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RESUMO

A poluição ambiental ocorre quando há degradação do ambiente, afetando a saúde,
a segurança e o bem-estar das pessoas, envolvendo a contaminação do solo, das
águas e do ar. A poluição atmosférica é um processo que ocorre há milhares de
anos pela própria natureza através de atividades vulcânicas, tempestades e
queimadas, entre outras. Porém a atividade antrópica vem intensificando
continuamente a poluição do ar com o lançamento de grandes quantidades de
poluentes. A industrialização mundial traz consigo maior preocupação com o meio
ambiente, pois utiliza os recursos naturais e gera resíduos, dentre estes as emissões
gasosas dos processos de combustão, os quais devem ser submetidos a um
controle ambiental através de padrões de qualidade do ar e de padrões de
emissões. Objetivou-se analisar diferentes combustíveis de caldeiras, avaliando os
dados de fumos de combustão e confrontar com a literatura. Foram realizadas
medições das emissões gasosas em sete caldeiras operadas com combustíveis
diferentes, entre eles biomassa, óleos e gases. A concentração de monóxido de
carbono nas emissões de cada combustível foi analisada e comparada com os
padrões da legislação, além da análise do excesso de ar e do teor de enxofre.
Através de literatura, realizaram-se análise de custos, aspectos técnicos, ambientais
e sociais de cada combustível. A biomassa apresenta a vantagem ambiental de ser
renovável, porém os óleos e os gases emitem menos poluentes. O custo de
utilização é menor para a biomassa, enquanto os óleos e os gases mostram
praticidade em armazenamento e manuseio, além de melhor queima e produção de
energia.
Palavras-chaves: Combustíveis de caldeiras. Emissões atmosféricas. Padrões de
emissões.

ABSTRACT

Environmental pollution occurs when there is environmental degradation affecting the
health, safety and welfare of people, involving soil, water and air contamination. Air
pollution is a process that occurs since thousands of years by nature, through
volcanic activity, storms and fires, among others. But the human activity has
intensified continuously air pollution with the release of large quantities of pollutants.
Industrialization brings with it, a great global concern for the environment because
uses natural resources and generates wastes, among these gaseous emissions from
combustion processes, which must undergo an environmental control through
standards of air quality standards emissions. The objective of this study is to analyze
different fuel boilers, evaluating data from combustion fumes, making comparison
with the literature. Were conducted emission measurements in seven boilers with
different fuels, including biomass, oils and gases, analyzing the concentration of
carbon dioxide emissions of each fuel compared with the standards of the law,
besides the analysis of excess air and the content sulfur. Through literature, there
were made cost analysis, technical, environmental and social aspects of each fuel.
Biomass has the environmental advantage of being renewable, but the oils and
gases emit fewer pollutants. The cost of use is lower for biomass, while oil and gas
show the practicality of storage and handling, and better burning and energy
production.
Keywords: Fuel boilers. Emissions. Emission Standards.
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1. INTRODUÇÃO

A poluição é a introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria
ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos.
A poluição ambiental pode ser considerada como a degradação do ambiente
por atividades que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bemestar da população.
A idéia de poluição ambiental abrange vários aspectos, como a
contaminação do ar, das águas e do solo. Esses recursos são capazes de diluir
concentrações de substâncias lançadas em processos naturais, porém as ações
antrópicas esgotam essa capacidade de depuração. A poluição pode ocorrer com a
presença, lançamento ou liberação no ambiente de resíduos orgânicos e
domiciliares, resíduos industriais, gases poluentes e elementos químicos, entre
outros (FELLENBEG, 1980).
O ar é utilizado de maneira indiscriminada pela sociedade, pois este recurso
apresenta-se livremente disponível e sem exigência de maiores esforços para
consegui-lo. Sua utilização vai desde atividades metabólicas do homem, até de
animais e plantas (DERISIO, 2007)
O resultado desse uso sem precedentes mostra-se na poluição do ar. Esta
pode ser definida como a presença ou lançamento de substâncias na atmosfera em
concentrações capazes de interferir direta ou indiretamente na saúde, bem estar e
segurança do homem. Pode também afetar materiais (danificando através da
abrasão, da deposição e remoção, e ataques químicos diretos e indiretos),
propriedades da atmosfera (diminuição da visibilidade e da incidência de radiação) e
vegetação (diminuição da capacidade de fotossíntese e deposição de contaminantes
no solo).
A poluição atmosférica é um fenômeno decorrente de fatores como o
crescimento populacional, industrial e econômico, a concentração populacional e
industrial, os hábitos da população e o menor grau de controle desses fatores.
A poluição atmosférica, entretanto, não é um processo recente e de inteira
responsabilidade do homem, pois desde milhares de anos atrás a própria natureza
participa ativamente deste processo através do lançamento de gases e materiais
particulados originados de atividades vulcânicas e tempestades, dentre algumas
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fontes naturais de poluentes. Segundo Sanches (2009), por se tratar de uma
contribuição significativa e sem propiciar nenhum benefício à sociedade, as
queimadas são uma dessas fontes que vem ganhando destaque em todo esse
processo.
No entanto, de acordo com Oliveira (1997), a atividade antrópica, por sua
vez, acaba por intensificar a poluição do ar com o lançamento contínuo de grandes
quantidades de substâncias poluentes.
Foi a partir da segunda metade do século dezoito, através de crescentes
inovações tecnológicas, as quais intensificaram a produção industrial, altamente
dependente de fontes primárias de energia fóssil, que ocasionaram um nível de
poluição do ar capaz de comprometer os mecanismos regulatórios da atmosfera
(PIRES, 2005).
Porém, somente após o trágico incidente ocorrido em Londres, em 1952,
onde morreram 4.000 pessoas por bronquite e pneumonia, em um período de quatro
dias, é que a comunidade científica atentou para a necessidade de buscar soluções
através de estudos para se prever as condições atmosféricas favoráveis à
concentração de poluentes (DORST,1973 apud PIRES, 2005).
Desde então os países desenvolvidos, movidos pelos incidentes de poluição
do ar, estruturaram sistemas de políticas ambientais adotando os padrões de
qualidade ambiental - padrões de qualidade do ar e padrões de emissão – que
conjuntamente com sistemas de controle cada vez mais eficazes, vem trazendo
benefícios à qualidade de vida da população urbana.
Com a industrialização mundial, cresce cada vez mais as preocupações com
o meio ambiente, pois as indústrias se utilizam dos recursos naturais para os
processos de produção, com geração de resíduos, dentre estes as emissões
gasosas resultantes do processo de combustão, o qual ocorre na maioria das vezes
pelo uso de caldeiras, com aproveitamento do vapor, de forma direta, ou de forma
indireta quando o vapor é aproveitado como energia.
Em termos gerais, o uso básico do ar é a manutenção da vida, devendo
qualquer outro uso, como as emissões industriais, estar sujeito a um controle de
qualidade.
O controle da poluição do ar abrange desde o planejamento de localização
de núcleos urbanos até a ação realizada diretamente na fonte, com medidas de
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redução e eliminação da emissão de gases, bem como de avaliação da qualidade
das emissões.
A avaliação da qualidade do ar tem por objetivos fornecer dados para ações
emergenciais, avaliar a qualidade do ar de acordo com limites estabelecidos e
acompanhar as mudanças de qualidade do ar devido às alterações das emissões de
gases (DERISIO, 2007).
Para a atividade mencionada é necessário estabelecer, por lei e normas
regulamentadoras, padrões de qualidade, com definição do limite máximo de
concentração de um componente atmosférico, garantido a proteção da saúde e
bem-estar da população.
Devido a estas questões, deve-se estabelecer um monitoramento contínuo
das emissões em indústrias para adequação dos parâmetros legais e também para
uma otimização nas relações de queima para melhor aproveitamento de
combustível.
Juntamente, deve ser verificada a qualidade do combustível e o tipo de
caldeira, pois são fatores importantes no controle das emissões, e neste contexto
devem também ser observadas as diferenças de gases gerados pelos diferentes
combustíveis.
Objetivou-se analisar diferentes combustíveis de caldeiras, caracterizando e
estudando o aspecto ambiental dos fumos de combustão dos mesmos, além dos
seus aspectos técnicos, econômicos e sociais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

As fontes de poluição atmosférica podem ser de origens naturais ou
antrópicas.
As fontes naturais geralmente não são levadas em consideração,
acentuando-se sempre o comprometimento do homem pelos seus poluentes, mas
as mesmas são representadas por todos os processos naturais de emissão que vêm
ocorrendo durante milhares de anos, como atividades vulcânicas, os aerossóis
marinhos, a liberação de hidrocarbonetos pelas plantas, a ação eólica, os incêndios
em florestas, as ações microbiológicas, entre outros.
As fontes antrópicas de poluição atmosféricas podem ser classificadas do
seguinte modo (CAVALCANTI, 2003):
a) Fontes móveis, onde se enquadram todos os meios de transporte aéreo,
marítimo e terrestre que utilizam motores à combustão como força motriz,
com destaque para os automóveis;
b) Fontes estacionárias ou fontes fixas, as quais se subdividem em atividades
pouco representativas nas áreas urbanas, como queimadas, lavanderias e
queima de combustíveis em padaria, hotéis e outras atividades consideradas
não industriais, e atividades bastante significativas individualmente, em
relação à variedade ou intensidade de poluentes emitidos, onde se destacam
os processos industriais, com grande potencial poluidor.
Existem também outras fontes poluidoras que apresentam situações
incontroláveis, como são os casos de:
a) A queima de resíduos urbanos, industriais, florestais, agrícolas, podendo
inclusive envolver a queima de produtos como pneus, resinas, tintas, plásticos
e outros, responsáveis por emissão de compostos perigosos;
b) O uso em excesso de fertilizantes e as grandes concentrações agropecuárias,
emitindo metano, amoníaco e N2O;
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c) As indústrias de materiais não metálicos, as siderúrgicas, as pedreiras e
áreas em construções, com representativas emissões de partículas.

2.2.

