebimento e armazenagem de GLP. São instalações que 

empregam esse combustível basicamente por exigência do seu processo industrial devido ao 

custo do GLP ser considerável. 

 Instalações para a queima de gás combustível. O gás combustível por sua vez tem 

composição que não permite ser liquefeito a baixas pressões, como no caso do GLP. Dessa 

forma necessitam de dutos para a ligação entre o produtor e o consumidor. São usuários de 

gás combustível ou gás natural que são servidos por gasodutos. Normalmente estão 

localizados próximos a unidades produtoras como refinarias (para consumo de gás de 

refinaria) ou ainda as que estão próximas dos gasodutos brasileiros que atualmente servem o 

Rio de Janeiro até a grande São Paulo (gás da bacia de Campos) e o Gasbol. 

 Instalações de grandes consumidores que têm em seu processo a produção de correntes 

gasosas combustíveis. Neste grupo enquadram-se refinarias , siderúrgicas e petroquímicas que 

produzem e queimam gases combustíveis oriundos do próprio processo. 

 Os combustíveis gasosos de origem fóssil são basicamente compostos por 

hidrocarbonetos leves com até 10 carbonos. Observa-se na tabela 6 a composição de alguns 

dos mais comuns. 
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TABELA 6. COMPOSIÇÃO DE HIDROCARBONETOS LEVES. 

 

Composição 

 

GLP típico 

 

Gás Natural da Bolívia 

 

GLX (xisto) 

 CH4 

 

0,32 

 

86,8 

 

— 

 C2H6 

 

0,97 

 

7,52 

 

~ 

 C3H8 

 

17,12 

 

3,39 

 

25,2 

 C4H10 

 

29,31 

 

1,89 

 

11,0 

 C2II4 

 

0,96 

 

,. 

 

— 

 C3H6 

 

22,30 

 

— 

 

30,0 

 C4H8 

 

27,83 

 

— 

 

29,5 

 Outros saturados 

 

1,19 

 

0,40 

 

4,3 

 FONTE: SOUZA, (2002) 

 

 

2.4 CONHECENDO AS REAÇÕES DE COMBUSTÃO NO INTERIOR DA 

FORNALHA DA CALDEIRA 

 

Segundo Roberto Garcia em “Combustíveis e Combustão Industrial”, (2002) a combustão é um 

fenômeno que envolve reações químicas bastante complexas, consistindo de vários estágios, que 

ocorrerão em maior ou menor extensão, dependendo de vários fatores: o combustível, o grau de 

mistura com o oxigênio, que é inclusive influenciado pelas geometrias do queimador e da câmara de 

combustão, a temperatura a que é submetida esta mistura, etc. 

Há três teorias para explicar a combustão de hidrocarbonetos: a teoria da hidroxilação, a teoria 

dos radicais livres e  a teoria do craqueamento. As duas primeiras se aplicam à queima de 

hidrocarbonetos gasosos. 

A teoria da hidroxilação estabelece que quando o hidrocarboneto queima, há primeiramente uma 

adição ou associação de oxigênio à molécula de hidrocarboneto, produzindo compostos hidroxilados 

instáveis, que, por sua vez, se transformam em aldeídos, os quais rompem e se oxidam até se ter o 

formaldeído. O formaldeído, em seguida, é oxidado a CO e água e o CO posteriormente a CO2.  
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De acordo com SOUZA(1998) as reações podem ser representadas, para a queima do metano, 

na seguinte sequência: 

 

 

CH4   +  O2 → CH3OH → H2O + HCHO→CO +H2O  →  CO2 + H2   (1) 

metano metanol       formaldeído            monóxido                dióxido de                

                                                                                               de carbono               carbono 

 

 

Este processo de hidroxilação é tão rápido que em uma mistura de metano com hidrogênio ou 

com monóxido de carbono, o metano queima mais depressa que o hidrogênio e que o monóxido de 

carbono. 

Entretanto, a teoria mais aceita é a de formação de radicais livres. Esta teoria estabelece que, 

por exemplo na queima do metano, reações em cadeia são iniciadas em velocidades proporcionais 

à concentração de formaldeído. Este, por sua vez, sofre um aumento gradual até que um valor 

estacionário seja atingido, quando então a velocidade de sua formação fica igual à velocidade de sua 

destruição. O mecanismo da queima pode ser representado pelas reações seguintes: 

HCHO        + O2         →   radicais livres     (2) 

formaldeído 

OH +           CH4           →    H20         +           CH3   

 (3) 

radical                      radical 

hidroxila -                    metila 

 

CH3 + O2      →           HCHO + OH   (4) 

 

OH + HCHO ↔    H2O +  CHO    

  (5) 

 

2CHO + 3/2O2 → 2CO2 + H2O   (6) 
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O ponto de ataque do oxigênio no hidrocarboneto é considerado ser sempre nos átomos de 

hidrogênio, sejam eles primários, secundários ou terciários. 

A teoria do craqueamento se aplica nos casos em que não há tempo suficiente para se 

estabelecer uma boa mistura entre o ar e o combustível e, ao mesmo tempo, quando a taxa de 

aquecimento do combustível for muito alta. Neste caso, não há formação de compostos 

hidroxilados e a alta temperatura a que o combustível é submetido provoca a quebra das 

moléculas do hidrocarboneto em carbono e hidrogênio que reagem separadamente com o 

oxigênio. A presença de carbono livre altamente aquecido explicaria a emissão de luz amarela, 

enquanto a queima do hidrogênio emite luz azul ou ultravioleta. Normalmente é de esperar que 

as reações de craqueamento ocorram preferencialmente ao se queimar hidrocarbonetos mais 

pesados, de cadeias mais longas, como, por exemplo, os óleos combustíveis. Já a queima dos 

gases, tais como gás natural e gases de refinaria, é melhor explicada pelas teorias anteriores. 

 

  PODERES CALORÍFICOS SUPERIOR E INFERIOR 

 O poder calorífico de um combustível é definido como a quantidade de calor desprendida 

na sua queima completa, estequiometricamente. Caso esta quantidade de calor seja medida 

com a água gerada na queima na fase gasosa, o poder calorífico é chamado de PCI, caso a água 

gerada na combustão seja considerada na fase líquida, tem-se o PCS. A diferença entre eles é, 

portanto, exatamente a entalpia de vaporização da água formada pela queima do hidrogênio contido 

no combustível e da água já contida no combustível como umidade do mesmo. 

 Assim, a relação matemática entre eles é a seguinte: 

 PCI = PCS -   2440   (9H + u)       (7) 

 Onde: 

 PCI = poder calorífico inferior, kJ/kg em base seca  

 H = teor de hidrogênio do combustível, kg/kg em base seca, u = teor de umidade do 

 combustível, kg de água/kg de combustível seco. 

 PCS = poder calorífico superior, kJ/kg 
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 O poder calorífico é determinado, no laboratório, através de uma bomba 

calorimétrica com temperatura controlada do banho onde está imersa a bomba em que se 

faz a queima do combustível. O valor determinado nos ensaios é o Poder Calorífico 

Superior. Assim, o Poder Calorífico Inferior é obtido por meio de cálculo, usando-se a 

expressão 7. Para tanto, é necessário se conhecer o teor de hidrogênio do combustível e 

sua umidade.  

 

2.5 DETALHES DOS QUEIMADORES INDUSTRIAIS CONVENCIONAIS PARA 

GASES E LÍQUIDOS E SUA IMPORTÂNCIA NA ANÁLISE DA COMBUSTÃO 

 

DEFINIÇÕES 

 

Queimador ou maçarico é o equipamento que processa a queima do combustível em 

uma fornalha, estando este combustível no estado gasoso, líquido ou sólido. 

A principal função de um queimador é promover uma mistura eficiente entre o ar e o 

combustível, de tal maneira que a chama seja estável e sua aparência uniforme. 

O queimador deve, além de misturar bem, dosar o combustível e o ar em proporções 

que estejam dentro dos limites de flamabilidade para ignição e para uma queima estável. Ele 

deve também garantir que não haverá retorno de chama e nem seu descolamento. 

Naturalmente outros itens são importantes, tais como: 

 

• boa razão de redução de queima (turn-down); 

• facilidade de operação; 

• nível de ruído; 

• emissão de SOx e NOx; 

• emissão de particulados, 

• baixa necessidade de manutenção. 
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Definições de caráter geral. 

 

• Razão de Redução de Queima ou Turn-Down Ratio é uma medida da flexibilidade 

de variação de cargas do queimador. É definido como sendo a razão entre a 

liberação máxima e mínima de calor. Um valor comum para queimador de óleo é 

3/1, o que significa que o queimador é capaz de operar no máximo com até 3 vezes 

a sua capacidade mínima de liberação de calor sem perder estabilidade e 

uniformidade. 

• Ar Primário é o ar que entra no queimador misturado diretamente com o 

combustível. A Figura 4 ilustra bem este ponto para um queimador combinado de 

óleo e gás. 

• Ar Secundário é o ar que entra no queimador pela sua periferia, junto ao bloco 

refratário. Este ar é que dá o formato final do envelope da chama. 

• Retorno de Chama é o fenômeno que ocorre quando a velocidade de propagação 

da chama é maior que a velocidade de saída da mistura ar primário-combustível, 

fazendo com que a chama venha a ocorrer dentro do queimador, tão logo haja 

combustível e ar, e não na distância projetada para o mesmo. Quando isto ocorre, a 

vida útil do queimador é drasticamente reduzida. 

• Descolamento de Chama é o contrário do retorno, isto é, ocorre quando a 

velocidade da mistura combustível-ar é muito maior que a de propagação da 

chama e assim a chama vai acontecer a uma distância grande do queimador. Esta 

também é uma condição altamente indesejável, pois torna a chama muito instável e 

pode também levá-la a incidir sobre partes da fornalha não desejáveis, tais como 

sobre os tubos, levando a problemas operacionais graves. 
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FIGURA 4 AR PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO EM UM 

QUEIMADOR TÍPICO (GARCIA, 2002). 

 
 

• QUEIMADORES DE GÁS 

Os queimadores de gases combustíveis podem ser divididos em aspirantes e de queima 

direta. 

Nos queimadores aspirantes, a maior parte do ar de combustão é aspirada pela expansão 

do gás combustível em um venturi, onde se misturam o ar e o gás combustível. O ar primário 

é função, portanto, da vazão de gás combustível. São queimadores de chama curta, baixa 

capacidade e baixa razão de redução de queima (turn-down ratio). São indicados em caldeiras 

onde é necessário um número de queimadores com uma distribuição de calor homogênea, em 

diferentes condições de tiragem, e nos quais seria complicado o ajuste individual cada vez que 

variasse a carga. São sujeitos a retorno de chama quando operam com cargas reduzidas. As 

Figuras 5 e 6 mostram um queimador aspirante típico. 

Nos queimadores de queima direta, o gás é injetado puro, diretamente na zona de com-

bustão, através de bicos com furos de pequeno diâmetro. Estes queimadores apresentam baixo 

nível de ruído, chamas longas e elevada razão de redução de queima (turn-down). Por outro 

lado, requerem ajustes freqüentes, já que a vazão de ar é função da tiragem e da posição dos 

reguladores. 

Na Figura 7, pode-se ver um queimador direto típico. 
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  FIGURA 5: QUEIMADOR DE GÁS TIPO ASPIRANTE (AIROIL BURNER COMPANY). 

  FONTE (GARCIA, 2002) 

 

 

 

FIGURA 6: QUEIMADOR DE GÁS DO TIPO ASPIRANTE, MOSTRANDO A VISTA 

LATERAL DA CHAMA (AIROIL BURNER COMPANY), (GARCIA, 2002) 
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               FIGURA.7 QUEIMADOR DE GÁS DO TIPO DE QUEIMA DIRETA 

    FONTE:GARCIA, 2002 

 

• QUEIMADORES DE ÓLEO E QUEIMADORES COMBINADOS 

Os queimadores de óleo, simples ou combinados com gás, para serem bem definidos 

devem ser classificados ou descritos quanto aos seguintes aspectos: 

• tipo de nebulização do óleo; 

• tipo de tiragem; 

• posição relativa na fornalha. 

Quanto à tiragem, os queimadores podem ser classificados como: 

• de tiragem natural; 

• de tiragem forçada. 

Quanto à posição, os queimadores podem ser: 

• verticais; 

• horizontais; 

• inclinados; 

• tangenciais. 
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Quanto à nebulização do combustível líquido, eles são classificados em 3 categorias: 

• de nebulização mecânica; 

• de nebulização com vapor; 

• de nebulização com ar. 

Os queimadores de nebulização mecânica são aqueles que usam a energia de pressão 

para transformar óleo em pequenas gotículas, forçando-o através de dispositivos estáticos ou 

com a ajuda de corpos rotativos de alta velocidade de giro que provocam o cisalhamento do 

óleo que flui pelas suas bordas. Estes queimadores exigem pressões de óleo normalmente 

muito altas, na faixa de 1,8 a 7,0 MPa (18 a 70 kgf/cm2). A menos que essas pressões sejam 

usadas, a atomização será imperfeita e a combustão será lenta, causando, até mesmo, inci-

dência e coalescência do óleo nas superfícies da câmara de combustão. 

Os queimadores de nebulização mecânica são bastante usados em virtude de não 

demandarem vapor para nebulização e, conseqüentemente, evitarem a necessidade de se ter 

caldeiras de vapor de média pressão e estação de tratamento de água para caldeira. São muito 

usados nas indústrias de cimento e cal, nos fornos rotativos que trabalham com apenas um 

queimador por forno. 

Os queimadores que são formados apenas por dispositivos mecânicos estáticos, através 

dos quais o óleo é forçado a passar, cisalhando-se, apresentam normalmente razões de 

redução de queima (turn-down ratio) de 3 para 1. 

Os modelos que dispõem de reciclo do óleo da câmara de giro podem operar com razões 

de redução de 6 para l, e, em alguns casos, pode-se conseguir valores de até 10/1. 

Para um queimador de nebulização mecânica trabalhar bem é importante que o óleo 

chegue nele com uma viscosidade baixa. Normalmente se recomenda a faixa de 70 a 150 SSU 

(13 a 32 cst) (MERKLEY, 1997). O valor ideal é função do queimador e é fornecido pelo seu 

fabricante. A nebulização, segundo o prof. Nilo Índio do Brasil, é o principal problema na 

operação dos queimadores de combustíveis líquidos. Na prática, considera-se uma 

nebulização adequada quando 1 cm3 de óleo é transformado em cerca de 10 milhões de 

gotículas. A ignição do óleo, o tempo de combustão, a velocidade de propagação da chama e, 

conseqüentemente, a estabilidade da chama são dependentes do grau de nebulização. 
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 Segundo Índio(2005), o tempo total de combustão dos óleos é dado por: 

 T= K do
2  

Onde: 

K é função de diversas propriedades do combustível que se torna mais alto quanto mais 

pesado for o combustível e do é o diâmetro da partícula de óleo após a nebulização (início da 

queima). 

Logo, quanto menor for o tamanho das partículas de óleo nebulizado, menor será o 

tempo de combustão e, como conseqüência, melhor será a qualidade da chama. Quanto mais 

pesado for o óleo combustível, menor deverá ser o diâmetro das partículas, para compensar o 

aumento K. 

Os queimadores com nebulização de óleo a vapor usam vapor d'água, a média pressão, 

como fluido de nebulização. Nestes queimadores o óleo é dividido em vários jatos passando-o 

por orifícios distribuidores. Estes jatos de óleo são, em seguida, atingidos - normalmente a 

90° - por um fluxo de vapor superaquecido que provoca o cisalhamento do óleo em partículas 

diminutas. As pressões de óleo usadas são, normalmente, moderadas, situando-se na faixa de 

2 a 10 kgf/cm2 manométricos. 

Pode-se fazer uma subdivisão dos queimadores com nebulização a vapor em dois tipos: 

• Tipo de Mistura Externa - em que a mistura óleo-vapor se dá fora do maçarico. Este 

tipo não consegue uma boa nebulização e só é usado em pequenas vazões. Na Figura 8 são 

mostrados esquemas de nebulização externa. 

• Tipo de Mistura Interna - em que a mistura óleo-vapor se dá dentro do queimador em 

uma câmara de mistura. Este é o tipo ideal, conseguindo-se queimadores de ótimo 

desempenho em altas vazões de combustível, formato de chama mais uniforme e estável e 

razões de redução (turn-down ratio) boas. 

Na Figura 9 são mostradas várias configurações usadas para a nebulização de óleo por 

mistura interna. Os queimadores mais sofisticados utilizam as configurações F ou Y. 
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O consumo de vapor de atomização varia com o tipo do óleo, mas fica na faixa de 0,2 a 

0,4 kg de vapor por quilograma de óleo. A tabela 7 apresenta dados típicos de consumo de 

vapor. 

O vapor a ser usado como fluido de nebulização deve ter pressão acima de 0,7 MPa (7 

kgf/cm2), de forma a ter energia suficiente para conseguir um bom cisalhamento do óleo. Na 

verdade, o mais importante é manter o vapor com uma pressão, no maçarico de óleo, de 0,15 a 

0,20 MPa (l,5 a 2,0 kgf/cm2) acima da pressão do óleo no bico.Para isto, é imprescindível que 

se use um controlador de pressão diferencial (óleo/vapor) que irá garantir, durante todo o 

tempo, o diferencial de pressão citado. 

 

FIGURA 8: NEBULIZAÇÃO DE ÓLEO COM VAPOR DO TIPO EXTERNA 

(GARCIA, 2002) 

 

 

FIGURA 9: CONFIGURAÇÕES DE NEBULIZAÇÃO DE ÓLEO POR MISTURA 

INTERNA. (GARCIA, 2002) 
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O ideal é usar vapor superaquecido, mas é também possível utilizar-se vapor saturado, 

desde que não haja presença de condensado no queimador. 

A faixa de viscosidade ideal do óleo para um queimador com nebulização a vapor é de 

150 a 300 ssu (32 a 64 cst) no bico do mesmo. Porém, é preferível adotar uma faixa estreita 

(32 a 45 cst) no caso de não se dispor desta informação por parte do fabricante do maçarico. 

 

 

TABELA 7 CONSUMO TÍPICO DE VAPOR DE NEBULIZAÇÃO PARA VÁRIOS TIPOS DE 

COMBUSTÍVEIS. 

COMBUSTÍVEIS 

 

CONSUMO DE VAPOR 

kg/kg de combustível 

 Piche 

 

0,30 

 Óleo BunkerC Óleo 2 

 

0,23-0,25 

 Gasóleo 

 

0,20 

 Nafta Óleos 7 e 8 

 

0,17-0,40 

 FONTE: GARCIA, 2002 

 

Alguns tipos de queimadores poderão exigir viscosidades de óleo ainda mais baixas, e é 

fundamental para uma boa queima, sem riscos nem emissão excessiva de particulados, a 

observância desta viscosidade. 

Os queimadores com nebulização a vapor são largamente utilizados na indústria de 

refinação de petróleo, na petroquímica e na indústria química de modo geral. 

Os queimadores de nebulização a ar usam ar comprimido, de pressões baixas a modera-

das, como fluido nebulizante do óleo combustível. Geralmente são queimadores de pequeno 

porte e utilizados em instalações que não tenham suporte operacional e de manutenção 

qualificados. Por exemplo, em pequenas caldeiras flamotubulares de hotéis, hospitais ou 

pequenas indústrias. 



 
40 

 

 
 

Nestes casos, normalmente, se usam óleos leves como querosene, diesel ou óleo 1A/1B 

como combustíveis para estes queimadores. 

O uso de ar pressurizado por compressores (nível de pressão acima de 100 kPa ~ l 

kgf/cm2 manométrico) não é econômico. É normal se usarem sopradores de ar (ventiladores) 

para suprir ar de nebulização a pressões da ordem de 20 kPa (~ 0,2 kgf/cm2 manométrico).  

De modo geral, o ar pressurizado corresponde a apenas 30 a 60% do ar necessário para 

a queima e se constitui no ar primário. O restante do ar é fornecido por tiragem natural. 

 

• QUEIMADORES APENAS DE ÓLEO COMBUSTÍVEL 

 

Os queimadores que trabalham apenas com óleo combustível têm um bloco refratário 

em torno da entrada do óleo. As funções deste bloco são: 

a) criar uma região de alta temperatura, através da irradiação de calor, de modo a iniciar 

a vaporização das gotículas de óleo e facilitar a combustão (Figura 10); 

b) ajudar a moldar o envelope da chama direcionando o ar de queima. 

Estes queimadores podem ser de vários tipos: de tiragem natural ou forçada, de chama 

cônica ou chata. Entretanto, os princípios básicos de funcionamento são os mesmos. 

Alguns cuidados são fundamentais para o bom desempenho destes queimadores, além 

de uma correta nebulização do óleo e de uma boa distribuição do ar de queima. Estes cuidados 

dizem respeito à posição da lança de óleo, aos ângulos e estado de manutenção dos furos do 

bico queimador. Caso os furos do bico estejam com rebarbas internas, arrombados ou semi-

obstruídos por coque, a nebulização do óleo será prejudicada e a queima não se processará 

com eficiência, ocorrendo derramamento de óleo, má queima e/ou coqueamento do restante 

do bico do queimador. 
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 FIGURA 10: O BLOCO REFRATÁRIO COLIMA O CALOR, PROVENIENTE DA 

 CHAMA, FORMANDO UMA REGIÃO ELIPSOIDAL DE ALTA 

 TEMPERATURA.  

 FONTE: GARCIA, 2002 

 

 

O cone de óleo nebulizado, já em combustão, deve ser tangente ao bloco refratário 

primário. Assim, assegura-se uma condição ideal de mistura das partículas de óleo com o ar 

de queima. Se a lança estiver posicionada muito para cima (Figura 11), o cone de óleo 

nebulizado não será tangente ao bloco e se terá ar passando entre o cone de chama e o bloco, 

não se misturando, portanto, com o combustível. Este ar fará falta para a chama e levará à 

formação de chama mais longa, pois o oxigênio insuficiente só irá encontrar o combustível já 

dentro da câmara do forno, mesmo assim em condições pobres de mistura. 
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FIGURA 11: POSICIONAMENTO MAIS ALTO DA LANÇA DE ÓLEO, 

EM UM FORNO DE QUEIMADORES VERTICAIS, LEVANDO A 

PROBLEMAS NA QUEIMA.  

FONTE: GARCIA, 2002 

 

Quando, ao contrário, a lança estiver retraída, (Figura 12) numa posição mais baixa que 

a de projeto, o cone de óleo nebulizado irá incidir sobre as paredes do bloco refratário. Esta 

incidência acarretará a coalescência do óleo, que então escorrerá, na forma líquida, pelo 

bloco. Neste caso, o óleo poderá se derramar na caixa de ar do forno ou se acumulará nas 

partes baixas do queimador. Assim, poderá causar acidentes ao operador do forno que, ao 

abrir os visores existentes sob o queimador vertical, terá o óleo quente derramado sobre ele. 

Naturalmente, o óleo poderá também entrar em combustão na caixa de ar do forno, se o 

queimador for de tiragem forçada, ou se incendiar sob o forno quando for de tiragem natural. 

Outra possibilidade de montagem errada da lança é representada na Figura 13. Neste 

caso, a lança está montada fora da posição vertical ou está empenada. Então, ocorrerá 

incidência de óleo em uma região do bloco refratário e passagem de ar "falso" na região 

oposta, isto é, passagem de ar não prevista no projeto. 



 
43 

 

 
 

Em todas estas circunstâncias, o posicionamento errado da lança leva a situação de alto 

risco. 

 

 

 FIGURA 12: LANÇA POSICIONADA ABAIXO DA POSIÇÃO  

 CORRETA EM UM FORNO DE QUEIMADORES VERTICAIS.  

 FONTE: GARCIA, 2002 

 

 

 FIGURA 13: QUEIMADOR MONTADO ERRADAMENTE COM A  

 LANÇA DE ÓLEO POSICIONADA INCLINADA OU EMPENADA.  

 FONTE: GARCIA, 2002 
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FIGURA 14: QUEIMADOR COM BAIXO DIFERENCIAL DE 

PRESSÃO AR-ÓLEO, ACARRETANDO A MÁ NEBULIZAÇÃO DO 

ÓLEO E A CONSEQÜENTE FORMAÇÃO DE FAGULHAS. ESTE 

PROBLEMA PODE LEVAR A ESCORRIMENTO DE ÓLEO. 

