Ao leitor

O capítulo 2 desta tese, assim como os apêndices nela citados são produtos de vasta
busca na literatura. Sempre é citada a fonte de referência. Algumas vezes, foram feitas
cópias integrais de pequenos trechos das obras citadas, uma vez que são conceitos, ou
ainda, textos originais tão bem escritos, compactos e claros, que não achei que valesse a
pena modificar. Ao mesmo tempo, acredito que valeu a pena transcrevê-los, ao invés de
simplesmente citá-los, para que o leitor tenha uma visão mais ampla e melhor base de
conhecimentos sobre os assuntos úteis para a compreensão deste trabalho, sem ter que
buscar diversas literaturas para pequenos trechos. Ainda assim, o leitor que queira se
aprofundar no assunto deve procurar a vasta literatura já existente, muito além da citada
na bibliografia deste trabalho. São de nossa responsabilidade e interpretação a tradução
dos textos cujos originais não são em português.
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Capítulo 2
Revisão bibliográfica
2.1. Introdução
“A revolução industrial iniciada no século XVIII nem de longe poderia prever que
em apenas cerca de 250 anos poderia se ter atingido a atual fase de desenvolvimento
tecnológico e científico. Porém, esta rápida industrialização e o aumento do consumo
causou sérios problemas ao meio ambiente. Atualmente, a poluição do ar, água, solos, a
contaminação de alimentos e o volume de resíduos sólidos são suas maiores heranças e
afetam grandemente a saúde da população e o meio ambiente” (Assunção, 1999).
2.2. Aspectos históricos
Lendo os antigos exemplares da década de 70 do Journal of the Air Pollution
Control Association, percebe-se que foi no final da década de 50 e no início da década 60
em que a população começou a acordar perante o problema da poluição do ar. (Harrington,
1974). Naquela época, a análise sobre este problema era clara: para que o problema do
controle da poluição do ar pudesse ser abordado de maneira adequada, eram necessários
dados da natureza e fonte dos poluentes, conhecimento sobre seus efeitos, habilidade para
controle desses poluentes, de forma que fossem economicamente viáveis.
Segundo Harrigton, até 1974, passaram-se cinco anos de progresso considerável,
porém apenas foi tocada a superfície do problema.
Quanto à emissão e controle de material particulado, em 1974, se questionava se ao
controlar a emissão mássica de particulados para um nível específico, isto garantia a
proteção adequada à saúde pública e bem estar geral. Além disto, já existia tecnologia
conhecida para controlar as emissões de material particulado nas faixas de emissões
permitidas. Naquela época, dentre outros fatores, se discutia a importância do tamanho do
material particulado. Partículas grandes (maiores que 5 microns) constituíam a maior
fração da maioria das fontes de emissão.
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Em geral, as partículas grandes constituem um problema de bem estar contribuindo
para formando plumas que absorvem luz, porém não são o principal problema de saúde,
uma vez que decantam facilmente. Além disso, são mais facilmente lavadas pelas chuvas, e
não tem habilidade para penetrar no sistema respiratório. De longe, o principal problema da
poluição do ar por material particulado são as partículas finas. Os custos dos equipamentos
são, em geral, mais elevados conforme a melhor eficiência destes para controle.
Daquela época, já havia muitas razões pelas quais partículas finas, definidas como
sólidas ou líquidas aéreas originadas de aerossóis, com menos que três microns de
diâmetro, eram uma das mais importantes formas de poluição do ar. Partículas finas passam
pelos equipamentos de controle de poluição do ar com eficiência de coleta muito menor, se
comparado às partículas grandes. Partículas finas são perigosas para a saúde porque podem
penetrar profundamente nos pulmões. As propriedades físicas e químicas das partículas
podem agravar ainda mais a situação. Devido à grande área superficial, algumas partículas
servem como meio de transporte para poluentes gasosos, tanto adsorvidos quanto que
reagiram com o material particulado, e podem produzir efeitos sinergéticos para a saúde
humana. Muitas partículas finas são materiais metálicos e alguns desses são altamente
quimicamente e cataliticamente ativos. Porque certos metais podem ser solúveis na
secreção respiratória, as propriedades tóxicas destas substâncias podem ser manifestadas
nos pulmões ou vias aéreas ou podem ser translocadas para outros órgãos. Vanádio e
chumbo são exemplos destes metais. É necessário também considerar a toxidade do que se
encontra no interior do material particulado. (Harrigton, 1974).
2.2.1. Eventos de graves conseqüências de poluição do ar
“Vários

eventos de graves consequências, ocorridos principalmente neste século,

demonstraram que a poluição do ar constitui-se numa ameaça grave à saúde pública. Tais
eventos, denominados de episódios agudos de poluição do ar, caracterizam-se pela
pequena duração, de minutos a alguns dias, e por provocarem consequências graves.
Muitos destes episódios ocorreram devido à permanência de condições desfavoráveis à
dispersão dos poluentes por vários dias, como inversão térmica, ausência de chuvas,
ventos calmos, aliados à emissão continuada de poluentes e topografia desfavorável (um
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vale, por exemplo). Alguns destes episódios ocasionaram a morte de centenas e até
milhares de pessoas, como descrito a seguir:
•

Vale do Meuse – Bélgica - 1 a 5 de dezembro de 1930 – 60 mortes em episódio com
duração de 5 dias, com ocorrência de inversão térmica e ausência de ventos, em
região com indústrias metalúrgicas.

•

Donora – Pensilvânia (USA) - 26 a 31 de outubro de 1948 - Morte de 18 pessoas e
adoecimento de cerca de 5000 pessoas, por ocorrência de inversão térmica e calmaria
por 5 dias em região com indústrias metalúrgicas e indústrias químicas.

•

Los Angeles (USA) - década de 40 – Nessa década ocorreram os principais smogs
(smog = smoke (fumaça) + fog (neblina)) fotoquímicos na região de Los Angeles,
devido à reação de certos poluentes na atmosfera, formando principalmente ozônio. A
principal causa desta poluição são os veículos automotores, em especial os carros a
gasolina, cujos poluentes reagem na atmosfera, em presença de luz solar, e de
condições desfavoráveis à dispersão dos poluentes (inversão térmica, calmaria a
topografia adversa). Deve-se ressaltar que naquela época já eram colocados no
mercado dos EUA mais de 4 milhões de veículos por ano, sendo Los Angeles a de
maior densidade de veículos por habitante.

•

Poza Rica – México – 24 de novembro de 1950 – Episódio com duração de 25 minutos,
ocasionando a morte de 22 pessoas e 320 hospitalizações de pessoas acometidas de
doenças respiratórias e nervosas.

•

Bauru – Estado de São Paulo – agosto de 1952 – Este episódio teve como consequência
9 óbitos e 150 casos de doença respiratória aguda do tipo obstrutivo. A causa foi o
lançamento, na atmosfera, de poeira de processamento de mamona (Ricinus
Communis) por uma indústria local. Houve, nessa época, uma reprodução
experimental das crises respiratórias no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP. A paralisação do processo industrial resolveu o problema.

•

Londres - Inglaterra – 1952, 1957 e 1962 - Em dezembro de 1952 ocorreu um episódio
com duração de cinco dias, tendo como consequência a ocorrência de cerca de 4000
mortes em excesso, em relação à taxa de mortalidade normal da cidade. As mortes
ocorreram principalmente na faixa etária dos idosos. Este episódio é um exemplo
clássico, que ocorreu devido à presença de altas concentrações de fumaça (material
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particulado) e dióxido de enxofre na atmosfera, e também devido à presença de
condições meteorológicas desfavoráveis, tais como inversão térmica, calmaria e
neblina (fog), dando origem ao termo smog. Outros episódios agudos ocorreram em
Londres, nesse mesmo ano, ocasionando a morte de centenas de pessoas. Em 1957 um
episódio ocasionou a morte de 800 pessoas e em 1962 outro episódio resultou na morte
de 700 pessoas.
•

New York – USA – 24 a 30 de novembro de 1966 – Episódio com ocorrência de 168
mortes.

•

Tóquio – Japão - início da década de 70 - Várias situações sérias de poluição do ar
ocorreram em Tóquio, fazendo com que a população reclamasse providências das
autoridades, inclusive com manifestações com máscaras anti-gases.

•

São Paulo – Capital – 1972 - Ocorre o primeiro smog fotoquímico de que se têm
notícia na cidade de São Paulo, provocado principalmente por emissões de veículos,
inversão térmica e ausência de ventos e de chuvas. A cidade ficou coberta por uma
densa névoa.

•

Santo André – São Paulo – 1976 – Episódio crítico de poluição do ar ocorrido na
cidade de Santo André, região do ABC, que perdurou por uma semana, ocasionado
pela ocorrência de inversão térmica, ausência de vento e de chuva, aliadas à presença
de altas concentrações de dióxido de enxofre e material particulado emitidos pelas
indústrias da região, em especial as siderúrgicas e fundições. Não se tem informações
sobre possíveis mortes ocasionadas pelo episódio, mas foi verificado, na ocasião, um
aumento significativo de hospitalizações no período, principalmente por doenças e
problemas respiratórios.