POLUENTES ATMOSFÉRICOS

Os poluentes atmosféricos são os compostos orgânicos e inorgânicos
presentes na atmosfera, distribuídos em gases, gotículas e partículas sólidas
quando apresentam níveis de concentrações tais que os tornem impróprios, nocivos
ou ofensivos à saúde humana, ao bem estar público, aos materiais, à fauna e à flora.
Estes poluentes causam prejuízo à composição química da atmosfera com
as seguintes conseqüências:
a) Perigo ou prejuízo ao bem estar dos homens e dos animais;
b) Dano ao meio ambiente (natural, residencial ou área de trabalho) levando a
efeitos sobre a sociedade que podem ou não ser expressos financeiramente;
c) Deterioração do conforto, como a diminuição da visibilidade (PIRES, 2005).
Os poluentes atmosféricos podem se apresentar no estado sólido, líquido
e/ou gasoso. Substâncias sólidas ou líquidas podem ser agrupadas como material
particulado. Os gases e vapores formam outro grupo, sendo poluentes moleculares
com existência permanente como os gases propriamente ditos, ou de existências
transitória, como os vapores que à temperatura ambiente podem sofrer
condensação. Também se classificam em inorgânicos e orgânicos, de acordo com
sua composição química (BOUBEL et al., 1994). E ainda podem ser classificados
em poluentes primários, que são emitidos diretamente da fonte poluidora, e
poluentes secundários, que se formam na atmosfera por reação química entre os
poluentes primários.
Os principais agentes da poluição atmosférica em gases de combustão são
o material particulado (MP), o monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono
(CO2), os óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx) (CARVALHO &
LACAVA, 2003).
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As partículas em suspensão na atmosfera (poeira, fuligem) formam material
particulado, e são originadas dos processos de combustão de combustíveis fósseis
e biomassa e de processos industriais.
O monóxido de carbono é gerado na combustão incompleta de combustíveis
fósseis. Em ambientes fechados, em altas concentrações, é um dos mais perigosos
agentes tóxicos respiratórios, podendo causar a morte por asfixia.
O dióxido de carbono é gerado na combustão completa de combustíveis
fósseis.
Os óxidos de nitrogênio são gerados nos processos de combustão, nos
processos de descargas elétricas na atmosfera, ou na produção de ácido nítrico.
Os óxidos de enxofre são produzidos pela queima de combustíveis que
tenham enxofre em sua composição, ou por produção de ácido sulfúrico. (LUCON,
2003).

2.2.1.

Óxidos de Nitrogênio

O termo NOx representa a combinação de monóxido e dióxido de nitrogênio
(NO e NO2).
As principais fontes de óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2) são
os motores dos automóveis e, em menor escala, as usinas termoelétricas, indústrias,
fogões a gás, aquecedores que utilizam querosene (mais freqüentes em regiões
frias) e o cigarro (LUCON, 2003).
Os óxidos de nitrogênio constituem-se principalmente de NO (90% a 95%). A
formação dos NOx ocorre por três mecanismos diferentes: dissociação térmica e
reação do nitrogênio e oxigênio moleculares presentes no ar de combustão em altas
temperaturas; evolução e reação do nitrogênio ligado ao combustível com o
oxigênio; e formação intermediária de ácido cianídrico (HCN), seguida da oxidação
para NO (LUCON, 2003).
O carvão e os óleos residuais possuem altos níveis de nitrogênio ligado ao
combustível, que formam os NOx. A formação dos NOx depende da temperatura de
queima, da vazão entre ar e combustível e da umidade (LUCON, 2003)
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O dióxido de nitrogênio (NO2) é um gás marrom avermelhado com odor forte
e muito irritante. Pode formar ácido nítrico, nitratos e compostos orgânicos tóxicos. É
gerado na combustão em veículos automotores, processos industriais em geral,
usinas termoelétricas e incineração. Leva à formação da chuva ácida e a danos na
vegetação. (CETESB, 2009)
Os NOx podem reagir com compostos orgânicos voláteis (COVs), sob a
incidência de radiação solar, e formar o ozônio (O3) troposférico, o qual é um gás
incolor, o principal componente da névoa fotoquímica. O ozônio causa irritação nos
olhos e vias respiratórias, com diminuição da capacidade pulmonar (CETESB,
2009).

2.2.2.

Óxidos de Enxofre

Os óxidos de enxofre são resultantes da combustão de elementos fósseis,
como carvão e petróleo, os óxidos de enxofre têm como fontes principais os
automóveis e termoelétricas. (LUCON, 2003)
O dióxido de enxofre (SO2), que é um dos componentes dos óxidos de
enxofre (SOx), é um gás incolor, de odor forte, que pode ser transformado em SO3, o
qual reagindo com vapores de água gera o ácido sulfúrico. É também precursor de
sulfatos, um dos principais componentes das partículas inaláveis (diâmetro menor
que 10 µm). Estes compostos são gerados principalmente em processos de queima
de óleo combustível, refinarias de petróleo, veículos a diesel e indústrias de papel e
celulose (LUCON, 2003).
Causam desconforto na respiração e doenças respiratórias, podendo
agravar problemas cardiovasculares já existentes. Também são responsáveis pela
chuva ácida, corrosão de materiais e danos à vegetação.
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2.2.3.

Monóxido e Dióxido de Carbono

As principais fontes emissoras de monóxido de carbono são os veículos
automotivos, aquecedores a óleo, queima de tabaco, churrasqueiras e fogões a gás
(CETESB, 2009).
O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro, e insípido, gerado
pela combustão incompleta. Em altas concentrações, afeta os reflexos humanos.
Após sofrer oxidação completa gera o dióxido de carbono (CO2), causador do
aumento do efeito estufa (LUCON, 2003).

2.2.4.

Material Particulado

O material particulado é uma mistura de partículas líquidas e sólidas em
suspensão no ar, com composição e tamanho dependentes das fontes de emissão.
(CETESB, 2009)
Tem tamanho inferior a 100 µm, suspensos na forma de poeira, neblina,
aerossóis, fumaça ou fuligem. Suas fontes principais são os processos industriais,
exaustão de veículos motorizados, poeira de rua em suspensão e queima de
biomassa. Também provém de fontes naturais como o solo, pólen e aerossóis
marinhos. (LUCON, 2003)
Segundo a CETESB (2009), o material particulado segue a seguinte
classificação:
a) Partículas Totais em Suspensão (PTS): definidas como aquelas cujo diâmetro
aerodinâmico é menor que 50 µm. Uma parte destas partículas é inalável e
pode causar problemas à saúde, outra parte pode afetar desfavoravelmente a
qualidade de vida da população, prejudicando as condições estéticas e as
atividades normais da população.
b) Partículas

Inaláveis

(MP10):

definidas

como

aquelas

cujo

diâmetro

aerodinâmico é menor que 10 µm. Podem ainda ser divididas em partículas
inaláveis finas (<2,5 µm) e partículas inaláveis grossas (2,5 µm a 10 µm).
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Quanto menor o tamanho da partícula, mais perigosa é em relação à saúde,
ocasionando doenças pulmonares, principalmente as partículas inaláveis (MP10). Os
impactos por particulados finos sobre a saúde têm maior relevância, visto que suas
concentrações ambientais são também influenciadas por aerossóis secundários que
se formam quimicamente na atmosfera a partir de outras emissões, além das
emissões primárias (BOUBEL, 1984).

2.3.

EFEITOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NA SAÚDE DO HOMEM E NO

AMBIENTE

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
(FELLENBEG, 1980).
Estes efeitos podem modificar uma condição original ou normal e/ou
intensificar a incidência de outro efeito, causando um dano (FELLENBEG, 1980).
Os efeitos podem ser classificados como agudos, de caráter temporário e
reversível, em função do aumento da concentração de poluentes; e crônicos, de
caráter permanente e cumulativo com manifestações a longo prazo (PIRES, 2005).
O impacto da poluição atmosférica sobre o bem-estar humano tem sido a
principal motivação para o seu estudo e controle. A poluição atmosférica afeta
principalmente os sistemas respiratórios, circulatórios e oftalmológicos, sendo o
sistema respiratório a principal via de entrada dos poluentes, alguns dos quais
podem alterar as funções dos pulmões (CANÇADO et al., 2006).
Nos efeitos respiratórios da poluição do ar por queima de combustíveis
fósseis levam-se em consideração os efeitos agudos e os crônicos (CANÇADO et
al., 2006).
A poluição do ar causa uma resposta inflamatória no aparelho respiratório
induzida pela ação de substâncias oxidantes, as quais acarretam aumento da
produção da acidez, da viscosidade e da consistência do muco produzido pelas vias
aéreas, levando, conseqüentemente, à diminuição da resposta e/ou eficácia do
sistema mucociliar (ARBEX et al., 2004)
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Aos efeitos respiratórios agudos se dá ênfase aos casos de mortalidade e
admissões hospitalares. De acordo com estudos realizados em alguns países, os
efeitos agudos da poluição do ar estão relacionados a diferentes poluentes, afetando
principalmente crianças e idosos (CANÇADO et al.,2006).
No Brasil, o estudo associou o dióxido de nitrogênio com mortalidade por
doenças respiratórias em crianças e o MP10 com a mortalidade em adultos.
Aumentos nas internações por doenças respiratórias crônicas, como doença
pulmonar obstrutiva crônica e asma, em idosos, foram associados a variações
diárias nas concentrações de dióxido de enxofre e ozônio.
Em relação aos efeitos crônicos da poluição do ar na saúde, um estudo
realizado na Suíça, a função pulmonar em adultos foi inversamente associada com
elevações nas concentrações de MP10, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre.
No Canadá e nos EUA foram encontradas em crianças associações
significativas entre exposição a partículas finas e redução da função pulmonar com
sintomas de bronquite. Também nos EUA, um estudo mostrou que a exposição
crônica ao material particulado fino aumenta o risco de doenças cardíacas e
respiratórias, inclusive, de câncer de pulmão (CANÇADO et al.,2006).
Os efeitos respiratórios da poluição do ar pela queima de biomassa em
ambientes internos relacionam a exposição e o desenvolvimento de doença
pulmonar crônica em adultos, além de bronquiectasias e fibrose pulmonar, e
infecções respiratórias em crianças, provavelmente devido às alterações no
mecanismo mucociliar, e à redução do poder de fagocitose dos macrófagos
pulmonares (CANÇADO et al.,2006).
A queima de biomassa em ambientes abertos também produz poluição
atmosférica e causa impacto sobre a saúde de indivíduos expostos. Esta poluição
leva a um aumento significativo das internações hospitalares por doenças
respiratórias em crianças, adolescentes e idosos, como por exemplo, com casos de
asma, bronquite crônica e infecções respiratórias agudas (ARBEX et al., 2004).
Estudos experimentais têm apresentado evidências consistentes sobre os
efeitos da poluição do ar, especialmente do material particulado fino, na morbidade e
mortalidade por doenças cardiovasculares (cardíacas, arteriais e cerebrovasculares),
com relatos de efeitos agudos e efeitos crônicos (ARBEX et al., 2004)
A poluição do ar está associada a fatores que levam a doenças
cardiovasculares, como o aumento da viscosidade sangüínea, as alterações da
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coagulação, a redução da variabilidade da freqüência cardíaca (indicador de risco
para arritmia e morte súbita), a vasoconstrição e o aumento da pressão arterial
(ARBEX et al., 2004)
A poluição atmosférica pode atuar ocasionando abrasão, deposição,
remoção, ataque químico direto e indireto, ou corrosão sobre os materiais.
E sobre o ambiente, a poluição do ar afeta a qualidade de vida da
população, interferindo nas condições estéticas e prejudicando as atividades
normais da comunidade. Acaba por resultar em redução da incidência de luz e
deterioração da visibilidade, interferindo na capacidade de fotossíntese das plantas e
causando danos à vegetação. Também a deposição de poluentes no solo, por
sedimentação, pode alterar as condições do solo.

