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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho é relacionar os poluentes atmosféricos e
gases de efeito estufa, em suas diversas formas de apresentação e origens,
associando-os aos efeitos negativos que causam ao meio ambiente e à saúde
humana. Foi dada particular ênfase às características do poluente material
particulado gerado na queima do peculiar óleo combustível nacional em caldeira.
Como objetivo secundário, por meio de um estudo de caso, buscou-se desenvolver
uma metodologia para seleção de um dispositivo de abatimento para o material
particulado resultante da queima de óleo combustível nacional em caldeira
flamotubular. Entre outros, os parâmetros utilizados no desenvolvimento da
metodologia supra-citada foram: a granulometria da partícula, a eficiência térmica
desejada e o custo do investimento. Desse estudo, entre várias alternativas de
separadores de material particulado, um ciclone foi o equipamento escolhido para
ser dimensionado. A aplicação de quatro conhecidos procedimentos de cálculo do
diâmetro de ciclones mostrou, em três deles, a adequabilidade da utilização desse
tipo de separador para o abatimento proposto.

Palavras-chave: poluição atmosférica; combustão; óleo combustível; material
particulado; ciclone.

ABSTRACT
Study of air pollution caused by burning fuel oil in boilers and equipment
selection for abatement of particulate matter in fire tube boiler with national
fuel oil and case study
The main purpose of this work is to list the atmospheric pollutants and
greenhouse effect gases, in their different presentation shapes and sources, coupling
them at the unhelpful effects on human health and environment. Particular emphasis
was given to particulate matter (PM) generated from burning our peculiar national
fuel oil. As a secondary aim, throughout a case study, a methodology was developed
to select a PM abatement device to be used in a fire tube boiler that burns brazilian
fuel oil. Among others, the considered parameters in the development of the
methodology mentioned above, were: the particulate granulometry, the thermal
efficiency and investment cost. From this study, among some particulate matter
separators alternatives, a cyclone was the chosen equipment to be dimensioned.
The application of four known computational methods to a cyclone diameter had
shown, in three of them, to be the cyclone the adequate device to the desired
abatement.

Keywords: air pollution, combustion, fuel oil, particulate matter; cyclone.
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1

INTRODUÇÃO
A poluição do ar tem sido um tema extensivamente pesquisado nas últimas

décadas e caracteriza-se como um fator de grande importância na busca da
preservação do meio ambiente e na implementação de um desenvolvimento
sustentável, pois seus efeitos afetam de diversas formas a saúde humana, os
ecossistemas e os materiais (CETESB, 2007).
A habilidade da sociedade em causar significantes distúrbios ao meio
ambiente é um fenômeno recente e fortemente influenciado pelo crescimento
demográfico e desenvolvimento tecnológico.
O homem ao longo de sua trajetória, intensificou o uso de materiais têm
contribuído para o processo de poluição atmosférica por meio da liberação de
efluentes ou emissões gasosas.
A poluição atmosférica não é um processo recente e de inteira
responsabilidade do homem, a natureza vem se encarregado, durante milhares de
anos, de participar ativamente desse processo com o lançamento de gases e
materiais particulados originários de atividades vulcânicas e tempestades, como
exemplos de 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.
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 internos e
manter a estabilidade necessária.
As crescentes inovações tecnológicas, a partir da segunda metade do século
dezoito, intensificaram 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.
A partir da industrialização dos grandes centros, vários episódios de altas
concentrações de poluentes emitidos pelas indústrias, associados as condições
meteorológicas desfavoráveis, mostraram na prática os efeitos da poluição.
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Em geral, a maior contribuição da carga de poluentes nas grandes metrópoles
está associada ao setor de transportes; em seguida, o setor industrial assume
importante contribuição nas regiões mais desenvolvidas de um país, quase sempre
associado à alta densidade demográfica (PIRES, 2005).
Os efeitos adversos da poluição atmosférica na saúde humana são
conhecidos, havendo registros em estudos arqueológicos desde a época medieval.
A partir da industrialização dos grandes centros, vários episódios de altas
concentrações de poluentes emitidos pelas indústrias, associados às condições
meteorológicas desfavoráveis, mostraram na prática os efeitos dos poluentes sobre
a saúde humana (CASTANHO, 1999), levando a comunidade científica a atentar
para a necessidade de buscar soluções através de estudos que possam prever as
condições atmosféricas favoráveis à concentração de poluentes (PIRES, 2005).
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.
Algumas destas áreas, anteriormente classificadas como zonas estritamente
industriais, foram conduzidas pelo crescimento desordenado das cidades a abrigar
residências expondo uma parcela considerável da população das cidades brasileiras
às emissões provenientes daquele tipo de instalações (PIRES, 2005).
Devido aos efeitos prejudiciais dos poluentes ao ser humano, foram definidos
padrões de qualidade do ar. Os padrões de qualidade do ar definem para cada
poluente o limite máximo de concentração ao qual a população pode ficar exposta,
de forma a garantir proteção à sua saúde e bem estar, baseados em estudos de
caracterização dos efeitos de cada poluente na saúde (CASTANHO, 1999). Os
padrões nacionais de qualidade do ar foram definidos pela Portaria Normativa nº 348
de 14/03/1990 pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis e transformados em Resolução CONAMA nº 03/1990.
O CONAMA promulgou recentemente legislação (Resolução nº 382 de
26/12/2006) estabelecendo padrões de emissão de poluentes atmosféricos para um
grande número de fontes estacionárias.
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A regulamentação da emissão de poluentes gerados por grandes fontes
estacionárias ocorre em grande parte nas fases do licenciamento ambiental. Não se
observa, entretanto, uma tendência de modernização das instalações com o objetivo
de abater as emissões atmosféricas. Além disso, existem lacunas importantes
relativas ao monitoramento ambiental do entorno dos complexos industriais do país,
no que se refere ao fornecimento de séries históricas e informações, tais como: a
composição

dos

efluentes

e

a

quantificação

das

emissões,

dificultando

enormemente a avaliação dos impactos causados pelas fontes estacionárias
(PIRES, 2005).
Nas indústrias o principal causador de poluição atmosférico é a queima de
combustíveis destinados à geração de energia ou calor. Dentre os principais
equipamentos utilizados se destacam caldeiras, aquecedores, fornos e secadores
(IPT, 2005; JOSÉ, 2004). Alguns dos combustíveis que podem ser empregados são
carvão mineral, carvão vegetal, biomassa, gás natural, gás liquefeito de petróleo e
óleo combustível.
Um dos grandes geradores de poluição do ar são os processos de
combustão, principalmente a queima de óleo combustível, sendo seu principal
poluente o material particulado (MP). Além do MP, nos gases efluentes de
processos industriais de combustão, encontram-se vários constituintes poluentes,
sendo os óxidos de nitrogênio (NOx), o material particulado e os compostos de
enxofre (SOx), os mais preocupantes. Outros como o monóxido de carbono (CO) e
os compostos orgânicos voláteis (COV's), são constituintes que, em equipamentos
operando em condições normais, são emitidos a taxas muito pequenas, não
causando qualquer dano ambiental (IPT, 2005).
Trabalhos realizados em caldeiras e fornos industriais têm mostrado que o
uso dos óleos combustíveis nacionais acarreta emissão de poluentes atmosféricos
em níveis relativamente altos, destacando-se, em particular, a emissão de material
particulado (VERGNHANINI FILHO, [2008]).
As técnicas de controle das emissões de MP na queima de óleos
combustíveis se dividem, basicamente, em dois grupos: aquelas aplicadas ao
processo de combustão e aquelas aplicadas aos gases de combustão.
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Técnicas aplicadas ao processo consistem na adequação do sistema de
queima e de suas condições operacionais ao uso de combustíveis. Quanto às
técnicas aplicadas aos gases de combustão, consistem na implantação de sistema
de separação do MP dos gases (IPT, 2005).
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2
2.1

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
O trabalho tem como objetivo geral fazer um levantamento dos principais

aspectos relacionados à poluição atmosférica causada pela queima de óleo
combustível em caldeira.
2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O trabalho tem como objetivo específico desenvolver uma metodologia para

seleção e dimensionamento básico de equipamento de abatimento do material
particulado presente nos gases efluentes da queima de óleo combustível nacional
em caldeira flamotubular, a ser aplicado num estudo de caso.
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3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo está centrado em revisão bibliográfica com a aplicação das

informações em um estudo de caso acerca do tema abatimento de material
particulado proveniente da queima de óleo combustível nacional em caldeira
flamotubular.
Os procedimentos metodológicos abrigarão as seguintes etapas:
a. revisão

bibliográfica:

realizada

por

meio

de

levantamento

de

informações com os métodos tradicionais de pesquisa, tanto em
publicações físicas como on-line, além de sites governamentais e
especializados;
b. estudo de caso: estabelecimento de um problema de redução da
emissão de material particulado na queima de óleo combustível
nacional em caldeira flamotubular e proposição de uma solução através
da seleção e dimensionamento de equipamento de abatimento.
3.1

PRODUTOS ESPERADOS
1. Sistematização dos seguintes assuntos:
 Poluição Atmosférica: abrange os principais poluentes, os danos causados
à saúde e ao meio ambiente por eles, as fontes geradoras de poluição e a
legislação aplicada ao assunto.
 Combustão Industrial: sua importância como fonte poluidora com destaque
para o uso de óleo combustível.
 Geração de Vapor: tipos e características dos geradores.
 Material Particulado Gerado na Queima de Óleo Combustível: fontes,
características e propriedades.
 Equipamentos de Controle de Material Particulado: tipos utilizados e suas
principais características, e critérios de seleção e dimensionamento.
2. Definição de equipamento de abatimento de MP em gases provenientes da

queima de óleo combustível nacional em caldeiras flamotubulares.
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3. Planilhas
selecionado.

para

dimensionamento

do

equipamento

de

abatimento
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4
4.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Durante centenas de anos os seres humanos vêm realizando atividades que

modificaram a composição química da atmosfera.
O conceito de poluição atmosférica inclui atividades humanas e/ou atividades
naturais que levam à deterioração da qualidade original da atmosfera (PIRES, 2005).
Dentre os diferentes tipos de poluição observados no ambiente, a
contaminação do ar tem sido um dos temas de grande interesse para o meio
científico nas últimas décadas, tendo em vista sua implicação negativa sobre a
saúde humana, ecossistemas e bens construídos, caracterizando-se como um fator
de importância na busca da implementação do desenvolvimento sustentável
(BRAGA, 2002).
4.1.1

Poluentes Atmosféricos
De acordo com a Resolução CONAMA nº 03 de 1990, 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, fauna e flora; e
 prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade, e às atividades
normais da comunidade".
Os poluentes atmosféricos podem ser classificados de acordo com sua
composição química, em inorgânicos e orgânicos. E podem também ser
classificados como poluentes primários e secundários. Os primários são aqueles
emitidos diretamente pelas fontes de emissão. Os secundários são formados na
atmosfera através da reação química entre poluentes primários e componentes
naturais da atmosfera (CETESB, 2007).
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A seguir, são apresentados os principais poluentes do ar e as suas fontes,
devendo-se observar que a maioria dos poluentes tem origem nos processos de
combustão.
Monóxido de Carbono (CO)
Composto gerado nos processos de combustão incompleta de combustíveis
que contenham carbono em sua composição.
Óxido de Carbono (CO2)
O dióxido de carbono é o principal composto resultante da combustão
completa de combustíveis que contenham carbono, além de ser gerado no processo
de respiração aeróbia dos seres vivos, que utilizam o ar (oxigênio) para poder liberar
a energia presente nos alimentos que são ingeridos.
Óxidos de Enxofre (SO2 e SO3)
Os óxidos de enxofre são produzidos pela queima de combustíveis que
contenham enxofre em sua composição, além de serem gerados em processos
biogênicos naturais, tanto no solo quanto na água.
Óxidos de Nitrogênio (NOx)
Considerando-se que os processos de combustão ocorrem na presença de
oxigênio, que o mais comum é utilizar o oxigênio presente no ar para realizar esses
processos e que no ar o composto mais abundante é o nitrogênio, então se verifica
que a principal fonte dos óxidos de nitrogênio são os processos de combustão, além
de ele poder ser gerado por descargas elétricas na atmosfera.
Hidrocarbonetos
Os hidrocarbonetos são resultantes da queima incompleta dos combustíveis,
bem como da evaporação desses combustíveis e de outros materiais como, por
exemplo, os solventes orgânicos.
Oxidantes Fotoquímicos
Os oxidantes fotoquímicos são compostos gerados a partir de outros
poluentes (hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio), que foram lançados à atmosfera
por meio da reação química entre esses compostos, catalisada pela radiação solar.
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Dentre os principais oxidantes fotoquímicos, destacam-se o ozônio e o peróxi-acetil
nitrato (PAN).
Material Particulado (MP)
No caso de poluição atmosférica, entende-se por material particulado as
partículas de material sólido e líquido capazes de permanecer em suspensão, como
é o caso da poeira, fuligem e das partículas de óleo, além do pólen. Esses
contaminantes podem ter origem nos processos de combustão (fuligem e partículas
de óleo) ou então ocorrerem devido a fenômenos naturais, como é o caso da
dispersão do pólen ou da suspensão de material particulado devido à ação do vento.
Asbestos (amianto)
É um tipo de material particulado, que produz graves problemas de saúde
associados à sua presença na atmosfera, sendo principalmente gerado durante a
etapa de mineração do amianto ou então nos processos de beneficiamento desse
material.
Calor
O calor é uma forma de poluição atmosférica por energia que ocorre
principalmente devido à emissão de gases a alta temperatura para o meio ambiente,
gases esses que são liberados, em sua maioria, nos processos de combustão.
Metais
Os metais também são um tipo de material particulado, associados aos
processos de mineração, combustão de carvão e processos siderúrgicos.
Outros tipos de poluentes específicos que também se pode mencionar são,
Gás Fluorídrico (HF), Amônia (NH3), Gás Sulfídrico (H2S), Pesticidas e Herbicidas e
Substâncias Radioativas (BRAGA, 2002).
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4.1.2

Problemas Ligados a Emissões de Poluentes

4.1.2.1

Efeitos à Saúde

A poluição atmosférica causa vários efeitos prejudiciais, diretos ou indiretos,
sobre a saúde e o bem-estar humano, sobre os animais e a vegetação, sobre os
materiais e as construções e sobre a atmosfera, solos e os corpos d’água.
O grau e a extensão destes efeitos dependem da escala de poluição,
podendo ocorrer em nível local, regional e global (PIRES, 2005).
De maneira geral, os efeitos podem ser classificados como (LOUREIRO,
2005):
 Efeitos Agudos: podem ser de caráter temporário e originam-se de
episódios em que os poluentes ultrapassam os níveis regulares de sua
concentração gerando efeitos imediatos como irritação nos olhos, tosse e
até efeitos graves, como o aumento da mortalidade. Os efeitos são, em
geral, reversíveis e ocorrem quando há condições climáticas adversas,
com conseqüente aumento da concentração de poluentes;
 Efeitos Crônicos: de caráter permanente, podendo ocasionar prejuízos à
vegetação, à visibilidade e à saúde dos seres humanos causando
incômodos e desconforto (danos sociais); em longo prazo pode provocar a
corrosão de estruturas e o desgaste de materiais de construções e obras
de arte.
Alguns efeitos associados com poluentes específicos são mostrados na
Tabela 1.
Tabela 1. Efeitos dos poluentes à saúde.
Poluente

Material
Particulado

Efeitos à Saúde Relatados
Outros Possíveis Efeitos
Aumenta a mortalidade
geral, pode adsorver e
carrear poluentes tóxicos
para as partes profundas do Reduz a visibilidade, suja
materiais e construções.
aparelho respiratório e, na
presença de SO2, aumenta a
incidência e a severidade de
doenças respiratórias.

Principais Fontes
Processos industriais,
veículos automotores,
poeiras naturais,
vulcões, incêndios
florestais, queimadas,
queima de carvão, etc.
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Poluente

Efeitos à Saúde Relatados
Agrava sintomas de
doenças cardíacas e
pulmonares,
Dióxido de broncoconstritor
especialmente em
Enxofre
combinação com outros
(SO2)
poluentes, aumenta a
incidência de doenças
respiratórias agudas.
Interfere no transporte de
oxigênio pelo sangue,
diminui reflexos, afeta a
Monóxido de
discriminação temporal,
Carbono
exposição a longo prazo é
(CO)
suspeita de agravar
arterioesclerose e doenças
vasculares.

Outros Possíveis Efeitos

Principais Fontes

Tóxico para as plantas,
estraga pinturas, erosão de
estátuas e monumentos,
corroi metais, danifica
tecidos, diminui a visibilidade,
forma chuva ácida.

Queima de
combustíveis em fontes
fixas, veículos
automotores, fundições,
refinarias de petróleo,
etc.

Desconhecidos

Veículos automotores.

Tóxico para plantas, causa
redução no crescimento e na
Altas concentrações podem
fertilidade das sementes
ser fatais, em concentrações
quando presentes em altas
Dióxido de baixas pode aumentar a
concentrações, causa
Nitrogênio suscetibilidade a infecções,
coloração marrom na
pode irritar os pulmões,
(NO2)
atmosfera, precursor da
causar bronquite e
chuva ácida, participa do
pneumonia.
smog fotoquímico formando
O3.
Irrita as mucosas do sistema
respiratório causando tosse
e prejuízo à função
Danifica materiais como a
pulmonar, reduz a
borracha e pintura, causa
Ozônio (O3) resistência a gripe e outras
danos à agricultura e à
doenças como pneumonia,
vegetação em geral.
pode agravar doenças do
coração, asma, bronquite e
enfisema.
Leva rapidamente a
hiperventilação, transpiração
Dióxido de
e dor de cabeça. Os
Carbono
sintomas iniciais podem vir
(CO2)
seguidos pela perda de
consciência e morte.
Provocam irritação nos
olhos, nariz, pele e aparelho
Compostos
respiratório. Alguns desses
Orgânicos
compostos podem provocar
Voláteis
danos celulares, sendo que
(COVs)
alguns são carcinogênicos
e/ou mutagênicos.
Fonte: Adaptado de PIRES, 2005 e LOUREIRO, 2005.

Veículos automotores e
queima de combustíveis
em fontes estacionárias,
termelétricas.

Formado na atmosfera
por reações
fotoquímicas pela
presença de óxidos de
nitrogênio e
hidrocarbonetos ou
outros compostos
orgânicos voláteis.

Veículos automotores.

Benzeno,
hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos,
e alguns aldeídos.
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4.1.2.2

Efeito Estufa

O efeito estufa é um fenômeno causado pelo acúmulo de gases e nuvens na
atmosfera, que provoca o aquecimento da superfície do planeta, pelo bloqueio de
parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. Este acontecimento
é responsável pelo fato da temperatura média da superfície da Terra ser de
aproximadamente +15°C, em vez de -15°C, ou seja, aproximadamente 30° mais
quente (BAIRD, 2002).
A emissão dos chamados gases de efeito estufa (CO2, CH4, N2O, gases que
atacam a camada de ozônio: clorofluorcarbonos – CFC's, óxido nitroso – NO)
aumenta a quantidade de energia que é mantida na atmosfera devido à absorção do
calor refletido ou emitido pela superfície do planeta, o que provoca a elevação da
temperatura da superfície, causando uma série de problemas climáticos (BAIRD,
2002, BRAGA, 2002).
A entrada da radiação solar tem que ser equilibrada por uma saída de calor
(radiação térmica) emitida pela Terra. Graças aos gases atmosféricos que regulam o
sistema climático da Terra, interceptando a radiação solar, 30% da energia dos raios
solares que chegam são refletidos de volta para o espaço. O restante (70%) é
absorvido pela Terra e pela atmosfera, aquecendo a superfície do planeta. A Terra,
então aquecida, reemite energia sob a forma de radiação térmica (radiação
infravermelha de onda longa) que tem sua passagem bloqueada principalmente pelo
vapor de água e dióxido de carbono existentes na atmosfera (BAIRD, 2002).
A Figura 1 apresenta um diagrama simplificado do efeito estufa. Observa-se,
entretanto que, no equilíbrio, o total de energia solar que entra no sistema é igual ao
total de energia térmica que sai (balanço de energia: SAÍDAS = ENTRADAS). O
equilíbrio é rompido pela intensificação do fenômeno que ocorre em função das
atividades humanas, uma vez que, ao aumentar a quantidade de gases estufa na
atmosfera, maior é a retenção de calor (LOUREIRO, 2005).
A Figura 2 apresenta o aumento observado na concentração de CO2 na
atmosfera nos últimos anos. De 1958 a 1984 essa concentração aumentou de 315
ppmv (partes por milhão em volume) para 343 ppmv. Estima-se que o aumento
absoluto de CO2, desde a revolução industrial até o presente momento, seja de
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aproximadamente 25%. Foi constatado que esse acréscimo de CO2 é superior no
hemisfério norte, devido à maior queima de combustíveis fósseis nessa região
(BRAGA, 2002).

Figura 1. Diagrama simplificado do efeito estufa.
Fonte: LOUREIRO, 2005 (modificado).