•

Cubatão – São Paulo – década de 80 – Parque industrial de grande porte registra altos
níveis de poluição de ar, principalmente material particulado. O estado de atenção vira
rotina, chegando, muitas vezes, ao estado de alerta e, algumas vezes, ao estado de
emergência.

(...)
•

Bhopal – Índia – março de 1984 - Em 12 de março de 1984 ocorreu o acidente de
Bhopal, onde houve a liberação acidental de isocianato de metila, resultando na morte
de 2000 pessoas.
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•

Cidade do México - janeiro-feveiro de 1987 – Poluição do ar severa na Cidade do
México, provocada por emissão de veículos e condições meteorológicas desfavoráveis
que, entre outras consequências, ocasionou a morte de milhares de pássaros.
Os episódios citados intensificaram a procura de soluções. A Inglaterra é um exemplo

disto. Após os episódios agudos de 1952, em Londres, as autoridades iniciaram um intenso
programa de controle, sendo que, em 1956, foi promulgada a primeira Lei do Ar Limpo
naquele país. Pela ação intensiva desenvolvida, a poluição de Londres foi reduzida para
menos da metade, num período de 10 anos, a partir de 1958. Nos Estados Unidos da
América a primeira Lei do Ar Limpo data de 1955.
No Japão, a poluição do ar começou a crescer bastante na década de 60, sendo
que, no início da década de 70, ela se apresentava de maneira ostensiva, principalmente
em Tóquio. O Japão, no entanto, agiu rapidamente para controlar essa poluição e o fez
com sucesso, estando hoje com a qualidade do ar aceitável e ostenta atualmente uma
tecnologia altamente desenvolvida no campo.
No Brasil, o problema surgiu na década de 60, na região do ABC, pela sua rápida
industrialização, principalmente em função da implantação da indústria automobilística
naquela área. Na década de 70, a poluição do ar aparece em várias regiões do Brasil,
principalmente nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Porto Alegre, sendo então criados vários organismos para cuidar do assunto. Em 14.08.75
foi promulgada a primeira lei federal com vistas ao controle da poluição industrial
(Decreto-Lei 1413). Em 31.05.76 o Governo do Estado de São Paulo aprovou sua primeira
Lei Estadual de Controle da Poluição (Lei 997). Em 1981 a Lei 6938 estabeleceu a
estrutura e as regras gerais da política ambiental brasileira, criado o CONAMA –
Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão normativo e deliberativo em relação aos
grandes problemas nacionais. Em 22.02.1989 foi criado o IBAMA – Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, vinculado ao Ministério do Interior,
extinguindo-se a SEMA. Em março de 1990, foi criada a Secretaria Nacional de Meio
Ambiente, ligada diretamente à Presidência da República, que se transformou em
Ministério do Meio Ambiente em 19/11/92, ficando o IBAMA com a função de órgão
executivo da política ambiental brasileira.
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A década de 80 foi marcada por vários fatos importantes em relação à questão
ambiental, tanto no aspecto positivo como negativo. No aspecto negativo podem ser
citados o problema de Cubatão, o acidente de Bhopal na Índia, a ocorrência de smogs em
várias partes do mundo, como cidade do México, Berlim, Santiago do Chile, além do
crescimento da poluição no Brasil; a ocorrência de chuvas ácidas em várias partes do
Globo, em especial na costa leste dos EUA e em vários países da Europa; o desmatamento
e as queimadas da Amazônia; o crescimento do problema do efeito estufa e a depleção da
camada de ozônio da estratosfera.
No aspecto positivo, houve, em nível mundial, uma maior preocupação com o
problema da poluição. Por parte da ONU – Organização das Nações Unidas, foi realizada
a reunião de Montreal – Canadá, em 1987, que resultou no Protocolo de Montreal, que
fixa metas para a redução da emissão de gases destruidores da camada de ozônio. No
Brasil ocorreu maior conscientização e participação da comunidade no processo e o
desenvolvimento de corpo técnico e infra-estrutura laboratorial capacitados a lidar com o
assunto, aliados ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias para a solução do
problema. Dentre outros fatores, também podem ser citados: a melhoria das condições
ambientais de Cubatão; a maior participação da área médica em estudos toxicológicos e
epidemológicos de efeitos da poluição; o início de estudos de efeitos da poluição na
vegetação; a existência de legislação que se compara às melhores do mundo; a
conscientização, cada vez maior, dos empresários quanto à necessidade de controlar a
poluição; existência, atualmente, de organismos de controle de poluição em praticamente
todos os Estados brasileiros e, finalmente, a participação cada vez maior da sociedade
civil organizada na luta pela preservação ambiental que, eliminados os excessos e os
interesses menores, são de fundamental importância para que as ações ambientais reflitam
o pensamento da sociedade.
A ocorrência de catástrofes ambientais e a consciência crescente de que o meio
ambiente é questão de sobrevivência despertaram a necessidade de se avaliar e minimizar,
mediante as tecnologias disponíveis para tal, o impacto ecológico da atividade industrial.
No final da década de 70 e início de 80 surgiu o consenso de que grande parte das
agressões ao meio ambiente provinha do processamento inadequado de resíduos
industriais. Tal fato determinou, na maior parte dos países, o aparecimento de um
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verdadeiro arsenal de regras, leis e mecanismos de controle visando o correto tratamento
de resíduos. A consequência do aparecimento de todo este corpo regulamentar foi a
substituição dos métodos tradicionais de processamento por outros, tais como a
minimização de resíduos no local de sua geração, a reutilização e a incineração.”
(Assunção, 2000).
2.3. Poluente atmosférico - Definição e classificação
“Poluente atmosférico é qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa e de
energia que, presente na atmosfera, pode torná-la poluída. Os poluentes atmosféricos
podem ser classificados inicialmente em função do estado físico, em dois grupos: material
particulado; gases e vapores.
De acordo com a sua origem, os poluentes podem ser classificados em poluentes
primários, emitidos já na forma de poluentes, e os poluentes secundários, que são
formados na atmosfera por reações químicas ou mesmo fotoquímicas como é o caso da
formação de ozônio no smog fotoquímico.
Os poluentes podem também ser classificados, segundo a classe química, em
orgânicos e inorgânicos.
•

Gases e vapores – são poluentes na forma molecular, como por exemplo, o dióxido de
enxofre, o monóxido de carbono, o ozônio, os óxidos nitrosos e os vapores orgânicos
em geral.

•

Material particulado – as partículas sólidas ou líquidas emitidas por fontes de poluição
do ar ou mesmo aquelas formadas na atmosfera, como as partículas de sulfatos, são
denominadas de material particulado e, quando dispersas no ar, formam os chamados
aerossóis. As partículas de maior interesse para a saúde pública são as chamadas
partículas respiráveis, ou seja, com diâmetro menor que 10 micrômetros (1 micrômetro
é igual a um milionésimo do metro). O material particulado pode ser classificado,
segundo método de formação, em:
•

Poeiras – poeira de cimento, poeira de amianto, poeira de algodão, poeira de
rua.
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•

Fumos - fumos de chumbo, fumos de alumínio, fumos de zinco, fumos de cloreto
de amônia.

•

Fumaça – partículas de combustão de combustíveis fósseis, materiais asfálticos
ou madeira, contém fuligem, partículas líquidas e, no caso de madeira e carvão,
uma fração mineral (cinzas).

•

Névoas – partículas líquidas.” (Assunção, 2000)

O material particulado também pode ser classificado em duas classes, baseado em
suas origens (Harrington, 1974):

•

Primária: os quais são emitidos ou imediatamente condensados como partículas de uma
fonte específica.

•

Secundária: os materiais particulado são produtos de reações na atmosfera. Água é uma
exceção como poluente atmosférico (não é poluente), exceto quando é criado como
fumaça de gelo propositalmente pela ação do homem. Ozônio: um exemplo atual de
poluente secundário => Apêndice A.

2.4. Efeitos da poluição do ar
“Os efeitos da poluição do ar se caracterizam pela alteração de condições
consideradas normais e pelo aumento de problemas já existentes. Os efeitos podem ocorrer
em nível local, regional e global.
Estes efeitos podem se manifestar na saúde, no bem estar da população, na
vegetação e na fauna, sobre os materiais, sobre as propriedades da atmosfera pela
redução da visibilidade, alteração da acidez das águas da chuva (chuva ácida), aumento
da temperatura da Terra (efeito estufa) e modificação da intensidade da radiação solar
(aumento da radiação ultravioleta, causado pela depleção da camada de ozônio), etc”
(Assunção, 2000).
“As quantidades emitidas de CO2 começaram a se constituir em parâmetro
importante dos processos de combustão, uma vez que o gás é um dos responsáveis pelo
efeito estufa. No protocolo de Kyoto, a União Européia concordou em reduzir suas
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emissões de CO2 em 8% até 2008-2012, medidas com referência ao valor de 1990
(European Environment Agency, 1999). Ao Brasil, por sua condição de país em
desenvolvimento, não foram solicitadas medidas para reduzir suas emissões do gás “
(Carvalho, 2001).
Efeitos dos poluentes atmosféricos relacionados principalmente à saúde =>
Apêndice B.
2.5. Dioxinas e furanos - a nova exigência do CONAMA 316
Dioxinas e furanos, cujas emissões já são controladas em boa parte do mundo, estão
começando a ser controladas em processos de incineração no Brasil. Através do CONAMA
n°316 de 29 de outubro de 2002 – “Dispõe sobre procedimentos e critérios para o
funcionamento de tratamento térmico de resíduos”, os sistemas de tratamento térmico de
resíduos devem passar a controlar a emissão de dioxinas e furanos para 0,50ng/Nm3 , base
seca, corrigido para 12% de O2.
A figura 2.1 ilustra esquematicamente as moléculas de dioxinas e furanos. Os
números indicam as possíveis posições para o cloro nos anéis benzênicos.
Isômeros, congêneres, toxidade, formação de dioxinas => Apêndice C.
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Figura 2.1 – Moléculas de dibenzodioxina e dibenzofurano, respectivamente.
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2.6. Dispersão dos poluentes na atmosfera (Assunção, 2000)