FONTE: GARCIA ,2002. 

 

 

 

FIGURA 15: QUEIMADOR OPERANDO COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO 

VAPOR DE NEBULIZAÇÃO – ÓLEO MUITO ALTO, ACARRETANDO CHAMA 

INSTÁVEL E, EVENTUALMENTE, ENTRECORTADA. 

FONTE: GARCIA, 2002 
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FIGURA 16: QUEIMADOR COM FALTA DE AR PRIMÁRIO. COMO 

PODE SE OBSERVAR, A PARTE SUPERIOR DA CHAMA ESTÁ 

ESCURA, DEVIDO À GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAL 

PARTICULADO (FUMAÇA) FORMADO.   

FONTE: GARCIA , 2002 

 

 

FIGURA 17: QUEIMADOR PARCIALMENTE OBSTRUÍDO LEVANDO 

A UMA CHAMA DE ÓLEO MUITO CURTA.  

FONTE: GARCIA, 2002 
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FIGURA 18: QUEIMADORES HORIZONTAIS, SENDO QUE O DA 

PARTE DE CIMA DA FOTO ESTAVA COM OS FUROS DE ÓLEO 

MUITO ABERTOS, LEVANDO A UMA LIBERAÇÃO EXCESSIVA 

DE ÓLEO, O QUE FEZ COM QUE A CHAMA ATINGISSE A 

PAREDE REFRATÁRIA OPOSTA AO QUEIMADOR E SUBISSE 

POR ELA. OBSERVA-SE TAMBÉM A GRANDE QUANTIDADE 

DE FUMAÇA PRESENTE, POIS NÃO HÁ AR SUFICIENTE PARA 

QUEIMAR O EXCESSO DE ÓLEO LIBERADO PELO 

QUEIMADOR  

FONTE: GARCIA, 2002 

 

 

     FIGURA 19: FORNO COM QUEIMADORES HORIZONTAIS,  

    MOSTRANDO DESCOLAMENTO DE CHAMA DE ÓLEO, COM  

    DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO PISO DO FORNO. ESTA É UMA 

    SITUAÇÃO DE ALTO RISCO, POIS PODE LEVAR A FORMAÇÃO DE 

    MISTURA EXPLOSIVA NO INTERIOR DO FORNO E OCASIONAR 

    ACIDENTE DE GRAVES PROPORÇÕES. 

     FONTE: GARCIA, 2002 
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• QUEIMADORES DE QUEIMA COMBINADA 

O uso de queimadores combinados, isto é, que permitem queimar gás e óleo, é muito 

usual em refinarias e petroquímicas. Na Figura 20, vêem-se os principais componentes de um 

queimador combinado. Normalmente estes queimadores são projetados para trabalhar 

queimando apenas um combustível de cada vez. Deve-se evitar a queima simultânea de óleo e 

gás porque o gás, por queimar mais rapidamente, usa boa parte do ar primário e atrapalha a 

queima do óleo, exatamente por diminuir o ar primário disponível para o óleo, causando 

chamas mais longas e com o envelope de chama não tão uniforme quanto deveria ser. 

Entretanto, muitas vezes estes queimadores operam com queima simultânea dos dois 

combustíveis, embora não seja recomendado. 

Estes queimadores, em virtude da necessidade de criar uma zona de alta temperatura, 

possuem um bloco refratário, ao redor da entrada de óleo combustível, chamado de bloco 

primário. O bloco refratário secundário tem como função promover a mistura do ar secun-

dário com o gás e conformar adequadamente o envelope da chama, seja ela resultante da 

combustão de gás ou de óleo. Este tipo de queimador pode possuir controles independentes 

para o ar primário e para o ar secundário, como é o caso da caldeira objeto de estudo. Quando 

queimar apenas o óleo, os controles de ar secundário devem ficar fechados. 

 

 

FIGURA 20: PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM 

QUEIMADOR COMBINADO  

FONTE: GARCIA, 2002. 
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Os bicos de gás se distribuem ao redor do bloco refratário primário em número variável, 

podendo chegar a 8 ou mais bicos por queimador. Quando operando com gás, o registro de ar 

secundário deverá permanecer aberto. 

A perda de carga do ar de combustão nestes queimadores é normalmente baixa, situan-

do-se na faixa de 5 a 15 mm de coluna de água. De modo geral, a razão de redução de queima 

destes queimadores é baixa. Valores típicos são de 3:1 para o óleo e 5:1 para o gás 

combustível. 

• CRITÉRIOS DE PROJETO E SELEÇÃO DE QUEIMADORES 

 

No projeto e/ou na seleção de queimadores é fundamental se estabelecer ou verificar os 

seguintes parâmetros: 

• excesso de ar para a combustão; 

• liberação de calor de cada queimador; 

• distância entre os queimadores; 

• pressões disponíveis de óleo e gás; 

• consumo e nível de pressão do fluido de nebulização do óleo. 

A emissão de poluentes - especialmente particulados e NOx – é um ponto de grande 

importância no dimensionamento. Os queimadores convencionais de óleo ou de gás, 

normalmente, apresentam níveis relativamente altos de emissão de NOx e este aspecto será, 

provavelmente, um limitante ao seu uso em regiões desenvolvidas no futuro. Como descrito 

no tópico sobre operações preventivas à emissão de NOx,

• escoamento dos gases dentro da chama, que influi no NO térmico. 

 o teor de NO nos gases de 

combustão é função de vários parâmetros, tais como: 

• teor de nitrogênio do combustível, que influencia o NO combustível; 

• excesso de ar, que influencia o NO térmico; 

• temperatura da fornalha, que influencia o NO ativo; 
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O fabricante do queimador, normalmente, dispõe de curvas, como as mostradas na 

Figura 21, que fornecem a emissão de NOx para alguns combustíveis e para cada modelo de 

queimador.Pode-se observar que o teor de NO nos gases de combustão, de modo geral, 

aumenta com o excesso de ar. Também o uso de combustíveis mais viscosos leva a maiores 

emissões de NOx

 

FIGURA 21: CURVAS DE EMISSÃO DE NO

, já que o teor de nitrogênio no óleo é tanto maior quanto mais pesado for o 

combustível. 

Também deve ser verificado o nível de emissão de ruído pelo queimador, uma vez que 

determinados modelos podem apresentar valores bastantes altos e, sempre que possível, o 

barulho deve ser minimizado de forma a tornar o ambiente de trabalho mais saudável e 

agradável, a legislação determina o nível máximo de 85dB para cada 8h de trabalho. O 

fabricante do queimador pode fornecer as curvas de emissão de ruído em função da liberação 

de calor proporcionado pelo mesmo. A Figura 22 mostra um conjunto típico de curvas deste 

tipo. 

 

X

FONTE: GARCIA, 2002. 

 EM UM QUEIMADOR 

COMBINADO TÍPICO.  
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O excesso de ar é a quantidade de ar adicionado, além da estequiométrica, que se 

introduz nos queimadores, de modo a se ter a certeza de que todo o combustível foi queimado, 

deixando teores desprezíveis de monóxido de carbono e carbono livre nos gases de combustão 

efluentes da fornalha. 

 O excesso de ar mínimo necessário depende de vários fatores, dentre os quais os mais 

importantes são: 

• combustível utilizado; 

• pressão disponível do combustível; 

• perda de carga disponível do lado do ar; 

• projeto do queimador. 

Normalmente os queimadores convencionais demandam de 15 a 20% de excesso de ar 

para a queima de gás combustível e de 20 a 30% para a queima de óleo. O excesso de ar cai 

dramaticamente nos queimadores de alta intensidade a ar forçado. O uso de excessos de ar 

muito altos leva a custos maiores devido à necessidade de se ter que aquecer este excesso até 

a temperatura de saída dos gases de combustão. Além disso, quanto maior o excesso de ar, 

maior será também a emissão de NOx. Assim, deve-se sempre procurar operar os 

queimadores com o menor excesso de ar possível conforme pode ser observado no teste de 

combustão da caldeira objeto de estudo no CAP. 4, item 2.  

A distribuição homogênea do ar em volta de um queimador, e de forma equalitária para 

todos os queimadores de um mesmo forno ou caldeira, é fundamental para se evitar má 

queima ou excessos de ar em uns e falta em outros. Para isto, deve-se usar baixas velocidades 

de escoamento de ar na entrada de cada queimador e nos dutos e caixa de ar dos fornos ou 

caldeiras. Por outro lado, na saída do queimador deve apresentar alta turbulência de modo a se 

obter grande eficiência da mistura ar-combustível, minimizando-se, assim, a exigência de 

excesso de ar e promovendo-se uma queima com chama mais curta. Entretanto, a turbulência 

na saída do queimador também não pode ser excessiva, pois, se for o caso, pode ocorrer 

apagamento da chama. 
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    FIGURA 22: CURVAS TÍPICAS DE EMISSÃO DE RUÍDO POR  

    QUEIMADOR UNIMAX AIROIL  

    FONTE: GARCIA, 2002 

 

A perda de carga do ar nos queimadores é um dado fundamental no cálculo da tiragem, 

seja ela natural ou forçada. O fabricante do queimador está apto a fornecer este valor em 

função da liberação de calor para cada modelo de queimador que dispõe, a exemplo das 

curvas mostradas na Figura 23. 

Quando se usam queimadores com nebulização do combustível líquido por ar ou vapor, 

é necessária especial atenção para as condições de suprimento e controle do fluido de 

nebulização. Tanto o ar quanto o vapor deverão ser secos, isto é, isentos da presença de 

umidade, e filtrados imediatamente antes de entrarem nos queimadores de forma a garantir 

que não haverá arraste de resíduos ou óxidos de tubulação, que poderiam obstruir os orifícios 

dos bicos de nebulização. A pressão do fluido de nebulização deverá ser mantida acima da 

pressão de óleo, através de um controlador de pressão diferencial que mantenha o diferencial 

de pressão entre 15 a 20 kPa (1,5 a 2,0 kgf/cm2). Este diferencial é fundamental. Caso ele 

esteja abaixo de 15 kPa (1,5 kgf/cm2), poderá haver má nebulização do óleo acarretando 

chamas longas e queima deficiente. Se o diferencial for acima de 20 kPa (2,0 kgf/cm2), a 

vazão de vapor ficará excessiva e a chama poderá se tornar instável, podendo ficar até mesmo 

pulsante. Os queimadores convencionais normalmente consomem de 0,2 a 0,4 kg de vapor de 

nebulização por quilograma de óleo queimado. A Figura 24 ilustra as situações possíveis de 

qualidade da queima influenciada pela nebulização. 
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FIGURA 23: PERDA DE CARGA TÍPICA NA TIRAGEM EM QUEIMADORES 

COMBINADOS E QUEIMADORES DE ÓLEO (UNIMAX AIROIL). 

FONTE: GARCIA, 2002 

 

 

 

FIGURA. 24 INFLUÊNCIA DO VAPOR DE NEBULIZAÇÃO NA QUEIMA.  

FONTE: GARCIA, 2002. 
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 Ao se especificar o número de queimadores para serem instalados em um forno ou 

caldeira, deve-se considerar uma folga de capacidade de liberação de calor em relação ao 

valor de demanda normal.  

Esta folga de capacidade visa permitir uma operação eficiente do equipamento na 

ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos: 

• retirada de um queimador para manutenção; 

• seção de convecção do equipamento suja; 

• equipamento com infiltração excessiva de ar falso pela sua chaparia; 

• quando o forno ou caldeira estiver com excesso de ar elevado; 

• interrupção de operação do sistema de pré-aquecimento de ar mantido o equipamento 

 com carga térmica alta. 

Recomendam-se as folgas mínimas da tabela 8 (COMINO1

NÚMERO E QUEIMADORES DA 

CALDEIRA 

, 1991). Observe-se que se os 

queimadores forem combinados - gás e óleo - estas folgas devem ser aplicadas a apenas um 

dos combustíveis. Folgas demasiadas, que levem à obrigatoriedade de se operar o forno 

constantemente com queimadores apagados, devem ser evitadas. 

 

 

TABELA 8. FOLGAS A SE ADOTAR NA CAPACIDADE DE LIBERAÇÃO DE CALOR. 

% SOBRE A LIBERAÇÃO 

NORMAL DE CALOR 

 
Até 5 25 

 
6 ou 7 

 

20 

 
8 ou mais 

 

15 

 
      FONTE: COMINO,1991 
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As distâncias entre queimadores, e entre estes e os tubos e paredes dos fornos, devem 

obedecer aos valores mínimos (COMINO, 1991) das tabelas 9 e 10, de modo a não haver 

problemas de incidência de chama nos tubos, suportes e refratários, incluindo as paredes 

defletoras. 

 

 

TABELA 9. DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA QUEIMA DE GÁS. 

LIBERAÇÃO 
MÁXIMA(Gcal/h) 

 

D1(m) D2(m) 

 

D3(m) 

 

D4(m) 

 
0,5 

 

2,1 

 

0,6 

 

0,5 

 

2,4 

 
1,0 

 

3,0 

 

0,8 

 

0,6 

 

3,7 

 
1,5 

 

4,0 

 

0,9 

 

0,8 

 

4,9 

 
2,0 

 

4,9 

 

1,1 

 

0,9 

 

6,1 

 
2,5 

 

5,8 

 

1,2 

 

1,1 

 

7,3 

 
3,0 

 

6,7 

 

1,4 

 

1,2 

 

7,9 

 
3,5 

 

7,6 

 

1,5 

 

1,4 

 

8,5 

 
FONTE: GARCIA, 2002 

 

Na tabela 9 tem-se: 

D1-Distância vertical aos tubos ou refratários do teto (somente para queima vertical). 

D2-Distância horizontal entre a linha de centro do queimador e a linha de centro dos 

tubos da parede, para queima vertical (para queima horizontal a distância deve ser 50% 

maior). 

D3-Distância horizontal entre a linha de centro do queimador e as paredes refratárias 

desprotegidas.  

D4-Distância entre queimadores opostos (só para queima horizontal). 

Nota: Gcal = 109 cal 
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TABELA 10. DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA QUEIMA DE ÓLEO OU QUEIMA COMBINADA.  

LIBERAÇÃO MÁXIMA 

Gcal/h 

 

D1(m) 

 

D2(m) 

 

D3(m) 

 

D4(m) 

 
1,0 

 

3,7 

 

0,8 

 

0,6 

 

4,9 

 
1,5 

 

4,9 

 

1,0 

 

0,8 

 

6,7 

 
2,0 

 

6,1 

 

1,1 

 

0,9 

 

8,5 

 
2,5 

 

7,3 

 

1,3 

 

1,1 

 

9,8 

 
3,0 

 

8,5 

 

1,4 

 

1,2 

 

11,0 

 
3,5 

 

9,8 

 

1,6 

 

1,4 

 

12,2 

 
FONTE: GARCIA, 2002 

Naturalmente é sempre conveniente verificar se as dimensões da câmara de combustão 

da caldeira ou forno estão coerentes com o diâmetro e o comprimento da chama 

proporcionada pelo queimador que se adquiriu. Para isto, basta solicitar ao fabricante do 

queimador o fornecimento de curvas dos tipos das mostradas na Figura 25. Com estes dados 

em mãos e o valor da liberação de calor de projeto ter-se-á o diâmetro da chama e o seu 

comprimento. 

 

 

 

FIGURA 25: CURVAS TÍPICAS DE COMPRIMENTO DE CHAMA VERSUS 

LIBERAÇÃO DE CALOR (QUEIMADOR UNIMAX AIROIL). FONTE: GARCIA, 

2002. 
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2.6 QUEIMADORES LOW-NOX 

 Estes queimadores foram desenvolvidos a partir da crise energética de 1973, visando 

queimar eficientemente combustíveis extra-pesados e buscando a redução do nível de 

emissões de NOx. São queimadores de última geração com modelos disponíveis por todos os 

grandes fabricantes mundiais de queimadores. Pode-se também chamar estes equipamentos de 

queimadores de baixo NOX, de alta intensidade, de ar forçado, etc. Estas denominações se 

equivalem e são usadas em função da característica que cada um procura ressaltar. 

Talvez a principal característica destes queimadores seja o fato de operarem com ex-

cessos de ar extremamente baixos: 2% quando queimando gás natural e até 10 a 15% quando 

operando com resíduo asfáltico. 

Como decorrência do uso de baixíssimo excesso de ar, estes queimadores reduzem 

significativamente a geração de NOx e a formação de SO3 a partir de SO2. 

Estes queimadores têm ainda características especiais, tais como uma alta razão de 

redução de capacidade (turn-down ratio), podendo atingir 10:1. Normalmente, operam com 

pressões de ar de queima bastante altas, quando comparadas com as demandadas pelos 

queimadores convencionais, não sendo possível o seu funcionamento em tiragem natural. A 

faixa típica de pressão de ar, na caixa de ar, é de 100 a 300 mm de coluna de água. 

Os queimadores de alta eficiência, normalmente, podem chegar a capacidades de libe-

ração de calor muito altas, havendo modelos desde 6 Gcal/h até 140 Gcal/h (desde 600 kg/h 

até 14 t/h de óleo combustível). 

A adoção deste tipo de queimador deve levar em conta seu custo de investimento ─ bem 

mais alto que o dos queimadores convencionais ─ versus a menor quantidade necessária de 

equipamentos para uma dada liberação de calor e a menor emissão de poluentes que eles 

proporcionam. 

Pode-se dividir os queimadores Low-NOx em duas categorias: os de recirculação interna 

de gases de combustão e os de recirculação externa. 
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• QUEIMADORES COM RECIRCULAÇÃO INTERNA 

 

Estes queimadores se caracterizam por terem um escoamento rotativo altamente tur-

bulento na chama, de tal forma que ocorre a reciclagem de parte dos gases de combustão no 

interior da mesma. 

Estes queimadores são bem mais complexos, construtivamente, que os convencionais e 

não têm blocos refratários primário e/ou secundário. As Figuras 26 e 27 mostram um destes 

queimadores. Também o bico injetor de óleo é bastante elaborado, conforme se vê na Figura 

28. 

 

 

 

FIGURA 26: QUEIMADOR DE AR FORÇADO DE ALTA EFICIÊNCIA 

(PILLARD). FONTE: GARCIA, 2002. 
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Nestes queimadores há uma nebulização mista: mecânica e, posteriormente, com o auxílio de um 

fluido de nebulização que pode ser vapor ou ar. Por isto, o nível de pressão do óleo combustível é 

geralmente alto, da ordem de 2,0 MPa (~20 kgf/cm2

 

FIGURA 27: VISTA GERAL DE UM QUEIMADOR COMBINADO DE ALTA 

EFICIÊNCIA DE RECIRCULAÇÃO INTERNA. FONTE: GARCIA, 2002. 

 

  

 

). Como a maior parte de energia de pressão do 

óleo é usada na seção de nebulização mecânica, a pressão do fluido auxiliar (vapor) pode ser bem 

menor que a do óleo, como mostrado na figura 29. Além disso, o consumo deste fluido auxiliar é muito 

pequeno: da ordem de 4% da vazão de óleo combustível. 
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FIGURA. 28: VISTA EXPLODIDA DE UM BICO DO QUEIMADOR ZV2 DE AR 

FORÇADO DA PILLARD. FONTE: GARCIA, 2002      

 

 

A chama nestes queimadores é composta por 3 zonas, conforme mostrado na Figura 30: 

• zona de pré-combustão e pré-gaseificação; 

• zona de retrocombustão; 

• zona de combustão propriamente dita. 

 

FIGURA 29: CURVAS DE PRESSÃO DO FLUIDO AUXILIAR EM 

FUNÇÃO DA PRESSÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL NO 

QUEIMADOR GRC PILLARD. FONTE: GARCIA, 2002. 
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FIGURA 30: ESQUEMA DA CHAMA DE UM QUEIMADOR COM 

RECIRCULAÇÃO INTERNA DE GASES DE COMBUSTÃO. FONTE: 

GARCIA, 2002. 

 

 

O ar de queima é dividido em 2 partes: uma passa pelo turbulador ou rosácea, 

adquirindo um movimento rotativo forte, que também faz com que a mistura de ar primário e 

óleo pulverizado girem. O restante passa pelo direcionador de ar, em um fluxo axial ao 

queimador, moldando o envelope da chama. 

Na zona de pré-combustão e pré-gaseificação se processa um grande pré-aquecimento 

da mistura ar-combustível levando ao craqueamento térmico do combustível. A chama nesta 

região é cônica e escura, com falta de ar, o que impede a formação de NOx e a oxidação do 

SO2 a SO3. 

Na zona de retrocombustão, o turbilhão causado pelo turbulador (ou rosácea) leva à 

formação de um redemoinho toroidal em volta do bico de óleo do queimador, trazendo de 

volta parte dos gases semi-queimados para encontrar com um grande excesso de ar. Isto faz 

com que esta zona seja oxidante, clara e forte emissora de luz ultravioleta. 

Finalmente, a zona de combustão propriamente dita é ligeiramente oxidante, ou mesmo 

neutra, e se estende pelo restante da chama de forma homogênea. 
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O diâmetro do turbulador (rosácea) e do direcionador de ar são parâmetros de projetos 

variáveis. Logo, variando-os, pode-se também obter diferentes formatos e tamanhos de 

chama, de forma a adaptar os queimadores às dimensões da câmara de combustão do forno ou 

da caldeira. Assim, conforme esquematizado na Figura 31, obtém-se vários tipos de chamas. 

 

 

FIGURA 31: FORMATOS DE CHAMAS COM QUEIMADOR DE RECIRCULAÇÃO 

INTERNA DE CHAMA. FONTE:GARCIA, 2002. 

 

 

Observa-se que o comprimento da chama é também influenciado pelo tipo de 

combustível, pela posição do queimador (horizontal ou vertical) e pela perda de carga do ar 

no queimador. 
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Segundo Garcia(2002), a PILLARD fornece, como exemplo, os seguintes fatores 

multiplicativos de correção dos comprimentos de chama teóricos dados em suas curvas para 

os queimadores GRC: 

a) queima de 50% de gás e 50% de óleo: 1,20; 

b) queima de óleo decantado de craqueamento: 1,26 a 1,44; 

c) queimador em posição vertical, em função da perda de carga do ar no queimador 

conforme Figura 32; 

d) queimador em posição horizontal, em função da perda de carga do ar no queimador: 

• com 50% de gás e 50% de óleo: 1,08 a 1,14; 

• com óleo decantado de craqueamento: 1,13 a 1,37. 

 

FIGURA 32: FATOR MULTIPLICATIVO DO COMPRIMENTO DE CHAMA EM 

POSIÇÃO VERTICAL. FONTE:GARCIA, 2002. 
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FIGURA 33: CHAMA NA POSIÇÃO HORIZONTAL COM ASCENÇÃO NA SUA 

PONTA. FONTE:GARCIA, 2002. 

 

 

No caso do queimador estar na posição horizontal, conforme a caldeira do estudo de 

caso, a chama poderá ficar curva para cima, conforme Figura 33. 

O nível de emissão de poluentes nesses queimadores é mais baixo que o nível de 

emissão dos convencionais, como já foi citado. As Figuras 34 e 35 mostram as emissões de 

particulados e de NOx típicos para um queimador Low-NOx queimando óleo combustível 

com teor de 0,3% de nitrogênio.  
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FIGURA. 34: EMISSÃO DE NOX

 

FIGURA 35: EMISSÃO DE PARTICULADOS COM QUEIMADOR DE AR FORÇADO (TIPO 

GRC PILLARD). FONTE:GARCIA, 2002. 

  

 NA QUEIMA DE ÓLEO EM QUEIMADOR 

DE AR FORÇADO (PILLARD-ZV2). FONTE: GARCIA, 2002. 
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• QUEIMADORES COM RECIRCULAÇÃO EXTERNA 

 

Os queimadores cuja recirculação de gases de combustão é feita captando estes gases da 

câmara de combustão e retornando-os para o queimador, em mistura com o ar, podem ser 

chamados de queimadores com recirculação externa ou com recirculação discreta de gases de 

combustão. A forma de se fazer este tipo de recirculação pode ser mais bem visualizada na 

Figura 41.  

Uma foto de um queimador deste tipo é mostrada na Figura 36. A recirculação dos 

gases pode também ser feita diretamente via mistura na caixa de ar (plenum) do forno ou 

fornalha da caldeira. Entretanto, esta forma de promover a mistura é um pouco mais difícil, e 

cuidados devem ser tomados para um bom projeto dos dutos de ar e/ou plenum de forma a se 

obter uma mistura homogênea, com boa distribuição para todos os queimadores de um mesmo 

equipamento. 