Figura 2. Aumento anual das concentrações de CO2 na atmosfera.
Fonte: MLO, 2009.
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As mudanças de temperatura são de cinco a quatorze vezes maiores do que
seria esperado com base no teor de dióxido de carbono. Esse resultado faz supor
que o efeito de aquecimento pode estar associado a outros fatores, como a
presença do gás metano, nuvens e vapor de água na atmosfera, entre outros
compostos. O metano mantém a mesma relação de aumento da concentração com
a temperatura; ele é vinte vezes mais efetivo que o CO2 na absorção do calor.
4.1.2.3

Chuva Ácida

Um problema ambiental muito grave que muitas regiões do mundo vêm
enfrentando atualmente é a chuva ácida. Este termo genérico abrange vários
fenômenos, como a neblina ácida e a neve ácida, todos relacionados a precipitações
de substanciais ácidas.
O fenômeno da "chuva ácida" foi descrito por Argus Smith, na Grã Bretanha,
em meados de 1800, mas permaneceu esquecido até os anos 50. Ele refere-se à
precipitação mais ácida que a chuva "natural" (não-poluída), ligeiramente ácida
devido à presença de dióxido de carbono atmosférico dissolvido, que forma ácido
carbônico (H2CO3), esse ácido é ionizado parcialmente liberando um íon hidrogênio,
que resulta na redução do pH do sistema (BAIRD, 2002).
Devido a essa fonte de acidez, o pH da chuva "natural", não poluída, é de
cerca de 5,6 (BAIRD, 2002). Considera-se ácida a chuva que apresenta pH inferior a
5,6. As chuvas em regiões industriais da Europa e Estados Unidos chegam a
apresentar pH da ordem de 3. Na América do Sul os menores valores para a água
da chuva são próximos de 4,7. É interessante destacar que na região amazônica já
se verificaram chuvas com pH dessa ordem, devido provavelmente à formação de
ácido sulfídrico proveniente da oxidação do H2S (gás sulfídrico) produzido nos
alagados da região ou à formação de ácidos orgânicos (fórmico e acético) na
queima de biomassa (BRAGA, 2002).
Os dois ácidos predominantes na chuva ácida são o ácido sulfúrico, H2SO4 e
o ácido nítrico, HNO3.
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4.1.2.4

Destruição da Camada de Ozônio

Entre 10 e 50 quilômetros da superfície da Terra, encontra-se a Camada de
Ozônio, um cinturão de gases com alta concentração de Ozônio (O3). É uma região
da atmosfera que constitui um "escudo solar natural da Terra", uma vez que filtra os
raios ultravioletas (UV) nocivos provenientes do sol antes que esses possam atingir
a superfície de nosso planeta, causando danos aos seres humanos e a outras
formas de vida. Qualquer redução substancial na quantidade de ozônio (O3)
estratosférico pode colocar em perigo a vida na forma em que nós a conhecemos.
Assim, o aparecimento de um grande "buraco" na camada de ozônio sobre a
Antártida, na metade dos anos 80, representou uma crise ambiental de crucial
importância (MMA, 2009; BAIRD, 2002).
A Camada de Ozônio começou a sofrer os efeitos da poluição crescente com
a industrialização mundial. Seus principais inimigos são produtos químicos como
Halon, Tetracloreto de Carbono (CTC), Hidrofluorcabono (HCFC), Clorofluorcarbono
(CFC) e Brometo de Metila, substâncias que figuram entre as Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio (SDO's) – substâncias químicas que têm potencial
para reagir com as moléculas de ozônio na estratosfera e são compostas à base de
cloro, flúor ou hidrocarbonos à base de bromo. Quando liberadas no meio ambiente,
deslocam-se atmosfera acima, degradando a Camada de Ozônio (MMA, 2009;
MMA, [2009?]a).

Figura 3. Mecanismo de destruição da camada de ozônio.
Fonte: MMA, [2009?]a.
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A Figura 3 mostra o mecanismo de destruição da camada de ozônio.
A radiação ultravioleta pode ser dividida em três grupos em função do seu
comprimento de onda, que está associado à intensidade de energia da radiação, o
que, por sua vez, resulta nos tipos de radiação apresentados na Tabela 2. Os efeitos
adversos causados pela radiação ultravioleta podem aumentar a incidência de
câncer de pele, reduzir as safras agrícolas, destruir e inibir o crescimento de
espécies vegetais, afetando todo o ecossistema terrestre, além de causar danos aos
materiais plásticos (BRAGA, 2002).
Tabela 2. Tipos de radiação ultravioleta em função do comprimento de onda (l).
Tipo de
Radiação
Ultravioleta

Comprimento de
onda
característica
(nm)

UV-A

320 - 400

UV-B

280 - 320

UV-C

< 280

Observações
Radiação com comprimento de onda muito próximo da luz
visível (violeta), não é absorvida pela camada de ozônio.
Apresenta vários efeitos prejudiciais, particularmente efetivos
para causar danos ao DNA, sendo a causa do melanoma e de
outros tipos de câncer de pele, além de apontada como um
dos fatores responsáveis por danos em materiais e em
plantações. A camada de ozônio protege a Terra da maior
parte da radiação UVB.
É extremamente prejudicial, mas é completamente absorvida
pela camada de ozônio e pelo oxigênio presente na
atmosfera.

Fonte: BRAGA, 2002.

4.1.2.5

Smog Industrial

Esse tipo de smog é típico de regiões frias e úmidas. Os picos de
concentração ocorrem exatamente no inverno, em condições climáticas adversas
para a dispersão dos poluentes. Um fenômeno meteorológico que agrava o smog
industrial é a inversão térmica, quando os picos de concentração de poluentes
ocorrem geralmente nas primeiras horas da manhã.
Os principais elementos componentes desse tipo de smog provêm da queima
de carvão e de óleo combustível. Esse smog predomina em regiões industriais e/ou
em regiões onde é intensa a queima de óleo para aquecimento doméstico e/ou para
geração de energia elétrica (usinas termoelétricas). Seus principais componentes
são o dióxido de enxofre (SO2) e o material particulado (MP). Esses dois compostos
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podem provocar sérias lesões respiratórias, principalmente pelo sinergismo negativo
existente.
Muitos dos danos provocados pelo SO2 na atmosfera já foram apresentados.
Quanto ao MP, existem diferentes tipos de partículas e de gotas formadas por um
grande número de substâncias químicas. Os efeitos adversos ao homem e ao meio
ambiente podem ser enormes. As grandes partículas, com diâmetro superior a 10
micra, tendem a se depositar rapidamente no solo, não provocando sérios danos ao
homem. A maioria das emissões naturais, como poeira e material dos vulcões,
consiste de grandes partículas. As partículas de tamanho médio, com diâmetro entre
1 e 10 micra, permanecem em suspensão no ar por longo tempo. Muitas das
partículas geradas pela queima de carvão em indústrias, em termoelétricas etc.
possuem esse tamanho. O maior problema ambiental refere-se às partículas finas,
com diâmetros inferiores a 1 mícron. Muitas delas permanecem no ar, percorrendo
diversas regiões da Terra e causando sérios problemas respiratórios. Além disso, a
essas partículas estão associados problemas de visibilidade e de mudanças
climáticas causadas pelo aumento do albedo – relação entre a radiação solar
refletida ou dispersada pela superfície da Terra e o total que nela incide (BRAGA,
2002).
4.1.2.6

Smog Fotoquímico

Esse tipo de smog é típico de cidades ensolaradas, quentes, de clima seco.
Os picos de poluição ocorrem em dias quentes, com muito sol. O principal agente
poluidor nesse caso são os veículos, que geram uma série de poluentes,
principalmente óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Esses
gases sofrem várias reações na atmosfera por efeito da radiação solar, gerando
novos poluentes. Daí o nome fotoquímico. Esse smog é um verdadeiro "coquetel de
poluição". Destacam-se como principais poluentes os óxidos de nitrogênio, os
radicais orgânicos, com o PAN (Peroxi Acetil Nitrato - CH3=OO2NO2), o ozônio e
alguns aldeídos.
A característica principal do smog fotoquímico é sua cor avermelhada/
marrom e seu pico de concentração ocorre por volta das 10 ou 12 horas. A Figura 4
apresenta um gráfico típico da distribuição diária da concentração dos poluentes
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fotoquímicos. Podemos perceber que o pico de oxidantes totais ocorre quando a
temperatura da superfície é mais alta (BRAGA, 2002).

Figura 4. Variação típica da concentração de poluentes constituintes do
smog fotoquímico durante um período de 24 horas.
Fonte: Braga, 2002.

Alguns exemplos de cidades sujeitas a esse tipo de smog são Los Angeles,
Sydney, Cidade do México e São Paulo (BRAGA, 2002).
4.1.3

Fontes de Poluição
São muitas as fontes de poluição do ar. Podem ser de origem natural, como

as emissões vulcânicas, os incêndios florestais, os aerossóis dos oceanos, etc., ou
de origem antropogênica, que resultam das inúmeras atividades humanas (PIRES,
2005).
As emissões das fontes naturais ocorrem com freqüência, diferente das
emissões das fontes antropogênicas, porém são emissões bastante significativas e
muitas vezes superam as emissões de origem antrópica (DERISIO, 2000).
As várias fontes de poluição do ar podem ser classificadas do seguinte modo
(PIRES, 2005):
 Fontes estacionárias ou fontes fixas: que podem ser subdivididas em dois
grupos: um, abrangendo atividades pouco representativas nas áreas
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urbanas, como queimadas e queima de combustíveis em lavanderias,
padarias, hotéis e outras atividades consideradas não industriais; outro,
formado por atividades industriais individualmente significativas, em vista à
variedade ou intensidade de poluentes emitidos.
 Fontes móveis: são todos os meios de transporte aéreo, marítimo e
terrestre que utilizam motores à combustão como força motriz.
 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, e a ação
eólica, entre outros.
A Tabela 3 enquadra as fontes descritas e apresenta os principais poluentes
originário.
Tabela 3. Relação entre fontes e seus poluentes característicos.
Fontes
Classificação

Tipo

Poluentes

Material particulado
Dióxido de enxofre e trióxido de enxofre
Combustão
Monóxido de carbono
Hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio
Material particulado (fumos, poeiras e névoas)
Fontes
Estacionárias
Processo Industrial Gases: SO2, SO3, HCl e Hidrocarbonetos
Mercaptanas, HF, H2S, NOx
Material particulado
Queima de
Resíduos Sólidos Gases: SO2, SO3, HCl, NOx
Hidrocarbonetos, material particulado
Outros
Material particulado, monóxido de carbono
Veículos
Automotores
Óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e óxidos de enxofre
Fontes Móveis
Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio
Aviões e Barcos
Ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e aldeídos
Locomotivas
Material particulado - poeiras
Fontes Naturais
Gases - SO2, SO3, HCl, NOx, hidrocarbonetos
Poluentes secundários - O3, aldeídos
Ácidos orgânicos, nitratos orgânicos
Reações Químicas
Aerossol fotoquímico
Fonte: PIRES, 2005.
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4.1.4

Legislação
A legislação ambiental traduz um sistema de princípios e normas jurídicas que

disciplinam as relações do homem com o meio que o envolve, objetivando a
conservação da natureza, a manutenção dos equilíbrios ecológicos, o combate às
diversas formas de poluição em busca do desenvolvimento sustentado.
A legislação ambiental brasileira começa a ser consolidada a partir da década
de 80 com a Lei Federal nº 6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. É
nesta lei que o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é criado, tendo a
responsabilidade de estabelecer padrões compatíveis com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
A consolidação da legislação ganha forças com a Constituição Federal de
1988, que através do artigo 225 inclui um capítulo inteiro dedicado à proteção do
meio ambiente e a conservação dos recursos naturais (INEE, 2003).
Focando na questão da poluição atmosférica a legislação brasileira trata de
forma ampla o assunto, abordando desde padrões de qualidade do ar e padrões de
emissão veiculares e industriais, até processos de licenciamento e implantação de
fontes estacionárias de emissão atmosférica.
No Brasil, com a criação do órgão de controle do Estado de São Paulo, a
CETESB, em 1973, iniciou-se o efetivo controle das fontes de poluição do ar. A partir
dessa data, a ação governamental sobre as fontes de poluição foi gradualmente se
disseminando para os demais estados. A legislação brasileira estabeleceu diretrizes
nacionais e delegou aos estados a ação ambiental em seu território. Atualmente,
todos os estados dispõem de órgãos ambientais cuja atribuição inclui a prevenção e
o controle das fontes de poluição, assim como o monitoramento da qualidade do ar
(DOZENA, 2000).
Após o controle das fontes industriais nas décadas de 70 e 80 verificou-se
que as fontes móveis tinham impacto significativo na emissão de poluentes nas
regiões metropolitanas. Isto levou a Resolução CONAMA nº 18/86 que estabeleceu
o PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores),
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posteriormente complementada por outras Resoluções CONAMA. A Lei Federal nº
8.723/93 retificada no Diário Oficial da União (DOU) em 29 de outubro de 1993,
definiu os limites de emissão para veículos leves e pesados (CETESB, 2009).
A base da prevenção e do controle da poluição atmosférica no Brasil é regida
pela Resolução CONAMA nº 05 de 15/06/1989, a qual instituiu o Programa Nacional
de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR.
O PRONAR tem como estratégia básica limitar, em escala nacional, os níveis
de emissão por tipologia de fonte e poluentes prioritários, reservando o uso de
padrões de qualidade do ar como ação complementar de controle. Esses limites são
estabelecidos por resoluções do CONAMA (CONAMA, 1989).
Como exemplo, cita-se a recém promulgada Resolução CONAMA nº
382/2006 que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos
para fontes fixas (CONAMA, 2006), e a Resolução CONAMA nº 08/1990 que
dispões sobre o estabelecimento de limites máximos de emissão de poluentes no ar
para processos de combustão externa de fontes fixas de poluição (CONAMA, 1990).
Estas duas Resoluções são importantes para este trabalho, pois justificam a
importância da utilização de sistemas de controle de poluição do ar adequando-se
aos limites de emissão. A Resolução CONAMA nº 382/2006 determina os limites de
emissão fixando o poluente e a tipologia de fonte, tendo-se, por tanto, para MP
proveniente de processo de geração de calor a partir da combustão externa de óleo
combustível, os seguintes valores apresentados na Tabela 4.
Tabela 4. Limites de emissão para MP proveniente da queima de óleo
combustível.
POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL
(NW)

MP (mg/Nm )*

Menor que 10

300

Entre 10 e 70

250

Maior que 70

100

3

* Resultados devem ser expressos em base seca e 3% de excesso de
oxigênio.

Fonte: CONAMA, 2006.
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4.2

COMBUSTÃO INDUSTRIAL
A combustão pode ser definida como uma reação química exotérmica rápida

entre duas substâncias, um combustível e um comburente.
A geração de energia útil pelo processo de combustão tem como
conseqüência a poluição que é parte integrante da sociedade industrial. Em
contraste com os efluentes líquidos e os resíduos sólidos de uma indústria, os
poluentes atmosféricos possuem um grande volume por unidade de massa e, uma
vez lançados na atmosfera, misturam-se com o ar e são levados pelas correntes de
vento, em um movimento não controlável.
Pode-se afirmar que uma das maiores fontes de emissão de poluentes são os
gases resultantes de dispositivos que aproveitam a energia térmica liberada pelas
reações de combustão. Assim, muitas pesquisas e desenvolvimentos na área de
combustão têm como objetivo a minimização das emissões de poluentes, pois as
indústrias e os setores de transporte estão baseados, sobretudo, na queima de
combustíveis fósseis e deverão permanecer dessa forma por algumas décadas
(CARVALHO JÚNIOR, 2003).
Os impactos ambientais gerados pela queima de combustíveis no meio aéreo
derivam da deposição e dispersão de poluentes atmosféricos.
Os produtos resultantes do processo de combustão são:
 gases completamente isentos de cheiro e odoríficos;
 poeiras (dust) constituídas por partículas com dimensões dentro da faixa
de 1 a 500 µm; e
 fuligem (soot) resultante de produtos com dimensões bem reduzidas,
inferiores a 1 µm, mas que aglomerados atingem 20, 30 até 70 µm.
As cargas térmicas das câmaras de combustão inadequadas também podem
contribuir para o aumento do arraste de poeiras. Os combustíveis sólidos respondem
pela maior quantidade de particulados, por conterem em sua composição maiores
teores de cinza (ELETROBRÁS, 2005).
Uns dos grandes combustíveis utilizados na geração de energia são os
derivados de petróleo. O setor industrial, incluindo o setor energético, são os
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segundos maiores consumidores de energia, com 19,1% em 2007, perdendo apenas
para o setor de transporte (50,5%). A Figura 5 representa a distribuição por setores
da energia.

Figura 5. Composição setorial do consumo de derivados de petróleo
Fonte. EPE, 2008.

Dentre os derivados de petróleo o que tem grande importância para o setor
industrial e energético é o óleo combustível que representava 68,5%, em 2007, do
consumo total de óleo, que teve uma expansão de 5,1% em seu consumo entre
2006 e 2007.
Sendo assim, considerando o estudo de caso que se deseja analisar, torna-se
importante, para compreensão dos problemas ambientais decorrentes da combustão
do óleo combustível, incluir neste trabalho alguns elementos relativos ao
combustível e as caldeiras, sendo que suas características (umidade, cinzas, etc.), o
tipo de caldeira, e a operação destes equipamentos, influem na intensidade e na
gravidade da poluição (EPE, 2008).
4.2.1

Características do Óleo Combustível
Os óleos combustíveis são hoje os principais recursos energéticos utilizados

em processos térmicos industriais que representam, e certamente continuarão a
representar, uma contribuição valiosa no suprimento energético brasileiro de agora e
para o futuro (BARROS et al, 2009).
O óleo combustível é a fração mais importante para os sistemas de
aquecimento industrial, devido a seu baixo preço. Apesar de no início da utilização
do petróleo, frações mais leves tais como o diesel e o querosene terem sido
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utilizadas, atualmente, tais derivados são reservados a utilizações com maior
exigência de qualidade de combustível, como os motores de combustão interna
(ciclos Diesel e turbinas de aviação). A tendência atual é adequar o perfil de refino a
maior produção de diesel e conseqüentemente, o óleo combustível utilizado pela
indústria tem sua densidade e viscosidades aumentadas, além do maior teor de
enxofre (BIZZO, 2003).
Em 1987, os óleos combustíveis no Brasil receberam novas denominações,
passando a serem classificados em dois grandes grupos: “A” e “B”. O grupo A é o
grupo de óleos de altos teores de enxofre (maiores que 1%), e o grupo B o de baixos
teores de enxofre (menores ou iguais a 1%). Cada um destes grupos se divide em 9
tipos de óleos, de acordo com suas viscosidades, conforme mostrado na Tabela 5
(GARCIA, 2002).
Tabela 5. Tipos e denominações dos óleos combustíveis.
Viscosidade SSF* a 50°C
600
900
2400
10000
30000
80000
300000
1000000
Acima de 1000000

TIPO A

TIPO B

Alto teor de Enxofre
Antiga
Atual

Baixo teor de Enxofre
Antiga
Atual

A(BPF)
E
GD
GK
GM
GN
GP
–
–

1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A

D(BTE)
F
HD
HK
HM
HN
HP
–
–

1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B

*SSF = Segundos Saybolt Furol.

Fonte: Combinação entre Garcia e Bizzo, 2003.

A Portaria 80 de abril de 1999 da ANP define que nas regiões metropolitanas
de São Paulo, Baixada Santista, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto
Alegre o teor máximo de enxofre é 1% em massa e que nas demais regiões do país
é 2,5%. Sendo que esses limites podem ser ultrapassados respeitando um teor
máximo de 4% em massa, caso a utilização do óleo combustível produza emissões
de poluentes que atendam aos limites estabelecidos pelo órgão ambiental da
jurisdição e que a ANP seja devidamente informada.
A especificação básica para os óleos combustíveis são a viscosidade, o ponto
de fluidez e o teor de enxofre (BIZZO, 2003). A Tabela 6 apresenta as
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especificações para os óleos combustíveis de acordo com o Regulamento Técnico
003/99 da Portaria 80 da ANP.
Tabela 6. Especificação de óleos combustíveis nacionais.
CARACTERÍSTICA

UNIDADE

Viscosidade Cinemática a 60°C, máx. ou
Viscosidade Saybolt Furol a 50°C, máx.
Enxofre, máx.
Água e Sedimentos, máx. (2)
Ponto de Fulgor, mín.
Ponto de Fluidez Superior, máx.
Vanádio, máx.

mm²/s
(cSt)SSF
% massa
% volume
°C
°C
mg/kg

TIPO
OC1B

OC1A

OC2B

OC2A

620
600
1,0
2,0
66
(3)
200

620
600
2,5
2,0
66
(3)
200

960
900
1,0
2,0
66

960
900
2,5
2,0
66

200

200

(1) Todos os limites especificados são valores absolutos de acordo com a norma ASTM E 29.
(2) É reportado como teor de água e sedimentos a soma dos resultados dos ensaios de água por destilação e
sedimentos por extração. Uma dedução no volume fornecido deverá ser feita para toda a água e sedimentos que
exceder a 1% vol.
(3) O ponto de fluidez superior deverá ser, no máximo, igual ao indicado na Tabela 7.

Fonte: Portaria 80/99 da ANP.

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. Sendo assim, para todos os tipos de óleos combustíveis se aplicam as
seguintes especificações adicionais (GARCIA, 2002):
 Ponto de fulgor mínimo: 66 °C;
 Teor máximo de água e sedimentos: 2,0% em volume;
 Ponto de fluidez superior (se aplica apenas para os óleos 1A e 1B) (veja
Tabela 6).
O ponto de fluidez é uma análise que só é especificada para os óleos 1A e
1B. Os seus valores variam de Estado para Estado e também com a época do ano,
conforme se pode ver na Tabela 7. A razão para isto é garantir um escoamento fácil
do óleo, o qual é normalmente consumido por pequenas indústrias, hospitais e
empresas comerciais, cujo porte não justifica ou não permite instalações mais
sofisticadas de armazenamento e manuseio do combustível (GARCIA, 2002).
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Tabela 7. Ponto de fluidez superior, °C
Unidades da
Federação

Dez, Jan., Fev.,
Mar.

DF-GO-MG-ES-RJ
SP-MS
PR-SC-RS
demais regiões
Fonte: Portaria 80/99 da ANP.

27
24
21
27

Abr., Out., Nov.

Mai., Jun., Jul.,
Ago., Set.