“Os poluentes lançados na atmosfera sofrem o efeito de processos complexos,
sujeitos à vários fatores, que determinam a concentração do poluente no tempo e no
espaço. Assim, a mesma emissão, sob as mesmas condições de lançamento no ar, pode
produzir concentrações diferentes num mesmo local, dependendo das condições
meteorológicas presentes. Os fatores meteorológicos que influenciam o fenômeno são,
principalmente, a velocidade e a direção dos ventos, o perfil vertical de temperatura, a
umidade do ar, a intensidade da radiação solar e o regime de chuvas.
A topografia da região exerce papel importante no comportamento dos poluentes
na atmosfera. Fundos de vale são locais propícios para o aprisionamento dos poluentes,
principalmente quando da ocorrência das inversões térmicas, que impedem a subida dos
poluentes, transformando esses locais em verdadeiras câmaras de concentração e de
reação, sobretudo na ocorrência do smog fotoquímico. A reatividade dos poluentes é
importante para suas condições de transformações no ar.
As chuvas influenciam a qualidade do ar de maneira acentuada, sendo um
importante agente de autodepuração da atmosfera, principalmente em relação às
partículas presentes na atmosfera, bem como aos gases solúveis ou reativos com a água.
Não se deve esquecer, no entanto, que a lavagem da atmosfera significa a transposição dos
poluentes para o solo e águas superficiais, podendo ocasionar efeitos deletérios, em
especial as águas de chuva consideradas ácidas ( “chuvas ácidas”).
A turbulência da atmosfera exerce um papel importante no transporte e difusão e
consequente diluição da poluição no ar. A movimentação dos poluentes na horizontal é
determinada pela turbulência mecânica provocada pelo vento na sua instabilidade
direcional e de velocidade, associada às características topográficas da região. A
movimentação na vertical pode ser atribuída à turbulência térmica resultante de parcelas
de ar aquecido que ascende da superfície terrestre, sendo substituídas pelo ar mais frio em
sentido descendente.
As condições para a ocorrência de instabilidade são alta radiação solar e ventos de
baixa velocidade. A estabilidade ocorre na ausência de radiação solar, ausência de nuvens
e ventos leves. Céu nublado ou ventos fortes caracterizam a condição neutra da atmosfera.
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Quanto mais estável a atmosfera, menor será a diluição e o transporte dos poluentes na
atmosfera, contribuindo para a poluição do ar.
É comum observarem-se diferentes formatos das plumas (“fumaça”) que saem de
uma chaminé, mesmo para a mesma condição de emissão. Isso se deve às várias condições
de estabilidade da atmosfera. Os movimentos verticais de massas de ar dependem
fundamentalmente do perfil vertical de temperatura, ou seja, da variação da temperatura
do ar com a altitude. Ar seco resfria-se à taxa de 1 °C para cada 100m de subida na
atmosfera (taxa adiabática seca). Quando a temperatura do ar aumenta com a altitude,
diz-se que há inversão térmica, fenômeno este de origem natural e não em decorrência da
poluição do ar.”
2.7. Aspectos gerais da incineração
2.7.1. Definições
“Segundo o Novo Dicionário Aurélio, incinerar é o” ato ou efeito de queimar até
reduzir à cinzas”. Tecnicamente, a incineração também pode ser definida como a
“destruição térmica de orgânicos através da combustão, ou seja, a oxidação à altas
temperaturas”. No âmbito do gerenciamento de resíduos sólidos, a incineração é
considerada um “tratamento térmico efetuado em resíduos, onde ocorre redução mássica
(75%) e volumétrica (90 %), podendo ser utilizada para geração de energia”. Segundo a
norma ABNT NBR 11175, de julho 1990, o incinerador é “qualquer dispositivo, aparato,
equipamento ou estrutura utilizada para a oxidação à alta temperatura que destrói ou
reduz o volume ou recupera materiais ou substâncias”.” (Dempsey e Oppelt, 1999).
A incineração constitui hoje um recurso largamente empregado no tratamento de
resíduos, tendo em vista a alta eficiência de destruição e aplicabilidade para um grande
espectro de produtos terminais. Tal fato exige que o projeto de um incinerador seja o
resultado de uma criteriosa atividade de engenharia que garanta máxima eficiência e
mínima interferência com os mecanismos ecológicos. A norma ABNT NBR 11175, de
julho de 1990, “Incineração de resíduos sólidos perigosos – padrões de desempenho” fixa
as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de resíduos sólidos
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perigosos,

exceto

aqueles

assim

classificados

apenas

por

patogenicidade

ou

inflamabilidade.
A eficiência de destruição e remoção – Ed, pela norma ABNT NBR 11175, é
calculada pela seguinte fórmula:

Ed =

C PCOPentrada − C PCOPsaída
*100 (2.1)
C PCOPentrada

onde : Ed = eficiência de destruição e remoção
CPCOPentrada = taxa de alimentação de PCOP na entrada do resíduo (kg/h)
CPCOPsaída = taxa de saída de PCOP medida na chaminé (kg/h)
PCOP é o Principal Composto Orgânico Perigoso.
Praticamente quase todo o tipo de resíduo é passível de incineração (há exceções,
sendo exemplo explosivos), desde aqueles com alto teor de compostos orgânicos até os que
os possuem em pequenas quantidades. Sabe-se, por exemplo, que significativas quantidades
de água contaminada são hoje incineradas nos Estados Unidos. O processo, em termos
esquemáticos, consiste da decomposição térmica à alta temperatura visando a destruição da
fração orgânica, com a consequente redução de volumes estocados. A norma ABNT NBR
10.004 – “Resíduos Perigosos”, de setembro de 1987, classifica os resíduos sólidos quanto
aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que estes resíduos
possam ter manuseio e destinação adequados. Vale ainda citar as normas ABNT NBR
10.007 – “Amostragem de resíduos – Procedimento” e a ABNT NBR 12.988 – setembro de
1993 – “Líquidos livres – Verificação em amostra de resíduos”. Esta norma é interessante
pois normaliza procedimento, através de funil e proveta, para verificar se há ou não líquido
na amostra.
2.7.2. Tipos de incineradores

Os incineradores podem ser classificados em função do tipo de resíduo que
incineram: podem ser incineradores hospitalares, incinerando resíduos de serviço de saúde;
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incineradores de resíduos sólidos urbanos, ou ainda incineradores de resíduos industriais
perigosos.
Para incineradores de resíduos industriais perigosos, pode-se classificar os
incineradores em:
- Incinerador com forno rotativo,
- Incinerador de câmaras múltiplas,
- Incinerador de leito fluidizado,
- Injeção líquida,
- Plasma e outros.
Para descrição de cada tipo de incinerador => Apêndice D.

A tabela 2.1 mostra a aplicabilidade dos principais tipos de incineradores para as
várias formas físicas de resíduos.
Tabela 2.1 - Aplicabilidade dos principais tipos de incineradores para as várias
formas físicas de resíduos (Dempsey e Oppelt, 1999).
Sólidos
Granulares, homogêneo
Irregular, bruto (pellets,etc.)
Baixo ponto de fusão (alcatrões, etc.)
Compostos orgânicos com constituintes de cinza fundíveis
Material não preparado, volumoso, material a granel
Gases
Vapores orgânicos
Líquidos
Resíduos aquosos com alta carga de orgânicos
Líquidos orgânicos
Sólidos /Líquidos
Resíduo contendo compostos aromáticos halogenados
(mínimo de 1204°C)
Lodo aquoso orgânico

Injeção Forno Câmara Leito
líquida rotativo fixa
fluidizado
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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2.8. Alguns parâmetros importantes para a boa qualidade da combustão
2.8.1. Tempo de residência

O tempo de residência médio (TR) dos gases dentro do incinerador é parâmetro
fundamental de projeto, tendo em vista que as diversas reações químicas requerem tempo
para a conclusão. O valor médio deste parâmetro é:

TR =

V
o

q

=

Vρ
o

(2.2)

M total

onde:
V é o volume da câmara
o

q é a vazão volumétrica média dos gases dentro do incinerador
ρ é a densidade média dos gases
o

M total é a vazão mássica total média dos gases de combustão

2.8.2. Dimensões da câmara

“Uma relação comprimento/diâmetro interno entre 2,5 e 4,0 é razoável para uma
câmara cilíndrica de incineração” (Bonner et al, 1981 em Carvalho, 2001).
2.8.3. Turbulência