2.4.

PROCESSO DE COMBUSTÃO

A combustão é um processo químico no qual um oxidante reage
rapidamente com um combustível, liberando energia térmica, geralmente na forma
de gases/produto de combustão a altas temperaturas (GARCIA, 2002).
A finalidade do processo é a obtenção de calor, embora, algumas vezes, a
finalidade seja a obtenção de luz ou produtos químicos, por exemplo (GARCIA,
2002).
A combustão completa é o processo que leva as substâncias combustíveis à
sua forma mais oxidada e, a combustão incompleta é o processo no qual os
produtos de combustão são constituídos, em parte, por formas que representam
oxidação parcial dessas substâncias (SERFATY, 2007).
A partir das substâncias mais simples, formadas por elementos que estão
presentes na maioria dos combustíveis, as reações de combustão completa seriam:
C + O2 → CO2 + ∆H

(1)

H2 + 1/2 O2 → H2O + ∆H

(2)

S + 3/2 O2 → SO3 + ∆H

(3)
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As reações de combustão incompleta seriam:
C + 1/2 O2 → CO + ∆H

(4)

S +O2 → SO2 + ∆H

(5)

As substâncias resultantes destas últimas reações poderiam ainda ser
oxidadas através das seguintes reações:
CO+ 1/2 O2 → CO2 + ∆H

(6)

SO2 + 1/2 O2 → SO3 + ∆H

(7)

onde o ∆H representa a energia liberada em cada reação.
Para fins industriais os detalhes dos diversos estágios que ocorrem na
queima dos combustíveis não têm, aparentemente, maior interesse, mas deve se
tomar cuidado para que os produtos intermediários atinjam o seu estágio final antes
de passarem aos gases da chaminé (GARCIA, 2002).
A fim de obter o máximo de calor, deve-se buscar o maior rendimento da
combustão. Porém, para o rendimento calorífico atender às necessidades
requeridas, é necessário que isso seja feito de forma econômica, sendo necessário
uma combustão eficiente em relação a quantidade de ar e a melhor mistura arcombustível, e também com transferência do máximo de calor da combustão para o
material a ser aquecido (SERFATY, 2007).

2.4.1.

Ar de Combustão

O ar de combustão é o ar atmosférico que toma parte na combustão.
Algumas vezes este ar entra em combustão sem maiores cuidados, mas em alguns
casos pode receber um tratamento especial como filtragem, aquecimento,
enriquecimento com oxigênio, etc. (SERFATY, 2007).
A medição deste ar na combustão industrial é muito difícil. Em instalações
em que há sopradores para suprir o ar de combustão, a medição torna-se fácil, no
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entanto, na maioria dos casos, a quantidade de ar de combustão é calculada com
base na análise dos gases de combustão (SILVA e SILVA, 2008).
A boa eficiência da combustão deve-se ao ar de combustão e suas
condições, devendo ser dada especial atenção ao mesmo (SILVA e SILVA, 2008).
No processo de combustão industrial é praticamente impossível obter uma
combustão completa sem que haja excesso de ar, devido não se conseguir a
homogeneização perfeita entre o ar e o combustível em face das eventuais
variações de temperatura e pressão atmosférica, sendo dificilmente obtido o
aproveitamento máximo do combustível (GARCIA, 2002). Entretanto o excesso de
ar de combustão além de certo limite pode levar ao prejuízo, pois o ar que não
participa da combustão tende a esfriar a chama sem contribuir para a reação.
Quanto maior for o excesso de ar, maior será a velocidade de circulação dos gases
quentes com conseqüente perda de calor para a chaminé. Por outro lado, a
insuficiência de suprimento desse ar também resulta em prejuízo, ocasionando uma
combustão incompleta do combustível (SILVA e SILVA, 2008).
Também é preciso considerar a velocidade do ar no processo de combustão,
já que o calor da chama é transferido ao material a ser aquecido, entre outros meios,
também por condução dos gases quentes, os quais devem ter um contato com o
material com uma duração mínima para que essa transferência seja eficiente.
(SERFATY, 2007).

2.5.

CALDEIRAS

As caldeiras são uma das fontes principais de emissão de poluentes em uma
indústria. São equipamentos com a finalidade de transformar água em vapor, onde a
energia necessária para tal operação é dada pela queima de um combustível (LEITE
e MILITÃO, 2008).
Segundo a Norma Regulamentadora 13, do Ministério do Trabalho (NR 13),
caldeiras são “[...] equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob
pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se
os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo”
(BRASIL, 1995).
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Estes equipamentos podem ser classificados, de uma maneira genérica, de
acordo com o tipo, em caldeiras aquatubulares e caldeiras flamotubulares
(ALTAFINI, 2002).
As caldeiras aquatubulares têm a circulação de água por dentro dos tubos,
envolvidos por gases quentes. Apresentam uma utilização mais ampla, possuindo
vasos pressurizados internamente e de menores dimensões relativas, o que viabiliza
econômica e tecnicamente a possibilidade de maiores espessuras e assim operar
com pressões mais elevadas. São mais utilizadas em instalações de maior porte e
também para se obter vapor superaquecido. Estas caldeiras podem ser do tipo
compactas, isto é, saem prontas de fábrica, ou também, do tipo montadas em
campo (LEITE e MILITÃO, 2008).
As caldeiras flamotubulares, são aquelas onde os gases quentes passam
por dentro de tubos e a água a ser aquecida e evaporada está ao redor destes
tubos. Por motivos de seu aspecto construtivo, as caldeiras flamotubulares
apresentam valores limitados de produção e pressão, já que as partes internas
submetidas à pressão são relativamente grandes, o que impede o emprego de
chapas de maiores espessuras (ALTAFINI, 2002). Estas ainda podem ser verticais
ou horizontais, e são em geral compactas (LEITE e MILITÃO, 2008).
Após ocorrer a combustão, é aproveitado o calor, e então são descartados
na atmosfera através da chaminé. A esta movimentação de retirada dos gases para
permitir a entrada de nova quantidade de ar e combustível, ocasionada pelas
diferenças de pressões, se dá o nome de tiragem. O processo de tiragem pode ser
natural, quando ocorre simplesmente através da chaminé, ou pode ser forçada
quando se dá a utilização de ventiladores (ALTAFINI, 2002).
De acordo com a NR 13, as caldeiras são classificadas em 3 (três)
categorias, assim como segue:
a) Categoria A: são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior
a 1960 KPa (19.98 Kgf/cm2);
b) Categoria C: são aquelas cuja pressão de operação é igual ou inferior
a 588 KPa (5.99 Kgf/cm2) e o volume interno é igual ou inferior a 100
(cem) litros;
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c) Categoria B: são todas as caldeiras que não se enquadram nas
categorias anteriores

2.6.

COMBUSTÍVEIS DAS CALDEIRAS

Existem três tipos de combustíveis diferentes, os sólidos, os líquidos e os
gasosos, em diferentes formas comerciais. A utilização dos sólidos nas caldeiras se
dá por ser a biomassa o combustível mais utilizado e contar ainda com uma reserva
significativa em certas regiões do país. O óleo teve na década de 70 um incentivo
muito grande de seu consumo pelo baixo custo, enquanto o gás natural, que é um
combustível novo na matriz energética do país, estando em fase de expansão, ainda
necessita de diversos estudos para a adaptação do seu uso no mercado consumidor
(DADAM et al., 2006).

2.6.1.

Combustíveis Líquidos

Os combustíveis líquidos podem ser minerais ou não minerais. Os minerais
são obtidos pela refinação do petróleo, destilação do xisto betuminoso ou
hidrogenação do carvão. Dentre eles estão a gasolina, o óleo diesel e o óleo
combustível.

Estes combustíveis são formados de hidrocarbonetos (SERFATY,

2007).
Os combustíveis líquidos não minerais são os alcoóis e os óleos vegetais.
Entre os alcoóis, temos o álcool metílico e o etílico, enquanto que os óleos vegetais
são formados de C, H2, O2 e N2 (CEFET-MG, 2009).
Os óleos combustíveis são hoje os principais produtos utilizados nos
processos térmicos industriais. Para sua utilização é necessário levar em
consideração qual o melhor tipo de óleo para a determinada aplicação, para que
seja alcançada a eficiência máxima da instalação e também ocorra uma contribuição
favorável à conservação de energia e proteção ambiental (PETROBRÁS, 2009).
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Alguns aspectos importantes a se cuidar é que o óleo combustível não seja
contaminado durante e depois da sua entrega à unidade consumidora, e que seja
armazenado, aquecido e manuseado conforme as recomendações para a obtenção
de uma combustão eficiente (CEFET-MG, 2009).
Os combustíveis líquidos apresentam algumas características próprias que
devem ser levadas em consideração como poder calorífico, volatilidade, calor
latente, viscosidade e ponto de fulgor (CEFET-MG, 2009; PETROBRÁS, 2009).

2.6.1.1.

Poder Calorífico

O Poder Calorífico é definido como a quantidade de calor produzido pela
combustão completa de uma unidade de massa de combustível.
Um combustível é constituído, sobretudo, de hidrogênio e carbono, tendo o
hidrogênio o poder calorífico de 28.700 kcal/kg, enquanto que o do carbono é de
8.140 kcal/kg, e por isso, quanto mais rico em hidrogênio for o combustível maior
será o seu poder calorífico (SILVA e SILVA, 2008).
O poder calorífico e distinguido em poder calorífico superior e poder
calorífico inferior (CEFET-MG, 2009).

2.6.1.1.1.

Poder Calorífico Superior (PCS)

O calor liberado pela combustão de uma unidade de massa de um
combustível em um volume constante, com toda água condensada (no estado
líquido), é denominado pode calorífico superior (CEFET-MG, 2009; SILVA e SILVA,
2008).
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2.6.1.1.2.

Poder Calorífico Inferior (PCI)

O calor liberado pela combustão de uma unidade de massa de um
combustível, em pressão constante, com a água permanecendo no estado de vapor,
é o poder calorífico inferior.
Como a temperatura dos gases de combustão é muito elevada nos motores
endotérmicos, a água contida neles se encontra sempre no estado de vapor,
portanto, o que deve ser considerado é o poder calorífico inferior e não o superior
(CEFET-MG, 2009).

2.6.1.2.

Volatilidade

Volatilidade é a grandeza que está relacionada à facilidade da substância de
passar do estado líquido ao estado de vapor ou gasoso.
Um combustível é tanto mais volátil quanto menor for a pressão interna e
quanto maior for a temperatura externa.
Para o bom funcionamento do equipamento, a volatilidade não deve ser
muito elevada, senão pode haver perda de combustível no reservatório e formação
de bolhas de vapor no sistema de alimentação, e nem muito baixa, para não ocorrer
dificuldade na ignição do combustível, alimentação de combustível desuniforme,
maior tempo para atingir a temperatura ideal, e uma maior formação de carvão
(CEFET-MG, 2009).