24
21
18
27

21
18
15
24

O teor de água e sedimentos é limitado pela ANP a um máximo de 2,0% em
volume. O teor de água é obtido por destilação e o de sedimentos por extração. A
quantidade de água e sedimentos entre 1 e 2%, embora aceitável, deve ser
deduzida da quantidade fornecida por ocasião do faturamento.
Os óleos de altos teores de enxofre são bem mais baratos que os óleos de
baixos teores de enxofre, o que leva às indústrias a somente consumirem óleos tipo
B por exigências incontornáveis do seu processo produtivo ou por obediência à
legislação ambiental.
O segundo fator determinante de preço do óleo é a sua viscosidade. Quanto
mais viscoso for o óleo, mais barato ele será. A razão básica para isto é que o
diluente usado no óleo para reduzir sua viscosidade é, em última análise, óleo
diesel, cujo preço é bem superior ao de qualquer óleo combustível (GARCIA, 2002).
Em comparação com os óleos combustíveis disponíveis no mercado
americano denominados, “Fuel Oil No 1”, , “Fuel Oil No 2” , “Fuel Oil No 4” , “Fuel Oil
No 5” e “Fuel Oil No 6 (Bunker C)”, os óleos brasileiros apresentam-se com
viscosidades mais elevadas, vide gráfico da Figura 6. No que se refere à
composição química, em relação aos óleos árabes, possuem teores menores de
enxofre e mais elevados de nitrogênio, asfaltenos, níquel e vanádio como indica a
Tabela 8 (IPT, 2005).
Tabela 8. Dados comparativos sobre óleo cru.
ÓLEOS

CARACTERÍSTICAS

Densidade (°API)
S (%p/p)
N (%p/p)
Acidez (mg KOH/g)
Asfaltenos (%p/p)
Ni (ppm)
V (ppm)
Fonte: IPT, 2005.

Marlim
19,70
0,75
0,45
1,01
2,60
19,00
24,00

Cabiúnas
24,70
0,47
0,27
0,83
2,80
9,00
12,00

Árabe Leve
33,30
1,63
0,09
0,08
1,10
3,50
14,00

42

Figura 6. Viscosidade versus temperatura dos diversos óleos combustíveis nacionais e
americanos.
Fonte: IPT, 2005.
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4.2.1.1

Contaminantes do óleo combustível

Os contaminantes dos óleos combustíveis são todos aqueles elementos e/ou
compostos que não são carbono ou hidrogênio. A saber:
 Enxofre.
 Nitrogênio.
 Metais pesados: níquel, vanádio, cobre, ferro.
 Sílica.
 Sódio.
 Água.
 Sedimentos.
 Catalisador de unidades de craqueamento catalítico fluido (UFCC).
Abaixo se observa os principais contaminantes, como aparecem e quais suas
implicações.
Enxofre
O enxofre está presente na forma de compostos sulfurados diversos como
sulfetos, dissulfetos, tiofenos, mercaptanas, etc. A sua queima, além da poluição
atmosférica que acarreta pela emissão dos óxidos de enxofre, é a principal
responsável pelos problemas de corrosão de equipamentos das regiões frias de
fornos e caldeiras (ventiladores, chaminés, chaparias, pré-aquecedores de ar e
água). Para se evitar esta corrosão, normalmente, tem-se que trabalhar com
eficiência de queima menores, pois os gases de combustão têm de ser liberados
para a atmosfera a temperaturas da ordem de 130 a 170 °C (GARCIA, 2002).
O enxofre ocasiona a formação de SO2 e SO3, o qual em reação com a água
dos produtos de combustão forma ácido sulfúrico. A formação e condensação de
ácido sulfúrico depende do teor de SO2, e conseqüentemente do teor de enxofre no
óleo, e da pressão parcial do vapor de água nos gases de combustão. Um gráfico
típico do ponto de orvalho do ácido em função do teor de enxofre no óleo é
apresentado na Figura 7 (GARCIA, 2002 e BIZZO, 2003).
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Figura 7. Gráfico típico de ponto de orvalho em função do teor
de enxofre no combustível
Fonte: BIZZO, 2003

Nitrogênio
Está presente, normalmente, na forma de compostos naftênicos ou
aromáticos, especialmente nos óleos provenientes dos petróleos da Bacia de
Campos. Também o óleo combustível proveniente de xisto apresenta teores
altíssimos de nitrogênio. Estes compostos, contendo nitrogênio, são queimados
formando NOx que têm efeitos similares aos dos SOx já descritos. Além disto, os
compostos de nitrogênio causam instabilidade de cor, tendendo a escurecer o
produto.
Sódio
É proveniente do sal existente na água salgada que ocorre nas jazidas de
petróleo – e que não foi todo retirado na sua dessalgação – e proveniente da soda
injetada na unidade de destilação para controle da corrosão das tubulações. O
sódio, durante a queima do combustível, fica nas cinzas juntamente com os metais
pesados. No item seguinte, discute-se o que acontece com a associação do sódio
especialmente ao vanádio.
Metais
Os metais pesados – vanádio, níquel, cobre e parte do ferro – aparecem no
óleo combustível inseridos nas estruturas porfirínicas dos asfaltenos. Os asfaltenos
são compostos hidrocarbonetos, não voláteis, de alta massa molar (entre 3000 a
5000 kg/kmol), que se apresentam dissolvidos na forma de pequenas micelas no
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resíduo de destilação a vácuo do petróleo (RESVAC). Estes compostos têm cor
marrom a preta, são solúveis em dissulfeto de carbono, piridina, benzeno e tolueno e
insolúveis em n-pentano e n-heptano. São formados por carbono, hidrogênio,
enxofre, oxigênio e metais. Suas estruturas moleculares se parecem com cachos de
anéis aromáticos e naftênicos ligados a átomos de enxofre, cobre, níquel, vanádio
e/ou ferro. A Figura 8 é uma representação da estrutura dos asfaltenos (GARCIA,
2002).

Figura 8. Esquema da estrutura dos asfaltenos.
Fonte: GARCIA, 2002

Observe-se que os asfaltenos e as resinas, especialmente os de maiores
massas molares, demandam tempos maiores para queimarem completamente
quando saem pulverizados do bico do queimador. As pequenas esferas de
combustível, compostas por asfaltenos e resinas, têm um teor de carbono mais alto
e sua velocidade de combustão é menor que a dos óleos com mais átomos de
hidrogênio. Assim, normalmente, esperam-se comprimentos de chama maiores ao
se queimar óleos mais viscosos. Se o tempo de residência na fornalha for muito
pequeno, mesmo com uma boa nebulização do combustível, pode acontecer uma
maior emissão de particulados, resultante da queima incompleta das microesferas.
Os metais presentes nos óleos combustíveis, com a queima, transformam-se
em óxidos e saem na forma de cinzas. Dentre todos, o mais inconveniente é o
vanádio que catalisa a formação de SO3 nos gases de combustão, levando pois à
síntese de ácido sulfúrico, altamente corrosivo, nos gases de combustão. Além disto,
a associação, nas cinzas, dos óxidos de sódio e vanádio pode levar à formação de
compostos que apresentam baixos pontos de fusão (GARCIA, 2002).
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Finalmente, como problema adicional, cabe citar que o vanádio e o níquel são
especialmente tóxicos ao homem e demais animais, especialmente quando inalados
ou ingeridos. O níquel tem sido citado como agente cancerígeno.
Água e Sedimentos
Os sedimentos, normalmente, são formados por sílica (areia) arrastada dos
poços de petróleo e por finos de catalisador provenientes de unidade de
craqueamento catalítico fluido, quando se adiciona óleo decantado, como diluente,
ao óleo combustível. O óleo decantado pode conter até cerca de 1,5% de finos de
catalisador, com granulometria, normalmente, menor que 20 µm. Estes finos de
catalisador também contêm teores de vanádio entre 1000 e 5000 mg/kg.
Os inconvenientes dos sedimentos são:
 incrustação nas linhas, instrumentos e equipamentos;
 entupimentos de bicos de queimadores e de filtros;
 erosão dos bicos dos queimadores, rotores de bombas, etc.;
 produção de fagulhas; e
 emissão de particulados para a atmosfera.
A água acarreta perda de energia pela necessidade de se vaporizá-la e pode
causar instabilidade na chama se seu teor no combustível for alto (GARCIA, 2002).
4.3

GERADORES DE VAPOR
O mais importante gerador de vapor é a caldeira, que é, basicamente, um

trocador de calor que trabalha com pressão superior à pressão atmosférica,
produzindo vapor a partir da energia térmica fornecida por uma fonte qualquer. É
constituída por diversos equipamentos integrados para permitir a obtenção do maior
rendimento térmico possível e maior segurança.
A aplicação da caldeira tem sido ampla no meio industrial e também na
geração de energia elétrica nas chamadas centrais termelétricas (ALTAFINI, 2002).
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4.3.1

Caldeiras
Existem diversos tipos de caldeiras, as quais podem ser classificadas

segundo diversos critérios:
1. Quanto à posição dos gases quentes e da água:
 Aquatubulares (Aquotubulares)
 Flamotubulares (Fogotubulares, Pirotubulares)
2. Quanto à posição dos tubos:
 Verticais
 Horizontais
 Inclinados
3. Quanto à forma dos tubos:
 Retos
 Curvos
4. Quanto à natureza da aplicação:
 Fixas
 Portáteis
 Locomóveis (geração de força e energia)
 Marítima
Como é possível observar, existem várias classificações de caldeiras de
vapor, a escolha de um tipo se faz principalmente em função de:
 Tipo de serviço
 Tipo de combustível disponível
 Equipamento de combustão
 Capacidade de produção
 Pressão e temperatura do vapor
 Outros fatores de caráter econômico
Mas, de forma geral, as caldeiras possuem os seguintes elementos que as
caracterizam (MARTINELLI JÚNIOR, 2008):
 Pressão de Regime: a máxima pressão de vapor, considerada como limite
superior quando do projeto.
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 Pressão de Prova: pressão de ensaio hidrostático a que deve ser
submetida à caldeira (NR-13, item 13.10).
 Capacidade de Evaporação: são as partes metálicas em contato, de um
lado com a água e vapor da caldeira e, do outro, com os produtos da
combustão. A medição desta área se faz pelo lado exposto às chamas.
 Superfície de Grelhas ou Volume da Fornalha: juntamente com o item
anterior, determina a potência da caldeira. Maior será a potência quanto
maior for o volume da caldeira.
 Outros: peso, superfície dos superaquecedores de vapor, economizadores
de água de alimentação, aquecedores de ar, volume das câmaras de água
e vapor, eficiência térmica desejável, variação da demanda, espaço
necessário ou disponível, amortização do investimento.
Neste trabalho utiliza-se a classificação mais genérica, por disposição da
água

em

relação

aos

gases,

ou

seja,

caldeiras

FLAMOTUBULARES

e

AQUATUBULARES.
4.3.1.1

Caldeiras Flamotubulares

Figura 9. Caldeira flamotubular.
Fonte: RISE, 2008

As caldeiras flamotubulares foram o primeiro tipo de caldeira construída,
também conhecida como pirotubulares, fogotubulares ou, ainda, como tubos de
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fumaça, caracterizam-se pela circulação interna dos gases de combustão, ou seja,
os tubos conduzem os gases por todo o interior da caldeira, como mostra a Figura 9
(MARTINELLI JÚNIOR, 2008; ALTAFINI, 2002; ELETROBRÁS, 2005).
Na Figura 10, nota-se que a caldeira tipo flamotubular não passa de um
cilindro externo que contém água e um cilindro interno destinado à fornalha. Sua
tiragem ou saída de gases não necessita de ventilador de exaustão. A carcaça é
construída de chapas, que variam de espessura de acordo com o porte da caldeira
(ELETROBRÁS, 2005).

a - corpo da caldeira

g - chapas de choque

l - bombas de óleo

b - câmara de inversão

h - tubo de descarga

m - pré-aquecedor de óleo

c - tubo de fogo

i - queimador copo rotativo

n - painel de comando

d - câmara de descarga

j - ventoinha

o - bombas de alimentação

e - câmara anterior

k - quadro inferior

p - passarela

f - ciclone

Figura 10. Esquema de uma caldeira flamotubular a óleo
Fonte: ELETROBRÁS, 2005

As caldeiras flamotubulares podem ser classificadas da seguinte forma
(MARTINELLI JÚNIOR, 2008):
1. Verticais:
▪ Com fornalha externa
▪ Com fornalha interna
2. Horizontais:
▪ Com fornalha externa
▪ Multitubulares
▪ Com fornalha interna
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▪ Com uma tubulação central (Cornovaglia)
▪ Com duas tubulações (Lancashire)
▪ Locomotivas e Locomóveis
▪ Escocesas
▪ Marítimas
▪ Estacionárias
▪ Compactas

Figura 11. Tipos de caldeiras flamotubulares.
Fonte: BIZZO, 2003.

As caldeiras flamotubulares horizontais constituem-se de um vaso de pressão
cilíndrico horizontal, com dois tampos planos (os espelhos) onde estão afixados os
tubos e a fornalha. Caldeiras modernas tem diversos passes de gases, sendo mais
comum uma fornalha e dois passes de gases (Figura 11). A saída da fornalha é
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chamada câmara de reversão e pode ser revestida completamente de refratários ou
constituída de paredes metálicas molhadas.
Pela sua própria concepção, caldeiras flamotubulares modernas só queimam
combustíveis líquidos ou gasosos, devido a dificuldade de se instalar grelhas para
combustíveis sólidos. Algumas caldeiras flamotubulares de pequena capacidade
queimam combustíveis sólidos através de adaptação de grelhas na fornalha, porém
são limitadas ao tamanho necessário da área de grelha.
A Figura 12 mostra uma caldeira flamotubular moderna, com câmara de
reversão molhada e fornalha corrugada.

Figura 12. Caldeira flamotubular com câmara de reversão molhada e
fornalha corrugada.
Fonte: BIZZO, 2003.

A água acumulada no corpo da caldeira pode funcionar como um pulmão de
vapor, respondendo a súbitas flutuações de demanda com pouca queda de pressão
da rede de vapor, sendo adequada, portanto, para aplicações onde o consumo é
variável.
A eficiência térmica destas caldeiras está na faixa de 80 a 90%, sendo difícil
se atingir maiores valores pela dificuldade de se acrescentar equipamentos
adicionais de recuperação de calor (BIZZO, 2003).
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As caldeira verticais (Figura 13) tem as mesmas características da caldeira
horizontal multitubular. Os tubos são colocados verticalmente dentro do cilindro e a
fornalha interna fica no corpo do cilindro. Existem tipos cuja fornalha é externa. Esta
caldeira é usada em locais onde o espaço é reduzido. Não requer grande
quantidade de vapor, mas alta pressão. Os gases resultantes da queima na fornalha
sobem pelos tubos e aquecem a água que se encontra por fora dos mesmos
(ELETROBRÁS, 2005).

Figura 13. Caldeira flamotubular vertical
Fonte: ELETROBRÁS, 2005

4.3.1.2

Caldeiras Aquatubulares

Também conhecidas como caldeiras tubos de água se caracterizam pela
circulação externa dos gases de combustão e os tubos conduzem massa de água e
vapor. Essas caldeiras tem a produção de vapor dentro de tubos que interligam 2 ou
mais

reservatórios

cilíndricos

horizontais

(ALTAFINI,

2002;

BIZZO,

2003;

MARTINELLI JÚNIOR, 2008):
▪ o tubulão superior, onde se dá a separação da fase líquida e do vapor, e
▪ o tubulão inferior, onde é feita a decantação e purga dos sólidos em
suspensão.
A Figura 14 apresenta quatro diferentes esquemas, cada um esclarecendo
como se processa a circulação natural da água no interior dos tubos, que fica mais
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comprometida à medida que a pressão se eleva. Daí conclui-se que a circulação
controlada por meios forçados é fundamental nas caldeiras de altas pressões.

Figura 14. Diferentes concepções da circulação de água no interior
dos tubos.
Fonte: ELETROBRÁS, 2005

Somente foi possível a obtenção de maior produção de vapor a pressões
elevadas e altas temperaturas com o aparecimento deste tipo de caldeira (tubos de
água). A Figura 15 representa uma seção transversal de uma caldeira aquatubular
com dois tambores (tubulão de vapor e o tubulinho, ou tubo de lama). Um feixe
tubular de água compõe a parte principal de absorção de calor, sendo que no interior
dos tubos circula a água e por fora os gases quentes através do caminho formado
pela alvenaria e chicanas internas. As caldeiras aquatubulares são de utilização
mais ampla, pois possuem vasos pressurizados internamente e de menores
dimensões relativas. Outra característica importante desse tipo de caldeira é a
possibilidade de adaptação de acessórios, como o superaquecedor, que permite o
fornecimento de vapor superaquecido, necessário ao funcionamento das turbinas
(ALTAFINI, 2002; ELETROBRÁS, 2005).
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a - câmara de combustão
b - superaquecedor
c - feixe de tubos
d - tubos de queda
e - tambor superior

f - tambor inferior
h - economizador
g - acessórios do tubulão
i - pré-aquecedor de ar

Figura 15. Caldeira aquatubular para combustível
sólido.
Fonte: ELETROBRÁS, 2005

4.4

MATERIAL PARTICULADO
Sob a denominação geral de Material Particulado (MP) se encontra um

conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido
e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno
tamanho. As principais fontes de emissão de particulado para a atmosfera são:
veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de
poeira do solo, entre outros. O material particulado pode também se formar na
atmosfera a partir de gases como dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio
(NOx) e compostos orgânicos voláteis (COV’s), que são emitidos principalmente em
atividades de combustão, transformando-se em partículas como resultado de
reações químicas no ar. Essas partículas variam consideravelmente em tamanho,
morfologia, composição química e propriedades físicas. Muitos nomes são usados
para descrever as partículas atmosféricas, por exemplo: aerossóis, fumaça, névoa,
neblina, fuligem, etc. (CETESB, 2007 e EPA, 2004).
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O material particulado constitui a forma mais óbvia e visível de poluição do ar.
Aerossóis atmosféricos são partículas sólidas ou líquidas com diâmetro inferior a
100 µm. As partículas com tamanho entre 0,001 e 10 µm encontram-se comumente
em suspensão no ar em regiões próximas às fontes de poluição, como na atmosfera
urbana, áreas industriais, rodovias e usinas termoelétricas.
Partículas sólidas muito pequenas incluem negro de fumo, iodeto de prata e
de sal marinho. As partículas maiores incluem poeira de cimento, poeira de solo
levantada pelo vento, poeira de fundições, e carvão pulverizado. O material
particulado líquido inclui gotas de chuva, névoa, e neblina de ácido sulfúrico. O
material particulado pode ser orgânico ou inorgânico, ambos os tipos sendo
contaminantes importantes da atmosfera. As bolhas que explodem na água do mar
formam pequenas partículas de aerossol. A evaporação da água dessas partículas
forma partículas sólidas de núcleos de sal marinho. Algumas partículas são de
origem biológica como vírus, bactérias, fungos e pólen (EPA, 2004).
4.4.1

Classificação e Fontes
Baseado em sua origem e a exemplo dos outros principais poluentes

atmosféricos, o MP pode ser dividido em dois grupos: primário e secundário. As
partículas primárias são produzidas através de processos químicos e físicos
diretamente de fontes de poluição, enquanto que as partículas secundárias são
formadas na atmosfera como resultado de reações químicas.
Pode-se dizer que são três as principais fontes primárias de poluição do ar
por material particulado (Figura 16): os processos industriais (exceto queima de
combustíveis), a queima de combustíveis (exceto em veículos) e o transporte
(veículos automotores) (ALMEIDA, 1999).
5,5%

42,0%

Procesos Industriais

52,5%

Queima de Combustíveis

Transporte

Figura 16. Principais fontes primárias de material particulado.
Fonte. ALMEIDA, 1999.
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Partículas secundárias de MP podem ser produzidas tanto por emissões
antropogênicas de gases, quanto por emissões naturais provenientes, por exemplo,
da água do mar, de vulcões e de processos de decomposição biológica. As reações
químicas que dão origem a essas partículas envolvem gases, como oxigênio
atmosférico (O2) e vapores de água (H2O); espécies reativas como o ozônio (O3);
-

-

radicais, como a hidroxila (OH ) e nitratos (NO3 ) e poluentes como o dióxido de
enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e gases orgânicos de fontes naturais ou
antropogênicas (ALMEIDA,1999 e EPA, 2004).
A classificação citada por ASSUNÇÃO (1998) (apud ALMEIDA, 1999) sugere
a divisão do MP segundo o método de formação em quatro classes: poeiras, fumos,
fumaça e névoas.
 Poeiras: partículas sólidas formadas geralmente por processos de
desintegração mecânica; tais partículas são usualmente não esféricas,
com diâmetro equivalente em geral na faixa acima de 1 µm. As poeiras de
cimento, de amianto e de algodão são alguns exemplos.
 Fumos: partículas sólidas formadas por condensação ou sublimação de
substâncias gasosas originadas da vaporização ou sublimação de sólidos.
As partículas formadas são de pequeno tamanho, em geral de formato
mais esférico. Fumos metálicos (chumbo, zinco, alumínio, etc.) e fumos de
cloreto de amônia são alguns exemplos.
 Fumaça: partículas principalmente sólidas, formadas na queima de
combustíveis fósseis, materiais asfálticos ou madeira. Contém fuligem
(partículas orgânicas) e no caso de madeira e carvão, uma fração mineral
(cinzas). São caracterizadas por partículas de diâmetro muito pequeno.
 Névoas: partículas líquidas produzidas por condensação ou por dispersão
de um líquido (atomização). Apresentam tamanho de partícula em geral
maior que 5µm. Névoas de óleo de operações de corte de metais, névoas
de pulverização de pesticidas, névoas de tanques de tratamento superficial
(galvanoplastia) e névoas de ácido sulfúrico são alguns exemplos.
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4.4.2

Tamanho das Partículas
O tamanho das partículas é um dos parâmetros mais importantes no estudo

da poluição atmosférica, pois exerce influência sobre vários fenômenos associados
aos aerossóis, tais como, o transporte, a deposição atmosférica e a migração
através do ambiente, além de efeitos nocivos. Assim, o tamanho de uma partícula é
o principal fator determinante para o comportamento de um aerossol. Partículas
comportam-se distintamente em diferentes faixas de tamanho, sendo também
regidas por diferentes leis físicas.
4.4.3

Diâmetro das Partículas
O diâmetro de uma partícula esférica pode ser determinado por microscopia

óptica ou eletrônica, por espalhamento de luz e pela teoria de Mie, por sua
mobilidade elétrica, ou pelo seu comportamento aerodinâmico. No entanto, muitas
vezes as partículas atmosféricas não são esféricas. Portanto, os seus diâmetros são
descritos por um diâmetro "equivalente", ou seja, o diâmetro de uma esfera que teria
o mesmo comportamento físico (EPA, 2004).
Diferentes diâmetros equivalentes são usados dependendo do processo que
se deseja analisar, de acordo com sua importância. Para partículas pequenas, a
difusão é o método mais importante sendo o diâmetro de Stokes - diâmetro de uma
esfera equivalente que teria a mesma resistência aerodinâmica. Para partículas
maiores, a técnica de medição por sedimentação gravitacional é a mais importante e
o diâmetro aerodinâmico é freqüentemente utilizado (EPA, 2004).
A Figura 17 nos mostra exemplos da correlação existente para definições de
diâmetro equivalente entre as propriedades e o comportamento das partículas.
A descrição mais comumente utilizada para caracterizar o material particulado
quanto ao tamanho é o diâmetro aerodinâmico. As amostragens de partículas
respirável, torácica e inalável, de MP2,5 e MP10, são baseadas em diâmetro
aerodinâmico (EPA, 2004).
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⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
DIÂMETRO ⎪

DifusãoMovimento Browniano
AerodinâmicoGravidade/ Inércia
ÓpticaEspalhamento de Luz

EQUIVALENTE⎬ Mobilidade ElétricaMovimento Eletricamente Induzido
⎪
⎪
Área ProjetadaSuperfície
⎪
⎪
⎪
Média SauterProporção de Volume/ Superfície
⎭

Figura 17. Dependência das definições de diâmetro equivalente em função das
propriedades e do comportamento das partículas.
Fonte. ALMEIDA, 1999.