“Recomenda-se que o regime de escoamento no interior da câmara cilíndrica seja
turbulento, com número de Reynolds, Re, superior a 5000” (Bonner et al, 1981 em
Carvalho, 2001). O número de Reynolds é dado por:

20

0

4 mtotal
ρvD
ρvA
Re =
=
=
(2.3)
π
πµ
D
µ
µ D
4

onde:
ρ = densidade do gás
v = velocidade média do gás
µ = viscosidade do gás
mtot = vazão mássica do gás
D = diâmetro da câmara
A = área da seção reta da câmara
Um valor aproximado da viscosidade do gás de combustão é 0,045
centipoise. Caso se queira obter um valor mais preciso, pode-se utilizar a seguinte
fórmula (Perry e Chilton, 1973):

∑X µ M
=
∑X M
i

µ mistura

i

1/ 2
i

i

i

1/ 2
i

(2.4)

i

onde:
Xi = fração molar de cada componente do gás
µi = viscosidade individual de cada componente do gás
Mi = massa molecular individual de cada componente do gás
A bibliografia citada possui apêndice com a viscosidade a altas temperaturas.
Alguns outros conceitos interessantes: temperatura adiabática da chama; velocidade
de chama; estabilização de chamas; a zona luminosa; teoria de Mallard e Lê Chatelier
para a velocidade de chama => Apêndice E.
Fuligem e Coque => Apêndice F.
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2.9. Excesso de ar

O excesso de ar é um parâmetro importante na qualidade da queima de resíduos. Ele
é estudado na família de testes TO2 (seção 3.2.1.3).
“Em aplicações industriais, excesso de ar é quase sempre necessário para
completar o processo de combustão. Para combustíveis gasosos, fornece-se um excesso de
ar em torno de 1 a 2 %, enquanto que, para combustíveis líquidos, entre 5 e 10 %. Para
combustíveis sólidos, como carvão não pulverizado, o excesso de ar pode chegar a 25%
(Gill et al., 1987 em Carvalho, 2001). Em processos de incineração é comum trabalhar
com excessos de ar acima de 100% (Dempsey e Oppelt, 1993 em Carvalho, 2001).
Em aplicações de propulsão, não se fala em excesso de ar, primeiro porque o
oxidante, a não ser em estato reatores, não é o ar e segundo porque usualmente não se
trabalha com excesso de oxidante (Carvalho e Ferreira , 1995 em Carvalho, 2001).
Três parâmetros usados com frequência para representar a quantidade de ar
requerida na combustão de um dado combustível são a razão ar-combustível, a razão
combustível-ar, e a razão de equivalência (R). A razão ar-combustível é definida como a
razão em massa entre o ar fornecido e o combustível. A razão combustível-ar é a recíproca
da razão ar-combustível. Essas duas quantidades também são definidas em base molar.
Cada uma delas em base mássica pode ser transformada em base molar simplesmente
multiplicando ou dividindo pela razão entre as massas moleculares de combustível e ar.
A razão de equivalência R é definida como a razão entre o número de átomos de
oxigênio presentes na reação estequiométrica e o número real de átomos de oxigênio na
reação. Deve-se observar que a definição da razão de equivalência considera o oxigênio
que pode estar presente em alguns combustíveis. Assim, um valor R<1 (combustão pobre)
representa um processo de combustão com menos combustível (ou mais ar) que no caso
estequiométrico. De outra maneira, um valor R>1 indica combustão rica.
Finalmente, um excesso de ar genérico α, é a relação entre a vazão real e a vazão
estequiométrica de ar.
Com excesso de ar, há sobra de oxigênio nos produtos de combustão. O coeficiente
do oxigênio corresponde à diferença entre a quantidade disponível e a quantidade
requerida pela estequiometria.” (Carvalho, 2001).
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2.9.1. Excesso de ar em trabalhos com combustíveis ultraviscosos (IPT, 2002)

“A quantificação da influência dos parâmetros que afetam a queima de
combustíveis ultraviscosos foi objeto de vários trabalhos reportados em literatura. Deles se
conclui que, mesmo para óleos ”pesados” com razoável similaridade, existem divergências
quanto à intensidade da influência da maioria das variáveis operacionais. No caso
específico do parâmetro “excesso de ar”, observa-se alguma concordância:
1. Desde excessos de ar relativamente baixos até a condição de queima estequiométrica,
pequenas variações no excesso implicam em grandes variações na taxa de emissão de
material particulado, sendo a derivada desta função crescente à medida que o excesso
de ar se aproxima de zero.
2. A partir de um dado excesso de ar, relativamente alto, acréscimos adicionais implicam
no aumento da taxa de emissão de material particulado, tendo as funções derivadas
aproximadamente constantes.
3. Existe uma faixa de excessos de ar, compreendida entre os genericamente denominados
“alto” e “baixo”, em que o excesso de ar tem pouca influência na taxa de emissão de
material particulado.

A curva que expressa a correlação entre as duas variáveis em questão, segundo
esses trabalhos, tem a forma apresentada na figura 2.2. A localização das fronteiras
pontilhadas, os valores das taxas de emissão de material particulado e as inclinações da
curva dependem das propriedades do combustível, das características do equipamento de
combustão e das demais variáveis operacionais. Observa-se, mais uma vez, que os
ultraviscosos são bem mais “pesados” que os combustíveis utilizados nos trabalhos
estudados em IPT, 2002 e, portanto, não está dado que para eles a função de correlação
entre excesso de ar e emissão de material particulado tenha comportamento semelhante.”
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Figura 2.2 – Taxa de emissão de material particulado versus excesso de ar (IPT, 2002).
2.9.2. Coeficiente de ar primário

“Quanto maior o coeficiente de ar primário, mais oxidante o ambiente em torno
das gotas, maior o ritmo de pirólise e, portanto, menor a emissão de coque”. (Carvalho,
2001)
2.9.3. Coeficiente de ar total

“O aumento do coeficiente de ar total, para valores acima de 1, reduz a emissão de
coque, sobretudo pelo aumento da velocidade das reações heterogêneas de consumo das
partículas de coque formadas; no entanto, a partir de um dado excesso,

o efeito

estequiométrico começa a ser compensado pela diminuição das temperaturas ao longo da
câmara de combustão, fazendo com que a emissão de coque aumente.” (Carvalho, 2001)
2.9.4. Modelos de oxigênio limitante, reação limitante e extinção da chama

São três modos de combustão (Figura 2.3), dependendo do excesso de ar. Quando a
taxa de ar é pequena: o controle é feito por “combustão limitada pelo oxigênio”. Quando a
taxa de ar aumenta, a velocidade de propagação da chama aumenta, porém a velocidade de
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propagação da chama é limitada pela taxa de reação do combustível (“combustão limitada
pela reação”). Quando o excesso de ar é grande ocorre resfriamento por convecção e acaba

Desprendimento de calor/taxa de
transferência de calor

com a chama (“extinção por convecção”) (Shin e Choi, 2000).

desprendimento de calor de combustão = calor da
reação em cadeia – calor de reação da fase gasosa

aquecimento por convecção
ponto de extinção
O2 limitante
reação
limitante

extinção
por
convecção

Taxa de ar de alimentação

Figura 2.3 – Efeito da taxa de alimentação do ar na combustão de um leito (Shin e
Choi, 2000).

Se o calor fornecido à reação é abaixo do valor crítico mínimo, também pode
ocorrer da combustão ser incompleta, gerando problemas de emissão, inclusive de dioxinas
e furanos (Chen e Chen, 2001).
2.9.5. Tamanho de partícula e PCI do resíduo

“Resíduos com PCI menores precisam de maior cuidado na alimentação do ar. Isto
é particularmente verdade com partículas menores, porque o resfriamento por convecção
pode resfriar facilmente a chama de partículas menores. Portanto, combustíveis com
maiores valores de PCI podem queimar com taxas de alimentação de ar (excesso de ar)
maiores”. (Carvalho, 2001)
“A máxima velocidade de chama também é influenciada pelo tamanho da partícula.
Os efeitos do tamanho de partícula são relacionados com a área superficial não apenas
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devido à transferência de massa e calor entre as fases sólida e gasosa, porém também
devido à área de oxidação dos produtos intermediários de reação”. (Carvalho, 2001)
2.10. Intervalo de tempo de alimentação

“Conforme ocorre aumento do intervalo entre duas alimentações de resíduo, se o
intervalo começa a ficar longo, ocorre também inicial resfriamento da temperatura de
dentro da fornalha, podendo haver picos de altas temperaturas, devido instabilidade da
chama.” (Shin e Choi, 2000, tradução nossa). É necessário sistema de alimentação
automatizado e adequado para alimentação contínua. O intervalo de tempo de alimentação
também é função da forma como são embalados os resíduos, sendo que o que ocorre em
geral em incineradores industriais é a alimentação de resíduos em regime semi-contínuo. O
ponto ótimo de intervalo de tempo de alimentação para a Unidade de Incineração de
Resíduos da Clariant é estudado, dado um conjunto de resíduos. (seção 3.2.1).
2.11. Mecanismos da combustão