2.6.1.3.

Calor Latente

É a quantidade de calor absorvido pelos corpos na sua mudança de estado,
sem que haja aumento aparentemente de temperatura (CEFET-MG, 2009).
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2.6.1.4.

Viscosidade

A viscosidade é uma medida da resistência ao escoamento de um fluido,
parâmetro com importância relacionada ao manuseio dos combustíveis líquidos e
com o processo de nebulização, sendo que os mais viscosos necessitam de níveis
de

temperaturas

superiores,

maiores

investimentos

em

equipamentos

de

aquecimento e apresentam maiores custos operacionais.
A viscosidade de óleos combustíveis varia significativamente com a
temperatura, com um comportamento não linear (SERFATY, 2007).

2.6.1.5.

Densidade

A densidade é definida como a massa contida em uma unidade de volume
(SERFATY, 2007).

2.6.1.6.

Ponto de Fulgor/Ponto de Ignição

O ponto de fulgor é a temperatura a que um líquido inflamável deve ser
aquecido para produzir vapor suficiente e formar com o ar uma mistura capaz de se
inflamar na presença de uma fonte de calor.
O ponto de ignição é a temperatura na qual, sob a ação de uma chama
escorvadora, se estabelece a ignição e a combustão continuada sobre a superfície
do líquido (SERFATY, 2007).
O ponto de fulgor não tem relação direta no desempenho do combustível,
mas um valor mínimo é estabelecido para garantir segurança no armazenamento e
manuseio do produto. Isso quer dizer que um combustível líquido não pode ser
armazenado a temperatura igual ou superior à de fulgor, nem mesmo aquecido em
recipiente aberto, a essas temperaturas (SERFATY, 2007).
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Pode-se prever que quanto menor a temperatura de ignição do líquido, mais
favoráveis serão as condições para a estabilidade da chama.

2.6.1.7.

Ponto de Fluidez

Ponto de fluidez é a temperatura mais baixa na qual o líquido ainda flui nas
condições normais estabelecidas pelo método de determinação. Esta medida é
importante para a determinação das características de armazenagem e de
transporte do combustível. Não há uma relação direta entre o ponto de fluidez e a
viscosidade do óleo combustível (SERFATY, 2007).

2.6.1.8.

2.6.1.8.1.

Tipos de combustíveis líquidos

Óleo Diesel

O óleo diesel é um combustível fóssil, derivado do petróleo, formado
basicamente por hidrocarbonetos, possuindo também uma pequena quantidade de
oxigênio, nitrogênio e enxofre (DEMEC, 2009)
O óleo diesel é um combustível considerado nobre e muito pouco utilizado
para queima em caldeiras. Apresenta características como o baixo ponto de fulgor e
alta inflamabilidade, o que facilita o seu manuseio e queima. O que praticamente
inviabiliza o seu uso é o alto custo. É usado como combustível em motores de
combustão interna, nos quais a ignição ocorre pelo aumento de temperatura ao
invés de faiscação (ANP, 2009).
O óleo diesel é considerado um óleo combustível leve por apresentar
viscosidade menor do que dos óleos pesados. Apresenta poder calorífico inferior de
10.200 kcal/kg, e teor de enxofre de 0,05 % (CTGAS, 2009; RAVATO, 2009).

30

2.6.1.8.2.

Óleo de Xisto

Óleo de xisto é obtido através do processamento do xisto betuminoso, sendo
um produto de alto poder calorífico e se apresenta como uma melhor alternativa
para os óleos combustíveis derivados de petróleo. Mostra-se um combustível
energeticamente equivalente e com maior fluidez resultando em um fácil manuseio,
reduzindo custos de operação para o usuário e eliminando os transtornos
associados ao aquecimento do óleo. Apresenta características técnicas melhores
que os óleos pesados.
O óleo de xisto refinado é idêntico ao petróleo de poço, sendo um
combustível muito valorizado. Os EUA detêm a maior reserva mundial, seguidos
pelo Brasil, cujo principal depósito fica no Paraná na formação Irati (DALLABONA et
al, 2007).
Apresenta poder calorífico inferior de 9.700 kcal/kg, ponto de fluidez de 3 °C
e teor de enxofre de 1 %. (RAVATO, 2009)

2.6.2.

Combustíveis Gasosos

Estes combustíveis podem ser minerais ou não minerais. Os minerais são
obtidos pela refinação do petróleo, destilação do xisto betuminoso ou hidrogenação
do carvão. Os mais usados são a gasolina, o óleo diesel e o óleo combustível. Estes
combustíveis são formados de hidrocarbonetos (CEFET-MG, 2009).
As principais características e propriedades a serem observadas nos gases
combustíveis são as seguintes:
a) Composição Química, a qual é determinada através da análise laboratorial,
em cromatógrafos químicos;
b) Peso Molecular, o qual influencia na densidade do combustível;
c) Poder Calorífico, o qual já foi citado anteriormente;
d) Velocidade de Propagação, que é a velocidade com que a frente de chama se
desloca através da mistura ar combustível, inflamando a mistura ainda não
queimada (GASNET, 2009);
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e) Limite de Inflamabilidade, o qual está dividido em limite inferior de
inflamabilidade (LII) e limite superior de inflamabilidade (LSI). O LII é a
concentração mínima de combustível misturada ao ar atmosférico é capaz de
provocar combustão, a partir do contato com uma fonte de ignição.
Concentrações de combustível abaixo do LII não são combustíveis, pois se
tem excesso de oxigênio e pequena quantidade do produto para a queima. E
o LSI é a máxima concentração de gás que misturada ao ar atmosférico é
capaz de provocar a combustão do produto, a partir de uma fonte de ignição.
Concentrações de combustível acima do LSI não são combustíveis, pois, se
tem excesso de produto e pequena quantidade de oxigênio para a combustão
ocorrer (CETESB, 2009)
f) Temperatura de Chama, que pode ser a temperatura adiabática que é a
temperatura atingida pela mistura ar combustível em um processo de
combustão sem troca de calor dos reagentes com o meio, sem realização de
trabalho ou variações de energia cinética e potencial. É a temperatura
máxima que pode ser alcançada pela mistura ar combustível. E a temperatura
real que depende de diversos fatores da combustão e influencia de maneira
significativa nos processos de transferência de calor (GASNET, 2009).

2.6.2.1.

2.6.2.1.1.

Tipos de combustíveis gasosos

Gás Natural

O gás natural (GN) é um combustível fóssil encontrado em rochas porosas
no subsolo. Ele possui aplicações domésticas, industriais e automotivas, sendo
composto por gases inorgânicos e hidrocarbonetos saturados, predominando o
metano.
A combustão do gás natural é limpa, isenta de fuligem e outros materiais
que prejudicam o meio ambiente. Geralmente apresenta baixos teores de
contaminantes como o nitrogênio, dióxido de carbono, água e compostos de enxofre
(PETROBRÁS, 2009).
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Mostra-se como o combustível fóssil mais limpo entre os consumidos no
mundo. Sua queima emite baixíssimas quantidades de dióxido de enxofre e material
particulado.
Caracteriza-se principalmente por sua eficiência, limpeza e versatilidade.
Contribui para reduzir o desmatamento e diminuir o tráfego de caminhões que
transportam óleos combustíveis para as indústrias (PETROBRÁS, 2009).
Apresenta o valor de poder calorífico inferior de 9.400 kcal/kg, massa
específica de 0,7 kg/m3 e teor de enxofre de 70 mg/m3. (CTGAS, 2009; CONPET,
2009).
A Resolução ANP n° 16, de 17 de junho de 2008, estabelece a
especificação do gás natural, de origem nacional ou importada, a ser comercializado
em todo o território nacional.

2.6.2.1.2.

Gás Liquefeito de Petróleo

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é mais conhecido popularmente no Brasil
como gás de cozinha por sua ampla utilização na cocção. Normalmente
comercializado em botijões no estado líquido, torna-se gasoso à pressão
atmosférica e temperatura ambiente (PETROBRÁS, 2009).
O GLP é de grande aplicabilidade como combustível devido à facilidade de
armazenamento e transporte a partir do seu engarrafamento em vasilhames
(botijões, cilindros e outros) (PETROBRÁS, 2009).
O GLP comercializado é composto pela combinação dos gases propano
(50%) e butano (50%), sendo que apresenta poder calorífico inferior de 10.800
kcal/kg, massa específica de 500 kg/m3 e teor de enxofre de 140 mg/kg (INMETRO,
2009; ANP, 2004).
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2.6.3.

Combustíveis Sólidos

São formados de C, H2, O2, S, H2O e cinzas, sendo combustíveis somente o
C, O2, H2 e S.
Os utilizados são os derivados da madeira, que de acordo com a Resolução
nº. 054/06 da Sema – Paraná, são definidos como a lenha, cavacos, serragem, pó
de lixamento, casca, aglomerado, compensado e outros que não receberam
tratamento com produtos halogenados ou revestidos.
Segundo

Floresta Colonial (2000),

um estéreo

de

madeira

seca,

aproximadamente 450 kg, é equivalente a 210 litros de óleo combustível que, por
sua vez, equivalem a 282 kg de carvão mineral quanto ao poder calorífico produzido,
mas esses valores não são fixos, pois dependem também de fatores como
composição química, a granulometria, a massa específica básica e o teor de
umidade da madeira, além das características das instalações da queima (GATTO et
al., 2003).
De acordo com o estudo de Silva et al. (1984 apud GATTO et al., 2003), foi
encontrado para a espécie Eucalyptus viminalis, com teor de umidade de 12% e
peso específico de 0,57 g/cm3, um poder calorífico de 4.691 kcal/kg para a madeira
e 3.495 kcal/kg para a casca. Já Vale et al. (2000) encontraram, para a Acacia
mangium, um poder calorífico superior médio de 4.619 kcal/kg e para o Eucalyptus
grandis 4.641 kcal/kg.
Para cálculos práticos, levando-se em conta um teor de umidade de 0%, o
poder calorífico inferior deste material pode ser considerado 4.500 kcal/kg. (NOCK et
al, 1975; KOLLMANN e CÔTÉ, 1968 apud GATTO et al. 2003).
As três formas mais utilizadas de biomassa são a lenha (toras de madeira), o
cavaco (subproduto de serrarias) e o briquete (bloco cilíndrico compacto, de alta
densidade, composto por resíduos de madeiras em geral).
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2.6.3.1.

2.6.3.1.1.