4.4.4

Distribuição do Tamanho das Partículas
O diâmetro de partículas atmosféricas pode variar de 1 nm a 100 μm,

abrangendo cinco ordens de magnitude. Uma variedade de instrumentos e de
medição de diâmetros equivalente são obrigatórios para cobrir este intervalo.
Estudos mostraram que a maioria das partículas são muito pequenas, abaixo de 0,1
μm, considerando que o maior volume das partículas (e, portanto, a maior parte da
massa) é encontrado em partículas > 0,1 μm (EPA, 2004).
As partículas grandes com diâmetro acima de 100µm não permanecem por
muito tempo em suspensão e tendem a se precipitar rapidamente, as gotas de
chuva são um exemplo. As partículas de maior importância para os aspectos físicoquímicos da atmosfera e para a saúde humana são as de diâmetro compreendido
entre 0,002 a 10 µm (ARBEX, 2001).
A distribuição do tamanho das partículas pode ser bem caracterizada por um
modelo trimodal classificado em três faixas:
 Faixa grosseira: constituída por partículas com diâmetro < 3 µm, formadas
por processos mecânicos.
 Faixa de acumulação: partículas com diâmetro entre 0,1 e 3,0 μm,
oriundas da faixa de nucleação através da coagulação ou condensação de
vapores; essas partículas são as principais responsáveis pela redução da
visibilidade.
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 Faixa de nucleação ou núcleo de Aitken: partículas com diâmetro > 0,1 μm,
geradas por processos que envolvem condensação de vapores quentes ou
durante o processo de transformação de gases em partículas.
As partículas de maior tamanho são normalmente produzidas por processos
mecânicos como vento ou erosão, material incrustado e detritos orgânicos. Como
característica, elas são grossas e assim são retiradas da atmosfera por
sedimentação, exceto em dias de vento quando a sedimentação é balanceada pela
reentrada dessas partículas na atmosfera. Elas também podem ser removidas pela
chuva.
As partículas de acumulação e nucleação são conhecidas como partículas
finas e são preferencialmente emitidas por processos de combustão ou reações
químicas de gases, que dão origem a produtos com pressão de vapor baixa.
Geralmente essas partículas são compostas por: metais (e óxidos metálicos), negro
de fumo ou carbono elementar, compostos orgânicos primários e secundários,
sulfato e nitrato de amônia, e íons hidrogênio (ARBEX, 2001 e EPA, 2004).
Essas partículas finas são comumente denominadas partículas respiráveis.
Tais partículas são importantes sob o ponto de vista de sua deposição no trato
respiratório humano, bem como por serem responsáveis pelo maior espalhamento
de luz, isto é, pela redução da visibilidade. Além disso, partículas menores podem
conter mais substâncias tóxicas do que as partículas maiores (ALMEIDA, 1999).
A Figura 18 mostra uma representação esquemática das faixas de diâmetros
e o mecanismo de formação das partículas; a distribuição dos tamanhos das faixas
de nucleação e acumulação são claramente separadas e maiores do que seriam se
medidas a partir de fontes de particulados (EPA, 2004).
Os picos na distribuição representam as frações das partículas fina e
grosseira. Não há uma clara definição para a faixa de abrangência do tamanho
desses termos. O valor limite para as partículas finas e grosseiras é geralmente
tomado entre 2 e 5 µm. Entretanto, grande parte dos estudiosos utilizam-se do valor
de 2,5 µm como sendo esse limite. É usual aceitar que as partículas de tamanhos
menores que 2,5 – 5 µm sejam consideradas como a fração fina do MP, resultantes
de fontes antropogênicas. Partículas acima de 2,5 – 5 µm são consideradas como a
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fração grosseira do MP e estão comumente associadas à processos mecânicos
resultantes da ação dos ventos no solo, ressuspensão da poeira das ruas e
dispersão de partículas em forma de sprays d’água (ALMEIDA, 1999).

Figura 18. Esquema da distribuição de tamanho das partículas, mostrando as
partículas fina e grossas e as faixas de nucleação e acumulação. Também
são mostrados os mecanismos de crescimento e transformação (por
exemplo, nucleação, condensação e coagulação).
Fonte. EPA, 2004.

A INTERNATIONAL ORGANIZATION for STANDARDIZATION (ISO) 1991
(apud UNEP; WHO, 1994), apresenta definições para os diversos termos
relacionados ao material particulado atmosférico. Dentre as definições apresentadas
pela ISO, as de maior interesse para esse trabalho estão sumarizadas a seguir:
 Material Particulado em Suspensão (MPS): conjunto de partículas sólidas
e/ou líquidas dispersas no ar. Compreende uma faixa de tamanho de
algumas dezenas de nanômetros (nm) até poucas centenas de
micrômetros (µm).
 Aerossol: conjunto de partículas sólidas e/ou líquidas suspensas em um
meio gasoso. Geralmente, o tamanho das partículas dos aerossóis
compreende uma faixa entre 0,001 e 100 µm.
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 Partículas Totais em Suspensão (PTS): é uma estimativa da massa de
partículas totais em suspensão, obtidas através de um amostrador de
grande volume (Hi-vol). Compreendem as partículas na faixa de tamanho
que vai de poucos micrômetros até cerca de 50 µm.
 Fração Inalável: é definida como a fração em massa das partículas totais
em suspensão que são inaladas através da boca e do nariz. Essa fração
depende principalmente da velocidade e direção do movimento do ar
próximo a cabeça, taxa de respiração (inspirações por minuto) e volume de
respiração (mililitro inspirado).
 Fração Respirável: é definida como a fração em massa das partículas
inaláveis as quais penetram até os alvéolos pulmonares. A fração
respirável é definida por um diâmetro de corte em 50% (D50) 1 igual a 4 µm
e um diâmetro de corte superior (Dsup) 2 igual a 12 µm.
Quando o alvo dos estudos são populações de alto risco (crianças e adultos
com certas doenças torácicas), existe uma outra convenção para a fração respirável
denominada de MP2,5 centralizada em partículas com pequeno diâmetro
aerodinâmico.
 Fração MP2,5: é definida como a fração das partículas coletadas por um
amostrador com um orifício de entrada com eficiência de captura de 50%
para partículas com 2,5 µm de diâmetro aerodinâmico. A fração MP2,5 é
definida por um diâmetro de corte em 50% (D50) igual a 2,5 µm e um
diâmetro de corte superior (Dsup) igual a 7 µm.
 Fração Torácica: é definida como a fração em massa das partículas
inaláveis as quais penetram além da laringe. A fração torácica é definida
por um diâmetro de corte em 50% (D50) igual a 11,64 µm e um diâmetro de
corte superior (Dsup) igual a 30 µm.

1

D50: na média, 50% das partículas com diâmetro aerodinâmico desse tamanho irá passar através do
orifício de entrada.
2

Dsup: nenhuma partícula com diâmetro aerodinâmico acima desse tamanho poderá passar através
do orifício de entrada.
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A convenção para fração torácica é muito semelhante a definição para a
fração MP10, sendo esta última comumente utilizada para representar a
fração torácica.
 Fração MP10: é definida como a fração em massa das partículas coletadas
por um amostrador cujo orifício de entrada possui corte de 50% de
eficiência para partículas com 10 µm de diâmetro aerodinâmico. A fração
MP10 é definida por um diâmetro de corte em 50% (D50) igual a 10 µm e um
diâmetro de corte superior (Dsup) igual a 30 µm.
4.5

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE MATERIAL PARTICULADO
A gestão de fontes estacionarias de poluição atmosférica podem ser divididas

em duas ações: indiretas e diretas. Como em todo tipo de gestão ambiental, as
medidas de caráter preventivo devem ser privilegiadas em relação aquelas de
caráter corretivo; assim, deve-se procurar, sempre que possível, adotar ações
indiretas para o controle da poluição atmosférica. Tais ações objetivam a eliminação
da geração dos poluentes, ou pelo menos sua redução, diluição, segregação ou
afastamento. Essas ações são baseadas em planejamento territorial urbano,
construção de grandes chaminés e prevenção à poluição ou redução na fonte.
As ações diretas têm caráter corretivo, ou seja, visam ao abatimento da
poluição, cuja geração não pode ser evitada.
Essas ações visam à adequação das emissões atmosféricas as exigências
dos padrões legais mediante a implantação de equipamentos de controle,
diretamente nos pontos de saída das fontes geradoras. Tais equipamentos
funcionam de forma semelhante a "filtros", retirando das emissões parte dos
contaminantes presentes, tornando-as relativamente limpas. Em outras palavras,
esses equipamentos retiram parte dos poluentes do meio gasoso, normalmente
transferindo-os para um outro meio, sólido ou líquido.
Para que os gases possam ser tratados é necessária a implementação de um
sistema de ventilação capaz de captar, concentrar e conduzir tais gases até os
equipamentos de controle, onde os poluentes serão retidos e o residual mais limpo
lançado para o ar.
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Os equipamentos para o controle da poluição atmosférica são usualmente
classificados em função das características físico-químicas dos poluentes a quem se
destinam, dos mecanismos de controle envolvidos em sua operação e do uso ou
não de água na ação de controle (ÁLVARES JR., 2002).
Assim, os equipamentos para controle de particulados consistem de coletores
que operam a seco e outros que utilizam líquidos, apresentados a seguir (SICARI,
2003 e ÁLVARES JR., 2002):
 Coletores secos:
▫ coletores mecânicos inerciais e gravitacionais;
▫ coletores centrífugos;
▫ precipitadores eletrostáticos secos;
▫ precipitadores dinâmicos secos;
▫ filtros de tecido; e
▫ filtros absolutos.
 Coletores úmidos:
▫ lavadores com pré-nebulização;
▫ lavadores com nebulização pelo gás;
▫ lavadores de leito móvel;
▫ lavadores com enchimento;
▫ precipitadores eletrostáticos úmidos; e
▫ precipitadores dinâmicos úmidos.
Os aspectos técnicos a serem considerados na escolha de um equipamento
para controle da poluição do ar são vários. Dentre eles, pode-se destacar os
seguintes (FERNANDES, 2007):
 natureza dos poluentes;
 taxa de emissão;
 eficiência almejada;
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 características do local;
 destinação final do poluente;
 necessidade de atendimento à legislação; e
 custo de aquisição e manutenção.
Os equipamentos de controle da poluição por material particulado podem se
valer de um ou mais mecanismos para capturar e reter os poluentes presentes nas
emissões atmosféricas. Esses mecanismos são (SICARI, 2003 e ÁLVARES JR.,
2002):
 Sedimentação Gravitacional: expressa pela velocidade terminal de queda
da partícula, ou seja, baseia-se na força de atração gravitacional que a
Terra exerce sobre os corpos. É um mecanismo de deposição importante
somente para partículas grandes (maiores que 30 μm).
 Impactação: diz respeito ao choque direto das partículas contra um
anteparo estrategicamente disposto, fazendo com que a partícula que
estava em movimento diminua a sua energia e se separe do fluxo gasoso.
É um mecanismo importante para partículas de diâmetros maiores que 0,5
μm. O controle de part
ículas por impactação é geralmente conseguido
através de pequenos obstáculos secos (fibra do tecido, por exemplo) ou
úmidos (gotas).
 Intercepção: a intercepção é um mecanismo de coleta que pode ser
considerado como um caso limite da impactação, pois representa o
mecanismo de coleta em que as partículas atingem tangencialmente o
coletor (obstáculo). Quanto maior a relação diâmetro da partícula e
diâmetro do coletor maior será o efeito da intercepção.
 Difusão: é o fenômeno que ocorre com partículas bem pequenas, menores
que 0,5µm, as quais em função da sua energia térmica estão em constante
movimento aleatório, similarmente ao que ocorre com as moléculas dos
gases ("movimento Browniano"), o qual é diretamente proporcional à
temperatura e inversamente proporcional à velocidade e ao diâmetro da
partícula.
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 Força Eletrostática: é a força de atração ou de repulsão que se estabelece
entre duas partículas, moléculas ou corpos em desequilíbrio elétrico,
tendendo a juntá-los ou afastá-los um do outro. Esta força permite que
partículas possam ser retiradas de um fluxo gasoso se submetidas à ação
de um campo elétrico. Este mecanismo tem ação preponderante em
precipitadores eletrostáticos.
 Força Centrípeta: age sobre partículas que estejam em movimento numa
trajetória circular, fazendo com que as partículas se afastem do centro do
circulo dirigindo-se as paredes do equipamento, é o caso de ciclones,
multiciclones e alguns lavadores. A massa da partícula, sua velocidade
tangencial e o raio da curva determinarão a eficiência da coleta. A coleta
por força centrífuga na prática é limitada a fontes de poluição do ar que
emitem quantidades razoáveis de partículas maiores que 10μm. Em geral ,
os coletores centrífugos são utilizados como pré-coletores.
 Termoforese: é o fenômeno que faz com que partículas submetidas a um
gradiente térmico tendam a migrar de uma zona mais quente para uma
mais fria de um meio gasoso. Esse mecanismo é utilizado em
precipitadores térmicos, que só se aplicam em técnicas de amostragem e
não de controle da poluição.
4.5.1

Câmara de Sedimentação Gravitacional
As câmaras de sedimentação gravitacional baseiam-se no efeito do

mecanismo que apresenta esse mesmo nome, para a separação dos poluentes do
fluxo gasoso. Nesses equipamentos, os gases, após entrarem em uma câmara de
seção maior do que a da tubulação que os conduzia, perdem velocidade, fazendo
com que as partículas de maior massa sejam atraídas para baixo pela ação da força
gravitacional, sendo coletadas em um compartimento inferior, enquanto o restante
do fluxo segue sem mudar de direção e sentido.
A velocidade máxima na câmara de sedimentação normalmente não
ultrapassa 3 m/s, de modo a evitar que as partículas em processo de sedimentação
sejam efetivamente arrastadas de volta ao fluxo gasoso. Este equipamento possui o
inconveniente do grande espaço ocupado, porem é de simples construção e
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apresenta baixa perda de carga (cerca de 9,81.10-2 kPa – 10 mmH2O), não exigindo
significativo aumento na potência dos exaustores que auxiliam a movimentação do
fluxo gasoso. Outro ponto positivo é a coleta de material a seco, eliminando os
transtornos relacionados ao consumo e tratamento do líquido de coleta.
Essas câmaras são inadequadas para coleta de partículas de diâmetros
inferiores a 20 µm; sua eficiência depende do diâmetro e da densidade das
partículas. Como o índice de coleta é muito baixo para partículas de pequenas
dimensões, tais equipamentos são normalmente utilizados apenas para prétratamento, capturando o particulado mais grosso – em geral com diâmetro superior
a 40 µm – e preparando o fluxo para um tratamento posterior mais refinado.
Ressalte-se que as partículas que despertam mais interesse do ponto de vista
da saúde pública são as de diâmetros aerodinâmicos inferiores a 10 µm, pois podem
ser respiradas e atingir regiões mais profundas do sistema respiratório. A Figura 19
ilustra uma câmara de sedimentação gravitacional (ÁLVARES JR., 2002).

Figura 19. Câmara de sedimentação gravitacional.
Fonte: FERNANDES, 2007.

4.5.2

Ciclone
Esse tipo de equipamento utiliza, como principal mecanismo de ação, o efeito

da força gravitacional em conjunto com a força centrípeta. Esta força leva as
partículas de encontro às paredes cônicas do equipamento, onde perdem energia e
tendem a descer, seguindo uma trajetória circular e formando um vórtex (ou vórtice)
descendente. Em seguida, são coletadas em um compartimento na parte inferior do
equipamento enquanto o restante do fluxo mais leve sai por uma abertura na parte
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superior do cone invertido, seguindo seu caminho, para ser lançado na atmosfera. A
Figura 20 permite visualizar esse processo (EPA, 2007b).

Figura 20. Vista em corte de um ciclone em
operação.
Fonte: FERNANDES, 2007.

O ciclone é um dos equipamentos de controle mais usados, principalmente
como pré-coletor. O fluxo gasoso adentra a sua câmara cônica de forma radial ou
tangencial, com velocidade projetada de 15 a 21 m/s.
Dentre as características principais, observa-se (ÁLVARES JR., 2002):
 Apresenta baixo custo de construção e poucos problemas de manutenção.
 É de configuração relativamente simples apresentando perdas de cargas
não muito grandes.
 Pode operar em amplas faixas de temperatura e a seco, mas não é
adequando para operar com partículas aderentes.
 Normalmente usado para coleta de partículas maiores que 5 µm,
apresentando eficiência muito baixa para diâmetros menores.
A eficiência de coleta dos ciclones aumenta com a elevação de perda de
carga e de vazão do fluxo que o atravessa. Quando a perda de carga situa-se entre
4,90.10-1 a 9,81.10-1 kPa (5 a 10 cmH2O), são classificados como de baixa
eficiência. Se a perda de carga está entre 9,81.10-1 e 1,96 kPa (10 e 20 cmH2O), são
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classificados como de média eficiência e para valores acima de 1,96 kPa (20
cmH2O) são considerados de alta eficiência (SICARI, 2003).
Uma opção para reduzir a perda de carga, mantendo-se a mesma eficiência,
é o uso de multiciclones, os quais são constituídos por vários ciclones menores, com
entrada radial e cerca de 25 cm de diâmetro cada, atuando em paralelo uns em
relação aos outros. A vista em corte de um coletor multiciclônico, apresentada na
Figura 21, permite visualizar essa constituição (ÁLVARES JR., 2002).

Figura 21. Vista em corte de um coletor
multiciclônico.
Fonte: FERNANDES, 2007.

Os multiclones apresentam ainda maior resistência à erosão e a abrasão,
ocupando um menor espaço relativo. Além disso, são mais baratos que os
equipamentos de maior porte. O problema desses multiciclones é de ordem
operacional, pois apresentam freqüentes entupimentos quando mal dimensionados
(SICARI, 2003 e ÁLVARES JR., 2002).
A eficiência de um ciclone pode ser definida em função do "diâmetro crítico",
que se refere ao diâmetro das partículas que apresentam 100% de retenção no
equipamento ou do "diâmetro de corte", que é referente à dimensão das partículas
que apresentam 50% de retenção.
O vórtice formado no interior do ciclone, que tem seu movimento ilustrado na
Figura 22, apresenta normalmente de 3 a 10 voltas completas, à exceção daqueles
projetados para obtenção com altas eficiências, os quais normalmente ultrapassam
estes valores (ÁLVARES JR., 2002).
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Figura 22. Vista em corte de um elemento de um multiciclone.
Fonte. EPA, 2007b.