Uma combustão eficiente é um passo crucial para otimizar a operação de um
incinerador visando minimizar o controle de emissões. Entretanto, os resíduos incinerados
são heterogêneos em composição e também no formato geométrico e tamanho. Esta é uma
das razões para oscilações de processo durante a operação dos atuais incineradores (Shin e
Choi, 2000).
2.11.1. Modelo físico de combustão de uma gota

É interessante conhecer o modelo físico de combustão uma gota, pois é a teoria
deste modelo que explica o porquê da melhoria da queima quando se pulveriza resíduo
líquido, ao invés deste ser incinerado em barricas, mesmo em pequenas quantidades
(Capítulo 4).
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“A descrição sumária, aqui apresentada, considera uma gota de líquido sozinha,
deslocando-se no interior de uma câmara de combustão, desprezando o efeito da presença
das gotas vizinhas que constituem a névoa lançada pelo queimador no interior da câmara
de combustão.
A gota ao ser lançada pelo bico nebulizador no interior da câmara de combustão,
(Figura 2.4), é aquecida por convecção com o meio e por radiação da frente de chama, o
que propicia a evaporação formando-se, à sua volta, uma camada de mistura ar-vapor do
líquido-gases de combustão” (IPT, 2002)

fuligem

Figura 2.4 – Mecanismo de combustão de uma gota (IPT, 2002).
“A medida que a gota se desloca no interior da câmara, a temperatura do meio vai
aumentando até um ponto no qual a camada de mistura que envolve a partícula tem
pressão de vapor acima do primeiro limite de inflamabilidade e temperatura igual à de
ignição. Neste ponto, estabelece-se uma chama em torno da partícula a qual, a partir daí
passa a fornecer o calor necessário para que a gota continue evaporando.
O espaço existente entre o bocal e este ponto corresponde a uma região na qual
macroscopicamente não há chama visível, podendo se observar apenas o coque formado
pelo jato de ar arrastando a nuvem de partículas.
Na medida em que a gota evapora, parte das moléculas no estado de vapor sofre
craqueamento e polimerização simultânea, dando origem a partículas de dimensões muito
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pequenas, cerca de 500 A (1 A = 10-10 m), nas quais a relação carbono/hidrogênio é muito
alta, denominadas fuligem, vide ilustração da figura 2.5. Esta fuligem, aquecida a
temperaturas altas pelo meio gasoso circundante e pela sua reação com oxigênio
disponível emite radiação com grande intensidade para a superfície envolvente .” (IPT,
2002)

Figura 2.5. – Micrografia eletrônica de partículas de fuligem aglomeradas (Willians, 1990
em IPT, 2002)

“A emissão de radiação destas partículas é responsável pela coloração amarelo
alaranjado das chamas de líquidos e pelo brilho muito intenso, propiciando a distinção
entre a parte visível e a não visível da chama. É importante observar que na região visível
da chama ocorrem predominantemente reações homogêneas (entre componentes da fase
gasosa), não ocorrendo oxidação da gota propriamente dita, uma vez que ela permanece
em temperaturas relativamente baixas devido à evaporação.
No final da evaporação, o material remanescente da gota apresenta altas relações
carbono/hidrogênio, diâmetro muito pequeno, denominadas cenosferas ou coque (“coke”).
Neste ponto, essa partícula está saindo da região visível da chama, juntamente com as
partículas de fuligem formadas via polimerização. A partir deste ponto as reações de
oxidação se darão na própria superfície, até que a partícula seja totalmente consumida ou
saia da câmara de combustão .
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A figura 2.6 apresenta o aspecto de uma partícula sólida de coque (cenosfera),
gerada a partir da queima de óleo combustível pesado no interior de uma câmara de
combustão de caldeira”. (IPT, 2002)

Figura 2.6 – Partícula sólida de coque. Aspecto de uma cenosfera (coque) gerada a partir
da queima de óleo combustível ( Lawn , 1987 em IPT, 2002).

“É interessante ter presente que nesta região da chama o teor de oxigênio
disponível é mais baixo que nas regiões anteriores e está fundamentalmente ligado ao
valor do excesso de ar” (IPT, 2002).
“Os fenômenos que governam os ritmos de evaporação e combustão ao nível de
gota, são respectivamente a transmissão de calor e transporte de massa (difusão de O2 nos
produtos existentes em volta dela)” (IPT, 2002).
“Na combustão de líquidos o estudo da evaporação e queima de uma gota
individualmente é de grande importância na previsão do tempo de vida desta no interior de
uma fornalha, sendo portanto um parâmetro importante no seu dimensionamento. O
equacionamento destes fenômenos ao nível das gotas permite avaliar quais os parâmetros
físicos atuantes neste processo e, com as devidas restrições, entender o que ocorre com a
nuvem de gotas obtida no processo anterior de nebulização” (IPT, 2002).
Para se obter uma boa pulverização, foram desenvolvidos diversos tipos de
bicos pulverizadores => alguns exemplos no apêndice G.
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São vários os modelos teóricos e experimentais a respeito do modelamento da
queima de uma gota encontrados na literatura.
Um modelo simplificado de queima de uma gota combustível
Se não houver alta velocidade da gota com relação ao meio oxidante figura 2.7
(Carvalho, 2001):
D2 = Do2 - λ*t (2.5)
D = diâmetro da gota no instante t
Do = diâmetro inicial da gota
λ = constante de evaporação
λ = 3,6*10-3 cm2/s até 35,6*10-3 cm2/s.
λ = (10+-2)*10-3 cm2/s para hidrocarbonetos queimando em ar

zona de chama

combustível

O2

produtos

Figura 2.7 - Queima de uma gota de combustível (ABM, 2001)
Obtém-se, com D = 0, que o tempo de queima Tq é de:

Tq =

D o2

λ

(2.6)
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Em combustão de sprays, um parâmetro importante é o chamado diâmetro médio de
Sauter D 32. Este diâmetro dá a relação entre volume e área superficial da gota.
D 32: o índice 3 é porque é ao cubo, o índice 2 é porque é ao quadrado

n

3
i

∑N D
i

D32 =

i =1
n

(2.7)
2
i

∑N D
i

i =1

Correções à fórmula da vazão de queima: o mais importante é o movimento da gota
com relação ao gás. São sugeridas (Carvalho, 2001):

λ = λo * (1 + 0,270 * Re1 / 2 Sc1 / 3 )
Re =

Sc =

ρv d gota
µo
µ gás

(2.8)

(2.9)

(2.10)

ρ gás D12

onde:
Re = número de Reynolds
ρ = densidade do líquido
v = velocidade entre ar e combustível
D = diâmetro da gota
µo= viscosidade do líquido
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Sc = número de Schimdt
µgás= viscosidade do gás
ρgás = densidade do gás
Também são utilizadas outras correções, também utilizando o número de Prandtl.

2.11.2. Combustão em leito fluidizado

A combustão em leito fluidizado, embora com suas particularidades de leito, ilustra
bem a mesma seqüência típica das etapas do processo de combustão.
Combustão de resíduos em leito é influenciada pelas características do combustível,
assim como o meio térmico dentro da chama de incineração. Em particular, o fluxo de calor
radioativo na chama de incineração importante papel na secagem e ignição do resíduo (Shin
e Choi, 2000).
As reações de combustão no leito são separadas em fase gasosa e fase sólida.
Ambas as fases são interrelacionadas pelos mecanismos de transferência de massa e calor
(figura 2.8).

Evaporação
Volatização

Produtos Gasosos e Umidade

Reação de Oxidação em cadeia

Oxigênio

Condução
Radiação

Convecção

Oxidação dos
gases
reagentes,
CO, voláteis

Figura 2.8 - Interrelacionamento entre as fases gasosa e sólida (Shin e Choi, 2000).

O fluxo de ar fornece oxigênio para a fase sólida e recebe produtos gasosos da
devolatização e da oxidação em cadeia, assim como umidade da fase sólida.
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Os sólidos, na experiência de leito, passam pela sequência típica de todos os
processos de combustão: evaporação da umidade, volatização e reação em cadeia,
resfriamento das cinzas. Durante a combustão, as partículas sólidas trocam calor com as
partículas vizinhas via condução e radiação. As partículas reagentes mais quentes trocam
calor principalmente por radiação. Os voláteis reagem com oxigênio na fase gasosa.
2.12. Monitoramento do processo

“Às vezes, pode ser necessária a medição de uma grande variedade de parâmetros
operacionais do incinerador, para se manter as condições de destruição térmica
equivalentes àquelas observadas durante um teste de queima bem sucedido. Estas
medições são usadas como indicadores de performance do sistema de incineração e
servem como dados de entrada das estratégias de controle manual e automático do
processo. Existem várias medições potenciais, na quais se incluem: temperatura de
combustão, taxa de alimentação do resíduo, concentração de oxigênio e monóxido de
carbono na chaminé, vazão de gases em pontos estratégicos e pH da solução do lavador.
Estes parâmetros e seus usos estão descritos em detalhes em um certo número de
documentos de referência. (U.S. EPA, 1983; U. S. EPA, 1989; U. S. EPA, 1981; P. Gorman
et al., 1985;).” (Dempsey e Oppelt, 1999)