 

FIGURA 36: QUEIMADOR LOW-NOX, INCORPORANDO 3 CORRENTES 

DE RECIRCULAÇÃO EXTERNA DE GASES DE COMBUSTÃO FONTE: 

GARCIA, 2002. 
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FIGURA 37: QUEIMADOR DE ALTA EFICIÊNCIA COM RECIRCULAÇÃO 

EXTERNA DE GASES DE COMBUSTÃO (AIROIL FLAREGAS). FONTE: 

GARCIA, 2002. 

 

 

Esses queimadores trabalham com excessos de ar baixíssimos e levam a redução nas 

emissões de NOx

  

FIGURA 38: CURVAS TÍPICAS DE DESEMPENHO DE UM QUEIMADOR LOW-NO

 de até 75% em comparação com a queima convencional, conforme pode ser 

visto na Figura 38. 

 

 

X EM 

COMPARAÇÃO COM UM CONVENCIONAL. FONTE: GARCIA,2002 
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A empresa Mitsubishi, que desenvolveu queimadores de baixa emissão de NOx

 

FIGURA 39: CURVAS DE EMISSÃO DE QUEIMADORES PM PARA 

ÓLEO E GÁS. FONTE: MITSUBISHI, 2002. 

 

 

A Figura 39 mostra que a combustão ocorre em duas diferentes zonas de mistura de 

combustível-ar: na mistura rica combustível-ar (valor do NO

, em 

uma de suas publicações (Gas/Oil PM Burner, 2002) demonstra o funcionamento do sistema: 

 

 

x em C1) e na mistura pobre de 

combustível (valor do NOx em C2), com a mesma razão de excesso de ar “X” para um 

queimador convencional. Assim, o valor médio de emissão de NOx, ponto C (valor médio de 

C1 e C2), é notadamente baixo em relação às tecnologias de combustão convencionais. Esse 

levantamento pode ser feito em combustíveis gasosos, onde a reação de combustão se dá sob 

condições de pré-mistura em ambas as possibilidades de mistura de combustível rica e pobre, 

então o valor de NOx

Com combustíveis líquidos, entretanto, a combustão ocorre sob condições de chama 

difusa numa mistura rica de combustível de forma a manter a estabilidade da queima. Assim, 

o valor de emissão de NO

 se reduz até o ponto C.   

x é mostrado no ponto C. 
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Com o queimador de Low-NOx para carvão (Figura 40), o valor da emissão de NOx cai 

da razão de ar primário/carvão para a região onde a razão está entre 3 e 4 (kg/kg de carvão), 

onde se divide em 2 correntes de diferentes razões combustível/ar, C1, rico em carvão, e C2 

região pobre em carvão, queimando separadamente. O valor da emissão de NOx de um 

queimador PM em relação ao total será ponderado, isto é, a emissão em C1 e C2 será 

obviamente menor que em Co,

 

FIGURA 40: CURVA DE EMISSÃO DE NO

 onde a emissão é proveniente de uma queima não estagiada, 

sistema convencional. 

 

 

X DE UM QUEIMADOR A CARVÃO. 

FONTE: MITSUBISHI, 2002. 

 

 

Outro sistema desenvolvido pela empresa Mitsubishi, o MACT, permite a redução da 

emissão de NOx com o retorno dos gases para a fornalha conforme Figura 41. 
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 FIGURA 41:MITSUBISHI ADVANCED COMBUSTION TECHNOLOGY.

 FONTE: MITSUBISHI, 2002. 

A reação básica: 

   (8) 

 As características desse sistema são: 

• aplicação a todos os combustíveis fósseis; 

• sem custos operacionais adicionais; 

• sem emissão adicional de substâncias ao meio ambiente; 

• sem alteração da eficiência da caldeira; 

• combustão na fornalha boa, estável e segura. 

Níveis de emissão de NOx com a tecnologia do PM burner e o MACT: 

  Gas PM + MACT – 10~20 ppm 

  Óleo PM + MACT – 40~80 ppm  

  Carvão PM + MACT – 60~150ppm 
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CAPÍTULO 3 

 

 

SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR ESTUDADO. 

 

3.1 ANÁLISE CLIMATOLÓGICA NO ENTORNO DA BAIXADA FLUMINENSE. 

 

 De acordo com o relatório do Consórcio de Universidades do Estado do Rio de Janeiro 

(2000), os mecanismos de circulação atmosférica que atuam na Bacia Aérea III e entorno são, 

de modo geral, os mesmo que atuam no Galeão e na Baixada Fluminense, tendo como 

referência secundária a estação de São Bento. A estação de Xerém, pouco mais distante, 

apresenta algumas características particulares, entretanto deve ser levada em consideração 

para análise da região da Baixada. 

Climatologicamente, a área correspondente a Baixada Fluminense nos municípios de 

Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e parte de Nova Iguaçu, em seus ramos 

superficial e aéreo, apresentam as seguintes características: 

• ventos predominantes aproximadamente, de sul-sudeste; 

• significativa frequência de calmarias, sobretudo no inverno e nos períodos noturnos; 

• predominância de relativa estabilidade atmosférica; 

• sujeita à influência de brisas marítimas no verão; 

• sujeita à ocorrência temporária de brisas terrestres nas madrugadas de verão; 

• sujeita à influência de frentes frias, linhas de instabilidade e frentes quentes, 

notadamente no verão; no inverno, apenas as frentes frias são capazes de ocasionar 

precipitações; 

• formação de pronunciados bancos de nevoeiros e névoa principalmente nas manhãs e 

tardes de inverno, respectivamente; 

• sujeita à instabilidade (chuvas, trovoadas e rajadas), de caráter local e passageiro, nas 

tardes-noites de verão; 

• marcha anual de temperatura regulada com os efeitos sazonais; 

• regime pluviométrico anual ajustado ao da região, com " verão chuvoso" e "inverno 

pouco chuvoso ou seco"; 

• sujeita à variações diurnas e transientes de nebulosidade; 
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• vizinhança com valores relativamente elevados de umidade relativa do ar, inclusive na 

camada de ar mais baixa. 

 A região da Baixada Fluminense, contornada em vermelho na Figura 42 corresponde a 

Bacia AÉREA III do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 
FIGURA 42: BACIA AÉREA III, CONTORNO EM VERMELHO. FONTE: FEEMA 

  

 

  No contexto da poluição atmosférica, a Baixada Fluminense está inserida numa área 

saturada (vide relatório da qualidade do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro - 

FEEMA, 1995) e com baixa capacidade de dispersão dos poluentes emitidos para a atmosfera. 

BACIA AÉREA III 
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  A partir desses fatores fica evidenciada a necessidade de buscar formas de minimizar 

cada vez mais os impactos produzidos pelas atividades antropogênicas. Portanto utilizar uma 

gestão capaz de, através de procedimento operacional minimizar as emissões de NOx em 

fontes estacionárias do tipo caldeiras é uma alternativa capaz de reduzir ainda mais os 

impactos ao Meio Ambiente da Bacia Aérea III. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA CALDEIRA OBJETO DO ESTUDO DE CASO 

 

 O fabricante do equipamento gerador de vapor em questão é a BABCOCK e a 

fabricação se deu no início da década de 70. A superfície de aquecimento é de 1580 m2
, com 

capacidade nominal de 100 t∕h de vapor e capacidade de ponta, por duas horas, de 1 10 t∕h. A 

pressão de projeto é de 50 kg∕cm2, a temperatura do vapor na saída do dessuperaquecedor é de 

399 oC, com temperatura de água de alimentação de 99oC, ar de entrada de 20oC e excesso de 

ar de 15%. Sua carga típica é de 60 t/h. 

 O sistema de queima é composto por 4 (quatro) queimadores tipo CE de atomização a 

vapor (queimando óleo), apto para queimar óleo APF - ou gás de refinaria - e dotado de um 

sistema de ignição a gás. Caldeira é de tiragem com ar forçado, isto é, o ar é insuflado na 

fornalha por um ventilador, tornando a pressão no interior da fornalha positiva. O ventilador 

em questão é acionado a motor ou a turbina à vapor, e a fornalha é do tipo integralmente 

soldada e pressão positiva com volume de 280 m3

 

. 

 O Gerador de Vapor foi projetado, a princípio, para operar com óleo combustível 

proveniente de petróleo Basrah ou petróleo baiano produzidos na época da fabricação, que 

possuem as características da tabela 11. 

 

 
              TABELA 11: CARACTERÍSTICAS DO COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA CALDEIRA.  

PETRÓLEO BASRAH PETRÓLEO BAHIA 

DENSIDADE (O 20 API) 10 

PODER CALORÍFICO SUPERIOR (kcal∕kg)  10.400 9.600 

VISCOSIDADE 122 SSF a 65O 150 SSU a 150C OC 

PONTO DE FLUIDEZ (O 45 C) 15 

ENXOFRE (% DE PESO) 0,5 0,5 

VANÁDIO (PPM) 5 5 

   FONTE: CBC,1975 
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 Análise química representativa dos petróleos da tabela 11: 

C.........................................................87,8% 

H2.......................................................10,0% 

S..........................................................0,5% 

N2........................................................1,2% 

O2........................................................0,5% 

 

 Quanto ao gás combustível com que a caldeira opera é composto de uma mistura com a 

seguinte composição: 

H2.........................................................15,6% 

N2.........................................................10,0% 

CO..........................................................1,2% 

CH4.......................................................40,0% 

C2H4......................................................15,2% 

C2H6......................................................15,5% 

C3H6........................................................1,5% 

C3H8........................................................0,5% 

H2O.........................................................0,5% 

N2............................................................1,2% 

O2

N é a eficiência da caldeira em %. 

............................................................0,5% 

 

O peso molecular máximo é de 24,7; o normal é de 23 e o mínimo é de 4,8.  

 

 De acordo com a Babcock & Wilcox(1973), a eficiência da caldeira pode ser calculada 

através da seguinte equação: 

 

         (9) 

 

 

Onde: 
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D é a vaporização em kg∕h. 

is é a entalpia do vapor em kcal∕kg. 

iw é a entalpia da água de alimentação kcal∕kg. 

C consumo de combustível em kg∕h. 

PCS poder calorífico superior do combustível em kcal∕kg. 

OBS: A eficiência da caldeira terá uma tolerância de 1,5 % para mais ou para menos, 

compensando erros de leitura e desvios dos instrumentos. A temperatura do vapor terá uma 

tolerância de mais ou menos 5o

• O equipamento possui duas passagens, com fluxo em contra corrente, tendo duas seções 

em série, consistindo de um feixe de tubos retos, mandrilados em cada extremidade e 

selados dentro de um invólucro. O gás flui no sentido de baixo para cima, e o ar no 

sentido contrário, por fora dos tubos. 

C. 

 A caldeira em questão possui pré-aquecedor de ar que tem por finalidade aproveitar o 

calor residual dos gases de combustão, obtendo-se um aumento de rendimento e melhor 

combustão.  

PRÉ-AQUECEDOR DE AR A GÁS 

•   A montagem interna é feita com uma chapa divisória contínua que divide o ar em 

duas correntes, assegurando maior rendimento. O ar para combustão, insuflado pelo 

ventilador para dentro do pré-aquecedor, passa externo aos tubos por duas seções, e os 

gases provenientes da combustão, por dentro dos tubos. Os tubos do pré-aquecedor 

são mandrilados nos espelhos. O fluxo de ar é de 122.000 kg∕h e o de gás é de 129.000 

kg∕h. 

• PRÉ-AQUECEDOR DE AR A VAPOR 

 Este pré-aquecedor deve ser usado por ocasião das partículas da caldeira ou quando a 

mesma estiver com baixa carga, ou ainda quando o teor de enxofre do combustível estiver 

acima de 2,5% a fim de evitar a corrosão do pré-aquecedor de ar a gás. O pré-aquecedor é 

composto de dois radiadores fabricados com tubos de aço com lamelas paralelas, ambos 

zincados a fogo. O volume de ar é de 130.000 m3∕h. 
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• QUEIMADORES  

 Um dos pontos de maior importância nesse estudo é a questão dos queimadores, pois 

grande parte dos ensaios em campo teve que levar em conta os procedimentos junto aos 

queimadores. 

 

• QUEIMADOR DE ÓLEO DA CALDEIRA 

Quantidade........................................................................................4 (quatro) 

Tipo....................................................................................................WRHP 

Atomização........................................................................................a vapor 

Capacidade máxima (cada)...............................................................2.503 kg∕h 

Pressão de óleo nos maçaricos.........................................................6 kg∕cm2 

Temperatura do óleo..........................................................................150oC 

Pressão de vapor de atomização.......................................................7 kg∕cm2 

Temperatura do vapor........................................................................170o

• QUEIMADOR DE GÁS DA CALDEIRA 

C 

 

 

Quantidade.........................................................................................4 (quatro) 

Tipo.Multiport               (combinado com o queimador de óleo). 

Capacidade máxima (cada)...............................................................1.580 Nm3∕h 

Pressão..............................................................................................2,1 kg∕cm2 

Temperatura.......................................................................................38oC 

 

Descrição do queimador C.E. Tipo RO 

 

O queimador é constituído essencialmente de um registro de ar, lança de óleo, 

conjunto do queimador a gás, conjunto de ignitor e bocal do queimador. 

 O registro de ar, através do qual o ar procedente da caixa de ar entra no queimador, é 

composto de um anel abafador, palhetas articuladas, bocal primário de ar e tambor primário 

de controle de ar. Nas fotos 1, 2,3 e 4 do ANEXO I pode-se ter uma idéia dos ajustes desses 

registros. 
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 O anel abafador é operado na frente do queimador por meio de três mecanismos de 

operação (borboletas). O abafador pode ser movido para trás ou para frente girando-se as 

"borboletas” e variando, portanto, a quantidade total de ar admitido no queimador. 

É possível distribuir o ar igualmente ao redor de um queimador, individualmente, por 

esse motivo, essa caldeira foi escolhida para estudo e análise, embora outras pudessem ser 

utilizadas na indústria em questão. 

A finalidade do anel abafador é equilibrar a distribuição de ar entre os queimadores e 

ao redor de cada um, individualmente. Estes anéis não devem ser usados para regular o fluxo 

de ar. Durante a queima inicial, o anel abafador deve ser ajustado para se obter igual pressão 

estática em todos os registros, com as palhetas nas mesmas posições. 

Para medir as pressões, existem 3 conexões de prova próxima a cada mecanismo de 

operação do anel. Uma vez estabelecida uma posição ideal, eles não devem sofrer ajustagem 

posterior, isto é, não devem mais ser operados. 

As palhetas que são colocadas concentricamente ao longo do queimador são operadas 

em grupo por meio de um anel e mecanismo de operação. 

 As palhetas impõem um movimento rotacional para o ar secundário que entra no 

queimador e, ao mesmo tempo, afeta a velocidade do ar entrando no bocal do queimador, 

misturando-o com o combustível. 

A intensidade de giro (redemoinho) e a velocidade do ar dependem não somente de 

abertura das palhetas, mas também da pressão da caixa de ar.  A pressão da caixa de ar é, por 

sua vez, influenciada pela posição das palhetas de cada queimador individualmente. Portanto, 

quando a posição da palheta é modificada num queimador, deve ser feito o ajuste nos demais 

queimadores em serviço, observando-se antes a combustão, a fim de se obter condições ideais 

com a mudança. Uma pequena parte do ar entrando no registro é admitida como "ar 

primário", pelo bocal de ar primário, através de aberturas no anel suporte da palheta. O ar 

primário pode ser ajustado por meio de um tambor de controle, que é operado em frente do 

queimador.  Girando o tambor de controle para um lado, as aberturas do tambor de ar 

primário se sobrepõem com as aberturas do anel suporte das palhetas de ar secundário e pode 

ser fechado completamente. 

O conjunto da lança de óleo e gás consiste de dois tubos concêntricos fechados na 

extremidade, formando o queimador de gás. O tubo interno serve como tubo guia para a lança 

de óleo. 
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O ignitor está localizado dentro do tambor de ar primário, próximo ao tubo do 

queimador de gás. 

O bocal do queimador, constituído de material refratário, está localizado entre os tubos 

da parede frontal da fornalha, que curvados, formam a abertura do queimador. 

 

• PARTES DA CALDEIRA E AS RESPECTIVAS FINALIDADES 

O ignitor serve para acender o queimador de gás principal ou de óleo. 

Geralmente a seleção do equipamento de queima de gás para cada instalação é 

determinado através de inúmeros fatores como combustão necessária, características e 

disponibilidade do comburente, pressão do gás disponível, características do queimador, etc. 

O equipamento objeto do trabalho foi projetado para servir a uma finalidade específica e deve 

ser operado dentro dos limites de projeto e de acordo com os processos determinados. 

 

• OPERAÇÃO DO ABAFADOR E REGISTROS DE AR 

 

Os abafadores de todos os queimadores deverão ser completamente abertos, antes de 

iniciar a queima, para posterior ajuste em operação normal. 

Na partida, com a fornalha fria, os ignitores deverão ser acesos com pressão mínima 

na caixa de ar, conservando-se as palhetas reguladoras do ar secundário fechadas. O ar 

primário será aberto gradativamente. No caso do trabalho e levantamento das emissões, a 

caldeira já estará em operação normal. 

Para acender o maçarico principal de gás deve-se entreabrir o registro de ar 

secundário, que posteriormente será regulado para se obter combustão satisfatória. 

Durante a operação normal, após os abafadores terem sido ajustados para igualar a 

distribuição de ar, deve-se ajustar cuidadosamente a posição correta das palhetas de ar 

secundário. Esse posicionamento dependerá das condições locais no momento do 

levantamento das emissões e não pode ser previsto para cada instalação individualmente. 

Poderá ser estabelecido pela experiência, observando-se a combustão durante as várias 

condições de demanda. 
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O aspecto geral da chama é fator importante na determinação da forma mais favorável 

de queima. Geralmente, fechando-se as palhetas dos queimadores, a chama será curta 

aproximando-se da parede frontal. Uma chama longa, chegando a atingir as paredes traseiras, 

pode geralmente ser corrigida fechando-se as palhetas dos queimadores. 

Em resumo, a quantidade necessária de ar para a queima de uma dada quantidade de 

óleo pode ser conseguida combinando-se uma pressão baixa na caixa de ar, com grande 

abertura das palhetas, ou alta pressão na caixa de ar, com pequena abertura das palhetas. 

Uma vez determinada a posição mais favorável das palhetas para as condições 

normais de carga, elas não devem ser mudadas. 

O fluxo de ar necessário será controlado normalmente pelos registros do ventilador 

com exceção durante a carga elevada ou de pico, quando poderá ser necessário realizar algum 

ajuste nas palhetas. 

Estando os queimadores numa única caixa de ar, e se a caldeira estiver operando com 

um ou mais queimadores apagados, as palhetas destes deverão estar fechadas. Isto impedirá a 

entrada de ar em excesso, permitindo, entretanto, a passagem suficiente para evitar qualquer 

dano na estrutura do queimador. 

 

• REGULAGEM DE AR 

A fim de obter boas condições de queima e máxima segurança durante a fase de 

aquecimento, até a caldeira entrar em carga, o excesso de ar nesta fase deve ser aumentado. 

Após a caldeira entrar em linha o mesmo será reajustado para o valor de projeto, 

sempre procurando a faixa em que a combustão e o desempenho do gerador cheguem a 

valores ótimos. 

O valor especificado do excesso de ar é teórico. É possível que, para se obter uma boa 

combustão, esse valor tenha que ser um pouco alterado. 

O controle do excesso de ar é feito indiretamente e determinado pela análise dos gases 

de combustão na saída do pré-aquecedor de ar, através do método de ORSAT. 

Estando a unidade em linha, isto é, exportando vapor com carga normal, a quantidade 

de ar requerida para a combustão será função da demanda de vapor, isto é, quanto maior for o 

fluxo de vapor, maior será a quantidade de ar requerida. 
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O fluxo de ar próprio é peculiar a cada tipo de combustão, e, assim sendo, não se deve 

ficar preso ao excesso de ar teórico especificado em projeto, mas controlá-lo através do 

método de ORSAT.  

A experiência mostrará as condições ideais de abertura de registros, o excesso de ar e 

pressão na caixa de ar, nas diversas cargas da caldeira objeto de estudo, de modo a se verificar 

os pontos ideais de menor emissão de NOx

• QUEIMADOR DE GÁS 

, MP e CO. 

 

A unidade foi equipada com 4 (quatro) queimadores a gás, instalados no conjunto do 

queimador Tipo RO. Os queimadores a gás podem ser usados para acendimento inicial, 

aquecimento, bem como para operação em carga normal. Os bicos dos queimadores a gás são 

de um formato padronizado e faz parte do conjunto integral do queimador. 

O conjunto completo consiste basicamente de dois tubos concêntricos, fechados na 

extremidade que fica dentro da fornalha para formar o bico de gás. 

O gás combustível é admitido na lança de gás através da conexão de entrada, tangentes 

à linha de centro dos tubos de gás. Ele é introduzido na fornalha através dos furos em círculo 

na parte em chanfro do bico. 

A área de saída do bico de gás é dimensionada para obter a máxima taxa de combustão 

(heat input) na pressão de projeto de gás. 

A pressão de gás no bico de entrada é uma função raiz quadrada da taxa de combustão, 

isto é, se a taxa de combustão requerida decresce para 50% da máxima, a pressão do gás na 

entrada precisa ser reduzida aproximadamente de 25% da máxima. 

 

3.3 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CALDEIRA OBJETO DE 

ESTUDO 

 

• ESTEQUIOMETRIA DA COMBUSTÃO DE UM EQUIPAMENTO TÉRMICO 

 

Cada combustível necessita de uma quantidade exata de ar para queimar 

completamente. Esta quantidade depende dos teores de C e H que o combustível contém, e é 

definida pela relação entre o combustível que entra na fornalha e o ar insuflado. 

 O ar seco tem a composição e volume específico de acordo com a tabela 12. 
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TABELA 12: COMPOSIÇÃO DO AR SECO   

COMPONENTES 

 

% VOLUME 

 

% MASSA 

 O 21,0 

 
2 

 

23,2 

 N2 79,0 

 

* 

 

76,8 

 
              (*) Inclui outros gases inertes como Argônio, Kriptônio, Hélio e Xenônio.  

   FONTE: MEKLER & UNGAR,1956 

 

 

 

  Massa Molar Média do Ar =  (10) 

 

 

Logo, a relação demonstra que em 4,31 kg de ar existe 1 kg de oxigênio. 

O Oxigênio Teórico (ou estequiométrico) : É a quantidade de oxigênio necessária para 

combustão completa do combustível, em condições ideais, ou seja, sem que haja falta ou 

sobra de oxigênio; 

Ar Teórico : é a quantidade de ar correspondente ao oxigênio teórico; 

Ar real : é a quantidade de ar utilizada efetivamente na combustão, na qual existe mais 

oxigênio do que o necessário para a combustão teórica. Esta quantidade adicional é chamada 

de excesso de ar e é definida em percentagem do ar teórico; 

Gás real : é a quantidade de gases gerada efetivamente na combustão, ou seja, a quantidade de 

gases de combustão correspondente ao ar real. O gás real pode ser apresentado em duas 

formas: em base seca ou úmida, em função de ser considerada, ou não, a água contida no 

mesmo. 

No processo de combustão industrial é praticamente impossível obter uma combustão 

completa sem que se tenha excesso de ar, por não se conseguir uma mistura homogênea e 

perfeita entre o ar e o combustível. A combustão estequiométrica seria o ideal, pois não se 

perderia calor para o aquecimento do excesso de ar. 
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CÁLCULO DA RELAÇÃO AR/COMBUSTÍVEL E EXCESSO DE AR 

 

MEKLER & UNGAR, Pet. Ref., Jun 56 no artigo intitulado "Nomograph   for Combustion 

Calculations", descreveu o método a seguir com base em: 

  

•  todo o combustível é queimado completamente sem formação de CO. 

•  o combustível é composto somente de C e H, ou seja, é desprezado o teor de enxofre. 

• é conhecida a composição volumétrica do gás de combustão, em base seca, ou seja, através 

da análise de ORSAT. 

Seja a equação: 

 

    (11) 

 

 

Onde x é a quantidade de átomos de carbono; y é a quantidade de átomos de hidrogênio, e b, 

c, d, m e n os coeficientes de equilíbrio da equação. 