Tipos de combustíveis sólidos

Briquete

O briquete é um bloco cilíndrico compacto, de alta densidade, composto por
resíduos de madeiras em geral, como pó de serra, maravalhas/fitinhas, cavacos ou
pedaços de madeiras picadas, sem o uso de aglutinantes. É utilizado em fornos,
caldeiras, aquecedores, torradores e outros (BRINOP, 2009).
O Briquete possui alta densidade, ocupando pouco espaço. A densidade
média dos resíduos em geral, secos, é de 200 kg/m³, e a densidade de um briquete
é 1200 kg/m³ (POLYCHEM, 2009).
Apresenta umidade entre 10% e 12%, poder calorífico de 4.800 kcal/kg,
massa específica de 750 kg/m3, e teor de enxofre com valor ínfimo (menor que 0,08
%) (BRINOP, 2009; GENTIL, 2008;).

2.6.3.1.2.

Cavaco

O cavaco é um recurso renovável, composto por lascas obtidas a partir de
toras de madeira, e na sua maioria destina-se a produção de energia em fornos e
caldeiras.
Apresenta um valor de poder calorífico inferior de 2.500 kcal/kg, massa
específica de 330 kg/m3 e teor de enxofre em valor mínimo (CTGAS, 2009).

2.6.3.1.3.

Lenha

A madeira é uma importante fonte renovável de energia. Segundo Silva
(2000), a lenha é um dos primeiros, se não for o primeiro combustível a ser utilizado
pelo ser humano, e até os dias de hoje ainda representa uma importante fonte
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energética, por ter um custo relativamente baixo e sua exploração não requer mãode-obra muito qualificada.
A qualidade da madeira para energia está relacionada ao seu teor de
umidade e à sua massa específica. Quanto maior o teor de umidade da madeira,
menor é o seu poder de combustão, resultado do processo de evaporação da água
que absorve energia no decorrer da combustão (RIBEIRO e VICARI, 2005).
Normalmente apresenta umidade entre 20 % e 45 %, sendo que com
umidade de 20 % seu poder calorífico inferior é de 2.300 kcal/kg, massa específica
de 340 kg/m3; e teor de enxofre em valor mínimo (BRINOP, 2009).

2.7.

CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Com o objetivo de preservar a saúde e o bem-estar do homem, tanto para o
presente como para o futuro, deve existir um controle da poluição do ar. Além de
preservar as plantas e os animais, também previne das propriedades físicas do meio
natural e das interferências ao seu uso normal, desta forma assegurando um
desenvolvimento contínuo e a manutenção do meio ambiente (STEWART, 1979;
BOUBEL et al.,1984 apud PIRES, 2005).
Controlar a poluição do ar consiste principalmente em reduzir as emissões
de poluentes primários para a atmosfera, pois são eles os causadores originais de
efeitos adversos e os precursores dos poluentes secundários.
Entre várias formas e estratégias que existem para tal controle, uma das
mais empregadas é o gerenciamento da qualidade do ar em comparações com os
padrões previamente estabelecidos em normas regulamentadoras. Outra estratégia
também bastante difundida é o padrão de emissão, onde o valor deste é
desenvolvido e promulgado, ou um limite de emissão é determinado caso a caso,
representando a melhor prática para o controle de emissões de fontes (LEITE,
2009).
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2.8.

PADRÕES DE QUALIDADE DO AR

De acordo com Pires (2005):
1

“O padrão de qualidade do ar é um nível de referência estabelecido
legalmente através de um limite máximo para a concentração de um
componente atmosférico que assegure a saúde e o bem estar das pessoas,
baseados em estudos científicos que possam determinar os efeitos
produzidos por tais poluentes e assim fixando valores que confiram uma
margem de segurança adequada” (PIRES, 2005).

Estes padrões podem ser estabelecidos a partir dos critérios de qualidade do
ar, com base científica, e por alguns fatores e ou abordagens subjetivas (STERN,
1984 apud PIRES, 2005).
Segundo a EPA (2009), existem dois tipos de padrões de qualidade do ar: os
padrões primários que definem as concentrações de poluentes que protegem
exclusivamente a saúde da população; e os padrões secundários que definem as
concentrações de poluentes que protegem o bem estar da população, a fauna, a
flora e o meio ambiente em geral.

2.9.

PADRÕES DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

O padrão de emissão é o limite da qualidade ou concentração de um
poluente, especificando o nível máximo de emissão na fonte para a determinada
substância.
Tais padrões podem ser definidos a partir dos padrões de qualidade do ar e
também de considerações sobre o processo, o equipamento e o combustível
utilizados (PIRES, 2005).
Partindo disso, Jacomino et al. (2002) argumentam que a fixação de padrões
de emissões primários deve abranger, pelo menos, os seguintes itens:
a) fornecer proteção adequada à saúde pública e ao meio ambiente;
1

Nível de Referência é o parâmetro utilizado para diferenciar o ar poluído daquele não poluído, sendo o nível de
poluição medido pela quantificação das substâncias poluentes presentes neste ar. Os níveis de referência
fornecem suporte para determinar as relações entre as emissões dos poluentes (padrão de emissão) e os efeitos
sobre o meio ambiente (padrão de qualidade) (CAVALCANTI, 2003).
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b) ser sistemático e tecnicamente válido;
c) fornecer capacidade de planejamento e flexibilidade às indústrias;
d) minimizar imposição de rigidez à indústria, desde que o primeiro item seja
satisfeito.
Segundo Boubel (1984), os padrões de emissões atmosféricas podem ser
divididos em padrões subjetivos e padrões objetivos.
Os padrões subjetivos são baseados em aparência visual e no odor da
emissão. Como exemplo existe a Escala Ringelman, utilizada para a verificação se a
fumaça de emissões se apresenta dentro dos limites estabelecidos. Esta ferramenta
consiste em uma graduação crescente de cinco tonalidades, do cinza claro ao preto,
onde cada cor representa a porcentagem da densidade da pluma. As avaliações
realizadas partindo do odor têm a dificuldade decorrente da saturação do olfato
devido a um período de exposição, resultando na perda da habilidade de perceber a
presença de baixas concentrações do odor (PIRES, 2005).
Os padrões objetivos vêm das medições diretas das emissões. Estes podem
ser expressos em termos absolutos (massa do poluente por unidade de tempo), ou
em termos relativos (massa do poluente por massa de combustível queimado).

2.10.

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E CONTROLE DE EMISSÕES

Um dos equipamentos usados para medições é o aparelho eletrônico marca
Telegan Gás Monitoring, modelo Tempest 100, o qual oferece medições básicas de
O2, CO, NO/NOx, SO2, pressão e temperatura, e calcula o teor de CO2, NOx, além da
eficiência

da combustão para uma larga escala de combustíveis, entre outras

funções, sendo que já vem acoplada uma impressora ao corpo do analisador. Possui
opções para inclusão de sensor de NO2, SO2, H2S, ou HCl (CONFOR, 2009).
O instrumento foi desenvolvido para medir a concentração de componentes
gasosos de fumaça emitida por fornos, caldeiras, aquecedores ou incineradores,
além de medir a temperatura dos gases e a pressão (CONFOR, 2009).
Uma bomba elétrica interna retira a amostra do gás, através de uma sonda
inserida no duto da chaminé. Um filtro retém as partículas e a água condensada,
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limpando a amostra antes de a bomba a expelir para o tubo coletor, onde os
sensores eletrônicos estão expostos aos gases (CONFOR, 2009).
Quando o gás chega até os sensores, os sinais de saída analógicos são
amplificados através de um multiplexor e convertidos em sinais digitais adequados
para leitura por um microprocessador. Cada sensor tem sua própria placa de circuito
impresso, contendo um amplificador e um chip de memória que contém a
identificação do sensor e os dados de calibração (CONFOR, 2009).

2.11.

LEGISLAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

Os padrões de qualidade do ar e os padrões de emissões são estabelecidos
através de legislação própria para garantir a qualidade do ar.
Também existem as normas técnicas específicas a respeito da realização do
monitoramento ambiental.
A Resolução nº. 382, de 2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos
para fontes fixas, onde os limites são fixados por poluente e por tipologia de fonte.
A Resolução nº. 054, de 2006, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do
Paraná – SEMA define critérios para o Controle da Qualidade do Ar, estabelecendo
padrões de emissões para fontes industriais, comerciais e de serviços, também
estabelecendo padrões de acondicionamento e metodologias para as medições.
A norma ABNT/NBR 10.700 (julho/1989) trata do planejamento de
amostragem em dutos e chaminés de fontes estacionárias.
A norma ABNT/NBR 10.701 (julho/1989) trata sobre a determinação de pontos
de amostragem em dutos e chaminés de fontes estacionárias.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Foram estudadas sete caldeiras com potência térmica nominal de até 10
MW, sendo três com combustível sólido, duas com combustível líquido e duas com
combustível gasoso. Dentre os combustíveis analisados estão a biomassa (madeira)
na forma de lenha2, de briquete e de cavaco, o óleo diesel, o óleo de xisto, o gás
natural e o gás liquefeito de petróleo (GLP).
Foram realizadas medições de emissões atmosféricas nestas caldeiras, com
até dez amostragens em cada campanha de coleta dos gases, seguindo as normas
ABNT/NBR 10.700/89 e ABNT/NBR 10.701/89, utilizando-se do aparelho eletrônico
Tempest 100, com sonda inserida em chaminés.
A análise destes gases consistiu em corrigir a concentração de CO de
acordo com o oxigênio referencial de combustão utilizado, segunda a Resolução nº.
054 de 2006, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paraná – SEMA, e
comparar os resultados finais com a mesma resolução, e também a comparação
entre eles.
Os dados não foram comparados a Resolução nº. 382, de 2006, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, pois de acordo com o artigo 6º da
mesma só “se aplica às fontes fixas de poluentes atmosféricos cuja Licença de
Instalação venha a ser solicitada aos órgãos licenciadores após a publicação desta
Resolução”.
Realizou-se o balanço estequiométrico da queima de cada tipo de
combustível a partir da concentração dos fumos de combustão das medições de
emissões, a fim de definir através de cálculos, para cada processo a quantidade de
combustível utilizada, a quantidade de oxigênio utilizada, o teor de enxofre do
combustível e o excesso de ar da combustão.
A caracterização físico-química dos combustíveis e também seus aspectos
técnicos, econômicos, sociais e ambientais, foram feitos através de pesquisa em
sites,

artigos

técnicos,

livros

profissionais.

2

Foi estudada a queima da lenha de eucalipto.

e

conhecimentos

práticos mencionados

por
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.

CARACTERIZAÇÃO DAS CALDEIRAS

A caracterização das caldeiras, onde foram realizadas as medições, está
apresentada no Quadro 1:

Quadro 1: Características das caldeiras analisadas.
Combustível

Briquete

Cavaco

Lenha

Óleo de
xisto

Potência
térmica
nominal

4,64

1,99

0,32

0,57

0,22

0,12

0,34

CO e O2

CO e O2

CO e O2

CO e O2

CO e O2

CO e O2

CO e O2

30

22

21

30

15

20

21

Óleo diesel Gás natural

GLP*

(MW)

Poluentes
amostrados
Regime de
operação
(dias/mês)

Consumo
450 t/mês 88 m3/mês 70 m3/mês 898,8 L/dia 900 m3/mês 130 m3/dia 17,33 m3/mês
combustível

*GLP: Gás liquefeito de petróleo

O poluente amostrado analisado para comparação com os padrões,
estabelecido pela Resolução 054/06, é somente o CO e a análise do O2 referencial,
pois as caldeiras apresentam o valor de potência térmica nominal menor que 10
MW.
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4.2.