4.5.3

Filtros
A filtração é, sem duvida, o mecanismo mais utilizado no controle da poluição

do ar. Basicamente, os filtros podem se dividir em descartáveis e não descartáveis
e, quanto ao mecanismo de coleta para particulados, podem envolver diferentes
fenômenos. Tais como: impactação inercial, intercepção, difusão, bem como a força
eletrostática e gravitacional.
Os filtros mais comumente empregados no controle de particulados são os de
tecido, nos quais o fluxo gasoso relativamente limpo atravessa os poros existentes
no meio filtrante, enquanto as partículas ficam retidas nas tramas do tecido (EPA,
2007b e ÁLVARES JR., 2002).
Nestes filtros os mecanismos de impactação e intercepção são responsáveis
por cerca de 99% da retenção de partículas com diâmetros maiores ou iguais a 1µm.
Inicialmente, os resíduos são retidos pelo impacto das partículas contra as
fibras da trama do tecido e, numa segunda fase, após a formação de uma camada
de partículas aderidas à superfície do tecido, esta camada passa a ser o meio
filtrante. Em certos tipos de filtro esse mecanismo é fundamental para a retenção
dos poluentes (ÁLVARES JR., 2002).
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Esses equipamentos são considerados como de alta eficiência, em termos de
controle de particulados, pois tem a capacidade de reter quantidades superiores a
99,9% das partículas presentes no fluxo gasoso (SICARI, 2003).
No inicio da operação, a perda de carga não é tão alta e é atribuída
exclusivamente à perda causada pelas tramas do tecido. Com o crescimento da
camada de partículas aderida, está perda tende a crescer, sendo representada pelo
somatório das perdas do tecido e da camada de resíduos.
Os filtros usados para o controle da poluição do ar são:
 filtros descartáveis;
 filtros não descartáveis;
 filtros tipo manga; e
 filtros tipo envelope.
Os filtros não descartáveis são os que possuem maior interesse do ponto de
vista industrial. Como o próprio nome diz, não são descartáveis, e quando ficam
saturados, podem ser limpos por vários métodos e, assim, continuar a operar sem a
necessidade de serem descartados.
No controle de particulados, os filtros não descartáveis mais usados são os de
tecido, do tipo manga ou envelope. Apresenta também, como vantagens, além de
alta eficiência de coleta, perda de carga e custo operacional não muito elevados;
além disso, a coleta é realizada a seco.
As desvantagens normalmente são relacionadas a altos custos de
manutenção e restrições quanto à temperatura e umidade dos gases. O
relativamente grande espaço requerido pode ser outro inconveniente, principalmente
quando a disponibilidade de área é limitada (ÁLVARES JR., 2002).
4.5.3.1

Filtros Tipo Manga

Os filtros de tecido são os mais usados no controle da poluição atmosférica
industrial, sendo aplicados como método de separação de materiais sólidos
presentes em alguns processos produtivos, como, por exemplo, na produção de
óxido de zinco.
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As mangas, que compõem esse tipo de filtro, podem ser definidas como
bolsas, normalmente de formato cilíndrico, cujo tecido é usado para a retenção das
partículas, quando da passagem do gás por suas tramas. Essa passagem pode se
dar de dentro para fora, no caso de filtragem interna (ver Figura 23), ou de fora para
dentro, no caso de filtragem externa (ÁLVARES JR., 2002).

Figura 23. Filtração Interna (coleta no interior da manga).
Fonte: FERNANDES, 2007.

Para a filtragem externa, é necessária a colocação de uma estrutura-suporte,
do tipo gaiola, no interior da manga.
Como o filtro tipo manga não é descartável, deve sofrer limpezas periódicas
quando a camada de partículas, aderidas à sua superfície, tornar-se muito espessa
e passar a dificultar a passagem do gás, aumentando muito a perda de carga.
Quando essa perda atinge um limite máximo especificado, normalmente entre
9,81.10-1 a 1,96 kPa (10 e 20 cmH2O), o sistema de limpeza é acionado (ÁLVARES
JR., 2002).
Em alguns tipos de filtros de tecido, a limpeza deve ser somente parcial, para
que a eficiência de retenção não caia a níveis muito baixos. Se corretamente
projetado, o equipamento pode apresentar eficiência da ordem de 99,99%, até para
partículas de dimensões muito reduzidas (SICARI, 2003 e ÁLVARES JR., 2002).
Nos filtros de tecido do tipo manga, os mecanismos de limpeza normalmente
utilizados são:
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 Limpeza por sacudimento mecânico: o pó é retirado por agitação
mecânica, horizontal ou vertical; o sacudimento mecânico impõe grande
dificuldade para a retirada de poeiras muito aderentes, pois o excessivo
vigor de agitação pode fazer com que as mangas girem ou soltem dos
ganchos de sustentação.
 Limpeza por ar reverso: consiste na inversão do sentido do fluxo, fazendo
com que as partículas se desprendam do tecido. É mais utilizado para
pequenas vazões, podendo ser constituído com tecidos relativamente
pouco resistentes à abrasão.
 Limpeza por jato pulsante de ar comprimido: em relação aos demais, este
sistema requer uma área de filtragem menor, sendo, por isso, o mais
comumente utilizado. Normalmente, um pequeno tubo venturi acoplado ao
topo de cada manga produz um jato de ar, de alta pressão, que passa,
como uma onda, por toda a extensão da maga, em menos de um segundo,
expandindo-a e fazendo com que a camada aderida se desprenda do
tecido.
Algumas vezes, utilizam-se sistemas de limpeza combinados, como, por
exemplo, ar reverso e agitação mecânica.
É importante lembrar que a agitação por vibração sônica de baixa freqüência
é possível, mas atualmente não tem sido mais utilizada.
Nos filtros tipo manga, o armazenamento e retirada do pó são feitos em silo
especial, conhecido como moega, que se encontra na parte inferior do equipamento.
O transporte e retirada do pó coletado podem se dar por meio de uma rosca sem fim
ou de um sistema pneumático de transporte.
A câmara de filtragem precisa estar sempre selada; o ponto de esgotamento
do pó deve possuir válvula rotativa ou dupla, de modo que, quando uma estiver
aberta a outra esteja fechada, evitando que a entrada do ar externo provoque o
retorno do material para as mangas.
O ventilador utilizado para impulsionar o fluxo gasoso pode ser instalado
antes ou depois das mangas, para empurrar ou puxar (succionar) o gás através
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destas. A sucção do ar costuma ser vantajosa, pois evita o contato das partículas
com as pás do propulsor, aumentando sua vida útil.
O tipo de tecido a ser escolhido para compor a manga deve ser compatível
com as características do fluxo gasoso que a atravessará. Dentre os aspectos a
serem observados, pode-se destacar a temperatura, a umidade, a concentração e a
reatividade dos gases presentes. Em relação às partículas a serem retidas, deve-se
considerar ainda a composição e concentração dos seus componentes, bem como
sua abrasividade e distribuição granulométrica. Outro cuidado que se deve ter é em
relação à disponibilidade do material filtrante no mercado (ÁLVARES JR., 2002).
Para minimizar os efeitos dos gases sobre o tecido, pode ser necessário,
dependendo do caso, a aplicação de algum material de cobertura, como silicone ou
grafite. Algumas vezes, é necessário o resfriamento e a desumidificação dos gases,
antes da filtragem (SICARI, 2003 e ÁLVARES JR., 2002).
Para gases de temperaturas mais elevadas, podem ser usadas mangas de
teflon ou fibra de vidro, embora sejam geralmente bem mais caras que as demais. A
Figura 24 apresenta a vista em corte de um filtro de mangas em plena operação
(ÁLVARES JR., 2002).

Figura 24. Retenção de particulado em um compartimento de filtros
manga.
Fonte: FERNANDES, 2007.

As características dos meios mais utilizados são apresentadas na Tabela 9.

74

EXPOSIÇÃO
CURTA

RESISTÊNCIA À
COMBUSTÃO

PERMEABILIDADE
(M3/M2)1

ABRASÃO

ÁCIDOS
MINEREIS

ÁCIDOS
ORGÂNICOS

ÁLCALIS

RESISTÊNCIA À2

EXPOSIÇÃO
LONGA

TEMP. DE
OPERAÇÃO

CUSTO RELATIVO3

Tabela 9. Características de alguns meios filtrantes.

93

121

não

6,0 - 18,0

B

R

R

P

7

4

93

121

sim

4,6 - 9,1

E

P

R

P

2

4

116

135

sim

6,0 - 13,7

B

B

B

R

3

Dacron

135

163

sim

3,0 -18,0

E

B

B

B

4

Polipropileno

93

121

sim

2,1 - 9,1

E

E

E

E

6

Nomex4

218

260

não

7,6 - 21,3

E

R

E

B

8

F. Vidro

288

316

sim

3,0 - 21,3

P-R

E

E

P

5

Teflon

232

260

não

4,6 - 20,0

R

E

E

E

9

FIBRA

Lã
Nylon
Orion

1 Permeabilidade a uma pressão de 12,7 mmH2O.
2 P = Pouco; R = Razoável; B = Boa; E = Excelente.
3 Custo relativo: 1 = menor custo; 9 = maior custo; os outros variam proporcionalmente entre esses
limites.
4 Marca registrada da Dupont.

Fonte: ÁLVARES JR., 2002.

4.5.4

Lavadores
Os lavadores são equipamentos que utilizam, como princípio básico de

funcionamento, a absorção das partículas presentes no fluxo gasoso, por um meio
líquido, mediante contato forçado, ou impactação inercial, a qual pode se dar de
diferentes maneias, variando de um tipo de lavador para outro. O líquido, após o
contato com o gás, carreia as partículas para um sistema de tratamento de efluentes
líquidos, para reiniciar o processo de lavagem do fluxo gasoso, enquanto a fase
sólida é retida e enviada para uma destinação adequada.
Os lavadores apresentam como vantagens, a possibilidade de tratar fluxos
gasosos com partículas aderentes, umidade e elevadas temperaturas, com alta
eficiência de retenção. O principal ponto negativo associado a esse sistema está no
alto custo operacional, relacionado a vários fatores, tais como: necessidade de um
sistema de ventilação mais potente para vencer as elevadas perdas de carga; a
exigência de materiais estruturais mais nobres para resistirem ao ataque corrosivo
produzido pela constante umidade, e a necessidade de um sistema de tratamento
para águas de lavagem e separação dos poluentes coletados. Um outro
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inconveniente é a possibilidade de formação de uma pluma visível, devido a
condensação de umidade dos gases.
Quanto à perda de carga, esses equipamentos podem ser classificados em
lavadores de:
 baixa energia (com perdas até 7,35.10-1 kPa (7,5 cmH2O);
 média energia (entre 7,35.10-1 e 2,45 kPa (7,5 e 25 cmH2O); e
 alta energia (maiores que 2,45 kPa (25 cmH2O).
Quanto à forma de contato partícula/ líquido absorvente, várias são as
possibilidades existentes. Entre as mais comuns, pode-se encontrar os lavadores do
tipo câmara de spray gravitacional, ciclones de spray, dinâmicos úmidos, de
impactação, de orifício ou auto-induzidos, venturi e torre de enchimento.
Outro parâmetro a ser observado é a razão líquido/ gás, que expressa a
quantidade de água utilizada em função do volume de gás tratado. A Tabela 10
apresenta os principais parâmetros operacionais para alguns tipos de lavadores
(ÁLVARES JR., 2002).
Tabela 10. Parâmetros operacionais para lavadores.
Tipo de Lavador
Câmara de spray
gravitacional
Ciclônico
Auto-induzido
Venturi
1

Velocidade do
Gás (cm/s)

Perda de
Carga
(mm H2O)

Razão
Líquido/Gás
(l/m3)1

Eficiência p/
Particulas < 2µm

90 a 150

2,5

0,3 a 2

baixa

6 a 15

0,4 a 0,7

média

10 a 25

1,3 a 5,3

média

25 a 250

0,3 a 1,3

alta

100 a 250 (na
câmara)
1.500 a 10.000 (no
orifício)
6.000 a 18.000

A água em geral é recirculada após ser tratada.

Fonte: ÁLVARES JR., 2002.

A eficiência de coleta dos lavadores varia de acordo com o tamanho das
partículas distribuídas no fluxo gasoso e o tipo de lavador utilizado. Em geral, a
eficiência diminui conforme a diminuição do tamanho do MP. A eficiência de coleta
pode ser superior a 99% para lavadores venturi e de 40 – 60% (ou menos) para
lavadores tipo spray. Melhorias no desenho dos lavadores têm aumentado a
eficiência na coleta de partículas inferiores a 1 mícron.
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Os lavadores são particularmente úteis na eliminação de MP com as
seguintes características (EPA, 2002):
 material aderente e/ou higroscópio (matérias que facilmente absorvem
água);
 combustíveis, material corrosivo e explosivo;
 partículas que são difíceis de eliminar em sua forma seca;
 MP na presença de gases solúveis; e
 MP de gases residuais com elevado teor de umidade.
4.5.4.1

Lavador Tipo Spray

O tipo mais simples de lavador é o tipo spray. Nesses lavadores, o particulado
carregado passa por uma câmara onde entra em contato com um líquido pulverizado
produzido por bicos pulverizadores. A torre pode ser colocada tanto na vertical como
na horizontal, o líquido pode ser pulverizado em contra corrente, na mesma direção
ou perpendicular ao fluxo de gás. A Figura 25 mostra um exemplo de lavador vertical
com câmara de pulverização em contracorrente. O fluxo ascendente de gás entra na
parte inferior da torre e os bicos pulverizadores de água são montados nas paredes
da torre ou em uma matriz central em fluxo descendente. As gotículas de água
captam as partículas em suspensão no fluxo gasoso através de impactação,
intercepção e difusão. As gotas maiores são recolhidas por gravidade na parte
inferior da câmara; as gotículas que são arrastadas e permanecem no fluxo gasoso
são recolhidas em uma eliminador de neblina a montante dos bicos pulverizadores
(EPA, 2002).
Lavadores tipo spray removem o particulado principalmente por impactação,
portanto, eles têm eficiências elevadas para MP grosseiro. A eficiência típica de
remoção de um lavador tipo spray pode ser maior que 90% para partículas maiores
que 5µm, para partículas de 3 a 5 µm a eficiência fica na faixa de 60 a 80% e, para
partículas menores que 3 µm, a eficiência de remoção é menor que 50% (EPA,
2002).
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Figura 25. Lavador tipo spray.
Fonte: EPA, 2002.

4.5.4.2

Lavador Ciclônico

Lavadores ciclônicos diferem dos lavadores tipo spray no fluxo gasoso, que
flui através da câmara num movimento circular. O movimento circular é produzido
pelo posicionamento do gás de admissão tangente a parede do lavador ou pela
colocação de pás rotativas dentro da câmara do lavador. A admissão do gás na torre
é cônica para aumentar a velocidade do gás e o líquido de limpeza é pulverizado por
um tubo central (entrada tangencial) ou é introduzido a partir do topo do lavador (pás
rotativas). A Figura 26 mostra um lavador ciclônico com entrada tangencial; as
gotículas de líquido são arrastadas pelo fluxo gasoso que se encontram em
movimento giratório, forçando-as a migrarem em direção a parede do lavador. O
impacto das gotículas na parede fazem com que elas caiam para o fundo do lavador;
as gotículas arrastadas que permanecem no gás residual podem ser removidas com
um eliminador de névoa.
Os lavadores ciclônicos têm maior eficiência do que um simples lavador tipo
spray devido à maior velocidade relativa entre as gotas e o gás. A eficiência de
coleta neste tipo de lavador é elevada para partículas acima de 5 µm, superior a
95%, e de 60 – 75% para partículas submicro (EPA, 2002).
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Figura 26. Lavador Ciclônico.
Fonte: EPA, 2002.

4.5.4.3

Lavador Venturi

Os lavadores do tipo venturi são conhecidos como “lavadores gásatomizador”. Esse lavador possue uma característica peculiar, que é o contato entre
o gás e o líquido por meio de nebulização da água no caminho do fluxo gasoso.
Dessa forma, funcionam simplesmente como aglomeradores de partículas,
precisando, então, de um equipamento complementar para a efetivação da coleta
dos aglomerados do fluxo gasoso (ÁLVARES JR., 2002).
O lavador venturi (ver Figura 27) tem um canal "convergente - divergente".
Neste tipo de sistema, a área da secção transversal do canal diminui e em seguida
aumenta ao longo do comprimento do canal. A área restrita é denominada de
"garganta". Na secção convergente, a diminuição da área provoca o aumento da
velocidade e a turbulência do fluxo gasoso. O líquido de lavagem é injectado no
lavador ligeiramente a montante da garganta ou diretamente na garganta, esse
líquido é nebulizado pela turbulência da garganta, melhorando o contato entre o
líquido e o gás. A mistura líquido-gás, em seguida, desacelera a medida que
percorre a secção divergente, causando maior impacto entre as partículas e as
gotículas, aglomerando as gotas. As gotículas são então separadas do fluxo gasoso
em uma secção de arraste, geralmente constituída por um separador ciclônico e um
eliminador de névoa. A Figura 28 apresenta um lavador venturi seguido de um
separador ciclônico (EPA, 2002).
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Figura 27. Lavador venturi.
Fonte: FERNANDES, 2007.

Figura 28. Lavador venturi com separador ciclônico.
Fonte: EPA, 2002.
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O venturi está entre os lavadores mais utilizados, devido aos altos níveis de
eficiência que pode alcançar na remoção de particulados, quando corretamente
projetados e operados. Além disso, requer um espaço reduzido e é de fácil operação
(ÁLVARES JR., 2002). Alta velocidade e turbulência na garganta do venturi resulta
em eficiências elevadas, variando de 70 a 99% para partículas maiores que 1µm e
superior a 50% para partículas submicro. Aumentar a pressão também aumenta a
eficiência do lavador, mas aumenta a demanda de energia levando a um custo
operacional maior (EPA, 2002).
4.5.4.4

Lavador Auto-induzido

Em um lavador auto-induzido ou de orifício o fluxo de gás flui sobre a
superfície de um líquido de lavagem; como o gás colide com a superfície do líquido,
arrasta gotículas de líquido. O fluxo gasoso, em seguida, passa por um orifício com
abertura menor que a do duto. O orifício provoca turbulência no fluxo atomizando as
gotículas arrastadas que capturam o MP do fluxo gasoso. Uma série de chicanas
removem as gotículas, que caem no líquido do fundo da câmara. Alguns lavadores
auto-induzidos têm orifícios ajustáveis para controlar a velocidade do gás.
A principal vantagem deste tipo de lavador é a eliminação de bomba de
recirculação do líquido de lavagem, que é um dos principais contribuintes do custo
operacional na maioria dos lavadores. A principal desvantagem é a dificuldade de
remover lama residual; na maioria dos lavadores o resíduo é continuamente retirado
no fundo. No lavador auto-induzido é empregado um líquido de lavagem estático, a
fim de remover o lodo residual com um ejetor, que funciona como uma correia
transportadora. Este tipo de lavador pode remover MP menor que 2 µm com
eficiência variando entre 80 a 90%. (EPA, 2002).
4.5.5

Precipitador Eletrostáticos
O princípio de funcionamento dos precipitadores eletrostáticos se baseia na

ionização das partículas presentes no fluxo gasoso de forma que ao atravessarem
um campo elétrico criado entre dois eletrodos metálicos, elas sejam atraídas para
estes eletrodos, onde se descarregam e caem na tremonha de coleta ou ficam
aderidas ao eletrodo e são retiradas posteriormente, por meio de uma forte vibração
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ou impacto na placa de coleta ("rapping"), sendo a segunda a forma
preferencialmente utilizada.
A técnica para ionização das partículas se baseia na ação do efeito corona
sobre as moléculas do fluxo gasoso; ou seja, após a tensão entre dois eletrodos
atingir um certo nível, começa haver uma distorção nas linhas de campo, nas
proximidades do eletrodo de descarga, gerando uma alta concentração destas linhas
nesta região, o que provoca o aparecimento de uma luminosidade azul. Esta
luminosidade é devida à aceleração e liberação dos elétrons livres e presentes no
gás, pela ação da alta concentração das linhas de campo. Estes elétrons colidem
com alta energia contra os átomos eletropositivos da molécula, nesta região,
fazendo com que também liberem outros elétrons, tornando-se, portanto, íons
positivos ou cátions. Mesmo onde o campo elétrico não é tão intenso, os elétrons
liberados na produção desses cátions se chocam com outras moléculas, repetindo o
fenômeno que é conhecido como ionização por avalanche.
Quando os elétrons colidem com átomos eletronegativos, são incorporados
por eles, produzindo íons negativos ou ânions, que tendem a migrar para as placas
dos eletrodos positivos, enquanto os cátions migram para os eletrodos de descarga
ou negativos. Desta forma, as partículas podem ser coletadas, conforme a
explicação inicial. Este mecanismo poder ser utilizado para ionizar e coletar tanto
partículas sólidas quanto gases e vapores. A Figura 29 ilustra a ação do efeito
corona sobre as partículas do fluxo gasoso (ÁLVARES JR., 2002).

Figura 29. Partículas sendo carregadas pelo efeito corona.
Fonte: SICARI, 2003.
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A velocidade de migração dependerá das características do campo elétrico,
da constante dielétrica do fluxo gasoso, bem como da sua vazão e viscosidade. A
movimentação dos elétrons livres pode ser entendida com a passagem de uma
corrente elétrica transversalmente ao fluxo. Com isso, pode-se atribuir, com base em
alguns fatores, maior ou menor facilidade para a passagem desta “corrente elétrica”,
fenômeno que é chamado de resistividade do meio gasoso.
Diversos são os parâmetros que devem ser analisados para o bom
funcionamento de um precipitador eletrostático. Dentre eles, pode-se afirmar, sem
dúvida, que a resistividade do fluxo é o principal fator a ser controlado para uma
adequada operação, pois seu aumento exagerado pode comprometer enormemente
a eficiência de coleta. A composição química do meio é outro importante fator
considerado na operação de precipitadores eletrostáticos.
Para que a operação do equipamento ocorra de forma satisfatória, a
velocidade de passagem do gás deve ser suficientemente baixa, normalmente entre
0,6 e 2,4 m/s, para que o fluxo seja uniforme, tanto na direção transversal quanto na
longitudinal ao movimento, por toda a extensão do precipitador. Para evitar a
formação de perfis irregulares de velocidade, são utilizadas, na entrada do
equipamento, placas perfuradas, barras defletoras e/ou aletas direcionais. Esses
detalhes podem ser mais bem compreendidos na Figura 30, que apresenta um
precipitador eletrostático de placas (ÁLVARES JR., 2002).