2.13. Detecção de falha no processo

“Alguns testes (U. S. EPA, 1988; U. S. EPA, 1987; W. E. Whitworth, et al., 1986)
examinaram o nível e o caráter químico das emissões para aqueles períodos ocasionais
quando as plantas podem estar operando sob condições anormais (falhas ou fases
transientes). Alguns testes têm mostrado que a eficiência de destruição de resíduo (EDR,
vide teste de PCOP equação 2.1) de constituintes orgânicos perigosos, em grande parte da
faixa de operação ou sob “aparentes” condições de falha. Mas, ao mesmo tempo, emissões
medidas ou visíveis de hidrocarbonetos não queimados têm, tipicamente, aumentado. É
necessário pesquisar e determinar se estas emissões de “períodos de falhas” representam
algum perigo.” (Dempsey e Oppelt, 1999)
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2.14. Otimizando as condições operacionais dos processos

São vários os trabalhos sobre otimização das condições operacionais de processo
interferindo em melhores resultados. A seguir, alguns trabalhos encontrados em processos
de incineração, visando a minimização da emissão de poluentes atmosféricos através de
otimização das condições operacionais.
2.14.1. Minimização do tempo de residência dos gases do processo de incineração na
zona de alta taxa formação de dioxinas e furanos (PCDD/F)

Buscando-se minimizar o efeito da síntese de novo, que é a reformação de dioxinas
e furanos em faixa de temperatura inferior às temperaturas típicas de incineração, busca-se
minimizar o tempo de residência dos gases do processo de incineração durante o
resfriamento na faixa mais crítica, entre 200 e 400°C, como mostra figura 2.9 (Gan, 2003
dentre vários trabalhos de literatura, que mudam um pouco a faixa exata de temperatura

Taxa de formação de PCDD/F
(ng/(gxmin))

crítica).

Temperatura (°C)

Figura 2.9 – Influência da temperatura na formação de PCDD/F (Gan, 2003).
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2.14.2. Resposta de compensação inversa para controle do ótimo operacional em
plantas de incineradores municipais

Em incineradores de resíduos industriais, muitas vezes o calor gerado pela
destruição térmica dos resíduos é utilizado para geração de vapor.
Sob o ponto de vista global, quanto maior a taxa de resíduo, mais calor é liberado, e,
portanto, maior a taxa de geração de vapor.
Sob o aspecto da lógica de controle, porém, deve-se também considerar que ao se
adicionar maior taxa de resíduo no incinerador, nos primeiros instantes, ocorre ao invés de
liberação de calor (devido à combustão do resíduo), uma necessidade inicial de calor
fornecido a ser absorvido pelo resíduo introduzido, devido à temperatura inicial do mesmo
ao entrar na câmara de combustão, e também devido à umidade e inertes contidos nestes
resíduos. Após estes instantes, o calor liberado (devido à combustão) é proporcional ao
aumento da taxa de resíduo.
O problema nos controles convencionais (necessidade de mais vapor solicita
aumento da taxa de alimentação de resíduo) é que quando a taxa de vapor gerado decresce,
devido à adição de resíduo, nos instantes iniciais, faz com que o feedback, a resposta da
malha de controle aumente ainda mais a taxa de resíduos através do aumento da velocidade
do alimentador. Como consequência, o sistema (incinerador) reage novamente com a
resposta inversa. O sistema vai adicionando mais resíduo para dentro do forno até quando,
em um determinado instante, uma grande quantidade de resíduo começa a queimar,
liberando grandes quantidades de calor que aumentam com a taxa de vapor para valores
mais altos que o valor desejado (set point value). O processo passa então a oscilar, ao longo
do tempo, atingindo baixas temperaturas e pontos repentinos de picos de calor.
Para resolver este problema, Rovaglio et al, 1996 estudaram do ponto de vista de
controle formas de se obter sucesso com a suavização e menor oscilação das curvas de
geração de vapor através de modelamento linear e algoritmo de compensação. Conseguiuse melhorias no controle atual devido à compensação da resposta inversa e sugeridos novos
experimentos e estudos para controles ainda mais finos, também considerando o efeito de
resposta inversa. Manca e Rovaglio et al, 1997 estudaram que para este mesmo caso,
usando-se controle PI, não se obtém uma estratégia real de controle. O controle PI não é
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eficiente. Adicionando-se uma ação derivativa, PID, o controle final ainda não é
completamente satisfatório, uma vez que os problemas de estabilidade aumentam em
função das variações de calor de combustão, que interagem fortemente com a principal
variável controlada (vapor gerado). Uma nova tentativa de sistema proposto visa manipular
as vazões de ar primário e secundário e a taxa de resíduo auxiliar, além da taxa de
alimentação de resíduo. Deve também ser considerado que geralmente o aumento da taxa
de resíduo auxiliar (por exemplo, o gás natural do queimador da câmara de combustão)
aumenta os custos de operação. Para controlar o vapor, a taxa de alimentação de resíduo é a
de maior grau de liberdade. Ao mesmo tempo, é a principal fonte dos distúrbios de vapor.
A relação estequiométrica de queima (taxa de vazão de ar)/(taxa de alimentação) é
constante para um combustível. Porém, não é recomendável fazer um controle desta forma,
mesmo considerando-se uma taxa fixa de excesso de ar, uma vez que ocorrem variações da
composição do resíduo.
Sendo os experimentos ocorridos na Itália e para desenvolvimento de incineradores
recuperativos de energia que geram vapor, foi necessário seguir o limite de menor
porcentagem molar de 6% de O2 na saída dos gases de combustão. Foi portanto necessário
manter a concentração de O2 constante. Caso o O2 controlasse a vazão, efeitos ampliados
na geração de vapor ocorreriam. Por outro lado, o controle apenas pela taxa de alimentação
não é suficiente. Foi criada, portanto, a seguinte estratégia de controle:
•

Quando a taxa de vapor diminui, há uma lenta taxa de combustão. Portanto,
aumenta-se a taxa de ar de alimentação no forno, e como consequência, diminuise a taxa de alimentação de ar na câmara de pós combustão.

•

Quando a taxa de vapor aumenta, é necessário reduzir a taxa de combustão. Isto
pode ser feito diminuindo-se o ar no primeiro forno e aumentando-se o
correspondente na câmara de pós combustão.

A presença de dinâmicas completamente diferentes para duas variáveis manipuladas
é o sucesso da estratégia de controle. O carregamento térmico da planta é garantido pela
taxa de alimentação de resíduo (dinâmica lenta) enquanto a taxa de ar afeta a geração de
vapor, atuando diretamente na cinética de combustão (dinâmica rápida).
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2.14.3. Efeito da temperatura de incineração

Uma variável pode ter efeitos positivos e negativos em um processo. Chang &
Chang, 1999 verificaram que o aumento da temperatura realmente aumenta a eficiência da
combustão. O mesmo aumento de temperatura também acarretou, em ensaios
experimentais, em maior porcentagem em massa de chumbo nas cinzas leves e diminuição
do teor de chumbo nas cinzas pesadas. A faixa de temperatura testada foi de 773 a 1173 K
(de 500 a 900°C). No caso do processo de incineração onde foram realizados os testes
experimentais deste trabalho, a temperatura mínima de incineração é de 900°C. Porém,
ainda assim, o caso de Chang e Chang mostra que um mesmo parâmetro, no caso
temperatura, pode influenciar positivamente a qualidade da queima, devido ao aumento da
destruição do resíduo, porém pode contribuir com maior emissão de chumbo juntamente
com o material particulado na chaminé, mantendo-se o tratamento da lavagem de gases
constante. Portanto, quando se estuda um processo multivariável, tanto de variáveis de
entrada quanto variáveis de saída, ao manipular-se uma variável única de entrada buscandose a otimização de uma única variável de saída, é necessário conhecer as consequências em
todas as variáveis de saída para colocar a otimização em uso. Além disto, mesmo para
testes, é necessário checar se a modificação de uma variável interfere na segurança, etc.
2.14.4. Uso de O2 puro para enriquecimento do ar de combustão de resíduo (Sindicic,

2002)
Na mesma unidade de incineração de resíduos perigosos deste trabalho, em época
diferente, “estudou-se o efeito da adição de oxigênio puro ao processo de incineração de
resíduos industriais perigosos como meio de reduzir emissões poluentes para a atmosfera.
A ênfase especial foi em relação à emissão de material particulado, pois este é
frequentemente o fator limitante dos processos de incineração e o mais difícil de controlar.
Os resultados experimentais mostraram, para a maioria dos casos, redução expressiva na
emissão de materiais particulados, no volume das escórias e na emissão de gases ácidos. O
único caso que não acompanhou a tendência foi a incineração de dinitrodiclorobenzeno. O
tempo de combustão de uma carga típica caiu para 1/3 daquele obtido com o uso de ar
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atmosférico apenas. Por outro lado, a emissão de NOx subiu, mas não ultrapassou o limite
estabelecido pela legislação. As figuras 2.10, 2.11 e 2.12 comparam qualitativamente a
queima com ar atmosférico e com ar enriquecido com oxigênio puro. As figuras 2.13 e 2.14
mostram respectivamente os resultados experimentais (exceto dinitrodicolorobenzeno)
deste trabalho para material particulado e NOx.”

Figura 2.10 - Queima sem enriquecimento com O2 puro do ar para a queima do resíduo
(Sindicic, 2002).