 

Base de cálculo:  1 kmol de combustível  

Relação H∕C(em massa) do combustível:  

Quantidade de matéria de  necessária para queima de C e H =  

Quantidade de matéria de Ar: 

 

     (12) 

 

Combinando com a eq. 12 tem-se: 

 

Razão =    (13) 

  

 

 A equação 13 seria a razão teórica (ou estequiométrica) Ar/Combustível (em massa) 
necessária para a combustão completa. 
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 A razão depende unicamente de R (relação H/C do combustível), e quanto maior esta 

for (mais H e menos C), maior será a necessidade de ar para a mesma massa de combustível. 

Porém, devido a ineficiência na fase de mistura do combustível com o ar, nem todo o ar 

estequiométrico vai participar da reação de combustão, pois não estará intimamente misturado 

com o combustível. Desta forma haverá falta de ar e a combustão será incompleta levando à 

formação de CO e fuligem (C não queimado). 

 Para se evitar esta combustão incompleta, costuma-se operar na prática com uma 

quantidade adicional de ar, acima da necessidade estequiométrica, que é denominado 

percentual de excesso de ar, EA%. 

 

EA% = %Excesso de Ar  =   =   (14) 

 

O % excesso de ar é exatamente igual a % excesso de O2. 

 

Assim:  

O2 em excesso = kmol (da análise de ORSAT) 

 

O2 necessário para a queima de C e H = (x+ ) kmol 

 

EA%= % Excesso de O2=  

 

Como x= b (balanço de carbono), tem-se: 

 

R=  onde y=12Rb 
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Logo: 

EA%=        (15) 

Onde: 

 

C=%O2  b=%CO2 R=Relação mássica H∕C 

 

Os valores de b e c estão relacionados com R. 

 

Isto pode ser visto através do balanço material de componentes envolvidos na combustão: 

 

C:   x=b           (16) 

 

H:   y=2n           (17) 

 

N2: d= 3,76m = 100- (b+c)         (18) 

 

O2: m=           (19) 

 

Resolvendo a equação para solução de m e n tem-se: 

 

          (20) 

 

 Logo, conhecendo-se apenas algumas informações, isto é, o % de O2 nos gases de 

combustão, o % de CO2 nos gases de combustão (ambos em base seca) e a relação H∕C em 

massa no combustível pode-se obter o % de ar em excesso na combustão. Se substituirmos a 

expressão de R na fórmula de cálculo de excesso de ar (EA), encontra-se: 

 

          (21) 

 

Na qual c=%O2 d=%N2 
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 De acordo com o nomograma da figura 43 pode-se calcular a razão H / C do 

combustível e a percentagem de excesso de ar de operação de uma caldeira, conhecendo-se a 

análise de ORSAT dos gases de combustão, ou seja, o % de CO2 e o % de O2. Dessa forma 

basta traçar uma reta unindo o % de CO2 com o % de O2

 

. Os valores de R e de EA% são lidos 

diretamente nos pontos de interseção da reta traçada com as linhas que representam R e EA%. 

 

 
 FIGURA 43: NOMOGRAMA. FONTE:MEKLER & UNGAR, 1956 
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3.4 MÉTODO CONVENCIONAL UTILIZADO ATUALMENTE 
 
 Atualmente a caldeira opera com carga típica de 60 t/h e um queimador que se 

encontra funcionando com óleo combustível devido a problemas de danos no conjunto de 

controle de ar primário e secundário de um dos queimadores. A queima do óleo combustível 

tem sido priorizada em função de eventuais dificuldades no fornecimento de gás. A alguns 

anos atrás o óleo havia sido abolido em função dos problemas ambientais  

 Não existe controle das emissões de óxidos de nitrogênio, material particulado e 

monóxido de carbono. O único analisador existente é o de O2 . Sendo assim, o controle se 

restringe a manutenção do excesso de O2 na faixa de 3 a 4%, visando tão somente os níveis de 

eficiência conforme observado na planilha 1 do ANEXO IV. 

 Os níveis de eficiência são buscados pelas equipes de operadores. Estas equipes 

trabalham tentando manter o valor de O2 na faixa de 3 a 4% entretanto existem dificuldades 

de controle à medida que a chama se torna instável, quer por deficiência de nebulização do 

óleo, quer por alteração da temperatura de entrada do ar para combustão. 

 Os analisadores de O2 nos gases são de óxido de zircônio. Tais equipamentos tem se 

mostrado os mais robustos do mercado, exigindo assim, menos manutenção. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

PROCESSOS DE APRIMORAMENTO OPERACIONAL DA CALDEIRA. 

 
 Com a finalidade de verificar os limites possíveis de serem atingidos na caldeira 
estudada utilizou-se o simulador desenvolvido pelo IPT, CALDEIRA5. 
 
4.1 EMPREGO DO PROGRAMA CALDEIRA5 

 

 Com o propósito de verificar os níveis de eficiência durante os teste, fixou-se a 

demanda de vapor e os combustíveis inseridos no simulador CALDEIRA 5 desenvolvido 

peloInstituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, alterando o excesso de ar obteve-se os 

resultados conforme a tabela 13 apresentada a seguir: 

 
       TABELA 13: EXCESSO DE AR, VAZÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL EM NM3

       VAZÃO DE OCR EM T/H, TEORES DE O2 E CO2 E AS RESPECTIVAS EFICIÊNCIAS      
/H ,  

       EM PORCENTAGEM PELO MÉTODO  INDIRETO (EI) E PELO MÉTODO DAS  
       SAÍDAS (ES) 

Excesso de 
ar 

Vazão de gás 
m3

Vazão de 
OCR t/h /h 

O2 
% 

CO2  
% 

Ei 
% 

Es 
% 

15% 4  2,2 2,9 14,29 82,8 92,5 
20% 4 2,2 3,6 13,7 82,3 92,0 
25% 4 2,2 4,4 13,1 81,4 91,7 
30% 4 2,2 5,0 12,58 80,7 91,5 
40% 4 2,2 6,2 11,7 79,4 91,1 

        
 
 

 
Fig. 44 GRÁFICO DE EFICIÊNCIA X EXCESSO DE AR EM TESTE SIMULADO 
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 De acordo com os resultados da Figura 44, levando-se em consideração os valores 

típicos do consumo de combustíveis da caldeira, e variando-se o excesso de O2, pôde-se 

simular as curvas de rendimento do equipamento. Estas curvas foram elaboradas utilizando-se 

o programa CALDEIRA5 desenvolvido pelo IPT. 

 

 A diferença observada se deve basicamente a não existir o indicador de temperatura na 

chaminé, sendo utilizada a temperatura de saída da caldeira, antes do pré aquecedor de gases, 

mostrando um ciclo de eficiência menor em cerca de 10%. 

  

4.2 TESTE DE COMBUSTÃO EFETUADO NA CALDEIRA AQUATUBULAR DE 

QUEIMA FRONTAL, LOCALIZADA NA BAIXADA FLUMINENSE, OBJETO DO 

ESTUDO 

 

Testes realizados entre os dias 08 e 17 de setembro de 2007. 

 

 Tendo em vista que o excesso de ar influencia a eficiência térmica da queima do 

combustível empregado e o nível de poluição, este teste apresenta e focaliza o comportamento 

das emissões de NOx para a caldeira aquatubular de queima frontal. 
De acordo com PINHEIRO (1995) o controle do rendimento térmico de fornalhas é 

normalmente realizado de forma independente pelos respectivos operadores. Desta forma, 

existe uma estreita relação entre o excesso de ar, o rendimento térmico e a emissão de 

poluentes. Portanto, o excesso de ar tem influência na eficiência térmica e no nível de emissão 

de poluentes (CO, MP, NOx) das fornalhas. Esse teste comprova os conhecimentos analíticos 

encontrados na literatura técnica com respeito a relação direta do NOx térmico com o excesso 

de ar na caldeira objeto de análise. 

 

• Excesso de ar 

 

 A reação de combustão necessita de uma quantidade de ar estequiométrica, chamada 

de ar teórico. Entretanto, para assegurar a combustão completa, é necessário um “excesso de 

ar” de modo a manter um teor suficiente de oxigênio até o final da chama e superar as 

deficiências de mistura do queimador e tipo de combustível queimado (tabela 14). 
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 A equação 22 apresenta a relação ar/combustível (α) que é a razão entre a quantidade 

total de ar utilizada na combustão ,Var, (kg de ar/kg combustível e que pode ser expressa em 

termos de m3

 

 de ar/kg de combustível) e a quantidade de ar estequiométrica (Vteórico de ar): 

α= Var/ Vteórico de ar  logo: 

 

 

        (22) 

 

 

O valor de α pode ser calculado a partir da análise da composição volumétrica (%) dos 

produtos da combustão: 

 

α = %CO2estequiométrico / % CO2       (23) 

 

α= 20,9 / [20,9 – (%O2 - %CO/2)]       (24) 

 

Portanto: α =       (25) 

 

Logo, 

 

α > 1. 

 

O excesso de ar é fator determinante da eficiência da combustão, pois controla o 

volume, a temperatura e a entalpia dos produtos da combustão. Um grande excesso de ar é 

indesejável, porque diminui a temperatura da chama e aumenta as perdas de calor, Q2, 

reduzindo a eficiência térmica, além de diminuir o comprimento da chama. Por outro lado, um 

baixo excesso de ar pode resultar em uma combustão incompleta e na formação de CO, 

fuligem e fumaça, além de possibilitar a acumulação de combustível não queimado, causando 

risco de explosão da fornalha. 
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O valor ótimo do excesso de ar é aquele onde estas duas influências estão em 

equilíbrio, num valor baixo para otimizar eventuais perdas de calor Q2, sem produzir 

combustão incompleta. Dessa forma, o valor ótimo depende da eficiência de combustão 

aceitável e dos limites de poluição impostos para NOx e CO, e é obtido experimentalmente 

pela análise dos produtos de combustão durante o ajuste da caldeira ou forno. (Apresenta-se, a 

equação número 26 (PINHEIRO, 1995) considerando a vazão teórica de ar.) Pinheiro(1995) 

apresenta a equação das perdas de calor em função da vazão teórica de ar, transcrita a seguir. 

 

Q2 = Vg Cpg Tg - Vteórico de ar Cpar Tar     (kJ/kg comb) (26) 

 

Onde Vg, Cpg e Tg são respectivamente o volume (m3

 

/kg nas CNTP), o calor 

específico à pressão constante e a temperatura de saída dos gases efluentes (°C). 

 
TABELA 14 CONTROLE DE COMBUSTÃO: OTIMIZAÇÃO DE EXCESSO DE AR.  

Combustível 

 

Tipo de Fornalha ou Queimador 

 

 α (razão ar/comb) 

 
Carvão Pulverizado 

 

Áquatubular completa. Aquatubular parcial fundo seco. 

 

1,15-1,20  

1,15-1,40 

 Carvão Britado 

 

Fornalha Ciclone. 

 

1,10-1,15 

 Carvão 

 

Grelha fixa. Grelha vibratória. Grelha rotativa. Grelha fixa 

alimentação por baixo. 

 

1,30-1,60  

1,30-1,60 

1,15-1,50  

1 20-1 50 

 
Óleo Combustível 

 

Queimadores de óleo tipo registro. Queimadores 

multicombustível. 

 

1,05-1,15  

1,05-1,20 

 Resíduo Acido 

 

Queimadores chama plana a vapor. 

 

1,10-1,15 

 Gás Natural  

Gás Coqueria 

 

Queimadores tipo registro. Queimadores multicombustível. 

 

1,05-1,10  

1,07-1,12 

 Gás Alto-forno 

 

Queimadores de bocal intertubos. 

 

1,15-1,18 

 Madeira 

 

Grelha. 

 

1,20-1,25 

 Bagaço 

 

Todas as fornalhas. 

 

1,25-1,35 

 Licor Negro 

  

 

  

 

  

   

 

 

Fornalhas recuperação Kraft e Soda. 

 

1,05-1,07 

 FONTE:ABIQUIM 1995. 
 

 Os itens 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 a seguir complementam a análise operacional da Caldeira 

em pauta sob o aspecto de eficiência da combustão. 
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4.3 EFICIÊNCIA DA COMBUSTÃO 

 

 Com base nas equações 25 e 26 apresentadas por Pinheiro(1995) pode se escrever para 

a eficiência da combustão,ηc , a equação que se segue. 

 ηc = (Qdisp- Q2 – Q3) / Qdisp        (27)

 Considerando QDISP, a energia disponível para combustão, Q3 a perda de calor devido 

à combustão, tem-se para Q3: 

 

 Q3 = 126,4 x Vgs x %CO (kJ/kg comb)      (28) 

 

 Nestas relações as perdas de calor devido à formação de H2 e CH4 são normalmente 

insignificantes e desprezadas. Na combustão de sólidos, o que não é o caso da caldeira objeto 

de estudo, a perda de calor devido ao combustível não queimado também deve ser 

considerada. 

 

 A eficiência máxima é obtida pela minimização de Q2 + Q3 (figura 45). Estas perdas 

de energia são função da composição e temperatura dos produtos de combustão, isto é, pelo 

excesso de ar da fornalha. Uma vez que as emissões são componentes dos produtos da 

combustão, a análise completa e a temperatura dos produtos são necessárias para determinar a 

eficiência da combustão e os níveis de emissão. 

                             

 
FIGURA 45.  BALANÇO TÉRMICO DA COMBUSTÃO.    

FONTE: PINHEIRO, 1995. 
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4.4 INFLUÊNCIA DO EXCESSO DE AR NOS NÍVEIS DE EMISSÃO 

 

 Cada poluente é controlado por uma determinada norma ambiental, conforme exposto 

no ANEXO II. Os limites especificados dependem do tipo de combustível, da capacidade 

nominal da caldeira e de seu consumo anual. 

 Os limites de NOx admissíveis são apresentados para condições específicas de 

combustão. Muitas vezes é determinado pelas normas, a exemplo do CONAMA 382 ANEXO 

II, na qual o teor de O2 nos produtos da combustão deve ser inferior a 3% (base seca), e que o 

teor de emissões de CO não deve exceder 500 ppm. Estas normas estabelecem, dessa forma, 

que qualquer teor de NOx medido (NOx real) seja recalculado nas condições de referência (NOx 

ref) (3% O2 em base seca): 

%NOx ref  =  % NOx real   18/  (21 - %O2 real)       (29) 

 

Esta equação permite converter o teor de NOx nos produtos da combustão real para as 

condições de referência, em uma ampla faixa de valores de O2. Quanto maior o teor de O2 nos 

produtos da combustão, mais diluídos serão os poluentes e menor o NOx medido. 

Os óxidos de nitrogênio (NOx) são produzidos durante a combustão a partir do 

nitrogênio do ar (NOx térmico) ou do nitrogênio do combustível (NOx combustível). Em uma 

chama de difusão turbulenta, a produção de NOx é altamente dependente da composição do 

combustível e da relação ar/combustível. No caso dos combustíveis líquidos, é determinada 

pela mistura do combustível com sua atomização e o ar de combustão. 

A temperatura e o teor de O2 e N2 nos produtos da combustão são os principais fatores 

para a formação de NOx, e são função do excesso de ar. Logo, além da influência na 

eficiência da combustão, determina os níveis de emissão de NOx e CO. 

Pequenos excessos de ar geram altas temperaturas de chama e baixos teores de O2 e 

N2, enquanto altos valores, o contrário. O teor de NOx atinge o máximo a um excesso de ar 

entre 1,05 e 1,3. Diminuindo o excesso de ar, o NOx diminui rapidamente porque os teores de 

O2 e N2, potenciais formadores de NOx, diminuem. Com o aumento do excesso de ar o teor de 

NOx também diminui, devido à diminuição da temperatura da chama. Abaixo de 2200 K, a 

formação de NOx diminui drasticamente, conforme mostrado na Figura 46. 
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FIGURA. 46: EMISSÃO DE NOx EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA DA 

FORNALHA.  

FONTE: BAUKAL, CHARLES.“HEAT TRANSFER IN INDUSTRIAL 

COMBUSTION”. 

 

 
FIGURA 47: EMISSÃO DE POLUENTES NA COMBUSTÃO DE UMA CALDEIRA 

FONTE: PINHEIRO, PAULO CESAR DA COSTA; VALLE, RAMON MOLINA 

ABIQUIM (1995) 

 

A relação típica entre o excesso de ar e a emissão de NOx e CO é apresentada na 

Figura 47. As curvas de emissão de NOx e CO devem ser analisadas simultaneamente, pois a 

diminuição de um poluente pode levar ao aumento de formação do outro. Deve ser lembrado 

que o teor de CO diminui rapidamente com o aumento do excesso de ar. 
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A diminuição das emissões de NOx é muitas vezes acompanhada de um aumento da 

emissão de material particulado, MP, se o combustível utilizado for líquido. Estas emissões de 

particulados consistem de fuligem, que é produzida a partir dos constituintes em fase gasosa, 

cenosferas e coque, cuja produção é devida a natureza multicomponente do combustível e das 

características de atomização. Ao minimizar a emissão de NOx pela redução do excesso de ar, 

pode ocorrer um aumento na produção de fuligem. Esta estequiometria local, controlada pela 

mistura turbulenta, determina a formação de NOx e de particulados nas chamas dos 

combustíveis líquidos. 

A formação de SO2 depende do teor de enxofre do combustível, e o SO3 é formado 

pela oxidação do SO2. A redução do excesso de ar diminui a quantidade de O2 disponível para 

a oxidação do SO2 em SO3, reduzindo a formação de H2SO4 nas partes frias da caldeira. 

Entretanto, as emissões de SOx não são escopo do trabalho em tela, pois não se 

pretende considerar a gestão no fornecimento de combustíveis. Atualmente os fornecedores 

têm trabalhado com a finalidade de minimizar a presença de enxofre nos combustíveis, quer 

por razões de mercado, quer por determinação legal. 

 

4.5 LEVANTAMENTO DAS CURVAS DE EMISSÕES 

 

 

 Tendo em vista relacionar as emissões da caldeira em estudo com o custo de dano das 

emissões fez-se necessário a elaboração de testes especiais utilizando-se o analisador 

compacto TELEGAN 10 cujas especificações encontram-se no ANEXO V. Durante os testes 

foi reduzido o excesso de ar da caldeira objeto de estudo, ajustado o ar primário e secundário 

de cada queimador, conforme procedimento 1 do ANEXO IV, e foram mantidas as 

configurações de queimadores, conforme Figura 48. A foto No

  

 1 do ANEXO I mostra uma 

visão panorâmica do queimador número um da caldeira analisada. 
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FIGURA 48: VISTA FRONTAL DOS QUEIMADORES COM OS RESPECTIVOS 

COMBUSTÍVEIS QUEIMADOS NO MOMENTO DO TESTE, A CARGA TÍPICA DE 60 

T/H DE VAPOR DE 600 LIBRAS, VAPOR SUPERAQUECIDO.  

 

 

 O trabalho de levantamento das curvas de emissão foi iniciado com o seguinte 

procedimento: 

• Colocada a caldeira em controle manual de carga, fixando-a em 60 t/h, isto é, 

em carga típica; 

• Os analisadores TELEGAN foram conectados no tubo da foto 29 do ANEXO 

I, antes porém, foi efetuada limpeza mecânica do ponto de instalação, de modo 

a garantir que estivesse desobstruído; 

• O excesso de ar foi elevado até que os registros do analisador compacto 

indicasse 8% de O2 na saída dos gases. O propósito de uso dos 2 analisadores 

foi o de obtenção do valor médio entre ambos; 

• O valor foi reduzido gradativamente até que se obtivesse o valor mínimo 

possível de excesso de ar, anotando-se todos os resultados; 

• Para que fossem efetuadas as leituras em conjunto com o operador do painel 

foi utilizado um rádio tipo walk-talk durante todo o teste dessa forma foi obtido 

o resultado apresentado, em ppmv, nas colunas referentes ao excesso de ar, 

emissão de NOx e CO; 

QUEIMADOR 1- 

QUEIMADOR 3- QUEIMADOR 4- 

QUEIMADOR2- 
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• Com objetivo de verificar a fidelidade dos dados foram retiradas amostras de 

gases conforme procedimento de amostras de gases da chaminé no ANEXO 

IV, realizando em seguida no laboratório a análise de ORSAT. Assim pôde-se 

observar que os dados do excesso de ar do analisador B estavam mais 

confiáveis, entretanto a validade de aferição do sensor estava ainda vigente, 

embora no final de garantia. 

• O procedimento de obtenção do material particulado se deu em outra etapa, 

pois foi mais demorado exigindo cuidados aos moldes da metodologia NBR 

12019, preenchendo-se dessa forma a coluna referente ao material particulado. 

• O ponto de término do experimento se deu quando os valores de CO 

começaram a se elevar bruscamente, esse valor foi o de 0,5 % de O2 na saída 

dos gases para chaminé. 

• Durante o ensaio foi observado por todo tempo o aspecto das chamas, atuando-
se no ar secundário dos queimadores. O ar primário foi mantido totalmente 
aberto em todos os equipamentos 

 Devido a problemas operacionais no queimador 1, a configuração permitida só 

possibilitou a queima de OCR na pesquisa em tela, pois havia uma preferência de fluxo de ar 

para esse equipamento. Dessa forma, o grau de abrangência do teste foi limitado à queima de 

apenas 1 queimador de OCR. 

 A cada redução de excesso de ar eram colhidos, na chaminé 2, resultados através de 

dois instrumentos de igual modelo - TELEGAN TEMPEST 100 cujas especificações 

encontram-se no ANEXO V-, conforme foto No

 A cada redução de 5% no fluxo de ar medido pelos tubos Venturi, fazia-se novo ajuste 

de ar primário e secundário objetivando manter a estabilidade da queima, vide procedimento 

número 1 no ANEXO IV. 

15, ANEXO I. Como se pode observar foi 

colocada uma rolha de pano que não permitisse a passagem de ar através do flange de 4 

polegadas, utilizando-se uma sonda de 1m, de modo a atingir a região central do fluxo de 

gases. 
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4.6 EXCESSO DE AR ÓTIMO 
  

 

 Analisando a Figura 47, a combustão com excesso de ar inferior  a 1 (faixa A) não é 

aceitável, porque o teor de CO nos produtos da combustão excede os limites legais. Com excesso 

de O2 entre α1 e α2(faixa B) tem-se uma combustão quase completa e um baixo α. Esta faixa é ideal 

devido às baixas emissões de CO e NOx e à alta eficiência da combustão. 

A complexidade da análise e do controle do processo de combustão real é devido ao 

fato do coeficiente de excesso de ar afetar a eficiência e os níveis de emissão de maneiras 

diferentes e antagônicas. Dessa forma, para simplificar, o efeito do coeficiente de excesso de 

ar será analisado em faixas. A Figura 49 ilustra o teste de campo realizado especialmente para 

o objetivo do trabalho em pauta. As Figuras 45 e 47 representam valores típicos de eficiência 

e níveis de emissão.  

 

 

 
 FIGURA 49: EMISSÃO DE NOX NA COMBUSTÃO DA CALDEIRA OBJETO DE ESTUDO. 
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TABELA 15: VALORES DE EMISSÕES DE NOX EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE O2 
Exc. de O2(%) NOx (ppmv) 

2,9 96 

2,7 91 

2,3 100 

2,2 105 

1,9 108 

1,8 121 

1,6 128 

1,4 130 

1,3 130 

1 135 

1 130 

0,9 123 

0,7 121 

0,7 116 

0,8 121 

0,8 100 

 

Entretanto, para operar na faixa B, Figura 49,  é necessário ajustar os queimadores ou 

modificar radicalmente o processo de combustão. Na maioria das instalações de combustão, a 

faixa B só pode ser realizada com combustão em multi-estágios, combustão sub-estequiométrica, ou 

recirculação de gases. No ensaio da caldeira em tela, ajustando-se o ar primário e o ar secundário 

conseguiu-se obter os valores apresentados na tabela 15. 