Figura 30. Precipitador eletrostático de placas.
Fonte: EPA, 2007b.
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Quanto maior o numero de seções, ou seja, de campos de um precipitador,
maior o seu desempenho, uma vez que a tensão máxima, em cada uma das seções,
não pode ser muito elevada, pois depende muito das características do fluxo
gasoso, e estas podem variar de um ponto a outro.
O formato do eletrodo de descarga e da placa de coleta varia de um
fabricante para outro. Estas variações ocorrem devido à tentativa de se conseguir
uma forma que melhor se ajuste às necessidades de projeto, como, por exemplo,
evitar o retorno de pó ao fluxo gasoso durante a retirada do material depositado no
eletrodo; manter a uniformidade do fluxo e garantir, aos eletrodos metálicos, a
rigidez necessária às operações de deposição eletrostática e posterior limpeza.
De uma forma bastante resumida, pode-se dizer que as vantagens dos
precipitadores em geral são (ÁLVARES JR., 2002):
 não apresentam, teoricamente, limites inferiores para as dimensões das
partículas passíveis de coleta;
 o custo operacional é relativamente baixo com eficiência de retenção
acima de 99,9%;
 a perda de carga normalmente não ultrapassa 1,23.10-1 kPa (1,25 cmH2O);
 não apresentam altas taxas de manutenção, pois quase não há partes
móveis e sua vida útil costuma ir além dos vinte anos;
 podem trabalhar a temperaturas mais elevadas, até cerca de 650°C;
 são bastante versáteis, podendo operar em pressões negativas ou de até
9,81.10-1 MPa (10 kgf/cm2); e
 servem para o controle de partículas sólidas secas ou úmidas, bem como
para gases e vapores, em amplas faixas de concentrações e vazões.
Os principais pontos negativos a serem apontados são (ÁLVARES JR., 2002):
 requerem amplas áreas e altos investimentos iniciais;
 requerem

grandes

cuidados

com

segurança

contra

acidentes,

principalmente devido às altas voltagens e à possibilidade de explosões,
quando em operação com gases ou partículas combustíveis; e
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 quando as características do fluxo são muito variáveis, a operacionalidade
fica bastante prejudicada.
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5 ESTUDO DE CASO
Seleção e dimensionamento de equipamento de abatimento de material
particulado para gases efluentes da queima de óleo combustível nacional em
caldeiras flamotubulares.
5.1

DETERMINAÇÃO DA CALDEIRA
A caldeira escolhida é a flamotubular, por se enquadrar no padrão comercial

mais empregado, levando em consideração o custo e o porte.
Para o desenvolvimento desse estudo de caso, além da escolha do
equipamento supra-citado, por questões de representatividade na aplicação, foram
utilizadas as características de um modelo de caldeira fabricado pela Aalborg
Industries S.A., indicadas abaixo:
 Produção de vapor com água de alimentação a 20°C: 15000 kg/h
 Pressão máxima de trabalho admissível (PMTA): 1,172 MPa (12 kgf/cm2)
 Tipo de vapor: saturado
 Capacidade térmica: 9.931.268 kcal/h (11,56 MW)
 Combustível: óleo 1A
 Temperatura de saída dos gases: 218°C
 Teor de O2 dos gases: 4,5% vol.
 Rendimento: 90,5%
5.2

ESCOLHA DO ÓLEO COMBUSTÍVEL
O óleo combustível é um importante combustível industrial que, no Brasil,

contribui com 5,2% do consumo de energia nas indústrias, de acordo com o balanço
energético nacional de 2008 (EPE, 2008). No Brasil, esses óleos se caracterizam
por ter alta viscosidade, além de altas concentrações de asfaltenos, enxofre e
nitrogênio. Nos Estados Unidos, o óleo residual conhecido como Bunker C, é menos
viscoso que o tipo 1 nacional, o óleo combustível nacional mais leve. Esse óleo, ao
ser queimado, tende a produzir gases de combustão com elevado teor de poluentes,
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principalmente MP constituído de carbono não queimado (VERGNHANINI FILHO et
al, 2003a; VERGNHANINI FILHO et al, 2003b).
Dentre os óleos disponíveis comercialmente no Brasil, o que tem maior
consumo para usos industriais em geração de vapor é do tipo 1A e suas
caracterizações podem ser encontradas nas Tabelas 11 e 12 a seguir. Essas serão
as características utilizadas nos cálculos necessários ao desenvolvimento do
trabalho.
Tabela 11. Composição do óleo combustível 1A.
Elementos
Carbono
Hidrogênio
Nitrogênio
Enxofre
Cinzas
Asfaltenos
Água e Sedimentos
Alumínio
Vanádio
Níquel
Sódio
Fonte: SANTOS, 2003.

Unidade

Valor

% massa
% massa
% massa
% massa
% massa
% massa
% massa
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

87,1
9,5
0,5
1,29
0,05
7,3
0,14
21
39
26
22

Tabela 12. Características para o óleo combustível 1A.
Característica
Poder Calorífico Superior
Poder Calorífico Inferior
Viscosidade
60°C
Densidade
20/4°C
Fonte: SANTOS, 2003.

5.3

Unidade

Valor

kcal/kg
kcal/kg
cSt
g/cm3

9981
9487
430
0,9994

ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL
Equipamentos industriais térmicos geralmente transferem energia de um

fluido a outro ou transformam um tipo de energia em outro tipo. No caso típico de um
gerador de vapor a combustão, a energia química contida no combustível é
transformada em energia térmica na forma de entalpia do vapor produzido.
Balanços de energia em equipamentos industriais são feitos baseados no
Princípio da Conservação da Energia (1ª Lei da Termodinâmica). A eficiência de
transformação de energia pode ser definida como a relação entre a energia útil
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produzida (ou transformada) e aproveitável do ponto de vista prático e a energia
efetivamente consumida nesta transformação (BIZZO, 2003).
No caso de uma caldeira, que é um tipo de gerador de vapor, a energia útil
produzida é a energia na forma de entalpia do vapor produzido e efetivamente
disponível para utilização industrial (BIZZO, 2003). Para que esta transformação
ocorra, há a necessidade de superfícies de troca térmica, que é um parâmetro de
projeto da caldeira. Assim, o tamanho destas superfícies tem um limite definido, que,
por sua vez, define a quantidade de energia a ser transferida para produção de
vapor (NOGUEIRA, [2005]).
Para um volume de controle em regime permanente, caso de maior interesse,
as condições da massa dentro do volume de controle não variam com o tempo, a
vazão em massa e a taxa de transferência de energia na forma de calor e de
trabalho (potência) também são constantes com o tempo. Como não há acumulação
de massa dentro do volume de controle nesse caso, o princípio da conservação de
energia pode ser representado pela Equação 1, que é a equação geral da primeira
lei da termodinâmica para regime permanente (KHATTAR, 2004).
𝑄̇𝑣𝑐 + � 𝑚̇𝑒 ∙ �ℎ𝑒 +
𝑒

𝑣𝑒 2
+ 𝑔 ∙ 𝑧𝑒 �
2

(taxa de energia de entrada)

em que:

= 𝑊̇𝑣𝑐 + � 𝑚̇𝑠 ∙ �ℎ𝑠 +
=

𝑠

𝑣𝑠 2
+ 𝑔 ∙ 𝑧𝑠 �
2

(Eq. 1)

(taxa de energia de saida)

𝑄̇𝑣𝑐 , 𝑊̇𝑣𝑐 − Taxas de troca de calor e trabalho através do volume de controle, [W];

𝑚̇𝑒 , 𝑚̇𝑠 − Somatória das vazões em massa nas seções de entrada e de saída do
volume de controle, respectivamente, [kg/s];

ℎ𝑖 − Entalpia específica, [J/kg];

𝑣𝑖 − Velocidade do fluxo, [m/s];

𝑔 − Aceleração da gravidade ≅ 9,81 m/s2; e

𝑧𝑖 − Cota medida a partir de um plano horizontal de referência, [m].

Analisando a equação da 1ª Lei da termodinâmica aplicada à caldeira, deve-

se considerar a aplicação envolvendo apenas uma entrada e uma saída em regime
permanente do volume de controle. Assim, o balanço de energia neste caso especial
se reduz à Equação 2 a seguir.
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𝑄̇𝑣𝑐 − 𝑊̇𝑣𝑐 + 𝑚̇ ∙ �(ℎ1 − ℎ2 ) +

(𝑣12 − 𝑣22 )
+ 𝑔 ∙ (𝑧1 − 𝑧2 )� = 0
2

(Eq. 2)

Com base nesta última equação, pode-se analisar o processo de geração de
vapor em uma caldeira funcionando em regime permanente, após a fase de
aquecimento, como esquematizado na Figura 31.

Figura 31. Esquema de uma caldeira.
Fonte: ELETROBRÁS, 2005.

Para um equipamento desse tipo, podem ser consideradas desprezíveis as
diferenças de energia cinética e potencial nas seções de entrada e saída. Também,
não há geração nem consumo de trabalho.
Então, tem-se a Equação 3 que mostra que o calor fornecido corresponde ao
ganho de entalpia da água:
𝑄𝑣𝑐 = 𝑚̇ ∙ [(ℎ2 − ℎ1 )]

(Eq. 3)

Da mesma forma, em um trocador de calor aquecido por vapor o calor cedido
por kilograma de vapor é igual à variação de entalpia do vapor entre a entrada e a
saída, já que não existe trabalho envolvido e os efeitos de energia cinética e
potencial podem ser desprezados.
A eficiência térmica, de maneira genérica, relacionando um benefício
energético com o consumo de energia associado, pode ser dada pela Equação 4:
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η=
sendo:

𝑄̇𝑢
𝑄̇𝑓

(Eq. 4)

η − Eficiência térmica;
𝑄̇𝑢 − Taxa calor útil; e

𝑄̇𝑓 − Taxa de calor prevista com a queima de uma taxa de combustível
disponibilizada.

Partindo dessas considerações iniciais, ou seja, considerando como energia
útil a entalpia do vapor total produzido efetivamente pela caldeira, independente de
sua utilização posterior, e como energia consumida, a energia química do
combustível utilizado na geração do vapor, a eficiência térmica da caldeira pode ser
escrita como (Equação 5) (BIZZO, 2003):

η=
onde:

𝑚̇𝑣 (ℎ𝑣 − ℎ𝑙 )
𝑚̇𝑐 . 𝑃𝐶

(Eq. 5)

η – Eficiência térmica do gerador de vapor;
𝑚̇𝑣 – Produção média de vapor [kg/h];

ℎ𝑣 – Entalpia do vapor produzido [kJ/kg];

ℎ𝑙 – Entalpia da água de alimentação da caldeira [kJ/kg];

𝑚̇𝑐 – Consumo médio de combustível [kg/h];

𝑃𝐶 – Poder calorífico do combustível [kJ/kg].

Para a determinação do consumo de óleo, baseando-se na Equação 5, tem-

se (Equação 6):
𝑚̇𝑐 =

𝑚̇𝑣 (ℎ𝑣 − ℎ𝑙 )
𝜂. 𝑃𝐶

(Eq. 6)

Com as informações já descritas acima da caldeira e do óleo 1A, utilizando
tabelas de propriedades da água líquida e na forma de vapor saturadas (SPIRAX
SARCO, 2009), determina-se os valores abaixo para substituição na Equação 6:
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𝜂 = 0,905

𝑚̇𝑣 = 15000 kg/h

ℎ𝑣 = 2788,96 kJ/kg

ℎ𝑙 = 827,029 kJ/kg

𝑃𝐶 = 3,9751.104 kJ/kg

Portanto, o consumo do óleo combustível é 823,77 kg/h.
5.4

ESTIMATIVA DA VAZÃO DE GASES DE COMBUSTÃO
Para o cálculo da vazão de gases (𝑄𝑔 ) de combustão considera-se as reação

de combustão completa de cada componente do óleo. Diz-se que a combustão é
completa quando o combustível queima em sua totalidade, ou seja, os reagentes
são levados ao seu grau de oxidação máxima. As principais reações existentes,
nesse caso, são os seguintes (MARTINELLI JÚNIOR, 2008; VERTIOLA, 1990):
𝐶 + 𝑂2 �⎯⎯� 𝐶𝑂2

𝐻2 + ½𝑂2 �⎯⎯� 𝐻2 𝑂
𝑆 + 𝑂2 �⎯⎯� 𝑆𝑂2

Para se garantir reações de combustão completa usa-se quantidades de
oxigênio em excesso, sendo usualmente retirado do ar atmosférico, o qual é
constituído basicamente de oxigênio e nitrogênio, na proporção indicada na Tabela
13.
Tabela 13. Propriedades do ar atmosférico seco(a)
PROPRIEDADES

Densidade
Composição
aproximada

Nitrogênio
Oxigênio

VALORES

1,293 kg/Nm3 (b)
Volume (%)
Massa (%)
79
76,7
21
23,3

(a) O ar atmosférico carrega consigo uma dada quantidade de unidade, que depende das
condições atmosféricas, e é determinável através de consulta à carta psicrométrica; na falta de
melhores dados, pode-se adotar a umidade como sendo 0,010 kg de vapor d’água/kg ar seco
que representa um valor médio para a cidade de São Paulo.
(b) O normal metro cúbico (Nm3) identifica uma massa de gás com volume medido de 1 m3,
estando este nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, temperatura absoluta
5
de 273,16 K (0ºC) e pressão absoluta de 1,013.10 Pa (760 mmHg).

Fonte: VERTIOLA, 1990.
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Tendo-se o teor de O2 dos gases (𝑓𝑂2 = 0,045) e a composição elementar do

óleo combustível (Tabela 11), expressa em frações mássicas, calcula-se o
coeficiente de ar (𝜆) de acordo com a Equação 7 (VERTIOLA, 1990):

𝜆=

𝑐
ℎ𝑖 𝑠𝑢 − 𝑜
+ +
� − 𝑓𝑂2 (0,8𝑛𝑖 + 0,7𝑠 + 1,87𝑐)
12 4
32
𝑐
ℎ𝑖 𝑠𝑢 − 𝑜
�106,62𝑓𝑂2 − 22,4� � + +
�
12 4
32

22,4�𝑓𝑂2 − 1� �

(Eq. 7)

𝜆 = 1,2587

onde:

𝑐 – kg de carbono por kg de combustível

ℎ𝑖 – kg de hidrogênio por kg de combustível
𝑜 – kg de oxigênio por kg de combustível

𝑠𝑢 – kg de enxofre por kg de combustível

𝑛𝑖 – kg de nitrogênio por kg de combustível

Tabela 14. Cálculos de massa e volume com base nas equações estequiométricas.
𝐶

12 kg
0,871 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶
𝐻2

2 kg
0,095 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶
𝑆

32
0,0129 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

+
+
+

𝑂2

�⎯⎯�

32 kg
𝑚𝑂′ 2

= 2,32 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶
½𝑂2

½.32 kg
𝑚𝑂′′2

= 0,76 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶
𝑂2

32 kg
𝑚𝑂′′′2

Obs.: OC – Óleo Combustível

�⎯⎯�
�⎯⎯�

= 0,01 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

𝐶𝑂2

44 kg
mCO2 =3,19 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

VCO2 =1,63 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

m𝐻2O =0,86 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

V𝐻2O =1,06 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

m𝑆𝑂2 =0,03 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

V𝑆𝑂2 =0,01 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔𝑂𝐶

𝐻2 𝑂
𝑆𝑂2

Admitindo-se combustão completa e a composição do combustível,
apresenta-se a Tabela 14. Para o cálculo do volume de gás em cada reação (𝑉𝑖 )

utiliza-se a Equação 8:

𝑉𝑖 = 𝑚𝑖

22,4
𝑀𝑀𝑖

(Eq. 8)
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onde:
𝑚𝑖 – massa do componente 𝑖

𝑀𝑀𝑖 – massa molar do componente 𝑖
Ex:

𝑉𝐶𝑂2 = 𝑚𝐶𝑂2

22,4
𝑀𝑀𝐶𝑂2

O volume de oxigênio total (𝑉𝑂2 𝑇 ), sem excesso de ar, será dado com a soma

das massas de oxigênio gerado em cada reação na Tabela 14:
𝑉𝑂2 𝑇 = �𝑚′𝑂2 + 𝑚′′𝑂2 + 𝑚′′′
𝑂2 �

4,5%:

22,4
32

= 2,17 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

Para saber o volume real de oxigênio (𝑉𝑂2 𝑅 ) considera-se o teor de O2 de
𝑉𝑂2 𝑅 = 𝑉𝑂2 𝑇 ∙ 𝜆

𝑉𝑂2 𝑅 = 2,73 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

sendo, portanto, a massa real de O2 (𝑚𝑂2 𝑅 ), com o excesso de ar, utilizando uma
variação da Equação 8, de:

𝑚𝑂2 𝑅 = 𝑉𝑂2 𝑅

32

22,4

= 3,90 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

O volume de escape de O2 (𝑉𝑂2 𝐸 ), que faz parte do volume total de gases de

combustão na base seca, é dado por:

𝑉𝑂2 𝐸 = 𝑉𝑂2 𝑅 − 𝑉𝑂2 𝑇

𝑉𝑂2 𝐸 = 0,56 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

Com a massa real de O2, a quantidade de nitrogênio constituinte do
combustível e lembrando que a relação N2/O2 é de 3,29, tem-se os valores de
massa e volume para o N2, 𝑚𝑁2 e 𝑉𝑁2 , respectivamente:
𝑚𝑁2 = 𝑚𝑂2 𝑅 ∙ 3,29 + 0,005
𝑚𝑁2 = 12,83 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶
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22,4
= 10,27 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶
28

𝑉𝑁2 = 𝑚𝑁2

A massa de ar (𝑚𝑎𝑟 ), então, usando a mesma relação de composição do ar,

ou seja, 100/76,7, será de:

𝑚𝑎𝑟 = 16,73 𝑘𝑔⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

Considerando a umidade relativa do ar como 0,01 kg de vapor d'água/ kg de
ar seco, o volume total de água (𝑉𝐻𝑇2 𝑂 ) nos gases de combustão será:
𝑉𝐻𝑇2 𝑂 = �0,01𝑚𝑎𝑟 + m𝐻2 O �

22,4
18

𝑉𝐻𝑇2 𝑂 = 1,27 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

Com todos esses valores o volume de gás na base seca (𝑉𝑔𝑏𝑠 ) será o

somatório de todas os volumes de gases:

𝑉𝑔𝑏𝑠 = VCO2 + V𝑆𝑂2 + 𝑉𝑁2 + 𝑉𝑂2 𝐸
𝑉𝑔𝑏𝑠 = 12,46 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

E o volume de gás na base úmida (𝑉𝑔𝑏𝑢 ) é o valor de vazão em base seca

mais o volume de água total, sendo este o volume a ser utilizado na simulação do
equipamento de abatimento:
𝑉𝑔𝑏𝑢 = 𝑉𝑔𝑏𝑠 + 𝑉𝐻𝑇2 𝑂

𝑉𝑔𝑏𝑢 = 13,73 𝑁𝑚3 ⁄𝑘𝑔 𝑂𝐶

Como a consumo de óleo combustível é de 823,77 kg/h a vazão de gases de
combustão será de 11.312,64 Nm3/h.
Tendo a vazão de gás (𝑄𝑔 ) deve-se, portanto, fazer a correção para

temperatura de saída dos gases. Considerando que o gás tenha comportamento de

gás perfeito (PV=nRT) e que a pressão se mantenha constante, para uma
temperatura de 218 °C (491,15 K), 𝑄𝑔 é :
𝑄𝑔2 = 𝑄𝑔1 .

𝑇2 11.312,64 491,15
=
∙
𝑇1
3600
273,15

𝑄𝑔 = 5,65 𝑚3 /𝑠
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Para esses cálculos foi elaborada uma planilha Excel apresentada no
Apêndice A.
5.5

DEFINIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MP DOS GASES
A emissão proveniente da queima de óleo combustível dependem,

basicamente:
 do grau e da composição do combustível, no caso, o óleo nacional é mais
viscoso tendo propensão à emissão de MP;
 do tipo e do tamanho da caldeira;
 da combustão e das condições de operação; e
 do nível de manutenção dos equipamentos.
Diante disso, não há como se calcular a emissão de MP de um determinado
processo de combustão. O que se faz preferencialmente é utilizar métodos de
medição, pois fornecem a melhor representação das fontes testadas de emissões.
No entanto, as medições nem sempre estão disponíveis, utilizando-se os chamados
fatores de emissão para a estimativa das emissões (EPA, 2007a).
Porém, para óleos combustíveis nacionais é difícil se encontrar publicações
que tragam esses valores. Tem-se muito a respeito dos óleos americanos na
Environmental Protection Agency – EPA, e um documento voltado inteiramente para
fatores de emissão o Compilation of Air Pollutant Emission Factors, conhecido como
AP-42.
O fator de emissão é um número representativo que relaciona a quantidade
de emissão de um dado poluente lançado na atmosfera com uma atividade
associada com o lançamento desse poluente. Esses fatores são geralmente
expressos como o peso do poluente por uma unidade de peso, volume ou tempo de
duração da atividade do emissor (Ex.: kg de particulado emitido/ m3 de óleo
combustível queimado) (EPA, 2007a).
Por esta razão, será considerado o valor experimental obtido em
VERGNHANINI FILHO (2008) para material particulado emitido na queima de óleo
combustível de tipo 1, que é de 570 mg/Nm3 para um teor de oxigênio de 4,5%. Nas
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condições normais determinadas por lei (0 °C, 1,0atm e 3,0% de excesso de O2)
este valor é 621,82 mg/Nm3.
Levando em consideração estes valores, concluí-se que há necessidade de
um equipamento de abatimento, pois a legislação CONAMA nº 382/2006 permite,
para uma caldeira com potência entre 10 e 70 MW, uma emissão de apenas 250
mg/Nm3 de MP e a queima de óleo combustível tipo 1 gera aproximadamente 2,5
vezes mais particulado que o permitido.
Analisar-se-á, portanto, qual é o equipamento de controle de material
particulado mais adequado para estas condições, levando em consideração suas
características construtivas e operacionais, vantagens e desvantagens.
5.6

CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL PARTICULADO
Na queima de combustíveis líquidos, o material sólido "arrastado" pelos gases

de combustão para fora do sistema provêm de três possíveis fontes (IPT, 2005):
 material orgânico resultante da coqueificação das gotas ("coque" ou
"cenosfera");
 material orgânico formado a partir de frações evaporadas das gotas
(fuligem); e
 material inorgânico presente no combustível (cinzas).
Portanto, quando se fala em emissão de material particulado por fontes
estacionárias de combustão via gases, está se referindo à emissão de partículas de
fuligem, de coque e de cinzas, individualmente ou agregadas (IPT, 2005).
As partículas de coque são as preponderantes entre o material sólido emitido.
Partículas de fuligem se formam em abundância no interior das chamas. Porém, em
condições usuais de operação de processos de combustão, são em sua maioria
completamente

oxidadas.