Figura 2.11 – Queima com enriquecimento com O2 puro do ar para a queima do resíduo
(Sindicic, 2002).
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Figura 2.12 a1 – tempo inicial
Barrica com nylon (20 kg)
Ar estequiométrico, 900°C do Forno.

Figura 2.12 a2 – tempo 1,30min.

Figura 2.12 a3 – tempo 4,00min.

Figura,2.12 a4 – tempo final 15,40min.
Queima final do resíduo.

Figura 2.12 b1 – tempo inicial.
Barrica Com Nylon (20 kg)
900°C do Forno, 30 % de O2 no oxidante.

Figura 2.12 b2 – tempo 1,30min.

Figura 2.12 b3 – tempo 4,00min.

Figura 2.12 b4 – tempo final 4,35min.
Queima final do resíduo

Figuras2.12 a) e b) – Incineração de uma barrica de nylon de 20 kg com (a) ar atmosférico e (b) mesma vazão de ar + oxigênio puro, resultando em 30% de O2 na corrente de
oxidante. Em ambos os casos a rotação da fornalha do incinerador é de 0,3 rpm e a vazão de combustível auxiliar (gás natural) de 80 m3/h. O diâmetro interno da fornalha é
de 2,0 m. Observar o intervalo de tempo entre os quadros sucessivos para ambos os processos (Sindicic, 2002).
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Figura 2.13 – Emissões de materiais particulados medidos na saída do sistema de
tratamento de gases em função do percentual de O2 utilizado na corrente oxidante do
resíduo para Nylon, Madeira+Nylon, Liners, Lodo+Nylon (Sindicic, 2002).
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Figura 2.14 – Resultados das emissões de NOx em mg/Nm3 dos seguintes resíduos
incinerados: Nylon, Madeira+Nylon, Liners, Lodo+Nylon (Sindicic, 2002).
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2.14.5. Combustão pulsante para redução das emissões de CO

“A emissão de CO é resultado de combustão incompleta. Portanto, deve se
procurar operar com um certo excesso de ar e, sempre que possível, incrementar a taxa de
mistura entre combustível e ar. Uma técnica que está sendo pesquisada no Brasil para
obter altas taxas de conversão do combustível com reduzidas emissões de poluentes,
especialmente o CO, é a combustão pulsante (Torres et al., 1992; Lacava et al., 1997;
Martins et al., 1999). Este tipo de combustão realiza-se na presença de ondas acústicas
dentro do combustor, o que incrementa efetivamente a taxa de mistura entre combustíveis e
oxidantes. Martins et al, queimaram GLP com inserção de pequenas quantidades de NH3.
Concentrações substancialmente menores de CO foram obtidas no regime pulsante no
mesmo excesso de ar, conforme pode ser observado na figura 2.15.” (Carvalho, 2001).

•
♦

Pulsante, com NH3
Pulsante, sem NH3
Não pulsante, com NH3
Não pulsante, sem NH3

Figura 2.15 - Concentrações de CO como função das concentrações de O2 nos gases de
combustão, para 0,3 g/s de GLP, regimes não pulsante e pulsante (Martins et al., 1999 em
Carvalho, 2001).
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2.14.6. Efeitos das variáveis de processo no comportamento de chamas de líquidos

“São variáveis de processo no comportamento de chamas de líquidos as
características do combustível, a qualidade do processo de nebulização, a rotação do fluxo
de ar, a temperatura da câmara de combustão e a temperatura do ar de combustão. Vale
lembrar que são vários os tipos de queimadores e suas aplicações.” (IPT, 2002)
2.14.6.1. Características do combustível

“A taxa de queima de uma gota é tanto maior quanto maior forem a
condutibilidade térmica e a entalpia de reação e menores forem o calor específico à
pressão constante, a entalpia de vaporização e a temperatura de ebulição do líquido.”
(IPT, 2002)
2.14.6.2. Influência da qualidade do processo de nebulização

“Considerando o processo de evaporação na superfície das gotas, verifica-se que
quanto menor o diâmetro da gota, maior será a extensão da área exposta do líquido, e
como consequência mais intenso será este processo. Quanto maior for o diâmetro da gota,
maior será o comprimento visível da chama, e maior o diâmetro da partícula residual ao
final da região visível da chama. Desta forma aumentam as possibilidades destas
partículas residuais tornarem-se compostos de alta relação C/H não convertidos que se
juntarão às partículas de fuligem. Consequentemente, para se obter as mesmas
concentrações de partículas de coque não convertidas e de fuligem nos gases de
combustão, o excesso de ar deve ser crescente com o diâmetro das gotas. Por este motivo é
importante diminuir o diâmetro da gota, bem como garantir uma distribuição de tamanho
de gotas adequada, atuando nos parâmetros que influem na qualidade de nebulização.
Na figura 2.16 são apresentados os valores das taxas de emissão de material
particulado obtidos em trabalho realizado do IPT, expressos na unidade mg/Nm3.
Constata-se que com o novo bocal utilizado pelo IPT a redução nos valores de
concentração de material particulado situou-se na faixa de 25 a 45% em relação aos
valores obtidos com o bocal original.” (IPT, 2002)
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Concentração de material particulado
(mg/Nm3)

Número da coleta
Figura 2.16 - Influência da qualidade de nebulização nas emissões de material
particulado (IPT, 2002).Os números ao lado dos pontos indicam a concentração
de material particulado (mg/Nm3).

“É importante ressaltar que tal desempenho deve ser atribuído exclusivamente à
melhoria da qualidade de nebulização obtida com o novo bocal, uma vez que os demais
parâmetros operacionais (potência e excesso de ar) foram mantidos em valores próximos
em todas as condições testadas. Concluiu-se, portanto, que os fatores preponderantes na
qualidade de nebulização, neste caso, são a nova configuração geométrica do bocal e a
razão kg de vapor de nebulização/ kg de óleo mais elevada dela decorrente.”
2.14.6.3. Influência da rotação do fluxo de ar

“Segundo o modelo considerado para análise do processo de evaporação e queima de
uma gota, verifica-se que, no caso de atmosfera oxidante estagnada, o ritmo de consumo
da gota, embora logaritmicamente, é tão mais intenso quanto maior a fração parcial de
oxidante na atmosfera circundante à gota.” (IPT, 2002)
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2.14.6.4. Influência da temperatura da câmara de combustão

“O aumento da temperatura do meio que circunda a chama aumenta o ritmo de
evaporação das gotas e, consequentemente, o comprimento da chama será tanto maior
quanto menor for a temperatura da câmara de combustão. Por exemplo, o mesmo
queimador, operando com a mesma potência, combustível e demais parâmetros numa
fornalha de tubos d’água, apresenta chama mais longa do que operando numa fornalha
revestida de refratários.” (IPT, 2002)
2.14.6.5. Influência da temperatura do ar de combustão

“A utilização de ar de combustão pré-aquecido, além de contribuir com uma carga
térmica adicional que implica na redução do consumo de combustível, intensifica os ritmos
de evaporação da gota. Analogamente às variáveis anteriores, aproxima por este motivo a
região onde se dá a ignição do bocal nebulizador, reduzindo consequentemente o
comprimento da chama.
O uso de ar pré-aquecido, além de diminuir a distância de ignição, aproxima o pico
de temperatura do bocal do queimador e aumenta a temperatura máxima da chama.
O recurso de preaquecer o ar de combustão deve ser considerado quando se
necessita atuar sobre qualquer destas variáveis. A necessidade de preaquecimento de ar
pode ser determinada pela natureza do combustível utilizado (temperatura de ebulição), ou
ainda para aumentar a capacidade do equipamento. Esta medida também pode ser
considerada nos casos onde haja a possibilidade de redução do consumo de combustível,
seja pela recuperação de calor do próprio equipamento onde está acoplado o queimador,
ou pelo aproveitamento de outra fonte de aquecimento qualquer.
Os níveis de temperatura de preaquecimento estão condicionados às características
particulares dos componentes do sistema de combustão: queimadores, ventiladores,
válvulas, tubulações, etc. As restrições à operação em temperaturas elevadas são relativas
aos materiais empregados na sua construção e ao desempenho destes quando operando
nestas condições.” (IPT, 2002)
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2.14.6.6. Melhorias em queima de óleos combustíveis

São ainda, principais variáveis operacionais que influem na emissão de material
particulado na queima de óleos combustíveis em caldeiras:

2.14.6.6.1.Temperatura do combustível à entrada do queimador

“Influi fortemente na qualidade de nebulização; aumento da temperatura reduz
viscosidade, tensão superficial e densidade do combustível, fazendo com que na
nebulização sejam geradas gotas de tamanho médio menor, o que leva à redução na
emissão de coque.” (Carvalho, 2001)
2.14.6.6.2. Pressão de injeção e relação mássica fluído de nebulização/combustível

“Respectivamente, na nebulização por pressão e na nebulização com fluído auxiliar, os
parâmetros

quando

aumentados

acarretam

a

geração

de

gotas

menores

e,

consequentemente, menor emissão de coque.” (Carvalho, 2001)

2.14.6.6.3. Índice de rotação do queimador (“índice de swirl”)

“Influi fortemente na qualidade da mistura combustível-ar-gases de combustão; o
aumento do índice de rotação (figura 2.17) do queimador aumenta a taxa do ar secundário
e eleva a taxa de gases quentes recirculados para o centro da parte inicial do jato, fazendo
com que aumente o ritmo de pirólise das gotas e consequentemente, acelerando todo o
processo de combustão e, portanto, reduzindo a taxa de emissão de coque.” (Carvalho,
2001)
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Figura 2.17 – Estabilizador tipo swirl (Carvalho, 2001).