Na faixa C, os níveis de emissão de NOx excedem os limites da norma, e a operação 

só é possível com equipamentos de tratamento dos gases efluentes. A eficiência da combustão 

é inferior à da faixa B, mas ainda é aceitável. Para a faixa D utilizou-se a Figura 47 na qual os níveis 

de emissão de CO e NOx encontram-se dentro dos limites, mas a eficiência é baixa, isto porque os 

valores estão diluídos pelo excesso de O2. 
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Pela análise da Figura 47, verifica-se que a operação deve ser realizada nas faixas B ou 

C. Entretanto, para operar nestas faixas costuma-se implementar modificações no 

processo ou instalar equipamentos de pós-combustão dos produtos. Este teste mostra que é 

possível um aprimoramento operacional sem a necessidade de investimentos adicionais em 

equipamentos. Acrescente-se que o balanço econômico dos custos de investimento e operação vai 

determinar a instalação destes equipamentos ou até mesmo indicar a operação fora da região de 

eficiência ótima (faixa D). Certos sistemas de combustão comportam-se de modo diferente e 

algumas das faixas citadas podem não existir. 

 

4.7 O CONTROLE DO EXCESSO DE AR 

 

O controle da combustão (razão ar/combustível) não pode ser realizado através do controle 

da vazão de combustível, uma vez que a energia gerada pela caldeira (vazão de vapor) depende 

da quantidade de combustível introduzido. Logo, a única variável que deve ser ajustada é a vazão de 

ar de combustão. 

Dessa forma, a vazão de ar é regulada por um sistema de controle em LC, isto é, limites 

cruzados, quando há necessidade de elevação de geração de vapor na caldeira, a variável 

“vazão de ar” eleva o ponto de ajuste do combustível, e quando necessária a redução de carga, 

a variável “óleo combustível” reduz o fluxo de combustível e este reduz o fluxo de ar, 

controlando a geração em malha aberta. Esse tipo de controle em malha aberta estabelece uma 

relação ar/combustível fixa, insatisfatória em muitos casos (tabela 14). 

 Demandas de carga variável e queima de combustíveis alternados, comuns nos 

processos industriais, modificam a relação ar/combustível ótima. A queima de misturas de 

combustíveis e de combustíveis com composição, temperatura, viscosidade e PCI variáveis, e 

temperatura do ar variável, requer reajustes freqüentes, tornando impraticável este controle. 

 Assim, para assegurar a combustão completa, mesmo nas condições operacionais mais 

severas, é necessário um grande excesso de ar (20 a 30%).  

Para otimizar o excesso de ar é necessário um controle de combustão mais preciso, que 

pode ser obtido por um sistema de controle em malha fechada (feedback). Isto é realizado a partir da 

análise do CO2, O2 e CO nos produtos da combustão na saída da fornalha. A Figura 49 mostra as 

faixas de combustão da caldeira. 
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FIGURA 50: FAIXAS DE COMBUSTÃO DA CALDEIRA COM VARIAÇÃO DO 

EXCESSO DE AR  

FONTE: PINHEIRO, PAULO CESAR DA COSTA; VALLE, RAMON MOLINA, 

ABIQUIM (1995) 

 

O controle do excesso de ar pode ser realizado a partir da análise do teor de CO2 (equação 23). 

Sua desvantagem é que o set-point deve ser ajustado para cada combustível e é muito mais caro que o 

analisador de O2.  A não ser no caso de medidas descontínuas, manuais, realizadas por analisadores químicos, 

seu uso não é recomendado. 

Analisadores de O2 têm sido muito usados no controle da combustão, pois são de baixo custo, possuem 

tempo de resposta pequeno, exigem pouca manutenção e medem diretamente o excesso de ar na chaminé. Sua 

principal desvantagem é que o ponto de ajuste do controle deve ser fixado para cada combustível e taxa 

de combustão, pois o valor medido não depende unicamente da estequiometria da reação. O O2 

presente nos produtos pode ser devido a queimadores inativos, portinholas abertas, infiltrações, etc. Assim, a 

infiltração de ar na fornalha pode inviabilizar o controle baseado na medição de O2. O controle 

baseado na medição de CO tem a vantagem do valor do set-point ser independente do tipo de 

combustível e da carga da caldeira. A formação do CO é devido a uma quantidade de ar local 

insuficiente para completar a combustão. Se a combustão é completa, o nível de CO tende a zero. 

Uma vez que a mistura ar/combustível perfeita não é realizável, os níveis práticos de CO são, para 

qualquer combustível ou combinação de combustíveis, a qualquer carga, entre 120 e 250 ppm (Figura 

49). Entretanto, o analisador deve medir até  1000 ppm para poder detectar variações bruscas. 
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FIGURA 51: EMISSÃO DE CO EM CALDEIRAS INDUSTRIAIS TÍPICAS 

FONTE: PINHEIRO, PAULO CESAR DA COSTA; VALLE, RAMON MOLINA 

ABIQUIM (1995) 

 

 

Isto elimina a necessidade de se ajustar o valor do set-point em função das condições 

operacionais. Além disso, como o teor de CO nos gases é pequeno (ppm), infiltrações ou 

registros mal regulados não interferem nos valores medidos, uma vez que a diluição é 

pequena. Outra vantagem é que o CO é um produto intermediário da combustão, tendo assim 

uma relação direta com o desenvolvimento da reação de combustão no fim da chama e a 

emissão de particulados. 

Entretanto, o teor de CO também não tem uma relação unívoca com o excesso de ar. 

Com queimadores em boas condições, as caldeiras a óleo começam a produzir fuligem entre 

600 e 800 ppm. Queimadores sujos podem causar fumaça abaixo de 300 ppm. As caldeiras a 

gás podem exceder 2000 ppm antes da fumaça tornar-se perceptível. Com queimadores sujos, 

ou uma mistura deficiente, o controle baseado no CO leva a um aumento do excesso de ar e 

uma diminuição da eficiência da combustão. Uma análise do uso de medidor de CO no 

controle da combustão é apresentada na Figura 51. 

O medidor de CO pode ser utilizado para controlar o excesso de ar, mas é limitado à 

operação em regime permanente, pois pequenas variações de carga podem causar grandes 

variações do valor medido. O controlador de CO deve ser desligado durante mudanças de 

carga e operações a baixa carga. Um controle mais eficaz é obtido usando o medidor de CO 

como ajuste fino do set-point do controlador de O2. 
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No caso de combustão de gases, onde a composição pode variar bastante, o esquema 

de feedback apresentado pode ser prejudicado pelo tempo morto entre a mudança na 

composição e a detecção da mudança resultante nos produtos da combustão. Durante o tempo 

morto, o excesso de ar não é ajustado, reduzindo a eficiência da combustão. Neste caso, um 

controle feedforward é necessário para produzir um ajuste da razão ar/combustível antes que o 

efeito das perturbações na composição seja sentido na combustão. 

 

4.8 METODOLOGIAS PARA APRIMORAMENTO OPERACIONAL NA GESTÃO 

DAS EMISSÕES 

 

 Como foi mencionado, atualmente a operação da caldeira em tela é feita de forma 

convencional, objetivando-se atingir eficiência adequada às condições capazes de garantir boa 

combustão, isto é, a chama não atingir partes da tubulação e do refratário, mantendo o excesso 

de ar entre 3 e 4%. 

 A proposta deste trabalho é aplicar uma gestão de emissões de poluentes voltada para 

caldeiras utilizando-se, em primeiro lugar, o controle do excesso de O2, em segundo lugar 

manter a confiabilidade dos equipamentos auxiliares como queimadores, analisadores e 

acionadores, e em terceiro lugar, informar aos operadores dos equipamentos, através de 

cursos, sua importância no alcance desse objetivo focando-se no custo do dano que as 

emissões proporcionam à sociedade. 

 Neste trabalho foi investigada a utilização do custo do dano como indicador no 

aprimoramento da gestão de emissões de poluentes, em especial, os óxidos de nitrogênio, 

NOx, o material particulado, MP e o monóxido de carbono, CO. Além disto, procurou-se 

investigar a coerência dos indicativos propiciados pelo custo do dano em relação aos 

procedimentos operacionais que se conseguem a partir exclusivamente dos métodos 

convencionais baseados em eficiência apontados nos itens 4.2 ao 4.6. 

 Além disso, durante os testes, foi observada a necessidade de manter a qualidade dos 

equipamentos que são utilizados no controle das emissões dos poluentes mencionados, desde 

a entrada do ar na caldeira, conforme o fluxograma mostrado na Figura 2 do capítulo 2, até a 

saída dos efluentes gasosos que envolvem os poluentes na chaminé, incluindo nesse caso os 

analisadores de gases. 
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 Cabe lembrar outro elemento decisivo desse processo ─ o operador ─ que é informado 

sobre a importância da sua atuação para obter os resultados procurados. Tais resultados vão 

além da eficiência energética. Em última análise está nas mãos do operador a minimização 

dos impactos dos poluentes gerados pelas caldeiras. Nesse sentido foram ministrados a estes 

profissionais cursos e palestras sobre combustão e os aspectos negativos das emissões para 

sociedade. 

 Finalmente buscou-se, através dos conhecimentos da lógica difusa, uma aplicação 

capaz de utilizar a experiência do especialista que trabalha diretamente com a caldeira e 

transformá-la em ações que ajudem a melhorar a gestão das emissões de poluentes. 

 Esta aplicação se faz junto ao analisador de O2, uma das mais importantes ferramentas 

de gestão e controle da caldeira. Sendo assim, pode-se desenvolver um programa 

computacional que mantenha vigilância sobre o equipamento, de modo a alertar quando a 

indicação se tornar do O2 se tornar incoerente. 

 

 

4.8.1 OS CUSTOS SOCIAS DOS DANOS CAUSADOS PELAS EMISSÕES. 

 

 A poluição atmosférica tem efeito sobre a natureza em geral, isto é, sobre o bem estar 

da população, da fauna, flora e também sobre materiais (SALDIVA1

 O que acontece no cotidiano é que se respira um ar que não irrita e não se sente, de 

imediato, nenhum efeito tóxico. Mesmo assim, teme-se que exista algum efeito a longo prazo, 

e pior, algo irreversível. O conhecimento sobre os efeitos a longo prazo é muito mais difícil e 

geralmente são pesquisados através de estudos epidemiológicos. Os estudos epidemiológicos 

examinam a distribuição e freqüência de morbidade (doenças) e mortalidade na população, e 

pesquisam os fatores causadores. 

, RESUMO DA 

QUALIDADE DO AR NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, RMC 2003). Os 

efeitos podem se manifestar de forma aguda, como, por exemplo, quando se olha uma 

fogueira e a fumaça entra nos olhos causando irritação, com a vantagem de que, ao se afastar, 

os sintomas desaparecem porque são reversíveis. Os sintomas irritantes ou tóxicos, que 

acontecem para concentrações muito elevadas, são graves e por isso mais fáceis de serem 

estudados, porém são pouco freqüentes. 
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 Abaixo do padrão primário pode-se assumir, com certa razão, que não há efeito para a 

saúde da população, pois desta forma consta a definição do padrão primário na legislação. Por 

outro lado, existe um padrão secundário, um padrão mais rigoroso que garante um menor 

nível de impacto adverso. 

 Logo, conclui-se que um padrão de qualidade do ar não é um limite abaixo do qual se 

está absolutamente seguro e tampouco que se adoeça automaticamente, caso o padrão seja 

ultrapassado. Mas a probabilidade de se adoecer aumenta. 

 Tal fato vale especialmente para pessoas mais sensíveis a poluentes, como crianças e 

idosos. Um estudo sobre crianças de São Paulo relata que elas perderam parte de sua 

capacidade pulmonar (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/09/2000). Isso não significa que as 

crianças estejam doentes, mas que se tornaram muito mais sensíveis a problemas respiratórios 

no futuro. 

 Outro estudo em São Paulo demonstrou que um aumento de 10 µg/m3 da média diária 

de partículas inaláveis significou um aumento de 3% da mortalidade de pessoas acima de 65 

anos (SALDIVA et. al. 1995). É estimado que na cidade de São Paulo cerca de 20.000 mortes 

adicionais por ano ocorram por descontrole da poluição do ar (PAULO ARTAXO, 2001). No 

Rio de Janeiro foi pesquisado um aumento da mortalidade infantil por pneumonia de 2,2 

casos a cada 10.000 pessoas, para o acréscimo de 10 µg/m3

 Um estudo recente de Marburg/Alemanha concluiu que elevadas concentrações de 

ozônio aumentam a probabilidade em adoecer por alergia ou asma (SPIEGEL ONLINE, 

20/06/2001). Segundo Saldiva, o ozônio inibe a atividade das células que defendem os 

alvéolos nos pulmões, o que favorece o desenvolvimento de pneumonia. Há estudos que 

mostram a relação entre regiões com altas concentrações de ozônio e câncer (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 01/04/2005). 

 da média anual de Partículas 

Totais em Suspensão (PENNA E DUCHIADE, 1991). 

 Pode-se concluir que, mesmo abaixo dos padrões de qualidade do ar, os efeitos da 

poluição atmosférica existem, embora estejam limitados a um nível aceito pela sociedade. 

Portanto, um decréscimo das concentrações ambientais sempre significa um ganho na 

qualidade de vida. 

 Sobre os efeitos da poluição atmosférica à flora, sabe-se que na Europa já foram 

destruídas florestas inteiras por altas emissões de SO2.  

 O ozônio é capaz de diminuir o crescimento e a colheita de produtos agrícolas, 

dependendo da sensibilidade das plantações. 
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 Segundo o Resumo da Qualidade do Ar na RMC (2003) existe uma grande variabilidade de 

sensibilidade na flora aos efeitos da poluição. Certas espécies são mais sensíveis do que o ser 

humano e já mostram efeitos em níveis seguros para a população.  

 O efeito da poluição atmosférica à fauna é pouco estudado. Sabe-se que a poluição 

atinge primeiro o mais frágil, expulsando-o do meio poluído. Essa perda de biodiversidade 

não favorece esteticamente os centros de grandes cidades, onde só se percebe a presença de 

pombos em geral. 

 A perda de biodiversidade chegou hoje a um nível muito acelerado, portanto, deve-se 

levar o problema a sério, e mais: é uma questão moral (GAZETA DO POVO, 08/10/2000). 

 É importante ressaltar que não se deve desconsiderar os efeitos da poluição 

atmosférica a materiais, como corrosão de metais e destruição de materiais de construção, 

como mármore, além do efeito estético de sujar superfícies de fachadas, contribuindo desta 

forma à impressão de que não estamos vivendo num ambiente saudável.  

 Os custos sociais produzidos pelos poluentes, levando-se em consideração seus efeitos 

e baseado num amplo trabalho exploratório, estão reproduzidos na tabela 16. Esse trabalho foi 

desenvolvido por DELUCCHI e McCUBBIN(1996) que estimaram os custos do dano à saúde 

relacionados aos principais poluentes oriundos de veículos automotores e toda sua infra-

estrutura industrial, isto é, plantas de produção de veículos, refinarias de petróleo, etc. Eles 

simularam a fração de um poluente, emitido por uma dada fonte, que atingiria diversas 

pessoas em várias localidades.  

 
TABELA 16. CUSTOS ESPECÍFICOS DAS EMISSÕES (U$/T)  

 

Substância 

Fontes Fixas (US$/t) Fontes Móveis (US$/t) 

Inferior Superior Inferior Superior 

HC 42,15 3686,00 210,00 3686,00 

CO 3,70 13,00 13,00 37,20 

NOx 558,00 10533,00 2790,00 14319,00 

SOx 2635,00 7867,00 13180,00 58523,00 

MP 4480,00 16114,00 22395,00 103179,00 

CO2 1,91 32,70 1,91 32,73 

CH4 126,00 126,00 126,00 126,00 
FONTE: AZUAGA, 2000, COM ADAPTAÇÕES 
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 Com base nos valores da tabela 17, foi desenvolvida a tabela 18 com os custos dos 

poluentes, considerando inicialmente o trabalho de SPADARO & RABL (2002) e depois o 

custo considerando os valores de AZUAGA (2000), tabela 19. Foi criada a coluna Custo da 

tabela 18, com os valores internacionais de custos dos danos, obtidos do trabalho de Spadaro 

que é um estudioso e defensor da quantificação dos custos dos danos causados pelos 

poluentes à saúde das pessoas como forma de estimular a obtenção de soluções inteligentes 

para proteção do Meio Ambiente. 

 Estes valores internacionais referem-se ao custos dos danos levantados por 

SPADARO. 

 Com base nas equações 46, 47 e 48 utilizou-se o programa MATLAB 6.5, 

considerando-se as tabelas 18 e 19 para a obtenção da curva capaz do menor custo do dano de 

forma gráfica. Como pode ser observado na família de curvas da Figura 57, as emissões não 

são lineares o que não permitiria o uso, por exemplo, do método SIMPLEX. O emprego de 

um modelo tridimensional da Figura 58 permitiu a obtenção da melhor faixa de excesso de 

O2, e a medição do menor custo do dano, considerando-se os intervalos de tempo do teste. 

 

4.8.2 APLICAÇÃO DA LÓGICA DIFUSA OU FUZZY NA GESTÃO DE EMISSÕES 

 

 A aplicação da lógica difusa no auxílio da gestão de emissões em caldeiras foi 

utilizada com objetivo de alertar os operadores para eventuais diferenças entre os valores 

registrados pelo analisador de linha de O2 e o valor real. Eventuais diferenças reduzem a 

eficácia do controle das emissões baseado no excesso de ar, o que dificultaria o alcance do 

objetivo desse trabalho. Através das entrevistas, conforme modelo do ANEXO III, pôde-se 

observar o interesse do público que atua junto aos equipamentos nos assuntos relativos à 

melhoria da qualidade do meio ambiente. As diferenças entre o analisador compacto e o 

analisador de linha, confirmadas na análise de ORSAT foram detectadas inúmeras vezes 

durante os testes. 

O desempenho humano, a falha humana ou o erro humano são cada vez mais 

identificados através do mau funcionamento dos sistemas. Isto é devido, em parte, a alguns 

sistemas de interação homem–máquina que estão sendo desenhados com alta confiabilidade. 

Por um lado, o erro humano não é a causa de um evento, ele é a conseqüência de eventos; ele 

não ocorre acidentalmente, mas de várias formas, e é inevitável.  
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A Lógica Difusa representa um manuseio de informações imprecisas, de forma muito 

distinta da teoria das probabilidades. Esta técnica, segundo SHAW; SIMÕES (1999), 

”incorpora a forma humana de pensar em um sistema de controle projetado para se comportar 

conforme o raciocínio dedutivo, inferindo conclusões baseadas em informações que já são 

conhecidas, possibilitando aferição da relevância e confiabilidade”. Ela provê um método de 

traduzir expressões verbais, vagas, imprecisas e qualitativas, comuns na comunicação 

humana, em valores numéricos, abrindo portas para se converter a experiência humana em 

uma forma compreensível pelos computadores, possibilitando, assim, a inclusão da 

experiência humana dos especialistas, os quais controlam os processos, em controladores 

computadorizados, possibilitando estratégias de tomadas de decisão em problemas 

complexos. 

 

• TÓPICOS DOS MODELOS DE CONFIABILIDADE 

 
Normalmente, a idéia que se tem de confiabilidade é de confiança no equipamento, 

durabilidade e presteza em operar sem falhas. No entanto, segundo LAFRAYA (2001), 

“Matematicamente, a confiabilidade é definida como a probabilidade de que um componente 

ou sistema cumpra sua função com sucesso, por um período de tempo previsto, sob condições 

de operação especificadas”. 

Como está geralmente ligada com as falhas durante a vida do produto, é então um 

aspecto de incerteza da engenharia e, por isso, pode ser representada por uma função de 

probabilidade. Para SIQUEIRA (2005), “a manutenção interessa a probabilidade de que o 

item sobreviva a um dado intervalo de tempo (de tempo, ciclo, distância, etc.). Esta 

probabilidade de sobrevivência se denomina confiabilidade”. 

De acordo com NETO (2002), a confiabilidade consiste numa coleção de 

procedimentos estatísticos para análise de dados relacionados ao tempo até a ocorrência de 

um determinado evento de interesse, a partir de um tempo inicial pré-estabelecido. 

Afirma-se então que a confiabilidade é a característica que um item expressa pela 

probabilidade de que ele realize sua função requerida, na maneira desejada, sob todas as 

condições relevantes ou durante os intervalos de tempo quando é requerido a fazê-lo. 

A confiabilidade é definida como a probabilidade de que um sistema executará sua 

função planejada para um período especificado de tempo sob um determinado conjunto de 

condições (LEWIS, 1996). 
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Segundo PINHO (2000), o conceito genérico de confiabilidade pode ser definido 

como a probabilidade de um sistema ou um produto executar sua função de maneira 

satisfatória, dentro de um intervalo de tempo, operando conforme certas condições. 

Na maior parte das caracterizações apresentadas, faz-se uso explícito do termo 

probabilidade, que muitas vezes irá aparecer relacionado ao número de vezes que um sistema 

opera adequadamente. Além do termo probabilidade, outro ente matemático indispensável no 

estudo de confiabilidade é a estatística.  

A probabilidade e a estatística são ingredientes essenciais, afirma SALEH (2005), sem 

eles a confiabilidade não poderia ser caracterizada como uma disciplina técnica. A Teoria das 

Probabilidades e a Estatística tornam-se, então, fundamentais na história do pensamento 

analítico no âmbito científico, e o desenvolvimento de tais áreas ajudou a construir a teoria da 

confiabilidade caracterizando-a dessa forma como uma disciplina.   

Chama-se Teoria Matemática de confiabilidade a disciplina que corresponde 

basicamente a um conjunto de idéias, modelos e métodos para tratar problemas relativos à 

performance de sistemas e suas componentes.  

 

• HISTÓRICO DA LÓGICA DIFUSA OU FUZZY 

 
 

Os conjuntos difusos ou Fuzzy lidam com conceitos inexatos. É uma metodologia de 

caracterização de classes que não define limites rígidos entre elas. A utilização do conjunto 

Fuzzy é indicada sempre que se lida com ambigüidade, abstração e ambivalência em modelos 

matemáticos ou conceituais de fenômenos empíricos.  

Dadas suas características intrínsecas, a lógica nebulosa é capaz de incorporar tanto o 

conhecimento objetivo (de dados numéricos), quanto o conhecimento subjetivo (de 

informações lingüísticas). 

A lógica Fuzzy está relacionada à variável lingüística. Por exemplo, quando se diz “ela 

saiu de casa e voltou dizendo que a temperatura lá fora está agradável”. Nesse caso, não é 

possível descrever, exatamente, qual era a temperatura do ambiente externo (KOSKO, 1995). 

O termo Fuzzy possui caráter polissêmico: barroso, nebuloso, difuso, em graus ou em classes. 

O conceito de conjunto Fuzzy, foi introduzido, em 1965, por Lotfi A. Zadeh 

(Universidade da Califórnia, Berkeley). Em vez de se basear em números exatos, ele traduziu 

matematicamente a inexatidão da linguagem, pois muitos conceitos são melhores definidos 

por palavras do que pela matemática. 
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Zadeh publicou trabalho exaltando as virtudes da imprecisão, lançando as bases da 

lógica difusa ou Fuzzy logic. O cientista mostrava que a vida está sujeita a imperfeições, mas 

estas não são, na verdade, imperfeições, e sim características de sistemas complexos para 

conclusões cartesianas. Zadeh é personalidade marcante na ciência e tecnologia da nossa 

época, cujos trabalhos tiveram (e têm) impacto em muitas áreas científicas, como controle, 

lógica, decisão, otimização, previsão e inteligência computacional (KOSKO, 1995).  

A ele é atribuído o reconhecimento como grande colaborador do Controle Moderno. 

Em meados da década de 60 do século passado, Zadeh observou que os recursos tecnológicos 

disponíveis eram incapazes de automatizar as atividades relacionadas a problemas de natureza 

industrial, biológica ou química, que compreendessem situações ambíguas, não passíveis de 

processamento através da lógica computacional fundamentada na Lógica Booleana.  

Procurando solucionar esses problemas, Zadeh, em 1965, então professor do 

Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade da Califórnia em Berkeley, publicou 

um artigo sobre a teoria dos conjuntos Fuzzy. Ele propôs graduar a pertinência de elementos 

nos conjuntos, ou seja, um elemento pode ser, por exemplo, 30% de um conjunto A e 70% do 

conjunto A’. 

 A teoria Fuzzy constitui-se numa poderosa ferramenta com capacidade para modelar 

problemas reais onde incertezas e imprecisões estão presentes. Ela possibilita a representação 

de conceitos vagos e imprecisos (VANDERLEI FILHO, 2002). 

Em 1974, o Prof. Mamdani, do Queen Mary College, Universidade de Londres, após 

inúmeras tentativas frustradas em controlar uma máquina a vapor com tipos distintos de 

controladores, incluindo o proporcional, integral e derivativo, PID, somente conseguiu fazê-lo 

através da aplicação do método Fuzzy. 