Partículas

de

inorgânicos

também

contribuem

minoritariamente com o total de MP emitido, tendo relevância apenas para óleos
com teores de cinzas excepcionalmente altos, da ordem de 0,1%, em massa (IPT,
2005). Sendo assim, pode-se afirmar que o Material Particulado proveniente da
queima de óleo é praticamente orgânico.
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A massa específica média dessas partículas, para efeito dos cálculos, será
adotada como 2000 kg/m3, o mesmo valor encontrado para poeiras segundo o que
foi observado por STRAUSS (1975).
Uma distribuição granulométrica de MP produzido com a queima de um óleo
combustível tipo 1, pode ser representada na Figura 32, tendo como diâmetro médio
24 µm (VERGNHANINI FILHO, 2008).

Figura 32. Distribuição granulométrica do MP de óleo combustível do tipo 1.
Fonte: VERGNHANINI FILHO, 2008.

5.7

SELEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ABATIMENTO
A granulometria das partículas constitui o parâmetro mais importante para

definir o tipo de separador que é possível utilizar com alta eficiência (LORA, 2000). A
relação entre separadores de partículas e as dimensões das mesmas aparece na
Figura 33, que relaciona a eficiência de coleta de partículas para vários tipos de
equipamentos com o tamanho das partículas. Esta eficiência é necessária para
enquadrar a emissão nos padrões exigidos (ECP, 2007).
Os equipamentos mais utilizados para o controle de particulados, como já
visto, são (LORA, 2000):
 Separadores ciclônicos;
 Separadores úmidos (lavadores de gás ou scrubbers);
 Filtros eletrostáticos;
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 Filtros de manga.

Figura 33. Opções de tecnologia de controle de poluentes atmosféricos de origem
industrial.
Fonte: AGUIAR, 2002.

Durante a seleção de um separador de particulados devem ser considerados
(LORA, 2000):
 Eficiência que se pretende atingir. Este parâmetro é calculado tomando por
base a emissão máxima prevista nos padrões de emissão;
 Consumo de energia;
 Custo do investimento;
 Natureza física e química dos particulados (composição granulométrica,
massa específica, resistividade etc.). A composição granulométrica de uma
amostra de particulados refere-se à sua divisão em frações com diâmetro
médio de partículas distinto;
 Periculosidade (incêndios e explosões).
Para a determinação geral da eficiência de um separador de particulado
utilizam-se os conceitos de eficiência total e eficiência por frações.
A Equação 9 representa a eficiência total e é utilizada quando se dispõe de
resultados de medições da carga de particulados na entrada e na saída do
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separador (LORA, 2000), ou seja, tem-se o valor de particulado gerado e o valor
permitido por lei. A partir dela, pode-se ter uma idéia da eficiência necessária do
equipamento de abatimento.
𝑚̇0𝑀𝑃 − 𝑚̇𝑀𝑃 �𝑄𝑔0 ∙ 𝑚̇0𝑀𝑃 � − 𝜀
𝜀
𝐸=
=
=
1
−
𝑚̇0𝑀𝑃
�𝑄𝑔0 ∙ 𝑚̇0𝑀𝑃 �
�𝑄𝑔0 ∙ 𝑚̇0𝑀𝑃 �

onde:

(Eq. 9)

𝐸 – Eficiência do separador;

𝑚̇0𝑀𝑃 – Massa de particulados por unidade de volume do gás inicial [g/m3];
𝑚̇𝑀𝑃 – Massa de particulados por unidade de volume do gás [g/m3];
𝑄𝑔0 – Vazão de gás [m3/s];

𝜀 – Taxa mássica de emissão de particulados [g/s].

Sendo assim, a eficiência mínima necessária para o separador, baseado no

que é permitido por lei (229,17 g/m3, considerando 4,5% de O2, para a classe de
potência da caldeira de 11,56 MW escolhida) e lembrando que o particulado inicial é
de 570 g/m3, é de:
𝐸=

𝑚0𝑀𝑃 − 𝑚𝑀𝑃 570 − 229,17
=
= 0,5980
570
𝑚0𝑀𝑃
𝐸 = 59,80%

A eficiência total pode ser calculada, também, a partir da eficiência de
separação de cada fração e se denomina eficiência por frações (Equação 9), que é
utilizada em cálculos de projeto quando conhece-se a granulometria do particulado
(LORA, 2000).
𝑛

𝐸 = � 𝐸𝑓𝑖 ∙ ∆𝑓𝑖

(Eq. 10)

𝑖=1

sendo:
𝐸𝑓𝑖 – Eficiência por frações: eficiência de separação das partículas com diâmetro 𝑑𝑝𝑖 ,

∆𝑓𝑖 - Fração em massa de particulados de diâmetro 𝑑𝑝𝑖
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A Figura 34 mostra um exemplo da aplicação destas duas formas de cálculo
de eficiência de separadores de particulados.
1. Quando conhecida a carga de particulados na entrada e na saída do separador.

𝑚𝑀𝑃 = 126,6 mg/Nm3

𝑚0𝑀𝑃 = 850,0 mg/Nm3
𝐸=

𝑚0𝑀𝑃 − 𝑚𝑀𝑃 850,0 − 126,6
=
= 0,851
850,0
𝑚0𝑀𝑃

2. Quando conhecida a composição granulométrica e a eficiência de separação de
cada fração.

𝑛

𝐸 = � 𝐸𝑓𝑖 ∙ ∆𝑓𝑖 = 0,99.0,4 + 0,8.0,35 + 0,4.0,25 = 0,776
𝑖=1

Figura 34. Ilustração do conceito de eficiência em separadores de particulados.
Fonte: LORA, 2000.

Outros conceitos importantes para a seleção de separadores são:
 Penetração (𝒑): Fração em massa dos particulados de diâmetro 𝑑𝑝𝑖 que

não são separados pelo separador, ou seja, que passam através do mesmo.
𝑝𝑖 = 1 − 𝐸𝑓𝑖

(Eq. 11)
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𝑝=

𝜀
𝑚𝑀𝑃
=
=1−𝐸
𝑄0 ∙ 𝑚0𝑀𝑃 𝑚0𝑀𝑃

(Eq. 12)

 Diâmetro de corte (𝒅𝒑𝒄 ): Diâmetro das partículas que são separadas com

50% de eficiência, ou seja, 𝐸𝑓𝑖 = 0,5.

A eficiência por frações para diferentes separadores de partículas é variada.

Assim um ciclone convencional para partículas de 20 μm apresenta uma eficiência
de 60%, já para um ciclone de alta eficiência com este mesmo diâmetro de
partículas a mesma seria superior a 90%. Igual eficiência alcança um lavador de gás
tipo Venturi para partículas de 1 μm.
A Figura 35 apresenta curvas de eficiência por frações para alguns tipos de
separadores, descritas por uma equação geral do tipo (LORA, 2000):
𝑚

𝐸𝑓𝑖 = 1 − 𝑒 �−𝛼𝑑𝑝𝑖�

(Eq. 13)

Figura 35. Curvas de eficiência por frações para diferentes
separadores de partículas.
Fonte: LORA, 2000.

Utilizando o conceito de diâmetro de corte 𝑑𝑝𝑐 (𝐸𝑓𝑖 = 50%), tem-se:
𝛼=

𝑙𝑛 (2) 0,693
𝑚 =
𝑚
𝑑𝑝𝑐
𝑑𝑝𝑐

(Eq. 14)
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𝐸𝑓𝑖 = 1 − 𝑒

�−0,693.�

𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑝𝑐

��

(Eq. 15)

A Tabela 15, a seguir, apresenta as vantagens e desvantagens de
separadores de particulado, dados úteis para a seleção do equipamento (LORA,
2000).
Tabela 15. Comparação qualitativa de separadores de particulados.
TIPO DE SEPARADOR

Avaliação

Ciclones
 Baixo custo de
construção

Vantagens

 Não tem
limitação de
temperatura e
pressão, exceto
pelo material de
construção
 Baixo custo de
manutenção (não
tem partes móveis)
 Perda de carga
abaixo da média
(50 a 150 mmH2O)

 Projeto
relativamente
simples

Lavadores de Gás

Desvantagens

Precipitadores
Eletrostáticos

 Pode tratar
particulados
inflamáveis e
explosivos
 Absorção e
remoção de
particulados no
mesmo
equipamento

 Alta eficiência
(acima de 99%)

 Alta eficiência
(excede 99,9%)

 Pode separar
uma grande
variedade de
particulado

 Pode tratar
grandes volumes
de gases com uma
pequena queda de
pressão

 Variada eficiência
de remoção

 Baixa queda de
pressão

 Separação seca
e úmida

 Neutralização de
gases e
particulados
corrosivos

 Coleta a seco
possibilitando
recuperação de
material sem
tratamento
 Corrosão pouco
acentuada

 Ampla faixa de
temperaturas de
operação

 Manutenção
simples

 Coleta partículas
submicrônicas

 Resfriamento dos
gases

 Ocupa uma área
considerável

 Alto custo de
investimento

 Corrosão

 Danos às
mangas por altas
temperaturas e
gases corrosivos

 Não controla
emissões gasosas

 Em geral
compactos,
exigindo pouco
espaço para
instalação

 Espaço para
instalação
relativamente
pequeno
 Baixa eficiência
para partículas
pequenas (dc < 5 10 µm)
 Alto custo de
operação (queda
de pressão)

Filtros de Manga

 Baixos custos de
operação
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TIPO DE SEPARADOR

Avaliação

Ciclones
 Não pode ser
utilizado para
partículas com
características
adesivas

Desvantagens

Lavadores de Gás

Filtros de Manga

 Poluição
secundária
(efluente líquido a
tratar)

 As mangas não
operam em
condições úmidas

 Contaminação
das partículas (não
recicláveis)
 Perda de carga
alta para altas
eficiências de
coleta (lavador
venturi)
 Necessita
material de
construção
especial (inox ou
fibra de vidro)
 Custo de
manutenção
relativamente alto
 Pode apresentar
problemas de
incrustação

 Perigo de fogo e
explosão
 Custo de
manutenção alto
(troca de mangas)

Precipitadores
Eletrostáticos
 Pouca
flexibilidade (muito
sensível a
variações de
vazão, temperatura
e umidade)
 Ocupa um
grande espaço de
instalação
 É afetado pela
resistividade das
cinzas

 Exige medidas
especiais de
segurança contra
alta voltagem
 Exige pessoal
qualificado para
manutenção

Fonte: LORA, 2000 e EPC, 2010.

Tendo essas informações, lembrando das características do MP gerado na
queima de óleo em caldeira e sabendo que ciclones são provavelmente os
dispositivos de coleta mais utilizados (LEITH e MEHTA, 1973), opta-se, neste caso
estudado, por utilizar um ciclone como dispositivo de abatimento.
Considerando o diâmetro médio das partículas de 24 µm e que a eficiência
desejada é de 59,80%, não é necessário um equipamento de alta eficiência para
particulado inferior a 5 µm, diâmetro de corte convencional de um ciclone. Sendo o
particulado praticamente orgânico, a preocupação com corrosão do equipamento e
incêndio por explosão é menor.
Acrescente-se a isso as vantagens de um ciclone:
 baixo custo de fabricação, fator importante na determinação da escolha;
 projeto relativamente simples de elaborar;
 espaço para instalação relativamente pequeno comparado com outros
separadores;

103

 baixo custo de manutenção; e
 não há a necessidade de se fazer um tratamento da temperatura de saída
dos gases.
5.8

DIMENSIONAMENTO DO CICLONE
Para projetar um sistema de ciclone é necessário prever o desempenho do

ciclone com precisão. Ao longo dos anos, uma série de métodos foram
desenvolvidos para prever a queda de pressão do ciclone e a eficiência. Todos
fazem suposições sobre as características do gás e do movimento das partículas no
ciclone. A precisão das equações de desempenho dependem de quão bem as
suposições feitas no seu desenvolvimento refletem as condições reais de operação
dentro do ciclone (LEITH e MEHTA, 1973).

𝐷 - Diâmetro da seção cilíndrica (corpo) do ciclone
𝑎 - Altura da seção de entrada
𝑏 - Largura da seção de entrada
𝑠 - Comprimento do tubo de saída do ciclone

𝐷𝑒 - Diâmetro de tubo de saída do ciclone
𝐻 - Altura total
ℎ - Altura da seção cilíndrica do ciclone
𝐵 - Diâmetro da seção de saída do pó

Figura 36. Dimensões típicas de um ciclone.
Fonte: LORA, 2000.

A Figura 36 representa o tipo de ciclone mais freqüentemente utilizado para
limpeza de gases industriais. Neste projeto, partículas carregadas pelo gás entram
tangencialmente no ciclone através do duto de entrada do gás e forma um vórtice
dentro do corpo do ciclone. Na região abaixo do duto de saída de gás, mas acima do
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fundo do vórtice, o fluxo de gás girando move radialmente para dentro de um "núcleo
central" de baixa pressão que se estende abaixo do duto de saída dos gases. Ao
chegar ao núcleo central, o gás limpo se move para cima e para fora do ciclone
através do duto de saída de gás. As partículas recolhidas movem-se ao longo da
parede do ciclone para a saída de pó devido ao movimento descendente do gás pela
parede do ciclone (LEITH e MEHTA, 1973).
A geometria do ciclone é descrita se cada uma das oito dimensões mostradas
na Figura 36 é conhecida. No entanto, muitas vezes é mais conveniente exprimir as
dimensões de forma adimensional, como um múltiplo do diâmetro, 𝐷. As dimensões
do ciclone são então especificadas pelo diâmetro, 𝐷 e 7 relações de dimensões,

𝑎⁄𝐷, 𝑏⁄𝐷, 𝐷𝑒 ⁄𝐷, 𝑠⁄𝐷 , ℎ⁄𝐷, 𝐻⁄𝐷 e 𝐵⁄𝐷. Isto permite uma comparação por

similaridade geométrica de vários ciclones através de uma análise de sua relação de
dimensão, sem a introdução da magnitude absoluta à comparação do ciclone.
Um conjunto de coeficientes tem sido sugerido na literatura, quatro são
listados na Tabela 16. Observando os valores dos adimensionais nesta tabela,
verifica-se que eles diferem de acordo com os fins para o qual o ciclone será
utilizado. Ciclones de alta eficiência tendem a ter menor comprimento do tubo de
saída (𝑠⁄𝐷 ) e menor altura da seção cilíndrica do ciclone (ℎ⁄𝐷) do que os projetos

de propósito geral. Projetos de propósito geral buscam dar uma solução de
compromisso entre a alta eficiência e alta taxa de transferência (high throughput)
(LEITH e MEHTA, 1973).
Tabela 16. Coeficientes adimensionais para o dimensionamento de ciclones.
TERMO

CICLONE DE ALTA
EFICIÊNCIA

CICLONE DE
PROPÓSITO GERAL

Stairmand

Swift

Lapple

Swift

𝐷

1,0

1,0

1,0

1,0

𝑎⁄𝐷

0,5

0,44

0,5

0,5

𝑏⁄𝐷

0,2

0,21

0,25

0,25

𝐷𝑒 ⁄𝐷

0,5

0,4

0,5

0,5

𝑠⁄𝐷

0,5

0,5

0,625

0,6

ℎ⁄𝐷

1,5

1,4

2,0

1,75

𝐻 ⁄𝐷

4,0

3,9

4,0

3,75

𝐵⁄𝐷

0,375

0,4

0,25

0,4

Fonte: LEITH e MEHTA, 1973.
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Independentemente

da

configuração

selecionada,

as

seguintes

recomendações devem ser acatadas (LORA, 2000):
 𝑎 ≤ 𝑠, para evitar o curto circuito dos particulados da seção de entrada ao
tubo de saída;

 𝑏 ≤ (𝐷 − 𝐷𝑒 )⁄2, para evitar uma queda de pressão excessiva;

 𝐻 ≥ 3𝐷, para manter a ponta do vórtice formado pelos gases dentro da
seção cônica do ciclone;

 𝐷𝑒 ⁄𝐷 ≈ 0,4 − 0,5, 𝐻⁄𝐷𝑒 ≈ 8 − 10 e 𝑠⁄𝐷𝑒 ≈ 1 para garantir a operação com
máxima eficiência;

 𝛥𝑃 < 2,48 𝑘𝑃𝑎

Como dados iniciais para o cálculo, têm-se o diâmetro da seção cilíndrica
(corpo) do ciclone, 𝐷, e o fluxo volumétrico de gás (vazão de gás – 𝑄𝑔 , m3/s). Com

estes dados calculam-se as dimensões do ciclone a partir dos coeficientes
adimensionais, por exemplo, 𝑏 = 𝑘𝑏 𝐷, sendo 𝑘𝑏 o coeficiente da largura da seção de

entrada. E a velocidade de entrada 𝑣𝑔 (geralmente entre 15 – 30 m/s) que está

relacionada com a vazão de gás e com a altura e largura de entrada do ciclone, por
(LORA, 2000; LEITH e MEHTA, 1973):
𝑣𝑔 =

𝑄𝑔
𝑎𝑏

(Eq. 16)

Para conseguir uma alta eficiência de separação, a velocidade de entrada do
gás deve ser a maior possível, garantindo que não ocorra a re-entrada das
partículas ao fluxo de gás e que a denominada velocidade de salto 𝑢𝑠 , velocidade
mínima do gás que evita a decantação das partículas sólidas do fluxo de gás que as
arrasta, não seja atingida.
Kalen & Zenz (1974 apud LORA, 2000) demonstraram que a máxima
eficiência do ciclone corresponde a um valor da relação entre a velocidade de
entrada do gás e a velocidade de salto de 𝑣𝑔 /𝑢𝑠 = 1,25 e que a re-entrada das

partículas ao fluxo de gás ocorre para 𝑣𝑔 /𝑢𝑠 = 1,36.