AMOSTRAGENS DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

As tabelas que mostram detalhadamente todos os dados das amostragens
realizadas nas caldeiras se apresentam no APÊNDICE A. Os registros das medições
se apresentam no ANEXO A.
Os Quadros 2 a 8 mostram o resultado final das amostragens de CO, com
seu valor corrigido, comparando com o padrão de emissão da Resolução 054/06.
Os combustíveis de biomassa apresentam três valores diferentes de padrão
de emissão de CO, pois cada caldeira apresenta um valor diferente de potência
nominal térmica.
O Quadro 2 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima do
briquete.
Quadro 2: Concentração final de emissão de CO do briquete, comparada com a
legislação.
Tipo de monitoramento
Descontínuo
Parâmetros monitorados
(mg/Nm3)

MPTOTAL SOX

CO

NOX

O2
(%)

Outros

Média das amostragens

N.A

N.A 193,5 N.A 17,7

Início da medição

N.A

N.A

203

Final da medição

N.A

N.A

247

Resultado corrigido para
O2 referência

N.A

Duração da
N.A 18,8 Medição:
34 min.
N.A 586,4 N.A N.A

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A 2.500 N.A N.A

N.A

Atendimento ao padrão
(sim ou não)

N.A

N.A

N.A

Sim

N.A

N.A 17,3

N.A N.A

N.A: Não aplicável

O valor final de emissão de CO da queima do combustível briquete não
ultrapassou o limite de 2.500 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
O Quadro 3 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima do
cavaco.
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Quadro 3: Concentração final de emissão de CO do cavaco, comparada com a
legislação.
Descontínuo
Tipo de monitoramento
Parâmetros monitorados
3

(mg/Nm )

MPTOTAL SOX

CO

NOX

O2
(%)

Outros

Média das amostragens

N.A

N.A

1.772,5

N.A 12,9

N.A

Início da medição

N.A

N.A

2.373

N.A 18,2

Final da medição

N.A

N.A

445

N.A 11,9

Resultado corrigido para
O2 referência

N.A

N.A

Duração da
Medição:
2.188,3 N.A N.A 10 min.

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A

3.000

N.A N.A

N.A

Atendimento ao padrão
(sim ou não)

N.A

N.A

Sim

N.A N.A

N.A

N.A: Não aplicável
O valor final de emissão de CO da queima do combustível cavaco não
ultrapassou o limite de 3.000 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
O Quadro 4 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima da
lenha.
Quadro 4: Concentração final de emissão de CO da lenha, comparada com a
legislação.
Descontínuo
Tipo de monitoramento
Parâmetros monitorados
(mg/Nm3)

MPTOTAL SOX

CO

NOX
N.A
N.A
N.A

O2
(%)

Outros

Média das amostragens
Início da medição
Final da medição

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

4.655,8
8.818
5.500

Resultado corrigido para
O2 referência

N.A

N.A

14.108,5 N.A

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A

6.000

N.A

N.A

N.A

Atendimento ao padrão
(sim ou não)

N.A

N.A

Não

N.A

N.A

N.A

N.A: Não aplicável

17,7
N.A
15,6
17,9 Duração da
Medição:
N.A 15 min.
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O valor final de emissão de CO da queima do combustível lenha não
ultrapassou o limite de 6.000 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
A resolução estabelece o valor de padrão de emissão de 500 mg/Nm3 para
os óleos combustíveis e os combustíveis gasosos, de acordo com o valor de
potência térmica nominal que apresentam as caldeiras.
O Quadro 5 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima do
óleo de xisto.
Quadro 5: Concentração final de emissão de CO do óleo de xisto, comparada com a
legislação.
Tipo de monitoramento

Descontínuo

Parâmetros monitorados

MPTOTAL SOX

3

(mg/Nm )

CO

NOX

O2
(%)

Outros

Média das amostragens
Início da medição
Final da medição
Resultado corrigido para O2
referência

N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A

15,9
8
13

N.A
N.A
N.A

9,6
6,3
5,9

N.A

N.A

N.A

25,1

N.A

N.A

Duração da
Medição:
15 min.

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A

500

N.A

N.A

N.A

Atendimento ao padrão (sim
ou não)

N.A

N.A

Sim

N.A

N.A

N.A

N.A: Não aplicável
O valor final de emissão de CO da queima do combustível óleo de xisto não
ultrapassou o limite de 500 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
O Quadro 6 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima do
óleo diesel.
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Quadro 6: Concentração final de emissão de CO do óleo diesel, comparada com a
legislação.
Tipo de monitoramento

Descontínuo

Parâmetros monitorados

O2

MPTOTAL

SOX

CO

NOX

Média das amostragens
Início da medição

N.A
N.A

N.A
N.A

0,4
1

N.A
N.A

5,4
5,88

Final da medição

N.A

N.A

0

N.A

5,27

Resultado corrigido para O2
referência

N.A

N.A

0,5

N.A

N.A

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A

500

N.A

N.A

N.A

Atendimento ao padrão
(sim ou não)

N.A

N.A

Sim

N.A

N.A

N.A

3

(mg/Nm )

(%)

Outros
N.A
Duração da
Medição:
13 min.

N.A: Não aplicável
O valor final de emissão de CO da queima do combustível óleo diesel não
ultrapassou o limite de 500 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
O Quadro 7 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima do
gás natural.
Quadro 7: Concentração final de emissão de CO do gás natural, comparada com a
legislação.
Descontínuo
Tipo de monitoramento
Parâmetros monitorados

O2

MPTOTAL

SOX

CO

NOX

Média das amostragens

N.A

N.A

11,3

N.A

13,3

Início da medição

N.A

N.A

3

N.A

13,8

Final da medição

N.A

N.A

10

N.A

Resultado corrigido para
O2 referência

N.A

N.A

26,4

N.A

13,9 Duração da
Medição:
N.A 10 min.

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A

500

N.A

N.A

N.A

Atendimento ao padrão
(sim ou não)

N.A

N.A

Sim

N.A

N.A

N.A

3

(mg/Nm )

N.A: Não aplicável

(%)

Outros
N.A
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O valor final de emissão de CO da queima do combustível óleo diesel não
ultrapassou o limite de 500 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
O Quadro 8 apresenta o valor corrigido da emissão de CO da queima do
GLP.
Quadro 8: Concentração final de emissão de CO do GLP, comparada com a
legislação.
Tipo de monitoramento
Descontínuo
Parâmetros monitorados
(mg/Nm3)

MPTOTAL SOX

CO

NOX O2

(%)

Outros

Média das amostragens

N.A

N.A

106,9

N.A

9,7

N.A

Início da medição

N.A

N.A

79

N.A

9,8

Final da medição

N.A

N.A

123

N.A

9,6

Resultado corrigido para O2
referência

N.A

N.A

170,3

N.A

N.A

Padrão da Res. nº 054/06

N.A

N.A

500

N.A

N.A

N.A

Atendimento ao padrão
(sim ou não)

N.A

N.A

Sim

N.A

N.A

N.A

Duração da
Medição:
10 min.

N.A: Não aplicável
O valor final de emissão de CO da queima do combustível óleo diesel não
ultrapassou o limite de 500 mg/Nm3, estabelecido pela resolução.
Referente à emissão de CO pelas caldeiras, nota-se uma grande diferença
entre as concentrações do combustível sólido comparado aos outros, pois a lenha
foi o único combustível que não atendeu ao limite estabelecido pela legislação.
A lenha possui a forma mais complicada de combustão dentre os três
combustíveis sólidos devido a menor superfície de queima e elevada umidade,
diminuindo o poder de combustão, sendo que para o processo de evaporação da
água presente é absorvida certa quantidade de energia (calor) no decorrer da
queima. O cavaco apresenta melhor queima já que sendo menor tem maior
superfície de queima e menor umidade. O briquete, por ser mais homogêneo e seco,
é o melhor tipo de biomassa para queima devido estar seu material compactado e
apresentando alta densidade.
Os combustíveis líquidos e gasosos apresentaram valores de emissão de
CO bem abaixo dos valores legais estabelecidos, isto pela maior eficiência da
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combustão, visto a homogeneidade dos combustíveis e sua fácil dispersão no
ambiente de queima.

4.3.

ESTEQUIOMETRIA DOS GASES DE COMBUSTÃO

4.3.1.

Combustível briquete

A Equação 8 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível briquete3:

113,66 (C 6 H 10 O5 ) n + 0,00072 S + 6.213,25 O2 + 11.686,83 N 2 →
0,0069 CO + 682 CO2 + 0,00072 SO2 + 5.531,25 O2 +

(8)

11.686,83 N 2 + 568,2 H 2 O
A partir da síntese da equação da combustão do briquete, tornou-se possível
a obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 18,42 kg (0,025 m3);
b) Oxigênio utilizado: 198,82 kg (149,5 m3);
c) Teor de Enxofre: 936,5 mg/m3 (0,00013 %);
d) Excesso de ar: 811,03 %;
e) Oxigênio necessário: 21,82 kg (16,4 m3).

4.3.2.

Combustível cavaco

A Equação 9 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível cavaco:

3

Foi considerado o briquete formado só por resíduos de madeira, apresentando a fórmula química
da celulose (BENTO, 2004).
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284,1 (C 6 H 10 O5 ) n + 0,00125 S + 5.735,82 O2 + 12.124,62 N 2 →
0,0633 CO + 1.704,54 CO 2 + 0,00075 NO + 0,00125 SO 2 +

(9)

4.031,25 O2 + 12 .124,61 N 2 + 1.420,5 H 2 O
A partir da síntese da equação da combustão do cavaco, tornou-se possível
a obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 46,02 kg (0,14 m3);
b) Oxigênio utilizado: 183,54 kg (138 m3);
c) Teor de Enxofre: 286 mg/m3 (0,000087 %);
d) Excesso de ar: 236,5 %;
e) Oxigênio necessário: 54,54 kg (41 m3).

4.3.3.

Combustível lenha

A Equação 10 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível lenha:

102,3 (C6 H10O5 ) n + 0,00095 S + 6.145 O2 + 11.943,1 N 2 →
0,166 CO + 613,63 CO2 + 0,005 NO + 0,000154 NO2 + 0,00095 SO2 +

(10)

5.531,25 O2 + 11.943,1 N 2 + 511,5 H 2 O
A partir da síntese da equação da combustão do cavaco, tornou-se possível
a obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 16,57 kg (0,049 m3);
b) Oxigênio utilizado: 196,64 kg (147,85 m3);
c) Teor de Enxofre: 615,6 mg/m3 (0,00018 %);
d) Excesso de ar: 901,22 %;
e) Oxigênio necessário: 19,64 kg (14,76 m3).