Esse sucesso serviu de alavanca para muitas outras aplicações, como em 1980, no 

controle Fuzzy de operação de um forno de cimento. Vieram, em seguida, várias outras 

aplicações, destacando-se, por exemplo, os controladores Fuzzy de plantas nucleares, 

refinarias, processos biológicos e químicos, trocador de calor, máquina diesel, tratamento de 

água e sistema de operação automática de trens (MENDEL, 1995), estimulados pelo 

desenvolvimento e pelas enormes possibilidades práticas de aplicações que se apresentaram, 

segundo EARL COX (1994). Os estudos sobre Sistemas Fuzzy e controle de processos 

avançam rapidamente, culminando com a criação, em 1984, da Sociedade Internacional de 

Sistemas Fuzzy constituída, principalmente, por pesquisadores dos países mais avançados 

tecnologicamente. 
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 Após mais de três décadas, a idéia de teoria Fuzzy desponta com sucesso em várias 

outras áreas de aplicações, tais como: diagnóstico e análise de imagens médicas, processos de 

fabricação (manufatura), controle de robôs, reconhecimento de escrita, reconhecimento 

automático de alvo, engenharia de alimentos e sistemas especialistas (VANDERLEI FILHO, 

2002). 

 

• CONJUNTOS FUZZY  

 
 

Em conformidade com ZADEH (1965) os conjuntos clássicos, denominados conjuntos 

abruptos (crisp sets) são formados por elementos que são ditos pertinentes ao conjunto. 

Portanto, o grau de pertinência de um elemento assume apenas dois valores: zero, se pertencer 

0% ao conjunto ou 1, se pertencer 100% ao conjunto. Assim, o conceito de pertinência de um 

elemento a um conjunto fica bem definido. 

Dado um conjunto A em um universo X, os elementos deste universo simplesmente 

pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Isto deve ser expresso pela função 

característica fA: 

 

         (30) 

 
Neste contexto, a função característica somente assume valores 0 ou 1, quando a 

condição de pertinência altera-se abruptamente. 

A lógica Fuzzy é uma extensão da lógica clássica para tratar o conceito de pertinência. 

Esta parcialidade é verificada pela análise de “quanto” um dado elemento pertence a um 

conjunto. A classificação dos graus de pertinência de um elemento dentro do intervalo [0,1] 

transforma-o em um conjunto Fuzzy (OLIVEIRA, 2002).  

          Zadeh propôs uma caracterização mais ampla, generalizando a função característica, de 

modo que ela pudesse assumir um número infinito de valores no intervalo [0,1]. Um conjunto 

Fuzzy A em um universo X é definido por uma função de pertinência µA (x): X→ [0,1] R⊂  e 

representado por um conjunto de pares ordenados A={µA (x)/x}x∈ X onde µA (x)  indica o 

quanto x é compatível com o conjunto A. Um determinado elemento pode pertencer a mais de 

um conjunto Fuzzy, com diferentes graus de pertinência. 
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Um subconjunto Fuzzy A de um conjunto X pode ser definido como um conjunto de 

pares ordenados, onde cada par tem como primeiro elemento um elemento de X e como 

segundo elemento um valor no intervalo [0,1], com exatamente um par ordenado para cada 

elemento de X. Isto define um mapeamento entre os elementos do conjunto X e os pontos no 

intervalo [0,1]. O valor zero é usado para representar a completa não pertinência, o valor um é 

usado para representar a completa pertinência, e valores entre zero e um são usados para 

representar graus intermediários de pertinência. O conjunto X é chamado de universo de 

discurso para o subconjunto Fuzzy A. O universo de discurso também deve ser visto como a 

faixa de todos os possíveis valores de entrada de um sistema Fuzzy. De forma freqüente, o 

mapeamento é descrito como uma função: a função de pertinência de A. 

 O grau para o qual a declaração de que x está em A é verdadeira, sendo determinada 

encontrando-se o par ordenado onde o primeiro elemento é x. O grau de pertinência da 

declaração é dado pelo segundo elemento do par ordenado (VANDERLEI FILHO, 2002). 

Definição 1: Seja X um conjunto de objetos com elementos x. Assim, tem-se X  { x }. 

Definição 2: Um conjunto Fuzzy A em X é caracterizado por uma função de 

pertinência a µA(x) que mapeia cada ponto em X para o intervalo real [0,1]. Ao passo que 

µA(x) se aproxima de 1,0, o grau de pertinência de x em A aumenta. (VANDERLEI FILHO, 

2002). Ou seja, µA: 

 µA X → [0,1]. Um conjunto Fuzzy deve ser designado como segue:  

• A = {(a; 0,8) , (d; 1), (f; 0,3)} 

ou     

• A = {(0,8/a) , (1/d), (0,3/f)} 

 

O elemento “a” pertence ao conjunto A com um grau de 80%, o elemento “d” pertence 

totalmente (100%) ao conjunto e o elemento “f” pertence somente 30% (OLIVEIRA, 2002). 

Funções de pertinência podem ser definidas a partir da experiência e da perspectiva do 

usuário, mas é comum fazer-se uso de funções de pertinência padrão, como, por exemplo, as 

de forma triangular, trapezoidal e Gaussiana. Em aplicações práticas as formas escolhidas 

inicialmente podem sofrer ajustes em função dos resultados observados. 

Funções de pertinência contínuas podem ser definidas por intermédio de funções 

analíticas. Por exemplo, a seguinte função geral pode ser usada para definir as funções de 

pertinência associadas aos conjuntos Fuzzy correspondentes aos termos pequeno, médio e 

grande: 
b)-1        (31) 
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A forma de µA  (x) pode ser modificada através da manipulação dos três parâmetros a, 

b e c.  

 

µpequeno (x)  = (1+ 9x 2) -1

µmédiio(x) = (1+9(x-0,5)

         (32) 
2)-1

µgrande   (x) = (1+ 9(x -2) 

       (33) 
2 )-1

 

         (34) 

Operações Fuzzy  

 

As operações clássicas de igualdade, união, interseção e complemento foram 

estendidas para o domínio dos conjuntos Fuzzy, apresentando diversas formas de 

implementação. A seguir, são apresentadas estas extensões, conforme proposto por (ZADEH, 

1965).  

Igualdade de conjuntos Fuzzy. 

Dois conjuntos Fuzzy A e B são ditos iguais se, e somente se, A .B = B .A ou seja: 

 

A = B se µA (x) =µB (x) e µB (x) =µA (x), x .X ou 

A=B se µA(x) = µB (x), x .X         (35) 

 

Complemento Fuzzy 

O complemento de um conjunto Fuzzy A, cA, é obtido pela aplicação da seguinte 

função de pertinência: 

µcA(x)=1-µA(x),x.X          (36) 

O valor µcA (x) pode ser visto não apenas como o grau de pertinência pelo qual x 

pertence a cA, mas também como o grau pelo qual x não pertence ao conjunto Fuzzy A. Da 

mesma forma, µcA (x) pode ser considerado como o grau pelo qual x não pertence à cA. Para 

um conjunto Fuzzy A, cA pode ser obtido através da aplicação da função c aos valores µcA 

(x): 

 

µcA(x)=c(µA(x)),X           (37) 
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Interseção Fuzzy 

 

A interseção Fuzzy dos conjuntos Fuzzy A e A’, definida por µA’, provoca o 

surgimento de outro conjunto Fuzzy, cuja função de pertinência é formada pelos mínimos das 

funções de pertinência dos conjuntos A e A’, assim representado: 

 

     (A∩B)=∫[µA(x)∩µB(x)]/x        (38) 

 

A função min identifica o maior conjunto Fuzzy contido em ambos os conjuntos A e A’. 

 

União Fuzzy 

 

A união Fuzzy dos conjuntos Fuzzy A e A’, definida por AUA’, provoca o surgimento 

de outro conjunto Fuzzy, cuja função de pertinência é formada pelos máximos das funções de 

pertinência dos conjuntos A e A’, representando-se desta forma: 

 

    (AUB)=∫[µA(x)∪µB(x)]/x         (39) 

 

De forma semelhante, a função max identifica o menor conjunto Fuzzy que contenha 

os conjuntos A e A’. 

 

Operações Algébricas com Conjuntos Fuzzy 

Os conceitos básicos dos conjuntos Fuzzy também apresentam extensões para permitir 

operações algébricas. A seguir estão apresentadas as mais empregadas (LIMA E OLIVEIRA 

JR, 2002). 

 

a) Soma Algébrica: a soma algébrica A’ = A + B  é definida da seguinte forma: 

 

A+B={(x,µA(x)+µB(x)-µA (x) .µB (x) ) /x .X}       (40) 

 

b) Produto algébrico: o produto algébrico de dois conjuntos Fuzzy A e B é definido da 

seguinte forma: 

 

A.B={(x,µA(x).µB(x))/x.X}         (41) 
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Relações Fuzzy 

Representa o grau de associação, interação ou interconectividade entre elementos de 

dois ou mais conjuntos Fuzzy. 

Exemplos: 

x é muito maior que y 

y é bem próximo de x 

z é muito mais alto que y 

Se x é grande Então y é pequeno   

 A relação Fuzzy R(X,Y) é um conjunto Fuzzy caracterizado pela função de pertinência 

µR(x,y) onde x Є X e y Є Y 

 

 Logo R(X,Y)={[(x,y),µR(x,y)]/(x,y).X∈Y}       (42)  

 

ALGUNS TIPOS DE FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA. 

 

Triangular: a Figura 52 foi extraída de DALBEN ( 2004) e mostra o gráfico que é 

especificado por três parâmetros (a, b, c). 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 52. GRÁFICO TRIANGULAR. 
            FONTE: DALBEN, 2004 
 

 

Triangular (x; a, b, c) = max (0, min [ (x – a) / (b – a) , ( c – x) / ( c – b)])   (43) 

 

As figuras 53 e 54 foram extraídas de DALBEN (2004) e mostra seus respectivos parâmetros. 
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Trapezoidal: A figura 53, mostra o gráfico que é especificado por 4 parâmetros (a,b,c,d).  

 

 

 

 

 

 FIGURA 53 – GRÁFICO TRAPEZOIDAL. 
         FONTE: DALBEN, 2004 
 
Trapézio (x;a,b,c,d) = max(0, min[(x-a)/(b-a),1,(d-x)/(d-c)])    (44) 

 

Gaussiana: A figura 54 mostra o gráfico que é especificado por dois parâmetros (s, c) 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 54 – GRÁFICO GAUSSIANA 

      FONTE: DALBEN, 2004  
 
 
Gaussiana (x;s,c) = exp{-(x-c)/s}2         (45) 
 
Modelo Geral 

 

 A tomada de decisão é uma das atividades intelectuais mais comuns dos seres 

humanos. Diariamente, tomam-se centenas de decisões, desde quando se acorda até o 

momento que se dorme.  

 O especialista, ao tomar decisão, usa um alto nível de racionalização, utilizando um 

modelo mental estabelecido para avaliação dos problemas como mostra a figura 55. 
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   FIGURA 55: MODELO GERAL DO PROCESSO DECISÓRIO  

   FONTE:COSTA, 2007 

 

 

Modelo de Decisão 

 

O êxito ou não de um empreendimento depende de quanto acertadas são as decisões 

tomadas por seus gestores. Para tal, é preciso que se tenha o problema bem formulado e as 

alternativas e seus respectivos cenários bem delineados.  

 A tomada de decisões para AGUIAR (2006) pode ser, no entanto, controlada nas 

organizações, por meio da manipulação de estímulos e reforços socialmente administrados e 

seus membros. Essa estratégia aumenta a probabilidade da resposta ou da tomada de decisão 

na direção desejada pela organização. A oscilação entre as formas incompletas de respostas é 

incômoda e aversiva. O reforço contribui para eliminar esse conflito.  

 De acordo com Simon, apud Freitas (1997), a decisão, de modo genérico, possui dois 

objetos: “a ação no momento e a descrição para o futuro”. Desta forma, nota-se que as 

decisões de hoje afetarão o futuro. Deste fato advém a complexidade da tomada de decisão: 

decidir baseado no cenário presente considerando os desdobramentos desta decisão em um 

cenário futuro desconhecido, sobre qual pouco se sabe e pode-se determinar (FREITAS; 

1997). 
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        Através da figura 56 a seguir, ilustra-se de forma objetiva o processo de tomada de 

decisão, no contexto organizacional, destacando as variáveis mais relevantes que interagem 

neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 56: GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA 

FONTE: COSTA, (2007). 

Fluxo do Processo 

 

    O Especialista, mesmo submetido às tensões internas ou externas ao seu ambiente, procura 

obter através do seu conhecimento tácito e codificado, o momento ideal para realizar a 

manutenção no analisador de O2. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

RESULTADOS DO EMPREGO DAS METODOLOGIAS PROPOSTAS. 

 
5.1 RESULTADOS DAS CURVAS DE EMISSÕES 

 

A tabela 17 mostra os dados obtidos na redução de O2

EXCESSO DE 

O

 com o analisador compacto 

TELEGAN 10. 

 

 
TABELA 17. LEVANTAMENTO DE CAMPO REALIZADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2007,  

2

EMISSÃO DE NO

(%) 
X EMISSAO DE MP 

(mg/Nm(ppmv) 3

EMISSAO DE 

CO (ppmv) ) 

A B A B Método laboratório A B 

7,7 10,7 96 129 43 0 0 

7,9 10,6 91 118 44 0 0 

6,1 9,6 105 138 46 0 0 

4,5 8,6 130 162 47 0 0 

3,3 7,8 116 150 49 0 0 

1,9 6,5 92 146 50 0 0 

1,3 6,0 86 138 54 10 20 

1,0 4,6 84 120 58 25 30 

0,7 4,0 82 115 59 30 40 

0,6 3,8 81 108 61 45 52 

0,5 3,6 73 90 62 50 70 

2,8 7,6 119 143 52 0 0 
 

 

 Com base nos resultados dos testes da tabela 17 foram obtidas as curvas com o 

programa EXCEL e as equações representativas do comportamento de cada poluente em 

relação ao excesso de O2

 A equação 46, 47,e 48 retratam o comportamento das emissões de NO

. 

x(Y1) , MP (Y2) 

e CO (Y3) em função do excesso de O2(x1). 
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 Y1 = 0,254 x14 – 4,228 x13 + 20,01 x1
2 – 18,45 x1+ 83,62    

 (46) 

  

 Onde: 

 Y1 é a emissão de NOx 

 x1 é o excesso de O2 

 

  Y2 = 56,62 x -0,12          (47) 

 

 Onde: 

 Y2 é a emissão de MP 

 X2 é o excesso de O2 

 

 Y3 = 0,002x6 – 0,112x5 + 1,853 x4 –14,92 x3 + 62,35 x2 – 127,8 x +99,58 (34) (48) 

 

 Onde: 

 Y3 é a emissão de CO 

 X3 é o excesso de O2 

 

 A figura 57 apresenta o gráfico da família de curvas de emissões expressas pelas 

equações 46, 47 e 48. 

 

 A figura 58 mostra um gráfico tridimensional com os valores das emissões no tempo 
conforme se altera o excesso de ar. 

 Assim, de acordo com os dados dos autores AZUAGA(2000) e SPADARO(1998) 
foram desenvolvidos os gráficos tridimensionais, Figuras 58, 60, 62 e 64 considerando as 
equações e os respectivos poluentes envolvidos no levantamento efetuado durante os testes no 
campo levando-se em conta o tempo. 
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 FIGURA 57: EMISSÕES OBTIDAS NO TESTE EM CAMPO DA CALDEIRA OBJETO DE 

 ESTUDO.  

 

   TABELA. 18: CUSTOS DOS DANOS.  

CO 

(ppmv) 

NO MP 

(mg/Nm
x 

(ppmv) 3

CO 

(mg/Nm) 3

Nox 

(mg/Nm) 3

MP 

(mg/Nm) 3 Fator  ) 

 Custo 

U $/kg 

Custo T 

(U$/t) 

0 96 43 0 288 43 1,3 0,004 2130,96 

0 91 44 0 273 44 3 2,92 2117,16 

0 105 46 0 315 46 1 30 2299,8 

0 130 47 0 390 47 

  

2548,8 

0 116 49 0 348 49 

  

2486,16 

0 92 50 0 276 50 

  

2305,92 

10 86 54 13 258 54 

  

2373,41 

25 84 58 32,5 252 58 

  

2475,97 

30 82 59 39 246 59 

  

2488,47 

45 81 61 58,5 243 61 

  

2539,79 

50 73 62 65 219 62 

  

2499,74 

 
FONTE: SPADARO & RABL, 2002 

y = 0,002x6 - 0,112x5 + 1,853x4 - 14,92x3 + 62,35x2 - 127,8x 
+ 99,58

y = 0,254x4 - 4,228x3 + 20,01x2 - 18,45x + 83,62

y = 56,62x-0,12
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 A coluna Fator apresenta a conversão de ppmv de CO e NOx para mg/Nm3

 
 FIGURA 58: GRÁFICO COM OS CUSTOS DOS DANOS INTERNACIONAIS (SPADARO & RABL, 2002) 

   

 

 O custo T conforme a última coluna da tabela 18, refere-se ao somatório total dos 

custos individuais de MP, CO e NO

. O custo 

referente ao trabalho de Spadaro encontra-se na coluna Custo e refere-se ao custo total com o 

uso do polinômio resultante de Custo T. 

 

 

x. 

 Assim, considerando-se o trabalho de Spadaro, observa-se que o menor custo do dano 

está na faixa de 2,1% de O2. Em 2,1% o custo do dano é o menor possível, portanto coerente 

com a metodologia baseada na eficiência. 

 

 Analisando-se o trabalho de AZUAGA (2000) pôde-se levantar a tabela 19, onde está 

sendo considerado o custo do dano na faixa superior do trabalho deste autor. 
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TABELA.19: CUSTO TOTAL DAS EMISSÕES, VALOR SUPERIOR 

O CO 
(ppmv) 

2 

(%) 

NOx 
(ppmv) 

MP 
(mg/Nm3

CO 
(mg/Nm) 3

Nox 

(mg/Nm ) 3

MP  
(mg/Nm) 3 Fator ) 

 Custo 
U$/kg 

Custo T 

U/t 

7,7 0 96 43 0 288 43 1,3 0,013 3725,37 

7,9 0 91 44 0 273 44 3 10,53 3583,53 

6,1 0 105 46 0 315 46 1 16,11 4058,01 

4,5 0 130 47 0 390 47 

  

4863,87 

3,3 0 116 49 0 348 49 

  

4453,83 

1,9 0 92 50 0 276 50 

  

3711,78 

1,3 10 86 54 13 258 54 

  

3586,84 

1 25 84 58 32,5 252 58 

  

3588,36 

0,7 30 82 59 39 246 59 

  

3541,37 

0,6 45 81 61 58,5 243 61 

  

3542,26 

0,5 50 73 62 65 219 62 

  

3305,73 

 

 

 

 
     FIGURA 59: CUSTO TOTAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO SUPERIOR     

     LEVANTADO POR AZUAGA, 2000.  

 

 

 A equação do Custo Total representa a soma de todas as equações de Emissões 

de NOx, MP e CO, trabalho efetuado no MATLAB 6.5, conforme Figura 60. 

Polinômio do Custo Total: y  =  8,691 x4 – 146,8 x3 + 727,7 x2 – 884,6 x + 3772 (49) 

y = 8,691x4 - 146,8x3 + 727,7x2 - 884,6x + 
3772,
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  FIGURA. 60: CUSTOS DOS DANOS, FAIXA SUPERIOR.  

 

 

 Assim, considerando-se o custo do dano na faixa superior, e o polinômio dos dados de 

AZUAGA, observa-se que o melhor está na faixa de 0,7% de O2, tendendo a diminuir à 

medida que se minimiza a emissão de NOx. Entretanto, esse valor de 0,7% promove uma 

queima instável e produtora de CO em uma escala exponencial. Dessa forma, o custo do dano 

levando-se em conta o estabelecido no capítulo 4 referente ao excesso de ar ótimo e eficiência 

do equipamento, valor de excesso de ar na faixa menor que 1,0 não é aceitável, do mesmo 

modo que na faixa de excesso O2 superior a 4% é antieconômico e está diluído. O valor mais 

aconselhável seria estabelecer a faixa entre 2,0 e 3,0% de O2 considerando-se todos os 

estudos observados anteriormente. 

 Analisando-se o trabalho de AZUAGA (2000) pôde-se levantar a tabela 20, onde está 

sendo considerado o custo do dano na faixa inferior do trabalho exploratório. 
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 TABELA 20 CUSTO TOTAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO INFERIOR LEVANTADO 

 POR AZUAGA, 2000. 

O CO 
(ppmv) 

2 

(%) 

NOx 
(ppmv) 

MP 
(mg/Nm3

CO 
(mg/Nm) 3

Nox 

(mg/Nm ) 3

MP  
(mg/Nm) 3 Fator ) 

 Custo 
U$/kg 

Custo T 

U/t 

7,7 0 96 43 0 288 43 1,3 0,0037 353,344 

7,9 0 91 44 0 273 44 3 0,558 349,454 

6,1 0 105 46 0 315 46 1 4,48 381,85 

4,5 0 130 47 0 390 47 

  

428,18 

3,3 0 116 49 0 348 49 

  

413,704 

1,9 0 92 50 0 276 50 

  

378,008 

1,3 10 86 54 13 258 54 

  

385,9321 

1 25 84 58 32,5 252 58 

  

400,5763 

0,7 30 82 59 39 246 59 

  

401,7323 

0,6 45 81 61 58,5 243 61 

  

409,0905 

0,5 50 73 62 65 219 62 

  

400,2025 

 

 

 

 
     FIGURA 61: CUSTO TOTAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A FAIXA INFERIOR     

     LEVANTADO POR AZUAGA (2000).  

  

y = 0,606x4 - 10,76x3 + 60,07x2 - 114,7x + 
454,4
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Polinômio do Custo Total: y  =  0,606 x4 – 10,76 x3 +  60,07 x2

 
FIGURA. 62: CURVA DOS CUSTOS DOS DANOS, FAIXA INFERIOR.  

 

 

 Assim, considerando-se o custo do dano na faixa inferior dos dados de AZUAGA, 

observa-se que o melhor está na faixa de 2,1% de O

 – 114,7 x + 454,4 (50) 

A equação 50 leva em consideração os custos inferiores, e está simulada na Figura 62, 

quando se inclui o período dos testes. 

 

 

2, tendendo a estabilizar à medida que se 

minimiza o excesso de O2. Dessa forma, para o melhor custo do dano, levando-se em conta o 

valor inferior, continua se confirmando entre 2,0 e 2,3 de excesso de O2. 

 Para que se possa estabelecer um novo parâmetro, considerando-se os valores superior 

e inferior será criado um valor intermediário com a média dos custos inferior e superior. A 

tabela 20 apresenta os valores intermediários de custo. 
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 TABELA 21 CUSTO TOTAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO INTERMEDIÁRIO. 

  

O CO 2 NO MP x CO fator Nox fator MP fator Fator   Custo U Custo T 

7,7 0 96 43 0 288 43 1,3 0,0037 2039,36 

7,9 0 91 44 0 273 44 3 0,558 1966,49 

6,1 0 105 46 0 315 46 1 4,48 2219,93 

4,5 0 130 47 0 390 47 

  

2646,06 

3,3 0 116 49 0 348 49 

  

2433,77 

1,9 0 92 50 0 276 50 

  

2044,89 

1,3 10 86 54 13 258 54 

  

1986,39 

1 25 84 58 32,5 252 58 

  

1994,47 

0,7 30 82 59 39 246 59 

  

1971,55 

0,6 45 81 61 58,5 243 61 

  

1975,68 

0,5 50 73 62 65 219 62 

  

1852,97 

 

 

 

 
FIGURA 63: CUSTO TOTAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO INTERMEDIÁRIO 

  

 

Polinômio do Custo Total: y  =  4,649 x4 –  78,80 x3 + 393,8 x2 – 499,6 x + 2113 (51) 

y = 4,649x4 - 78,80x3 + 393,8x2 - 499,6x + 2113,
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FIGURA 64: CURVA DOS CUSTOS DOS DANOS, FAIXA INTERMEDIÁRIA.  