A equação para o cálculo da velocidade de salto é dada por (LORA, 2000):
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𝑢𝑠 = 5,3078 ∙ �

𝑔. µ𝑔 . 𝜌𝑝
𝜌𝑔

2

onde:

�

1�
3

∙�

0,4

�𝑏�𝐷 �

�1 − 𝑏�𝐷�

1�
3

� ∙ 𝐷0,067 ∙ �𝑣𝑔 �

2�
3

𝑚
� �
𝑠

(Eq. 17)

𝑔 – Aceleração local da gravidade, [m/s2];
µ𝑔 – Viscosidade do gás, [kg/(m.s)];

𝜌𝑝 – Massa específica da partícula, [kg/m3];
𝜌𝑔 – Massa específica do gás, [kg/m3];

𝑣𝑔 – Velocidade de entrada do gás no ciclone, [m/s].
5.8.1

Perda de Carga

A perda de carga ou queda de pressão em um ciclone é considerada entre os
pontos 1 e 2 da Figura 36. Uma série de fatores contribui para a diferença de
pressão entre esses pontos e estão identificados como:
1. Perda devido à expansão do gás quando ele entra na câmara do ciclone.
2. Perda de energia cinética de rotação na câmara do ciclone.
3. Perdas devido ao atrito na parede da câmara do ciclone.
4. Perdas adicionais por atrito no duto de saída, resultantes do fluxo de rotação
acima e além das efetuadas pelo fluxo em linha reta.
5. Qualquer ganho de energia cinética de rotação em energia de pressão.
A maioria das teorias de queda de pressão considera dois ou três fatores
mais importantes para determinação da queda de pressão do ciclone. Toda perda de
carga no ciclone é expressa como um número do desnível de pressão em função de
uma constante que inclui a geometria do ciclone, 𝛥𝐻. A queda de pressão na
velocidade de entrada pode ser convertida em queda de pressão em termos de
pressão manométrica estática, 𝛥𝑃, por (LEITH e MEHTA, 1973):
𝑣𝑔 2 𝜌𝑔 𝛥𝐻
[𝑃𝑎]
𝛥𝑃 =
2𝑔

(Eq. 18)
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LEITH & MEHTA (1973) fizeram um estudo sobre as equações de queda de
pressão de alguns autores, Shepherd & Lapple, First, Alexander, Stairmand e Barth.
Verificaram que os métodos de Barth e Stairmand são complexos e exigem
conhecimento de todas as dimensões do ciclone. A abordagem de Shepherd &
Lapple é mais simples, não inclui todas as dimensões, no entanto, seus resultados
são tão bons quanto os produzidos pelos métodos de cálculo mais complicados.
Utilizando dessa informação, a equação escolhida para cálculo da queda de
pressão neste estudo é a de Shepherd & Lapple que correlaciona os resultados
experimentais de queda de pressão com a seguinte equação:
𝛥𝐻 = 𝐾

𝑎𝑏

𝐷𝑒 2

(Eq. 19)

Onde 𝐾 = 16 para um ciclone com entrada tangencial padrão, e 𝐾 = 7,5 para

um ciclone com palheta de admissão, ou seja, onde a parede interna da entrada
tangencial ultrapassa a parede interna do ciclone até a metade do caminho da
parede oposta (LEITH e MEHTA, 1973).
5.8.2

Eficiência
A experiência em lidar com ciclones demonstrou que a eficiência de coleta

aumenta (LEITH e MEHTA, 1973):
1. Aumentando o tamanho da partícula e a densidade.
2. Aumentando a velocidade de rotação do vórtice do ciclone.
3. Reduzindo o diâmetro do ciclone.
4. Aumentando o comprimento do ciclone.
5. Retirando parte do gás através do duto de saída de pó.
6. Umedecendo as paredes do ciclone.
Vários autores têm desenvolvido equações para o cálculo da eficiência em
ciclones. Leith & Licht (1972 apud LEITH e MEHTA, 1973) compararam os métodos
de cálculo de eficiência do ciclone de Barth, Lapple, Sproull e do seu próprio com
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dados experimentais apresentados na literatura. Observaram que sua relação
parece funcionar melhor.
A equação de Leith & Licht é uma derivada que prediz a eficiência do ciclone
em considerações teóricas, sendo ela:
𝐸𝑓𝑖 = 1 − 𝑒

1

�
�−2(𝐶𝛹) (2𝑛+2) �

(Eq. 20)

Onde 𝐶 é uma função em relação as dimensões do ciclone:

𝜋𝐷2
𝐷𝑒 2 𝑆
𝑎
1 𝑆+𝑙−ℎ
𝑑
𝑑 2
ℎ
𝐶=
�2 �1 − � � � � − � + �
� �1 + + � � � +
𝑎𝑏
𝐷
𝐷 2𝐷
3
𝐷
𝐷
𝐷
𝐷
𝐷𝑒 2 𝑙 𝑆
−� �
− �
𝐷 𝐷 𝐷

(Eq. 21)

e onde,

e

𝑑 𝐷 − (𝐷 − 𝐵)[(𝑆 + 𝑙 − ℎ)⁄(𝐻 − ℎ)]
=
𝐷
𝐷
𝑙
𝐷𝑒 𝐷2
= 2,3 � �
𝐷
𝐷 𝑎𝑏

1�
3

(Eq. 22)

(Eq. 23)

Aqui, 𝑙 é a maior distância do vórtice que se estende abaixo do duto de saída

do gás e 𝑑 é o diâmetro da secção cônica naquele ponto. 𝛹 é um parâmetro de
inércia modificado, refletindo a natureza do sistema gás/ partícula a ser tratado:
𝜌𝑝 𝑑𝑝𝑖 2 𝑣𝑔
(𝑛 + 1)
𝛹=
18µ𝑔 𝐷

(Eq. 24)

O valor de 𝑛, expoente do vórtice, pode ser calculado a partir da equação:
𝑛 = 1 − �1 −

(0,394𝐷)0,14
𝑇 0,3
��
�
2,5
283

Sendo 𝑇 a temperatura absoluta em graus K (LEITH e MEHTA, 1973).

(Eq. 25)
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5.8.3

Elaboração de Planilhas de Cálculo
Para o auxílio dos cálculos elaborou-se planilhas que simulam as condições a

serem atendidas para o melhor funcionamento do ciclone, referente ao particulado
específico com curva granulométrica apresentada na Figura 32.
São duas as planilhas, uma para ciclones de propósito geral de Lapple e
Swift, e outra para ciclones de alta eficiência de Stairmand e Swift.
Cada uma contém as relações de cada autor, a distribuição granulométrica da
partícula, as equações para cálculos, que já foram apresentadas acima, e outras
variáveis, tais como, densidade da partícula, densidade do gás e viscosidade do
gás.
Os números que podem ser variados encontram-se em verde, as verificações
que garantem um melhor desempenho do ciclone em amarelo e os resultados em
azul.
Uma representação das planilhas podem ser observadas no Apêndice B e C.
5.8.3.1

Cálculos

Para se fazer os cálculos é necessário mencionar valores importantes
descritos na Tabela 17 que auxiliarão na simulação. Os valores de densidade e
viscosidade dos gases de combustão foram adotados como sendo o do ar, pois suas
características são muito parecidas.
Tabela 17. Valores fixos dos gases e das partículas para cálculos.
Símbolo

Descrição

𝜌𝑔

Densidade dos gases

𝑇𝑔

Unidade

Valores

kg/m3

2,3249

µ𝑔

Viscosidade dos gases

kg/(m.s)

2,55.10-5

Temperatura dos gases

K

491,15

𝜌𝑝

Densidade das partículas

𝑔

Aceleração da gravidade

kg/m3
m/s

2

2000
9,81

Os diâmetros são encontrados variando-se seu valor até que se adéqüem as
verificações necessárias para o melhor funcionamento do ciclone, atendendo
principalmente, a relação entre a velocidade de entrada do gás e a velocidade de
salto, e a queda de pressão.
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Os valores de diâmetro estimados para os quatro padrões citados na Tabela
16 que atendessem suas relações entre a velocidade de entrada do gás e a
velocidade de salto de 𝑣𝑔 /𝑢𝑠 ≤ 1,25, são apresentados na Tabela 18, juntamente

com os valores de velocidade de entrada. Assim sendo, constatou-se que a

utilização de multiciclones não é necessária, pois os diâmetros chegaram a valores
possíveis de construção e as velocidades de entrada a valores esperados, entre 15
e 30 m/s, como já mencionado acima.
Tabela 18. Diâmetros do ciclone que atenderam a relação 𝑣𝑔 /𝑢𝑠 .
CICLONE DE PROPÓSITO GERAL

TERMO

CICLONE DE ALTA EFICIÊNCIA

Lapple

Swift

Stairmand

Swift

1,3150

1,3150

1,6930

1,6990

𝑣𝑔 = 𝑄𝑔 ⁄𝑎𝑏

26,1389

26,1389

19,7122

21,1831

20,9113

20,9113

15,7733

16,9496

𝑣𝑔 /𝑢𝑠

1,2500

1,2500

1,2497

1,2498

𝐷

𝑢𝑠 (Equação 16)

Tendo o valor de 𝐷, calculam-se as outras dimensões do ciclone utilizando

seus coeficientes, esses valores estão representados na Tabela 19 tanto para
ciclones de propósito geral como para de alta eficiência.
Tabela 19. Dimensões do ciclone.
CICLONE DE PROPÓSITO GERAL
TERMO

𝑎
𝑏

𝐷𝑒
𝑠

ℎ

𝐻
𝐵

CICLONE DE ALTA EFICIÊNCIA

Lapple

Swift

Stairmand

Swift

0,6575

0,6575

0,8465

0,7476

0,3288

0,3288

0,3386

0,3568

0,6575

0,6575

0,8465

0,6796

0,8219

0,7890

0,8465

0,8495

2,6300

2,3013

2,5395

2,3786

5,2600

4,9313

6,7720

6,6261

0,3288

0,5260

0,6349

0,6796

Para saber se estas configurações darão origem a um ciclone coerente, fazse a verificação dos parâmetros mencionados acima e que estão listados na Tabela
20 mostrando se atendem ou não a especificação. Esta verificação foi feita utilizando
a fórmula de lógica "SE" do Excel.
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Tabela 20. Verificação dos parâmetros de desempenho do ciclone para dimensionamento.
CICLONE DE PROPÓSITO GERAL
TERMO

Lapple

𝛥𝐻 = 𝐾�𝑎𝑏⁄𝐷𝑒 2 �

CICLONE DE ALTA EFICIÊNCIA

Swift

8

Stairmand

Swift

6,4

9,24

8

𝛥𝑃 = 𝑣𝑔 2 𝜌𝑔 𝛥𝐻 ⁄2𝑔 [𝑘𝑃𝑎]

3,4030.10
sim

sim

sim

sim

𝑎≤𝑠

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

sim

sim

não

não

sim

não

𝛥𝑃 < 2,48

𝑏 ≤ (𝐷 − 𝐷𝑒 )⁄2
𝐻 ≥ 3𝐷

0,4 ≤ 𝐷𝑒 ⁄𝐷 ≤ 0,5
8 ≤ 𝐻 ⁄𝐷𝑒 ≤ 10
𝑠⁄𝐷𝑒 ≤ 1

-1

3,4030.10

-1

1,5483.10

-1

2,5813.10-1

Dentre esses parâmetros a serem verificados está a perda de carga, que se
calcula utilizando as equações 19 e 18, lembrando que a constante 𝐾 é 16 para
ciclones com entrada tangencial, que é o caso analisado.

Com toda essa informação pode-se, então, calcular a eficiência fracionada de
coleta para cada situação. A eficiência é calculada com a Equação (20) de Leith &
Licht, já citada, a qual está em função de 𝐶, que é uma função em relação as

dimensões do ciclone, e 𝛹, que é um parâmetro de inércia modificado e é calculado

para cada diâmetro de partícula. Na Tabela 21 são apresentados os fatores para o
calculo de 𝐶, juntamente com seu valor, e o expoente do vórtice, 𝑛, para calculo de

𝛹.

Tabela 21. Fatores para cálculo da eficiência.
CICLONE DE PROPÓSITO GERAL
TERMO

𝑙 ⁄𝐷
𝑙
𝑑 ⁄𝐷
𝐶
𝑛

CICLONE DE ALTA EFICIÊNCIA

Lapple

Swift

Stairmand

Swift

2,3000

2,3000

2,4776

2,0350

3,0245

3,0245

4,1946

3,4575

0,6531

0,6550

0,6306

0,7276

50,3595

47,7240

55,1219

64,5556

0,2506

0,2506

0,2661

0,2663

O cálculo da eficiência, portanto, é feito a partir da somatória da eficiência
fracionada multiplicada pela fração em massa de partículas de diâmetro 𝑑𝑝𝑖 ,

Equação 10. O diâmetro 𝑑𝑝𝑖 e sua fração em massa 𝛥𝑓𝑖 foram tirados da Figura 32,
o que será visto nas Tabelas 22 e 23.
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As Tabelas 22 e 23 mostram os cálculos de 𝛹 para poder-se chegar a

eficiência fracionada e assim a eficiência total de coleta dos gases de combustão
para ciclones de propósito geral, Tabela 26, e ciclones de alta eficiência, Tabela 27.
Tabela 22. Determinação da eficiência para ciclones de propósito geral.
CICLONE DE PROPÓSITO GERAL

𝒅𝒑𝒊
(µm)
<1

𝒅𝒑𝒊
médio
1

1-2

2

Vol. Acum.
(%)
0,00
0,05

A

B

Vol.
𝜟𝒇𝒊

1,083.10

-4

0,05

4,333.10

-4
-4

0,00

𝜳

A

B
𝑬𝒇𝒊

A

B

𝑬𝒇𝒊 ∙ 𝜟𝒇𝒊

1,083.10

-4

0,2204

0,2163

0,0000

0,0000

4,333.10

-4

0,3517

0,3457

0,0002

0,0002

6,770.10

-4

2-3

2,5

0,50

0,45

6,770.10

0,4043

0,3977

0,0018

0,0018

3-4

3,5

1,00

0,50

1,327.10-3

1,327.10-3

0,4924

0,4850

0,0025

0,0024

1,00

2,193.10

-3

2,193.10

-3

0,5635

0,5557

0,0056

0,0056

3,277.10

-3

3,277.10

-3

0,6221

0,6142

0,0124

0,0123

4,576.10

-3

4,576.10

-3

0,6712

0,6633

0,0134

0,0133

6,093.10

-3

6,093.10

-3

0,7126

0,7049

0,0143

0,0141

-3

7,826.10

-3

4-5

4,5

5-6

5,5

6-7

6,5

7-8

7,5

2,00
4,00
6,00
8,00

2,00
2,00
2,00

8-9

8,5

9,50

1,50

7,826.10

0,7480

0,7405

0,0112

0,0111

9-10

9,5

10,10

0,60

9,775.10-3

9,775.10-3

0,7783

0,7711

0,0047

0,0046

2,437.10

-2

2,437.10

-2

0,8859

0,8805

0,2605

0,2589

6,770.10

-2

6,770.10

-2

0,9618

0,9591

0,2453

0,2446

1,327.10

-1

1,327.10

-1

0,9861

0,9848

0,1479

0,1477

-1

2,193.10

-1

10-20

15

20-30

25

30-40

35

39,50
65,00
80,00

29,40
25,50
15,00

40-50

45

89,50

9,50

2,193.10

0,9946

0,9940

0,0945

0,0944

50-60

55

95,00

5,50

3,277.10-1

3,277.10-1

0,9978

0,9975

0,0549

0,0549

3,00

4,576.10

-1

4,576.10

-1

0,9991

0,9990

0,0300

0,0300

6,093.10

-1

6,093.10

-1

0,9996

0,9995

0,0150

0,0150

7,826.10

-1

7,826.10

-1

0,9998

0,9998

0,0040

0,0040

-1

9,775.10

-1

0,9999

0,9999

0,0010

0,0010

0,9999

0,9999

0,0000

0,0000

0,9191

0,9157

60-70

65

70-80

75

80-90

85

98,00
99,50
99,90

1,50
0,40

90-100

95

100,00

0,10

9,775.10

>100

100

100,00

0,00

1,083

1,083

Eficiência Total
A - Lapple
B – Swift

Tabela 23. Determinação da eficiência para ciclones de alta eficiência.
CICLONE DE ALTA EFICIÊNCIA
𝒅𝒑𝒊
(µm)
<1

1-2
2-3
3-4

𝒅𝒑𝒊
médio
1
2
2,5
3,5

Vol. Acum.
(%)
0,00
0,05
0,50
1,00

Vol.
𝜟𝒇𝒊

0,00
0,05
0,45
0,50

C

D
-5

6,423.10

-4

2,569.10

-4

4,015.10

-4

7,868.10

-3

𝜳

C

D
𝑬𝒇𝒊

C

D

𝑬𝒇𝒊 ∙ 𝜟𝒇𝒊

-5

0,1937

0,2099

0,0000

0,0000

-4

0,3108

0,3345

0,0002

0,0002

-4

0,3586

0,3847

0,0016

0,0017

-4

0,4397

0,4693

0,0022

0,0023

-3

6,879.10
2,752.10
4,300.10
8,427.10

4-5

4,5

2,00

1,00

1,301.10

1,393.10

0,5066

0,5382

0,0051

0,0054

5-6

5,5

4,00

2,00

1,943.10-3

2,081.10-3

0,5630

0,5956

0,0113

0,0119

2,00

-3

-3

0,6111

0,6441

0,0122

0,0129

-3

0,6527

0,6854

0,0131

0,0137

6-7
7-8

6,5
7,5

6,00
8,00

2,00

2,714.10

-3

3,613.10

2,907.10
3,870.10
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CICLONE DE ALTA EFICIÊNCIA
𝒅𝒑𝒊
(µm)

𝒅𝒑𝒊
médio

Vol. Acum.
(%)

8,5

9,50

1,50

4,641.10

9-10

9,5

10,10

0,60

5,797.10-3

8-9

10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
>100

15
25
35
45
55
65
75
85
95
100

39,50
65,00
80,00
89,50
95,00
98,00
99,50
99,90
100,00
100,00

Vol.
𝜟𝒇𝒊

29,40
25,50
15,00

C

D
-3

-2

1,445.10

-2

4,015.10

-2

7,868.10

-1

𝜳

C

D
𝑬𝒇𝒊

C

D

𝑬𝒇𝒊 ∙ 𝜟𝒇𝒊

4,970.10-3

0,6888

0,7211

0,0103

0,0108

6,209.10-3

0,7204

0,7519

0,0043

0,0045

-2

0,8393

0,8646

0,2468

0,2542

-2

0,9352

0,9499

0,2385

0,2422

-2

0,9718

0,9798

0,1458

0,1470

-1

1,548.10
4,300.10
8,427.10

9,50

1,301.10

1,393.10

0,9871

0,9914

0,0938

0,0942

5,50

1,943.10-1

2,081.10-1

0,9939

0,9962

0,0547

0,0548

3,00

-1

-1

0,9970

0,9983

0,0299

0,0299

-1

0,9985

0,9992

0,0150

0,0150

-1

0,9992

0,9996

0,0040

0,0040

-1

0,9996

0,9998

0,0010

0,0010

-1

0,9997

0,9999

0,0000

0,0000

0,8896

0,9057

1,50
0,40
0,10
0,00

2,714.10

-1

3,613.10

-1

4,641.10

-1

5,797.10

-1

6,423.10

2,907.10
3,870.10
4,970.10
6,209.10
6,879.10

Eficiência Total
C - Stairmand
D - Swift

Na Figura 37 observa-se uma sistematização de todo o processo de
simulação para o ciclone de alta eficiência de Stairmand.

Figura 37. Esquema representativo do sistema de abatimento do ciclone de
alta eficiência de Stairmand.
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5.8.4

Discussões e Conclusões
A precisão do dimensionamento depende, sobretudo, de quão próximo da

realidade as variáveis assumidas para o funcionamento do equipamento estão
refletindo as condições operacionais dentro do ciclone. No desenvolver do trabalho,
nem todas as variáveis foram possíveis de obter com exatidão. Suposições
aproximadas foram feitas e, portanto, fica em aberto uma discussão para outros
estudos, ou seja, a caracterização de particulado proveniente da queima de óleo
combustível nacional.
O dimensionamento do ciclone, segundo os parâmetros definidos por quatro
autores, resultou em três resultados favoráveis, apesar da aplicação dos quatro
procedimentos atingirem a eficiência suficiente, tendo em vista a necessidade de
abatimento do material particulado avaliado em cerca de 60%, atendendo
perfeitamente a legislação e a preocupação com a emissão que pode causar danos
a saúde e ao meio ambiente.
Dentre os três ciclones possíveis de serem utilizados, apenas um, o ciclone
de Stairmand de alta eficiência de coleta (de cerca de 89% de rendimento – de
menor eficiência calculada entre as quatro opções), atende as recomendações de
evitar um bloqueio no escoamento das partículas da tubulação de saída; evitar uma
queda de pressão excessiva; manter a ponta do vórtice formado pelos gases dentro
da seção cônica do ciclone; e atender as recomendações que garantem a operação
com máxima eficiência.
Entretanto, os outros dois ciclones, a saber, o de propósito geral de Lapple e
o de alta eficiência de Swift, também podem ser utilizados, apesar de não atenderem
apenas uma das verificações, s⁄De ≤ 1, a qual garante a operação com máxima

eficiência, mas que é atendida por outras duas verificações que garantem o mesmo,
0,4 ≤ De ⁄D ≤ 0,5 e 8 ≤ H⁄De ≤ 10. As eficiências encontradas para os ciclones de

Lapple e Swift foram 91,91% e 90,57%, respectivamente.

As perdas de carga relativamente baixas obtidas nos dimensionamentos
desses três ciclones que podem ser utilizados, Stairmand, Lapple e Swift, foram de
1,55.10-1, 3,40.10-1 e 2,58.10-1 kPa, respectivamente.
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É importante mencionar que existem outros critérios de dimensionamento que
podem ser explorados, se forem disponibilizados melhores dados sobre as
características do particulado e dos gases de exaustão.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão bibliográfica focada na poluição atmosférica relacionou uma
variedade de poluentes que podem gerar sérios danos ao meio ambiente e ao ser
humano e mostrou que estudos de melhorias nos processos produtivos, uso de
combustíveis de melhor qualidade e escolhas adequadas de equipamentos de
abatimento são de vital importância para a sobrevivência do ser humano no planeta.
Ou seja, o principal desafio da sociedade atual é conseguir a sustentabilidade,
sendo que uma das formas mais promissoras de atingir esse propósito é investir em
tecnologias que minimizem os poluentes lançados na atmosfera.
Essa revisão mostrou, também, que um dos grandes geradores de poluição
do ar, particularmente na forma de material particulado, são os processos de
combustão, principalmente os que envolvem a queima de óleos combustíveis. A
combustão representa um processo importante para as indústrias por ser a forma
mais empregada para a geração do calor necessário à produção de vapor em
caldeiras.
No Brasil, a elevada viscosidade estabelecida como limite superior para o
óleo combustível pelas agências reguladoras e fornecedores, é a principal
causadora da produção de MP, apesar de seus menores teores de enxofre quando
comparados com similares europeus e americanos. Os processos de combustão são
comprometidos por essa alta viscosidade e os custos envolvidos para reduzi-la são
muito elevados para o usuário, bem como para instalação de dispositivo de
abatimento adequado.
A redução gradativa dos valores limites impostos pelas legislações ambientais
sucessivas para produção de poluentes tem-se mostrado importante para seu
controle e minimização, contribuindo positivamente para a ocorrência de um
crescimento econômico sustentável.
O estudo de caso desenvolvido neste trabalho mostra que é possível escolher
e dimensionar criteriosamente equipamentos de abatimento, evitando custos
desnecessários com operação e manutenção dos mesmos.
O trabalho realizado não esgota o assunto sobre técnicas de abatimento.
Além de ser possível considerar outros equipamentos de abatimento para material
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particulado, levando em consideração a análise quantitativa de mais fatores como o
custo de projeto e manutenção, pode-se fazer análise similar para o abatimento de
outros poluentes tais como NOx e SOx. Mantém-se aberto, também, um canal para
considerações aprofundadas sobre uma especificação adequada para o óleo
combustível comercializado no Brasil.
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APÊNDICE A – Planilha de Cálculo da Vazão de Gás.
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APÊNDICE B – Planilha de Simulação de Ciclone de Propósito Geral.
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APÊNDICE C – Planilha de Simulação de Ciclone de Alta Eficiência.