48

4.3.4.

Combustível óleo de xisto

A Equação 11 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível óleo de xisto:

216 C12 H 26 + 0,0157 S + 6.995 O2 + 13.157,26 N 2 →

(

)

0,00057 CO + 2.591 CO2 + 0,0261 NO + 1,1× 10 −5 NO2 + 0,0157 SO2 +

(11)

3.000 O2 + 13.157,23 N 2 + 2.807 H 2O
A partir da síntese da equação da combustão do óleo de xisto, tornou-se
possível a obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 36,7 kg (0,038 m3);
b) Oxigênio utilizado: 223,84 kg (168,3 m3);
c) Teor de Enxofre: 13.268 mg/m3 (0,0014%);
d) Excesso de ar: 75,09 %;
e) Oxigênio necessário: 127,84 kg (96,12 m3).

4.3.5.

Combustível óleo diesel

A Equação 12 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível óleo diesel:

(

)

326,7 C8 H 17 + 1,56 ×10 −6 S + 5.689,6 O2 + 10.701,86 N 2 →

(1,43 ×10 ) CO + 2.613,63 CO + 0,00822 NO + (2,17 ×10 ) NO
(1,56 ×10 ) SO + 1.687,5 O + 10.701,85 N + 2.777 H O
−5

−6

2

2

+

(12)

−6

2

2

2

2

A partir da síntese da equação da combustão do óleo de xisto, tornou-se
possível a obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 36,91 kg (0,044 m3);
b) Oxigênio utilizado: 182,07 kg (136,9 m3);
c) Teor de Enxofre: 1,15 mg/m3 (1,35x10-7 %);
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d) Excesso de ar: 42,17 %;
e) Oxigênio necessário: 128,07 kg (96,29 m3).

4.3.6.

Combustível gás natural

A Equação 13 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível gás natural:

1.000 CH 4 + 0,0021 S + 6.156,25 O2 + 7.817,91 N 2 →

(

)

0,0004 CO + 1.000 CO2 + 0,00021 NO + 2,17 × 10 −6 NO2 + 0,0021 SO2 +

(13)

4.156,25 O2 + 7.817,91 N 2 + 2.000 H 2 O
A partir da síntese da equação da combustão do gás natural, tornou-se
possível a obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 16 kg (22,86 m3);
b) Oxigênio utilizado: 197 kg (148,12 m3);
c) Teor de Enxofre: 2,94 mg/m3 (0,00042 %);
d) Excesso de ar: 207,81 %;
e) Oxigênio necessário: 64 kg (48,12 m3).

4.3.7.

Combustível GLP

A Equação 14 apresenta o balanço estequiométrico da combustão do
combustível GLP:

(

)

246,2 C3 H 8 + 184,65 C 4 H 10 + 4,37 × 10 −5 S + 5.462,5 O2 + 10.274,7 N 2 →

(

)

0,0038 CO + 1.477,27 CO2 + 0,00218 NO + 6,08 × 10 −5 NO2 +

(4,37 ×10 ) SO
−5

2

+ 3.031,25 O2 + 10.274,7 N 2 + 1,908 H 2 O

(14)
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A partir da síntese da equação da combustão do GLP, tornou-se possível a
obtenção dos dados, do combustível e da queima, que seguem:
a) Massa de combustível utilizado: 25,11 kg (14,23 m3);
b) Oxigênio utilizado: 174,8 kg (131,43 m3);
c) Teor de Enxofre: 0,07 mg/m3 (4x10-6 %);
d) Excesso de ar: 124,68 %;
e) Oxigênio necessário: 77,8 kg (58,5 m3).
A presença de NOx nas emissões, justifica-se por ser utilizado o ar
atmosférico (79 % de N2). Também se justificam as baixas emissões de SO2 pelas
baixas concentrações de enxofre nos combustíveis. No caso do gás natural,
adiciona-se uma pequena concentração de composto à base de enxofre, o suficiente
para dar cheiro ao gás. Os teores de enxofre de cada combustível apresentaram
valores abaixo dos encontrados como referência.
A Fig. 1 mostra a quantidade de oxigênio utilizada em cada processo de
combustão (cor cinza) e a quantidade que seria necessária em cada processo
(hachurado), sendo a diferença entre os dois o excesso de ar presente em cada
caldeira.

160,00
120,00
Volume de O2
3

(m )

80,00
40,00
0,00

Briquete
(m3)

Cavaco
(m3)

Lenha
(m3)

Xisto
(m3)

Diesel
(m3)

GN*
(m3)

GLP**
(m3)

Combustível da caldeira
O2 necessário

O2 utilizado

*GN: Gás natural;
**GLP: Gás Liquefeito de Petróleo.

Figura 1: Gráfico das quantidades de O2 utilizada e necessária em cada queima.
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Notam-se os valores mais elevados de excesso de ar nas caldeiras que
utilizam biomassa, principalmente por ser a alimentação de combustível geralmente
de forma manual, o que necessita a abertura da fornalha e assim não se tem o
controle da entrada de ar, e também por geralmente serem caldeiras mais antigas,
mais propícias a apresentarem falsas entradas de ar (vazamentos). O elevado
excesso de ar resulta ainda em uma maior utilização de combustível, pois se perde
calor para aquecer o ar que entra o que também pode resultar em menor eficiência
da combustão e maior emissão de CO.

4.4.

CUSTO DOS COMBUSTÍVEIS

A Tab. 1 mostra o preço do metro cúbico de cada combustível utilizado e o
custo mensal para as empresas onde foi realizada a pesquisa, a partir do consumo
de combustível na caldeira.
Tabela 1: Preço dos combustíveis e custos para as empresas.

Briquete
Cavaco
Lenha
Xisto
Diesel
GN
GLP

Preço combustível

Custo para a empresa

(R$/m3)

(R$/mês)

337,50
23,10
24,48
186,46
1.720,00
1,11
1.080,00

202.500,00
2.033,00
1.713,60
5.027,70
1.548,00
4.329,00
18.716,40

*GN: Gás natural
**GLP: Gás liquefeito de petróleo

O preço unitário para os combustíveis de biomassa apresentou valores mais
acessíveis para o cavaco e a lenha, e elevado preço para o briquete, o que resultou
também em um custo mensal elevado para a empresa.
Entre os óleos combustíveis, o de xisto apresenta preço bem menor que o
diesel, porém o custo mensal foi bem maior. Mas esse resultado depende muito
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também de cada empresa e o regime de operação da caldeira, variando bastante o
volume de combustível utilizado.
O gás natural apresenta o menor preço unitário, porém um valor mensal
elevado devido ao grande volume de combustível necessário na caldeira. Já o diesel
apresenta elevado valor unitário e custo mensal também relativamente alto.

4.5.

ASPECTOS COMPARATIVOS DOS COMBUSTÍVEIS

O Quadro 9 apresenta alguns aspectos técnicos, diferenciando os
combustíveis sólidos, dos líquidos e gasosos.

Quadro 9: Aspectos técnicos comparativos da biomassa e, óleos e gases (BRINOP,
2009; DALLABONA et al., 2007).
BIOMASSA
ÓLEOS E GASES
Combustível heterogêneo tanto na forma
como na composição;

Combustíveis homogêneos;

Menor poder calorífico

Maior poder calorífico

Automatização de manuseio do

Automatização de manuseio dos

combustível tem operação mais difícil

combustíveis tem operação mais fácil

Mão-de-obra é necessária para
atividades como alimentação da caldeira

Mão-de-obra não é necessária

Maior área necessária para depósito do

Pouca área necessária para depósito do

combustível

combustível

Umidade bastante presente representa

Praticamente sem umidade

um maior consumo de combustível
Produz cinzas na combustão

Inexistência de cinzas na combustão

Risco de acidentes durante utilização é

Alto risco de acidentes com os

mínimo

combustíveis
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O Quadro 10 apresenta alguns aspectos econômicos, diferenciando os
combustíveis sólidos, dos líquidos e gasosos.

Quadro 10: Aspectos econômicos comparativos da biomassa e, óleos e gases
(BRINOP, 2009; AMBIENTE BRASIL, 2009).
BIOMASSA

ÓLEOS E GASES

Mais barato para a produção

Mais caro para a produção

Preço é definido por mercado regional,

Preço é definido por mercado externo,

não sendo vulnerável às mudanças

com grande dependência das mudanças

macro-econômicas

macro-econômicas

Manuseio geralmente realizado por
funcionário

Investimentos para o manuseio e
utilização (aquecedores, bombas
injetoras, etc.)

Produção depende de reposição

Maiores produtores estão em áreas de

florestal, projetos de manejo, etc.

permanente conflito

O Quadro 11 apresenta alguns aspectos ambientais, diferenciando os
combustíveis sólidos, dos líquidos e gasosos.

Quadro 11: Aspectos ambientais comparativos da biomassa e, óleos e gases
(GATTO et al, 2003; BOUBEL, 1994).
BIOMASSA
ÓLEOS E GASES
Combustível renovável

Combustível finito

Retira CO2 da atmosfera

Somente emite CO2 para a atmosfera

Produz cinzas na combustão

Inexistência de cinzas na combustão

Leis severas de proteção da origem do
combustível

Controles rígidos das emissões de gases

Imagem ecologicamente positiva para a

Causas de desastres e acidentes

empresa

ambientais
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O Quadro 12 apresenta alguns aspectos sociais, diferenciando os
combustíveis sólidos, dos líquidos e gasosos.
Quadro 12: Aspectos sociais comparativos da biomassa e, óleos e gases
(FELLENBEG, 1980).
BIOMASSA
ÓLEOS E GASES
Emprega intensivamente mão-de-obra

Pouca ou nenhuma mão-de-obra na

local

utilização do combustível

Empregos requerem menor qualificação,
e gera mais empregos em relação ao
investimento
Relação com agricultura e agroindústria
Recursos ficam na região

Emprego gerado custa altos
investimentos
Empresas globais são os grandes
produtores
Recursos não ficam na região