 

 

 Como pode ser observado, considerando-se o custo do dano na faixa intermediária, 

isto é, a média aritmética dos valores superior e inferior dos dados de AZUAGA figura 64, o 

menor deles está na faixa de 2,0% de O2, tendendo a se reduzir à medida que o excesso de O2 

diminui à níveis possíveis apenas com queimadores Low-NOx. 

 Dessa forma, para um melhor custo do dano, levando-se em conta o valor inferior, 

continua se mantendo na faixa de 2,0 de excesso de O2 , isto é, o menor custo do dano.  

 

5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS COM BASE NO CUSTO DO DANO 

 Em face dos valores levantados dos gráficos das figuras 57 a 64, observa-se que o 

melhor custo do dano pode ser encontrado na faixa de 2,0 a 2,3 % de excesso de O2. O custo 

do dano em faixas muito altas de O2 não deve ser considerado em função da diluição dos 

valores, motivo pelo qual a CONAMA 382 estabelece no artigo 3o
, inciso III, a necessidade 

de normalização para o referencial 3%. Em valores muito baixos de O2, considerando os 

custos de Spadaro & Rabl (2002), o ideal é 1,9 % de excesso de O2. Entretanto, ao 

considerarem-se os custos de AZUAGA, a faixa ideal nos valores inferiores fica em torno de 

2,1% de excesso. 
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5.3 PROJETO DO SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE MANUTENÇÃO FUZZY PARA 

O PROCESSO DE AFERIÇÃO E LIMPEZA DO ANALISADOR DE O2

  

. 

  
 Com base nas informações obtidas com a entrevista, cujo modelo se encontra no 

ANEXO III, foram elaborados os conjuntos nebulosos. A entrevista foi aplicada após o curso 

sobre emissões de caldeiras, ministrado a dez operadores que trabalham com o equipamento 

objeto de estudo. Os dados incluíram o nome, idade, tempo de empresa, escolaridade, valores 

de excesso de O2 e valores de trabalho para vazão de ar. 

 O objetivo da aplicação da lógica difusa é transformar o conhecimento do especialista 

em uma linguagem que possa ser utilizada pelo computador.  

 Os valores indicaram o formato trapezoidal como o mais conveniente, pois esse  

modelo foi o que mais representou a lingüística dos operadores, tendo em vista que os valores 

se deram por faixas. Isto por que, ao se tratar os resultados das entrevistas, pôde-se verificar 

que a faixa de 0,7 a 1,3 foi considerada baixa, o normal seriam os valores de 1,9 a 2,5 e os 

valores elevados se dariam a partir de 3,5%. 

 Outro ponto igualmente importante é a inferência pelo antecedente, no caso o O2, onde 

se estabelece as regras do controle. A inferência pelo conseqüente produz outros valores 

igualmente importantes, no caso a saída do flap do ventilador. 

  

 “FUZZIFICAÇÃO” 

 

 Segundo SHAW E SIMÕES (1999), fuzzificação é um mapeamento do domínio de 

números reais (em geral discretos) para o domínio fuzzy. Fuzzificação também representa que 

há atribuição de valores lingüísticos, descrições vagas ou qualitativas, definidas por funções 

de pertinência às variáveis de entrada. 
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• CONJUNTOS NEBULOSOS 

 
• Variável de entrada: (A) Excesso de O2

  μ

 registrado pelo analisador. 

A

• Valores das Variáveis de Entrada 

(x) tem domínio de 0 a 20% 

 A = {baixo, normal, elevado} 

• Variável de Saída: (B) Vazão de ar 

  μR

•  F = {pouco aberto, normal, muito aberto} 

(x) tem domínio de 0 a 100% 

  Valores das Variáveis de Saída 

 

• RELAÇÕES FUZZY NA ENTRADA (FUZZYFICADOR) 

 

RA = μA = min μi

• FORMATO DOS CONJUNTOS    

(x)          (52) 

 

 

 

 Para todas as variáveis (entrada e saída) foram escolhidos formato trapezoidal. 

 Para os conjuntos Fuzzy, no formato trapezoidal os especialistas consideram uma faixa 

bem definida em que todos concordam que tenha grau de pertinência 1 e nas proximidades 

do primeiro e último valor ocorre uma faixa de incerteza na atuação do processo. A Figura 

65 mostra a entrada do valor de excesso de O2, utilizando-se o toolbox de matemática 

difusa do programa MATLAB (versão 6.5), que se adapta de forma razoável à solução 

pretendida. 

 A figura 65 foi obtida com as faixas de excessos de O2 compreendidas pelos 

especialistas como sendo limites para baixo, normal e alto. Alimentando o toolbox FUZZY 

do MATLAB com as faixas de entrada. 
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    FIGURA 65: EXCESSO DE O2. 

  
    FIGURA 66: ABERTURA DO FLAP. 

FONTE: 

 

 

 Da mesma forma, foi obtida a figura 66 com as faixas de saída de abertura do flap 

de admissão de ar do ventilador insuflador de ar, interpretadas pela semântica do especialista 

como estando pouco aberta, normal e muito aberta. 
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REGRAS FUZZY 

 

• INFERÊNCIA PELO ANTECEDENTE    

          As regras que tornam o sistema eficiente e preciso são as seguintes: 

1- Se O2 é baixo então  abertura do flap está pouco aberta; 

2- Se O2 é normal então  abertura do flap está normal; 

3- Se O2

    

 é alto então abertura do flap está muito aberta;  

 

 A figura 67 mostra a elaboração das regras funcionais obtidas com base no 

conhecimento tácito dos operadores. A própria ferramenta do MATLAB abre a caixa de 

regras. 

 

 

   FIGURA 67: REGRAS NO MATLAB 

    

 

• INFERÊNCIA PELO CONSEQÜENTE 

 
 A composição dos dados de entrada para formar o conjunto nebuloso de saída é 

formada pela união de todas as regras com grau de ativação diferente de zero. 
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• DEFUZZIFICAÇÃO  

  
 Na “defuzzificação”, o valor da variável lingüística de saída inferida pelas regras fuzzy 

será traduzido num valor discreto. O objetivo é obter-se um único valor numérico discreto que 

melhor represente os valores fuzzy inferidos da variável lingüística de saída, ou seja a 

distribuição de possibilidades. 

 O método Centro-da-Área é freqüentemente chamado do método do Centro-de-

Gravidade, pois calcula o centróide da área composta que representa o termo de saída 

fuzzy(µout

 Para se chegar ao resultado mostrado na Figura 68, gráfico de saída, utilizou-se o 

software MatLab 6.5. 

 

) , esse termo de saída fuzzy é composto pela união de todas as contribuições de 

regras. Este foi o método empregado no experimento. 

5.4 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os valores da Variável de Saída, mostrados na figura 68, proporcionarão um número 

indicativo ao operador do processo as seguintes ações de manutenção: 

• A= inconsistente chamar a instrumentação analítica; 

• A=consistente reportar ao relatório de conformidades, isto é, a situação está 

normal; 

 

 
          FIGURA 68: RESULTADOS DE SAÍDA.  
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5.5 INVESTIMENTOS PARA MELHOR CONTROLE DAS EMISSÕES 

 

Os investimentos de capital nos equipamentos de controle de poluição do ar aumentam 

à medida que as leis se tornam mais rígidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os custos do 

controle do NOx e CO aumentaram 45% entre 1985 e 1988 (PINHEIRO, 1995). Assim, é 

necessário encontrar meios criativos para controlar os custos e atingir a qualidade de ar 

requerida. 

As normas de controle do ar da EPA do início do século 21 estabeleceram cotas de 

emissões para termoelétricas (tipicamente l ton/ano). As instalações que emitirem abaixo da 

cota podem negociar este excesso com outras instalações. Acredita-se que esta nova 

regulamentação pode reduzir o custo do controle do SO2 em mais de 25%. 

O custo é um dos mais importantes critérios na escolha do dispositivo e técnica de 

controle. Para se reduzir a emissão de NOx podem ser utilizados os seguintes métodos: 

filtragem, precipitação eletrostática, lavagem dos gases, redução química e controle e 

modificação na combustão (combustão em multi-estágios, recirculação de gases e operação 

com baixo excesso de ar). 

A redução do excesso de ar possui um efeito sobre a emissão de NOx, mas abaixo de 

certo limite (0,5%) a emissão de particulados pode aumentar consideravelmente. 

A adição de água ou recirculação de gases também reduz a formação de NOx térmico 

devido à redução da temperatura, mas influencia um pouco na emissão de NOx combustível. 

Somente a combustão em multi-estágios tem influência sobre a formação do NOx 

combustível, pois a formação do NOx combustível não é dependente da temperatura da 

chama. A redução do preaquecimento de ar e a recirculação de gases têm influência somente 

no NOx térmico. 

A combustão catalítica de hidrocarbonetos pode minimizar a formação de NOx. 

Sistemas catalíticos em desenvolvimento atualmente são capazes de reduzir a temperatura da 

chama de 1800°C para 1300°C, o que permitirá levar a emissão de NOx de 200 ppm para 

menos de l ppm. Otimizando o queimador e a câmara de combustão, as caldeiras atuais 

podem atingir rendimentos de 99,8%, com uma emissão de NOx e CO em cerca de 40 ppm. 
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            A proposta do uso da lógica Fuzzy no processo decisório para fazer a gestão do 

controle de emissões mostra-se muito interessante, pois, com as informações obtidas dos 

especialistas, tem-se como variável de saída um resultado adequado que, numa visão holística, 

pode ser utilizado como sendo o momento para realizar a manutenção preventiva. A 

simulação realizada no Fuzzy Tools do MatLab 6.5 comprova estes resultados.  

 A confiabilidade dos equipamentos e a confiabilidade humana que resultam das 

interações homem-trabalho ou homem-ambiente, dentro do contexto em que ele atua, que não 

atendam a determinados padrões esperados são afetadas por vários motivos, como é o caso do 

ambiente no qual estes equipamentos são acondicionados para inspeção, as condições 

ambientais da inspeção, os esgotamentos psicológicos do especialista, entre outros. Na análise 

de confiabilidade convencional, a taxa de falha humana é ajustada por especialistas baseada 

em critérios de julgamento de forma a considerar o efeito de muitos fatores sobre 

confiabilidade. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O procedimento de uso da análise de óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono 

como parâmetro auxiliar na gestão das emissões, introduzindo o custo do dano como fator 

adicional, se mostra vantajoso em relação ao método convencional, `a medida que se busca 

como resultado, além da eficiência, a redução do impacto ambiental causado na região. 

 Observou-se claramente a coerência entre a redução do custo do dano e o ganho na 

eficiência do equipamento quando efetuada a diminuição do excesso de O2. Em todos os 

testes observados, pôde-se comprovar a convergência entre os resultados de custo de dano 

referentes aos valores nacionais e internacionais. 

 Durante a pesquisa houve significativa diferença entre os valores de excesso de O2 

observados no analisador compacto TELEGAN TEMPEST e o analisador de linha com 

eletrodos de óxido de zircônio, tal fato ficou evidente, através da análise cromatográfica ─ 

Método de ORSAT. As especificações do TEMPEST estão no ANEXO V. 

 Tão importante quanto manter as emissões legalmente enquadradas e caldeiras 

eficientes é a obtenção material de resultados que possam proporcionar melhores ganhos 

sociais. 

 A combustão em multi-estágios, como é o caso da caldeira analisada, se mostra 

eficiente na redução do NOx térmico quando se efetua a regulagem do ar primário e 

secundário. Entretanto é necessário o uso de câmeras de TV na fornalha e treinamento 

adequado dos operadores de maneira a se obter uma redução significativa. 

Faz-se necessária uma gestão aprimorada capaz de possibilitar a redução das emissões 

do NOx térmico. O custo dessa gestão é relativamente baixo, bastando um analisador de linha 

ou outra metodologia, conforme a NBR 11505, de forma a se estabelecer um levantamento 

mais preciso, por equipamento, das emissões. 

 Fica evidenciada a importância de realização de manutenção periódica nos 

queimadores com o propósito de diminuição do impacto das emissões, pois a queima é 

essencial na obtenção de melhores resultados. 
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 Outro importante ponto a ser considerado é o fato de que a queima de gás pode ser 

priorizada, no entanto, devido a possibilidade de escassez desse produto, o uso de um 

queimador de óleo com nebulização ideal é um fator importante. 

 É importante ressaltar a possibilidade de serem efetuados testes futuros com emprego 

de oxigênio puro, misturado em pequenas concentrações, na entrada do duto de ar de modo a 

acompanhar o grau de redução das emissões de NOx, pois assim, poderia ser avaliada a 

redução do impacto e as vantagens e desvantagens desse procedimento. 

 Convém ressaltar a necessidade de cursos para os operadores dos equipamentos, 

enfatizando a importância que eles têm no alcance à redução da emissão de poluentes das 

caldeiras e os ganhos que a sociedade tem quando tais objetivos são atingidos. Durante os 

testes a conscientização dos trabalhadores da indústria, sensibilizou-os em relação a 

importância que possuem na melhoria da qualidade do Meio Ambiente. 

 Através da lógica difusa pôde-se transformar a experiência do operador em dados 

capazes de serem controlados por uma ferramenta computacional, e então auxiliar na gestão 

das emissões.  

 Tendo em vista o NOx térmico ter importante participação nas emissões totais, pode-se 

concluir que o mais interessante seria a troca de queimadores convencionais por queimadores 

LOW-NOx., pois neste caso consegue-se valores mais baixos de excesso de O2. 
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ANEXO II 

CONSIDERAÇÕES LEGAIS 

Pode-se considerar que a legislação ambiental referente a atividades que 

envolvem a produção e consumo de petróleo se dividem em duas categorias: a primeira, 

que se refere à redução dos impactos ambientais das unidades produtoras, isto é, as 

refinarias de petróleo, e a segunda que se refere às especificações da composição dos 

produtos que as unidades produzem, e que operam no sentido de estabelecer a 

qualidade de tais produtos, a fim de que o uso de combustíveis fósseis afetem menos o 

meio ambiente. 

Este capítulo descreve as leis ambientais que afetam os produtores e consumidores de 

combustíveis de origem fóssil. De certa forma, o que se observa é que a existência de 

exigências ambientais demandam significativas alterações nos processos e nos 

equipamentos, o que requer investimentos consideráveis. À medida em que os 

derivados produzidos têm a sua composição especificada, os refinadores e 

consumidores precisam se adequar, o que, na maioria das vezes também significa 

alterações substanciais nos processos produtivos, assim como a necessidade de investi-

mentos grandiosos. 

Nos países desenvolvidos, o que mais se observa é que a legislação ambiental 

que afeta mais significativamente as empresas sob o ponto de vista econômico é aquela 

que regulamenta a formulação dos derivados, principalmente dos combustíveis 

primários(gás natural, óleo diesel, óleo combustível), de modo a reduzir a emissão de 

poluentes quando utilizados pelos consumidores. 

Entretanto, as indústrias devem se propor a reduzir suas emissões dentro das 

exigências legais e ir mais além, de modo a possibilitar inclusive o aumento do seu 

parque produtivo, sem afetar mais o meio ambiente. 

  



 Legislação Ambiental Brasileira 

 

 Pode-se dizer que a história da legislação ambiental brasileira teve seu começo 

no dia 31 de agosto de 1981, com a criação da Lei 6.938, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. 

Antes dessa lei entrar em vigor, não havia no direito brasileiro dispositivo que 

demostrasse preocupação com a defesa do meio ambiente de forma tão efetiva. 

Em nível federal, o SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, é constituído 

pelos órgãos e entidades da união e pelas fundações mantidas e instituídas pelo poder 

público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Os órgãos 

ambientais que tomam parte na gestão ambiental das atividades industriais nesse nível 

são: 

• MMA - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazónia 

Legal - É o órgão central do Sistema Nacional de Meio Ambiente e tem como 

competência o planejamento, coordenação, supervisão e controle; 

formulação e execução da política nacional de meio ambiente; preservação, 

conservação e uso racional dos recursos e implementação de acordos 

internacionais. 

• CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - O CONAMA é um órgão 

consultivo e deliberativo, que tem como finalidade assessorar, estudar e 

propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para 

o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 

competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O 

CONAMA faz parte do MMA. (segundo a Lei ns 6.938, de 21 de agosto de 

1981). 

• IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

- O IBAMA é o órgão executor, que tem como finalidade executar e fazer 

executar, como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas 

para o meio ambiente, (segundo a Lei n2 6.938, de 21 de agosto de 1981). 



Em nível federal, o CONAMA, através da publicação das suas resoluções, dispõe 

sobre a maneira como as atividades industriais em geral poderão ser conduzidas em 

obediência à política ambiental vigente no Brasil. 

 

A Legislação Ambiental Federal 

 A legislação ambiental para as atividades industriais está é comentada a seguir. 

• Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988 - Art. 228 -"Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público o dever de defendê-lo e à co-letividade o de preservá-lo 

para presentes e futuras gerações." 

• Decreto-Lei no 1.413 de 14/08/1975 - Dispõe sobre o controle da 

poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais. Art. l - 

'As indústrias instaladas ou a se instalarem em território nacional são 

obrigadas a promover as medidas necessárias a prevenir ou corrigir os 

inconvenientes e prejuízos da poluição e da contaminação do meio 

ambiente." 

• Portaria MINTER no 231, de 27/04/1976 - Estabelece padrões de 

qualidade do ar e dá outras providências. XV- "Todos os estabelecimentos 

industriais que causem ou possam causar poluição do ar devem 

comunicar, anualmente, sob pena de sanções cabíveis, o tipo de suas 

emissões gasosas ou particuladas e o equipamento antipoluidor existente 

ao órgão poluidor competente, (...)" 

• Lei no 6938, de 31.08.1981 - Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Entre outros assuntos, "visará à imposição ao poluidor e 

ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, 

e ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com 

fins económicos." 

• Decreto-lei n° 88.351, de 01/06/1983 - Regulamenta a Lei n° 6.938, de 

31/08/1981. 

  



• Resolução CONAMA 001 de 23/01/1986 - Dispõe sobre a Avaliação de 

Impactos Ambientais. Esta resolução estabelece os critérios básicos e as 

diretrizes gerais para a elaboração do RIMA - Relatório de Impacto 

Ambiental. 

• Resolução CONAMA 020 de 18/06/1986 - Estabelece a classificação das 

águas doces salobras e salinas, segundo o seu uso preponderante e 

estabelece padrões de emissão para efluentes hídricos. Também 

estabelece, para cada caso, os teores máximos de substâncias 

potencialmente prejudiciais, além de cor, turbidez, pH, entre outros. 

• Resolução CONAMA 006 de 15/06/1988 - Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de atividades industriais geradoras de resíduos perigosos. Nesta 

Resolução são determinadas quais indústrias deverão apresentar ao órgão 

ambiental competente, informações sobre a geração, características e 

destino final de seus resíduos. Entre elas estão incluídas as refinarias de 

petróleo. 

• Resolução CONAMA 005 de 15/06/1989 - Institui o Programa Nacional 

de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR e dá outras providências. Esta 

Resolução institui o PRONAR como um dos instrumentos básicos da 

gestão ambiental, e limita os níveis de emissão de poluentes por fontes de 

poluição atmosférica. Determina limites máximos de emissão e Padrões de 

Qualidade do Ar, entre outros instrumentos. 

• Resolução CONAMA 001 de 08/03/1990 - Dispõe sobre a emissão de 

ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais e outras. 

Determina critérios e diretrizes para a emissão de ruídos decorrentes, entre 

outras, das atividades industriais. Tal di-retriz obedece aos níveis de 

ruído considerados aceitáveis pela norma técnica 10.152, da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

• Resolução CONAMA 002 de 08/03/1990 - Institui o Programa Silêncio. O 

Programa Silêncio, tem, entre outros objetivos, incentivar o uso de 

máquinas, motores, equipamentos e dispositivos com menor 

intensidade de ruído, quando da sua utilização na indústria. 

  



• Resolução CONAMA 003 de 28/06/1990 - Esta resolução amplia o 

número de poluentes atmosféricos passíveis de monito-ramento e 

controle no país, e estabelece novos padrões de qualidade do ar. Dá a 

definição legal dos conceitos de Poluente, Qualidade do Ar, Padrão 

Primário de Qualidade do Ar e Padrão Secundário de Qualidade do Ar. 

Também fornece os valores estabelecidos para tais padrões, para os 

seguintes poluentes atmosféricos: Partículas Totais em Suspensão, 

Fumaça, Dióxido de Enxofre, Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Nitrogênio. Estabelece quais métodos de amostragem e de análise 

deverão ser utilizados, e fixa as condições de referência em 25°C e l 

atm. Atribui o monitoramento da qualidade do ar aos estados e 

estabelece os Níveis da Qualidade do Ar para a elaboração do Plano de 

Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, entre outras 

disposições. 

• Resolução CONAMA 006 de 17/10/1990 - Dispõe sobre a obrigatoriedade 

de registro e de prévia avaliação pelo IBAMA, dos dis-persantes químicos 

empregados nas ações de combate aos derrames de petróleo. Tal 

Resolução se aplica às refinarias pois estas podem ocasionar derrames 

durante o transporte de petróleo e derivados nos dutos. 

• Resolução CONAMA 008 de 06/12/1990 - Estabelece limites máximos de 

emissão de poluentes do ar em nível nacional. Os limites fixados são para 

os seguintes poluentes: partículas totais e dióxido de enxofre para 

processos de combustão externa em novas fontes fixas de poluição com 

potências nominais de até 70 MW e superiores. 

• Resolução CONAMA 237 de 19/12/1997 - Dispõe sobre o Licenciamento 

Ambiental. Esta resolução define o Licenciamento Ambiental como 

sendo procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente polu-idoras ou daquelas que, sob 

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, levando-se em 

consideração as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. Também define os empreendimentos e as atividades 

que estarão sujeitas ao Licenciamento Ambiental. O refino de petróleo 

está entre tais atividades. 



• Resolução CONAMA 235 de 07/01/1998 - Dispõe sobre a classificação de 

resíduos sólidos. Esta resolução descreve os tipos de resíduos sólidos, e 

classifica-os em três classes, a saber: Classe I -Resíduos Perigosos de 

Importação Proibida, Classe II - Resíduos Não Inertes Controlados pelo 

IBAMA e Classe III - Resíduos Inertes de Importação Proibida. 

• Resolução CONAMA 382 de 26/12/2006 – Estabelece limites máximos 

para emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas. Esta resolução 

fixa os limites por poluente e por tipologia de fonte, definindo a 

capacidade de suporte, o controle de emissões, as emissões, o 

equipamento de controle, a fonte fixa de emissão, os limites de emissão 

(LME) e a prevenção à geração da poluição. Uma das características 

dessa resolução é a conversão das concentrações medidas de poluentes à 

condição referencial de oxigênio, devendo os resultados da medição de 

poluentes serem expressos em mg/Nm3 em base seca e excessos de ar de 

3% para queima de gás natural e óleo combustível (caso do estudo de 

caso objeto da dissertação apresentada), 8% para queima de bagaço de 

cana, derivados de madeira, 15% para turbinas à gas para geração de 

energia elétrica, 3% para fornos e caldeiras queimando gás de refinaria e 

8% para processos de fabricação de celulose. 

• Lei 9.605 de 20.02.1998 - Esta Lei dispõe sobre os crimes ambientais, 

caracterizando-os, assim como sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. É caracterizado como crime ambiental "causar 

poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora". Também são considerados 

crimes ambientais "causar poluição atmosférica que provoque a retirada, 

ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause 

danos diretos à saúde da população", "causar poluição hídrica que torne 

necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma 

comunidade" e "ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou regulamentos" (Artigo 54). Os 

eventos anteriormente descritos são todos passíveis de ocorrer na 

atividade de refino de petróleo. 



• Normas Técnicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas 

-NBR 10004/87 — Classificação de resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais resíduos 

devem ter manuseio e destino rigidamente controlados. 

-NBR 10152 

• Normas Regulamentadoras da ABPA - Associação Brasileira de 

Prevenção de Acidentes 

-NR-05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

-NR-06 - Equipamento de Proteção Individual, EPI; 

-NR-09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

-NR-13 - Caldeiras e vasos de pressão; 

-NR-24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho; 

-NR-25 - Resíduos Industriais. 

  



A Legislação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro 

 Segundo a legislação federal vigente, "os Estados, na esfera das suas 

competências, e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supleti-vas e 

complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem 

estabelecidos pelo CONAMA' (Lei n2 6.938). Isto significa que os estados podem ser 

apenas igualmente ou mais rigorosos do que a federação. 