2.14.6.6.4. Temperatura do ar de combustão

“O aumento deste parâmetro acarreta em aumento da temperatura do meio que
circunda as gotas, aumentando seu ritmo de evaporação e, consequentemente, reduz a
emissão de coque.” (Carvalho, 2001)

2.14.6.6.5. Recirculação externa dos gases de combustão

“Quanto maior a taxa de recirculação, menores as temperaturas ao longo da câmara
de combustão e os teores de oxigênio ao redor das gotas, o que leva à redução das
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velocidades das reações de pirólise e de combustão de gotas e, como decorrência, aumenta
a taxa de emissão de coque.” (Carvalho, 2001)

2.15. Alguns cuidados ao se trabalhar com processos multivariáveis

2.15.1. Efeito de memória

O efeito memória significa os efeitos de certas condições operacionais (de
parâmetros em diferentes corridas de experimentos) no parâmetro estudado, sendo estes
parâmetros diferentes da variável manipulada.
No caso do trabalho experimental em estudo neste trabalho, o parâmetro estudado é
a emissão de material particulado; os parâmetros “de certas condições operacionais”,
também chamado efeito memória, estão no item 3.3; a variável manipulada é o intervalo de
tempo de alimentação para o conjunto de testes da família TTA (seção 3.2.1), o modo de
introdução de resíduo líquido (pulverizado ou não) para o conjunto de testes da família TLP
(seção 3.2.1), a porcentagem de oxigênio (em volume, base seca) na saída dos gases de
combustão, na família TO2.
Para ilustrar a importância do efeito memória, pode ser citado, por exemplo, que em
alguns estudos sobre dioxinas e furanos (PCDD/F), não se vê relação entre certas condições
operacionais e PCDD/F. Esta falta de dados dos parâmetros atrapalha o desenvolvimento
dos estudos comparativos entre diferentes trabalhos. O ideal é manter o estado estacionário
e registrar todos os dados possíveis, dentro dos custos permitidos, de forma a minimizar ao
máximo este efeito de memória (diferentes pontos operacionais dos parâmetros) das
condições operacionais do processo. Assim, para comparação entre diversos trabalhos,
estes parâmetros também poderão passar a ser levados em consideração na interpretação
dos dados, inclusive em alguns métodos de análise multivariáveis.
Alguns métodos de análise como coeficiente de Pearson, regressão linear e pontos
plotados são úteis apenas para exploração inicial. Métodos de análise multivariáveis em
análise do componente principal analisado e análise de regressão multilinear, redes neurais,
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dentre outros, são necessários para encontrar a condição de operação ótima do parâmetro
que se deseja estudar.
2.15.2. Parâmetros médios

Em geral, considera-se o valor médio de cada parâmetro/variável estudado que
pertencem a um teste experimental, ao invés do histórico de dados de cada parâmetro. O
valor médio é escolhido para facilidade e muitas vezes, para permitir a viabilidade da
análise de dados.
Durante cada teste experimental, pode ocorrer variação dos valores ao longo de cada
histórico, pelo fato que cada parâmetro/variável estudado não ser necessariamente
constante. Os efeitos da influência da transição e regime transiente de combustão são
atualmente difíceis de controlar e estimar, uma vez que a medição de material particulado é
a média horária, devido ao atual método usado pela CETESB. Quando todos os históricos
forem contínuos, será trabalhoso, porém mais viável, estudar os efeitos aqui citados.

2.15.3. Mudança de escala

Uma deficiência grande é entender e controlar as emissões na transição da escala de
laboratório para a escala de resultados experimentais em modelos matemáticos que sejam
precisos para prever a formação e remoção de poluentes nas plantas atuais de resíduos
industriais. No caso do trabalho aqui estudado, o procedimento operacional já foi feito em
escala industrial, sendo que a planta industrial já operava em todas as condições de testes
anteriormente, buscando-se apenas o ponto ótimo operacional de cada variável em estudo.
Porém, a dificuldade de um fator correto de mudança de escala continua a existir para
comparar, continuar e complementar estudos em escalas diferentes, e até mesmo em
unidades de incineração industrial diferentes.
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2.15.4. Utilizando resultados experimentais de outros trabalhos

Tomando os devidos cuidados, inclusive o efeito memória (seção 2.15.1), quando
algumas medições são obtidas em estudos com diferentes incineradores, é possível
comparar estes dados e selecionar o tipo de incinerador ou conjunto de projeto de
parâmetros que têm a mínima formação de poluentes. Para um incinerador específico,
também é possível comparar as medições de poluentes em diferentes condições de operação
e selecionar um conjunto de parâmetros operacionais que têm uma formação mínima de
poluentes. Também pode-se otimizar os parâmetros de combustão. Um grande número de
publicações mostram relação entre as condições de combustão e as emissões de dioxinas e
furanos.

2.16. Formação e destruição de CO

“O mecanismo de formação e destruição de CO em combustão de hidrocarbonetos

não pode ser isolado da cinética envolvendo hidrocarbonetos. Radicais formados a partir
do combustível são atacados pelo oxigênio para formar aldeídos, que, por sua vez, formam
outros radicais que se convertem em CO por decomposição térmica (Puri, 1993).
Muito embora a oxidação de CO tenha importância por si, o processo é
extremamente importante para a oxidação de hidrocarbonetos (Turns, 2000). De uma
maneira simplista, a combustão de hidrocarbonetos pode ser caracterizada como um
processo de dois passos, o primeiro envolvendo a quebra do combustível para formar CO e
o segundo sendo a oxidação final do CO para CO2. É bem conhecido que CO oxida-se
lentamente, a não ser que haja a presença de compostos que contenham hidrogênio.
Pequenas quantidades de H2O ou H2 podem ter um forte efeito na taxa de oxidação do CO.
Isso ocorre porque o passo de oxidação do CO envolvendo o radical OH é muito mais
rápido do que aqueles envolvendo O e O2. Um mecanismo abrangente de oxidação do CO
é apresentado por Yetter et al, 1991 ” (Carvalho, 2001).
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2.17. Minimização da emissão de NOx na indústria

Os óxidos de nitrogênio são formados durante processos de combustão,
principalmente devido à reações químicas entre oxigênio atômico e nitrogênio. Os óxidos
de nitrogênio são denominados, em termos gerais, NOx, sendo que os mais comuns são o
óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2).
São três os principais tipos de NO, de acordo com o processo de formação (Leslie,
s.d., dentre várias literaturas disponíveis):
•

NO térmico, no qual N2 reage com oxigênio à altas temperaturas;

•

NO combustível, formado devido à presença de nitrogênio do combustível a
temperaturas relativamente baixas;

•

NO ativo, também conhecido como “NO prompt”, sendo o NO formado na frente de
chama, ou seja, na região da chama próxima à parte luminosa, onde ocorre grande parte
das reações de combustão. Este NO ativo é formado devido à reações específicas entre
hidrocarbonetos e nitrogênio molecular. A existência deste é limitada ao estágio inicial
da chama.
Para minimizar a emissão de NOx, as indústrias podem minimizar a formação de NOx

na fonte ou dar tratamento adequado do efluente gasoso contendo NOx.
Tratamentos de NOx => Apêndice H.
2.18. Equipamentos de controle de poluição do ar

São vários os equipamentos de controle da poluição do ar para processos de
incineração de resíduos perigosos. Os princípios de funcionamento, vantagens e
desvantagens de precipitadores eletrostáticos, filtros manga, ciclones, lavadores via úmida,
colunas de absorção, condensadores, removedores de névoas, adsorvedores, préresfriadores de gases e lavadores a seco estão no apêndice I => Os equipamentos de
controle para poluição do ar. Não há um único sistema que seja mais indicado para todas

as aplicações.
“Para fazer a escolha adequada do sistema de controle de poluição do ar, devem
ser considerados fatores ambientais, de engenharia e econômicos. A localização do
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equipamento, espaço disponível, as condições ambientais locais, disponibilidade de
tratamento e disposição de resíduos gerados, padrões máximos de emissão permitidos
pelas legislações local e nacional, contribuição do sistema de controle de poluição do ar
para formação de resíduos sólidos e efluentes líquidos, poluição sonora e impacto visual
podem ser considerados alguns dos fatores ambientais. Os fatores de engenharia são a
caracterização dos contaminantes, as propriedades da corrente gasosa, inclusive vazão,
temperatura, pressão, dentre outras, e o desenho e eficiência do sistema escolhido de
controle de poluição do ar. Os fatores econômicos envolvem o custo de capital:
engenharia, projeto, instalação e equipamentos; os custos de operação, manutenção e de
tempo de vida dos equipamentos” (Davis, 2000; tradução nossa).
“Equipamentos de controle de poluição do ar para incineradores podem ser
divididos em duas categorias: aqueles que removem partículas e os que removem gases
poluentes” (Roberts et al, 1999; tradução nossa).
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