A comparação da biomassa com os óleos e gases, de uma forma geral
mostra pontos positivos e negativos para ambos os grupos de combustíveis.
A biomassa apresenta vantagens econômicas na aquisição do produto,
porém

diversas

dificuldades

técnicas

operacionais,

como

dificuldade

de

armazenamento devido ao grande volume e à alimentação da caldeira. Já os óleos e
gases, os quais são armazenados em recipientes compactos e alimentados de
forma automática, no entanto necessitam de maior investimento para o uso.
Socialmente, a utilização dos óleos e dos gases resulta em menor
empregabilidade, pois seus processos de manuseio e alimentação são praticamente
todos automatizados, enquanto a biomassa necessita de trabalho manual e o
operador não precisa de qualificação para a atividade. As atividades cm óleos e com
gases necessitam de investimento maior com treinamento ou contratação de
operadores dos equipamentos.
Ambientalmente, a produção e uso da biomassa se mostram vantajosos, por
ser um combustível renovável e se apresentar em grande quantidade. Além disso, a
produção de óleos e gases ocasiona a emissão de poluentes para a atmosfera. Em
contrapartida as emissões na queima dos óleos e gases são bem menores e com
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produção maior de energia, pelo fato de possuírem elevado poder calorífico. Já a
biomassa apresenta grande dificuldade de controle da combustão devido sua
heterogeneidade, emitindo maior concentração de poluentes para a atmosfera.
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CONCLUSÃO

As questões ambientais ligadas à poluição do ar, no Brasil ainda estão muito
incipientes. A falta de profissionais qualificados para o gerenciamento destas fontes
estacionárias de emissões atmosféricas, ou seja, fontes poluidoras, é notável e
evidente.
As caldeiras em diversas empresas são vistas com um mal necessário para
a produção, sem receber a atenção necessária para uma combustão eficiente com
menores emissões de gases.
Apesar dos aspectos vantajosos do uso de combustíveis líquidos e gasosos
(alta produção de energia, menor volume, menos emissões, etc.), o principal
combustível do país continua sendo a biomassa em decorrência de ser o mais
antigo e conhecido, e seu fornecimento ser garantido, já que, por exemplo, o gás
natural, de fácil combustão e sempre com bom desempenho, tem seu principal
fornecimento do exterior o que o torna incerto para as produções.
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APÊNDICE A – Dados das amostragens de emissões atmosféricas
realizadas nas caldeiras

Tabela 2: Amostragens da caldeira com briquete de combustível.
O2
Horário Ponto (%)
15:53:08
1
17,3
15:54:05
2
17,4
15:56:08
3
17,9
15:57:05
15:58:05
16:05:24
16:06:25
16:12:14

4
5
6
7
8

MÉDIAS

CO

CO2

3

NO2

NO

Nox

SO2

TAMB

TGASES

(ºC)

(ºC)

47
57
66

24
24
24

157
157
156

0

55

24

156

0
0
0
0

0
0
0
0

47
27
29
40

24
25
25
25

156
159
160
162

0,0

0,0

46,0

24,375

157,9

3

3

3

(mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm3)

(mg/Nm )

(%)

203
145
136

3,4
3,3
2,8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,3

117

3,4

0

0

17,3
17,7
18
18,8

134
383
183
247

3,4
3,1
2,8
1,9

0
0
0
0

17,7

193,5

3,0

0,0

Data execução: 02/06/2009

Oxigênio referencial: 11 %

Tabela 3: Amostragens da caldeira com cavaco de combustível.
O2
Horário Ponto
12:00:06
18,2
1
12:01:01
17,8
2
12:03:02
11
3
(%)

CO
3

CO2

NO

NO2

Nox

SO2

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

(mg/Nm )

(%)

2373
3763
1679

2,5
2,9
9,4

0
0
31

0
0
0

0
0
31

TAMB TGASES
(ºC)

(ºC)

115
201
49

23
23
23

131
135
169

12:04:02

4

11

671

9,3

23

0

23

29

24

182

12:05:01
12:06:02
12:07:04
12:08:04

5
6
7
8

12,4
13,3
17,5
6,8

787
1279
3445
2502

8
7,1
3,1
13,4

17
10
0
44

0
0
0
0

17
10
0
44

30
37
108
149

24
24
24
24

183
181
161
184

12:09:03

9

9,5

781

10,8

60

0

60

50

24

193

12:10:02
10
MÉDIAS

11,9
12,9

445
1772,5

8,5
7,5

41
22,6

0
0,0

41
22,6

35
80,3

24
23,7

190
170,9

Data execução: 27/05/2009

Oxigênio referencial: 11 %
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Tabela 4: Amostragens da caldeira com lenha de combustível.
O2
Horário Ponto
09:16:05
15,59
1
09:17:44
2
17,29
09:19:18
3
17,75
(%)

CO
3

CO2

NO2

NO
3

Nox
3

(%)

8818
3361
3448

4,38
3,01
2,63

162
192
142

5
7,3
7,1

167
199
149

9

17,81
18,2
18,21
17,95
18,11
18,4

3824
3511
4106
4659
4370
4961

2,58
2,26
2,26
2,47
2,34
2,11

127
134
193
142
143
118

6,1
6,9
6,9
7,6
8,1
8,9

09:30:55
10
MÉDIAS

17,87
17,7

5500
4655,8

2,53
2,7

147
150,0

7,4
7,1

09:21:06
09:22:40
09:24:16
09:25:52
09:27:32
09:29:07

4
5
6
7
8

Data execução: 20/08/2009

SO2
3

(mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm3)

(mg/Nm )

TAMB TGASES
(ºC)

(ºC)

0
296
142

18,6
19
19,4

253,7
244,9
233,5

133
141
200
150
151
127

23
0
110
40
0
0

20
19,8
19,2
20,2
19,7
20,1

210,5
209,3
193,9
186,4
194,7
173,5

154,4
157,1

0
61,1

20,3
19,6

188,7
208,9

Oxigênio referencial: 11 %

Tabela 5: Amostragens da caldeira com óleo de xisto de combustível.
Horário Ponto
11:27:18
1
11:28:48
2
3
11:30:18

(mg/Nm )

(%)

6,25
5,87
5,84

8
12
18

11,1
11,38
11,41

861
822
791

2,4
1,4
0,9

863,4
823,4
791,9

11:31:47
11:33:18
11:34:48
11:36:17
11:37:48
11:39:18

4
5
6
7
8
9

5,88
5,99
18,21
17,95
18,11
5,74

19
13
10
23
22
21

11,37
11,29
11,28
11,39
11,5
11,48

755
787
808
752
736
746

0
0
0
0
0
0

755
787
808
752
736
746

11:40:48
10
MÉDIAS

5,85
9,6

13
15,9

11,4
11,4

771
782,9

0
0,5

771
783,4

Data execução: 03/08/2009

NO

SO2

CO

(%)

3

CO2

NO2

O2

3

Nox
3

TAMB

TGASES

(ºC)

(ºC)

32
12
6

19,7
19,7
20,1

267,2
278,2
278,6

1178
1420
1455
1469
1474
1496

19,8
20,7
20,8
20,8
20,7
20,2

278,1
278,7
279
277,1
276,2
276,2

1519
20,9
1006,1 20,34

276,6
276,59

3

3

(mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm )

Oxigênio referencial: 3 %
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Tabela 6: Amostragens da caldeira com óleo diesel de combustível.
SO2

(%)

(mg/Nm )

(%)

5,88
5,54
5,56

1
0
1

11,16
11,41
11,4

245
246
245

0,5
0
0

245,5
246
245

5,4

1

11,52

247

0

9

5,33
5,33
5,28
5,32
5,31

0
0
0
0
1

11,57
11,57
11,6
11,58
11,58

247
248
248
245
247

14:31:35
10
MÉDIAS

5,27
5,4

0
0,4

11,61
11,5

247
246,5

Horário
14:18:08
14:19:34
14:21:05

Ponto
1
2
3

14:22:36

4
5
6
7
8

14:24:06
14:25:36
14:27:05
14:28:35
14:30:06

Data execução: 07/08/2009

NO

NOx

CO
3

CO2

NO2

O2

3

3

3

(mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm ) (mg/Nm3)

TAMB TGASES
(ºC)

(ºC)

0
0
0

21,9
21,8
22,2

216
223,8
226,6

247

0

22,3

228,5

0
0
0
0
0

247
248
248
245
247

0
0
0
0
1

22,5
23
23,3
23,6
23,6

229,5
229,1
230,4
231,8
233,1

0
0,1

247
246,6

0
0,1

23,7
22,8

234,5
228,3

Oxigênio referencial: 3 %

Tabela 7: Amostragens da caldeira com gás natural de combustível.
O2

CO

CO2

NO

NO2

NOx

Horário Ponto
16:34:29
1
16:35:36
2
16:36:32
3

(%)

(mg/Nm3)

13,8
13,2
13,1

3
3
3

4,1
4,4
4,5

0
6
3

5
0
0

5
6
3

16:37:47

4

13,3

15

4,4

9

0

16:38:41
16:39:33
16:40:38
16:41:34

5
6
7
8

13
13,3
13
13,1

23
15
8
14

4,6
4,4
4,6
4,5

6
6
12
12

16:42:35

9

12,8

19

4,7

16:48:53
10
MÉDIAS

13,9
13,3

10
11,3

4,1
4,4

Data execução: 12/05/2009

(%)

SO2

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

TAMB TGASES
(ºC)

(ºC)

187
160
151

33
33
33

207
304
322

9

148

33

329

0
0
0
0

6
6
12
12

130
128
117
118

33
33
33
33

333
333
333
335

9

0

9

101

33

282

0
6,3

5
1,0

5
7,3

102
134,2

33
33

179
295,7

Oxigênio referencial: 3 %
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Tabela 8: Amostragens da caldeira com GLP de combustível.
O2

CO

CO2

NO

NO2

NOx

Horário Ponto
09:33:28
1
09:34:35
2
09:35:32
3

(%)

(mg/Nm3)

9,8
9,5
9,7

79
102
102

6,4
6,6
6,4

63
65
64

7
3
3

70
68
67

09:36:31
09:37:34
09:38:38
09:39:37
09:40:34
09:41:34

9

9,6
9,8
9,8
9,9
9,7
9,7

101
105
119
118
114
106

6,5
6,4
6,4
6,4
6,5
6,4

64
65
63
65
62
73

3
3
3
3
3
0

09:42:37
10
MÉDIAS

9,6
9,7

123
106,9

6,5
6,5

70
65,4

0
2,8

4
5
6
7
8

Data de execução: 24/06/2009

(%)

SO2

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

TAMB TGASES
(ºC)

(ºC)

0
0
0

19
19
19

187
206
209

67
68
66
68
65
73

0
0
0
0
0
14

19
19
19
19
20
20

214
217
219
223
224
229

70
68,2

14
2,8

20
19,3

230
215,8

Oxigênio referencial: 3 %
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ANEXO A – Registros das medições de emissões atmosféricas

Figura 2: Registros da medição da combustão do briquete.
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Figura 3: Registros da medição da combustão do cavaco.
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Figura 4: Registros da medição da combustão da lenha.

68

Figura 5: Registros da medição da combustão da lenha
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Figura 6: Registros da medição da combustão de óleo de xisto.
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Figura 7: Registros da medição da combustão de óleo de xisto.
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Figura 8: Registros da medição da combustão de óleo diesel.
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Figura 9: Registros da medição da combustão de óleo diesel.
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Figura 10: Registros das medições de gás natural.
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Figura 11: Registros da medição de gás liquefeito de petróleo.