 Em nível estadual vários órgãos tomam parte da gestão ambiental das atividades 

industriais (entre as quais se inclui a atividade de refino de petróleo), cada um com 

determinada atribuição. São eles: 

• CECA - Comissão Estadual de Controle Ambiental - A CECA é um 

órgão ambiental colegiado, integrante da estrutura básica da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente. Tem por finalidade exercer a supervisão e 

o controle da utilização racional do meio ambiente no território do 

estado do Rio de Janeiro, competindo-lhe: 

-I exercer o poder de polícia inerente ao controle da poluição e à proteção 

ambiental; 

-II proceder ao licenciamento ambiental das atividades real ou 

potencialmente poluidoras; 

-III regulamentar o funcionamento do Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras, mediante a edição de Deliberações aprovando as 

necessárias instruções, Normas e Diretri-zes, bem com outros atos 

complementares que se fizerem necessários; 

-IV - aprovar e propor ao Secretário de Estado de Meio Ambiente as 

medidas necessárias ao controle da poluição e à proteção ambiental, que 

extrapolem seu âmbito de competência; 

-V - funcionar como órgão consultivo da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente nas matérias que lhe forem submetidas pelo secretário de 

Estado(segundo a Resolução SEMA n° 101, de 21 de março de 1995, 

Capítulo l, artigo 1°). 

  



• CONEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente - O CONEMA é um 

órgão ambiental deliberativo e normativo encarregado de estabelecer as 

diretrizes da Política Estadual de Controle Ambiental e de orientar o 

Governo do Estado na defesa do meio ambiente, na preservação dos bens 

naturais e na formulação de providências para a melhoria da qualidade 

de vida da população. A CECA, em suas deliberações deve atender às 

diretrizes gerais determinadas pelo CONEMA. (segundo o Decreto n- 

9.991, de 05 de junho de 1987). 

• Deliberação CECA n°2.555, de 26.11.91 - Estabelece as auditorias como 

parte do licenciamento de atividades poluidoras sujeitas ao EIA-RIMA. 

Esta deliberação regulamenta a realização das audiências públicas como 

parte do processo de licenciamento das atividades poluidoras sujeitas à 

apresentação de EIA - RIMA e dá outras providências. 

• Deliberação CECA  n°3.427, de 14.11.95 - Fornece a diretriz para a 

realização da auditoria. Essa deliberação tem como objeti-vo estabelecer a 

abrangência, as responsabilidades, os procedimentos e os critérios 

técnicos para a realização das Auditorias Ambientais, como instrumento 

do Sistema de Licenciamento das Atividades Poluidoras - SLAP. 

• Lei n°-1.346, de 03.10.1988 - Dispõe sobre os procedimentos para a 

elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. Esta 

Lei determina todos os empreendimentos que dependerão da elaboração 

e aprovação do EIA - RIMA, a fim de obterem o seu licenciamento de 

implantação e/ou ampliação, e dá outras providências. 

  



• Deliberação CECA n°1.078, de 25.06.1987 - Dispõe sobre a implantação 

do EIA - RIMA. Esta deliberação determina a abrangência, os 

procedimentos e os critérios para a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, 

como parte integrante do Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras - SLAP, assim como para planos e programas de ação, não 

sujeitos a esse sistema. 

• Deliberação CECA n°1.173, de 19.10.1987 - Dispõe sobre a participação â 

acompanhamento da comunidade na avaliação de impacto. Esta 

deliberação estabelece os procedimentos para a participação e o 

acompanhamento da comunidade do processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) da atividade sujeita a licenciamento. 

• Deliberação CECA n° 2.117, de 21.11.1990 - Dispõe sobre a implantação 

do EIA - RIMA. Esta deliberação fornece as definições dos conceitos de 

Avaliação de Impacto Ambiental, Impactos Ambientais e dá outras 

providências. 

• Deliberação CECA/CN n° 3.329, de 29.11.1994 - Dispõe sobre o pedido, 

recebimento e análise do EIA - RIMA. Esta deliberação estabelece os 

procedimentos internos à FEEMA, para pedido, recebimento e análise de 

estudos e relatórios de impacto ambiental, conforme estabelecido na 

legislação em vigor, como parte integrante do SLAP. 

• Deliberação CECA/CN n° 3.426, de 14.11.1995 - Dispõe sobre a 

realização do EIA. Esta deliberação fornece as diretrizes para a 

elaboração do EIA e de seu respectivo RIMA. 

• Deliberação CECA/CN n°3.663, de 28.08.1997 - Dispõe sobre a 

realização do EIA. Aprova e manda publicar a diretriz para a im-

plementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

• Decreto-Lei n°134, de 16.07.1975 - Dispõe sobre o controle e a 

prevenção da poluição. Este decreto define o conceito de poluição, institui 

a Política Estadual de Controle Ambiental, dá as atribuições dos órgãos de 

prevenção e controle da poluição, estabelece critérios para a instalação de 

atividades poluidoras no estado, institui penalidades como instrumento 

de política ambiental, entre outras providências. 



• Decreto n°1.633, de 21.12.1977 - Cria o Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras - SLAP. Este decreto também determina os seus 

objetivos, e sua forma de implantação. Determina como instrumentos de 

controle do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras a 

Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de 

Operação (LO). 

• Deliberação CECA n°03, de 28.12.1977 - Dispõe sobre o SLAP, 

instituindo-o. 

• Decreto-Lei n° 134, de 16.07.1975 - Dispõe sobre a prevenção e o 

controle da poluição e institui penalidades como instrumento de política 

ambiental. 

• Decreto n° 8.974, de 15.05.1986 - Regulamenta as penalidades 

previstas no Decreto-Lei n- 134. Este Decreto estabelece os critérios para 

a aplicação das penalidades de multa e interdição, determina os valores 

de tais multas e dá outras providências. 

• Deliberação CECA/CN n° 3-425, de 14.11.1995-Dispõe sobre a 

suspensão de atividade real ou potencialmente causadora de dano 

ambiental. Esta deliberação regulamenta a suspensão da atividade que 

possa causar risco de significativa poluição ou de outra forma de dano ou 

degradação ambiental grave. 

• Deliberação CECA n°39, de 23-11.1978 - Dispõe sobre a implantação 

do PROCON - Programa de autocontrole. Esta deliberação tem por objetivo 

estabelecer as diretrizes gerais para a implantação do Programa de 

Autocontrole - PROCON, no qual os responsáveis pelas atividades 

poluidoras informam regularmente à FEEMA, por intermédio do relatório 

de Acompanhamento de Efluentes, as características qualitativas e 

quantitativas de seus efluentes, como parte integrante do SLAE. 

• Lei n° 1.476, de 23.10.1967 - Dispõe sobre o despejo de óleo e lixo na 

Baía de Guanabara. Esta lei proíbe o despejo de óleo, lixo e outros detritos 

na Baía da Guanabara e estabelece penalidades na forma de multas. 

• Decreto n° 779, de 30.01.1967 - Dispõe sobre o controle da poluição 

atmosférica. Esta Lei aprova o Regulamento do Controle da Poluição 

Atmosférica no Estado e fornece o seu regulamento. 

  



• Deliberação CECA n° 1.079, de 25.06.1987 - Dispõe sobre o controle 

dos efluentes líquidos industriais. Esta deliberação tem por objetivo 

definir a filosofia de controle de efluentes líquidos industriais que orienta 

o estabelecimento de padrões por tipo-logia e as ações de controle da 

FEEMA e da CECA, como parte integrante do SLAP. 

• Deliberação CECA n° 2.491, de 24.10.1991 -Aprova e manda publicar o 

documento DZ-205.R-5 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica em 

Efluentes Líquidos de Origem Industrial. Esta dire-triz determina que as 

atividades poluidoras com carga de DBO igual ou superior a 100 Kg/dia 

deverão atingir remoção de DBO de no mínimo 90%, e que os efluentes 

de qualquer fonte polui-dora somente poderão ser lançados, direta ou 

indiretamente nos corpos d'água desde que obedeçam aos limites de 

Demanda Química de Oxigênio. 

• Lei n° 2.011, de 10.07.1992 - Dispõe sobre a implementação do 

Programa de Redução de Resíduos. Esta lei estabelece a obrigatoriedade 

da implantação deste programa e define os conceitos de Resíduos e de 

Redução de Resíduos. 

• Lei n° 1.361, de 06.10.1988 - Dispõe sobre a estocagem, processamento e 

disposição final de resíduos industriais tóxicos. Esta Lei proíbe a 

estocagetn, o processamento e a disposição final de resíduos industriais 

perigosos ou tóxicos provenientes de outros países, exceto aqueles 

que serão utilizados como matérias-primas. 

• Deliberação CECA n° 307, de 17.07.1982 - Dispõe sobre a implantação 

de bolsas de resíduos. Esta deliberação tem por obje-tivo estabelecer a 

metodologia para participação de atividades poluidoras em programa 

de reciclagem de rejeitos sob a forma de uma "Bolsa de Resíduos", a ser 

administrada pela FEEMA, como parte integrante do SLAP. 

• Deliberação CECA n° 673, de 27.06.1985 - Dispõe sobre a implantação 

do sistema de manifesto de resíduos industriais. Esta deliberação tem 

por objetivo estabelecer a metodologia do Sistema de Manifesto de 

Resíduos Industriais, implantado pela FEEMA, e que contribui para o 

controle dos resíduos industriais gerados no Estado, desde a sua origem 

até a sua destinação final, como parte integrante do SLAP. 

  



• Deliberação CECA n° 3-327, de 29.11.1994 - Dispõe sobre a destinação de 

resíduos e dá diretrizes. Aprova e manda publicar a Diretriz de 

Destinação de Resíduos. 

• Lei n° 2.389, de 04.04.1995 - Dispõe sobre a proibição de combustíveis 

derivados de petróleo com a adição de chumbo, em todo o território do 

Estado do Rio de Janeiro. Esta Lei é muito importante no que concerne 

às refinarias cariocas, que a partir de sua publicação precisam parar de 

utilizar o chumbo-tetraetila como aditivo anti-detonante. 

• Lei n° 2.803, de 07.10.1997 - Dispõe sobre a proibição de depósitos 

subterrâneos e tubulações metálicas para armazenamento ou transporte 

de combustíveis ou substâncias perigosas, sem proteção contra a 

corrosão. Esta Lei também define o conceito de proteção efetiva contra 

corrosão, estabelece penalidades no caso de não cumprimento e 

estabelece prazos para a adequação das instalações. 

• Lei n° 466, de 21.10.1981 - Dispõe sobre o zoneamento industrial no Rio 

de Janeiro. Esta Lei estabelece as atividades industriais que podem ser 

implantadas em cada uma das zonas anteriormente definidas. 

• Lei n° 1.804, de 26.03.1991 - Dispõe sobre a sinalização das indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro - Esta Lei determina que as indústrias sediadas 

no Estado do Rio de Janeiro afixem, em locais visíveis, placas que 

indiquem a natureza dos produtos ali produzidos e dá outras providências. 



 

ANEXO III 

 

Prezado Operador: 

O seguinte questionário forma parte de uma pesquisa a fim de saber como cada um 

trabalha com as variáveis em questão. Esta pesquisa não tem finalidade administrativa e sim 

científica. A qualidade da pesquisa depende do nível de transparência das opiniões fornecidas 

pêlos operadores, neste caso, especialistas na operação da estação de tratamento de 

condensado. Para isso peço que suas opiniões sejam transparentes. Diante do resultado, 

será usada a Lógica fuzzy, criando um modelo matemático para as proposições. 

Nome 

Idade 

Tempo na Empresa 

Escolaridade 

Valores de trabalho p/Excesso de O: Baixo: 

Normal: 

Elevado: 

 

 

Valores de trabalho p/ Vazão de Ar: 

 Baixo: 

Normal: 

Elevado: 



 

 

ANEXO IV 

 

1. Elaboração do trabalho. 

 fluxograma do processo de análise e sequência dos procedimentos 

executados. 
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 Fluxograma 1: Elaboração própria. 

 

Ensaios de campo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CALDEIRA  

Fluxo de gás 

Fluxo de óleo 

Fluxo de ar 

AMOSTRA DE GASES DE 
COMBUSTÃO 

ANÁLISE DE POLUENTES 
COM ANALISADOR 

PORTÁTIL TELEGAN, 
MODELO TEMPEST. 

AJUSTES NO 
PAINEL DE 

CONTROLE E 
NO CAMPO 



 

PROCEDIMENTO 1 

 

  

 

 

 

 

TESTES NA CALDEIRA NA SG 

  

 

 Caldeira  

  

 Nesta caldeira poderá ser efetuado teste queimando gás e Óleo combustível, alterando as 

posições dos queimadores, isto é, posicionando no 1° momento os queimadores de OCR na parte 

superior e no 2° momento os queimadores de OCR na parte inferior, desta forma poderá ser alterada 

a temperatura em diferentes pontos da fornalha. A alteração de carga sugerida poderá variar de 30 a 

100 t/h modificando a pressão dos queimadores e a abertura dos FLAPS de ar primário e secundário–

fig.1– em ambos os casos será observado o excesso de ar e a variação de NOx através do analisador 

compacto. Durante o teste poderá ser bloqueado o PAV para observar a influência da diminuição da 

temperatura de ar na queima sobre a emissão de NOx na caldeira. 

 Com a carga fixa em 60 t/h, passar seu controle para manual e iniciar o fechamento do flap 

de admissão do ar insuflado desde a posição inicial a ser verificada até o mínimo, com reduções de 

5% de flap a cada 30 minutos para posterior retirada de amostra. 

 

  

   

  



Coleta da amostra de óleo combustível: 
  

• Confirmou-se que o frasco de vidro estava limpo. 
• Colocou-se a tomada de amostra em condição de receber o óleo do tanque 

que estava alimentando a caldeira com óleo. 
• Posicionou-se a garrafa junto ao ponto de coleta de óleo. Abriu-se parcialmente 

a válvula da tomada de amostragem, na linha de retorno do processo (junto ao 
tanque a ser amostrado)  

• Encheu-se a garrafa com o volume para análise.  
• Fechou-se a válvula da tomada de amostra. 
• Fechou-se a garrafa e limpou-se a superfície externa. 
• A amostra foi identificada. 
 

Coleta da amostra de gás combustível: 
 

• Confirmou-se que o balão de amostragem estava com vácuo. 
• Confirmou-se a inexistência de fonte de ignição nas proximidades da tomada 

de amostra. 
• Após enchimento do balão fixou-se novamente o grampo de vedação.  
• A amostra foi identificada e levada para o analisador. 

 
 
Após a verificação da composição dos combustíveis iniciou-se o processo de 
simulação utilizando-se como alimentação as vazões típicas dos combustíveis e o 
excesso de ar recomendável para tal situação. 

 

As Tabela 1 e 2 contém as principais características dos combustíveis utilizados 
para queima.  

  

 

 

  



Tabela 1: Características do óleo combustível utilizado. 

 

Nome H(%) C(%) O(%) N(%) S(%) PCS Cp Tipo 

OCR 10 90 0 0 0,74 40 MJ/Kg 1 
kJ/kgK 

4B 

 

Tabela 2: Característica do gás combustível utilizado. 

 

CARACTERÍSTICA % Volume 
HIDROGENIO 9,2 
1,3- BUTADIENO <0,01 
OXIGÊNIO <0,31 
METANO 58,48 
CO 0,74 
CO 0,47 2 

H2 <0,01 S 
ETENO 3,89 
ETANO 8,67 
PROPENO 3,47 
PROPANO 7,62 
C5+ <0,01 
BUTENO-1 0,09 
ISO-BUTENO 0,14 
TRANS-BUTENO-2 0,09 
CIS-BUTENO-2 0,07 
ISO-BUTANO 1,82 
N-BUTANO 1,84 
ISO-PENTANO 0,10 
N-PENTANO <0,01 
NITROGÊNIO 3,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMOSTRAS DE GASES DE CHAMINÉ 
 

Nas amostragens de gases de chaminé, proceder da seguinte maneira: 

 

1) Confirmar que o balão esteja com vácuo. 

2) Confirmar que não estejam soltas as conexões. 

3) Amostrar com auxílio de bomba manual, abrir a válvula da tomada da amostra e conectar 

a mangueira do lado da aspiração da bomba no “tubing” da tomada (bico de saída do gás).  

4) Quando o balão estiver cheio, dobrar a mangueira e fixar bem o grampo de vedação. 

5) Remover a mangueira do balão de sua conexão no sistema de amostragem e confirmar 

que não estejam vazando gases 

6) Bloquear a válvula da tomada de amostra.  

7) Identificar a amostra com a etiqueta e contactar o técnico solicitando seu recolhimento. 

 

 Os gases de chaminé são coletados em balão inflável de borracha, fornecido pelo 

laboratório em vácuo. O ar deve ser removido do balão pela bomba de vácuo do laboratório. 

Não se deve utilizar um balão cuja remoção do ar seja realizada manualmente. 

 O principal problema no processo de amostragem dos gases de chaminé é a 

infiltração de ar na amostra, sobretudo nos dutos em cuja tomada de amostragem há 

pressão negativa. O ar pode estar infiltrado previamente no balão ou pode infiltrar-se no 

momento da amostragem se o grampo que veda a mangueira do balão for removido antes 

da mangueira ser conectada na tomada, através de folgas nas conexões da tomada ou se o 

ar presente nela não for removido antes de se conectar a mangueira.  Neste caso, o balão 

deve ser devolvido ao laboratório. 

  



                        EFICIÊNCIA DE CALDEIRAS PELO MÉTODO DAS PERDAS 
                               MÉTODO DE CALCULO : 

 
 

      
PLANILHA 1  

                  
  

    
  

      DADOS DE OPERACAO 
 

       
 

  

    
   

  

TEMPERATURAS o

 
C  

  
  

   Gases combustão    212,4 
 

Perdas de calor pelas paredes   

   Ar de combustão      61,9  
 

2,0  %   

   Ar bulbo úmido         22,0  
   

  

   Ar bulbo seco           30,0     
  

  

            

  
    

  

      RESULTADOS DAS ANÁLISES 
   

  

  
    

  
COMPOSIÇÃO DOS GASES DE COMBUSTAO (CALCULO EM 
BASE SECA)       

 
  

  % vol 
   

  

RELAÇÃO MÁSSICA H/C 0,18 
   

  

TEOR DE O2 (%) 5,5 
   

  

TEOR DE CO2 (%) 10,81 
   

  

TEOR DE N2 (%) 83,7 
   

  

EXCESSO DE AR (%) 32,8 
   

  

  
    

  

      ANÁLISE DOS GASES DE COMBUSTÃO (BASE SECA) 
  

  

  % vol 
   

  

CO2 10,81       
   

  

CO 0,0  
   

  

N2 83,7        
   

  

O2 5,5        
   

  

SO2 0,0       
   

  

            

  
    

  

    CÁLCULOS PRELIMINARES 
    

  

  
    

  

RELAÇÃO MÁSSICA HIDROGÊNIO/CARBONO H/C = 0,184  
 

  

  
    

  

COMBUSTÍVEL TOTAL EQUIVALENTE Elemento (% massa) 
 

  

  
 

Carbono 84,49  
 

  

  
 

Hidrogenio 15,51  
 

  

  
    

  

     ESTIMATIVA DO PCI 
    

  

  
    

  

Estimativa do Calor de Formação 
   

  



% de H do Combustível kcal/kg 
   

  

0 < %H < 14,306 472,71  
   

  

14,306 < %H < 16,679 446,87  
   

  

 16,679 < %H 437,59  
   

  

  
    

  

               PCI sem correção = 11063,2  kcal/kg 
  

  

    PCI Corrigido    = 10616,4  kcal/kg 
  

  

            

  
    

  

  ESTEQUIOMETRIA DA COMBUSTÃO E CÁLCULO DA EFICIÊNCIA 
 

  

  
    

  

   CÁLCULOS DAS QUANTIDADES DE AR E GASES 
  

  

  
    

  

ARTEO    = 14,95  kg ar / kg comb 
 

  

ARREAL   = 19,88  kg ar / kg comb 
 

  

EXCAR    = 32,81  % 
  

  

GASREAL  = 19,49  kg gas / kg comb 
 

  

  
    

  

EFICIÊNCIA ( BASEADA NO PCI ) 88,45  %  
  

  

            

  
    

  

       CÁLCULO DAS PERDAS 
 

    
 

  

    
kcal/kg 
comb % 

 
  

PERDA NOS GASES EM BASE SECA 890,4  71,4  
 

  

PERDA NOS GASES DEVIDO A ÁGUA 140,7  11,3  
 

  

PERDAS DE CALOR PELAS PAREDES 215,9  17,3  
 

  

TOTAL DE PERDAS   1247,0  100,0  
 

  

    
   

  

      CÁLCULO DOS CRÉDITOS 
 

    
 

  

    
kcal/kg 
comb % 

 
  

DEVIDO AO AR DE COMBUSTÃO 176,6 97,6  
 

  

DEVIDO A UMIDADE DO AR   4,4 2,4        

TOTAL DE CRÉDITOS   181,0 100,0  
 

  

  
    

  

            
 

  



 PLANILHA 2        
 
 
 

   
  

   
      DADOS DE OPERACAO 

 
       

    
   

TEMPERATURAS o

 
C  

  
   Gases combustão    212,4 

 

Perdas de calor pelas 
paredes   

   Ar de combustão      61,9  
 

2,0  % 

   Ar bulbo úmido         22,0  
   

   Ar bulbo seco           30,0     
 

          

  
    

      RESULTADOS DAS ANÁLISES 
   

  

  
    COMPOSIÇÃO DOS GASES DE COMBUSTAO (CALCULO 

EM BASE SECA)       
 

  % vol 
  

RELAÇÃO MÁSSICA H/C 0,18 
   

TEOR DE O2 (%) 2,5 
   

TEOR DE CO2 (%) 12,90 
   

TEOR DE N2 (%) 84,6 
   

EXCESSO DE AR (%) 12,5 
   

  
    

      ANÁLISE DOS GASES DE COMBUSTÃO (BASE SECA) 
  

  
 

  % vol 
   

CO2 12,90       
   

CO 0,0  
 

N2 84,6        
   

O2 2,5        
   

SO2 0,0       
   

          

  
    

    CÁLCULOS PRELIMINARES 
    

  
    

RELAÇÃO MÁSSICA HIDROGÊNIO/CARBONO H/C = 0,184  
 

  

  
    

COMBUSTÍVEL TOTAL EQUIVALENTE Elemento (% massa) 
 

  

  
 

Carbono 84,49  

  
 

Hidrogenio 15,51  
 

  
   

     ESTIMATIVA DO PCI 
    

  
    

Estimativa do Calor de Formação 
   

  

% de H do Combustível kcal/kg 
   

0 < %H < 14,306 472,71  
   

14,306 < %H < 16,679 446,87  
  



 16,679 < %H 437,59  
   

  
    

               PCI sem correção = 11063,2  kcal/kg 
  

    PCI Corrigido    = 10616,4  kcal/kg 
  

          

  
      ESTEQUIOMETRIA DA COMBUSTÃO E CÁLCULO DA 

EFICIÊNCIA 
 

  
 

 
  

    
   CÁLCULOS DAS QUANTIDADES DE AR E GASES 

  
  

 

  
 

ARTEO    = 14,95  
kg ar / kg 
comb 

 
  

AR REAL   = 16,84  

kg ar 
/ kg 
comb 

EXCAR    = 12,51  % 
  

GASREAL  = 16,45  kg gas / kg comb 
 

  
   

EFICIÊNCIA ( BASEADA NO PCI ) 89,75  %  
  

        

  
    

       CÁLCULO DAS PERDAS 
 

    
 

    
kcal/kg 
comb % 

 
PERDA NOS GASES EM BASE SECA 751,5  68,1  

 
  

PERDA NOS GASES DEVIDO A ÁGUA 137,2  12,4  
 

  

PERDAS DE CALOR PELAS PAREDES 215,4  19,5  
 

  

TOTAL DE PERDAS   1104,1  100,0  

    
  

      CÁLCULO DOS CRÉDITOS 
 

    

    
kcal/kg 
comb % 

 
DEVIDO AO AR DE COMBUSTÃO 149,6 97,6  

 
  

DEVIDO A UMIDADE DO AR   3,7 2,4      

TOTAL DE CRÉDITOS   153,4 100,0  
 

  
   

          

     

     

      



 

 

ANEXO V 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO TELEGAN TEMPEST 100 
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