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Capítulo 3 

 

Experimental 

  

Neste capítulo, são descritas a unidade de incineração de resíduos perigosos e as 

famílias de testes realizadas com  seus respectivos procedimentos experimentais. 

 

3.1. A Unidade de incineração de resíduos  perigosos da Clariant – Suzano – SP 

 

3.1.1. Descrição geral 

 

 A unidade de incineração de resíduos perigosos da Clariant (UIR) foi a primeira a 

ser construída na América Latina a ter incinerador utilizando forno rotativo, inaugurado em 

25 de novembro de 1987, pela Hoescht. Foi originada devido à necessidade de se dar 

destino adequado aos resíduos dos processos da empresa, em uma época em que a 

preocupação da Hoescht com o meio ambiente era maior do que as exigências da legislação 

brasileira. 

Figura 3.1 - Unidade de incineração de resíduos perigosos (UIR) 
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Atualmente, com capacidade de incineração maior do que a necessidade interna da 

Clariant, presta serviços de incineração para terceiros, sendo além de um eficiente redutor 

de impacto ambiental, uma planta lucrativa. 

 A UIR é constituída por forno rotativo (FR), câmara de pós combustão (CPC), pré 

resfriador de gases, ciclones, pós resfriador de gases, lavador ácido, válvula de controle de 

vazão, exaustor de gases, lavador de recheio, lavador alcalino, aglomerador de partículas, 

removedor de névoas, chaminé. A destruição dos resíduos é feita no forno rotativo e na 

câmara de pós combustão. O exaustor de gases e a válvula de controle de vazão são 

responsáveis pela tiragem de efluentes gasosos até a chaminé. Demais equipamentos são 

para tratamento dos efluentes gasosos resultantes da combustão do processo de incineração. 

  A UIR possui ainda sistema de adição de oxigênio puro (O2) na combustão, 

estudado em Sindicic, 2002. A unidade recebe também degasagem de processo de aminas, 

de planta localizada no mesmo site que o incinerador. A UIR pode processar resíduos 

líquidos, sólidos e pastosos. 

A figura 3.2 mostra um fluxograma da unidade. A figura 3.3 mostra as correntes de 

entrada e saída de cada etapa do processo. 

 

Legenda para figuras 3.2 e 3.3: 

 

1. Forno rotativo (FR) 

2.  Sistema de enriquecimento do ar comburente dos resíduos do FR com O2 puro 

3.  Sistema de pulverização de líquidos 

4.  Sistema de degasagem de processo de aminas 

5. Câmara de pós combustão (CPC) e removedor de escórias 

6. Pré resfriador de gases 

7. Ciclones 

8. Pós resfriador de gases 

9. Lavador ácido tipo Venturi  

10. Válvula de controle de vazão 

11. Exaustor dos gases de combustão 

12. Lavador de recheio  
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13. Lavador alcalino tipo Venturi  

14. Aglomerador de partículas 

15. Removedor de névoas 

16. Chaminé 
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Figura 3.2 – Fluxograma da UIR. 
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Figura 3.3 – Correntes de processo de entrada e saída  da UIR (fluxograma). 
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3.1.2. Descrição do fluxograma de processo 

 

3.1.2.1. Forno rotativo 

 

 Dentre as diversas fornalhas utilizadas para incineração (Apêndice D), o forno 

rotativo é o mais flexível para a incineração de resíduos líquidos, sólidos e pastosos. O 

forno da UIR, visto na figura 3.4, é do tipo rotativo.  

 

 

Figura 3.4 - Vista lateral do forno rotativo. 

 

O forno pode girar com velocidades de 0,1 a 0,6 rpm. Possui comprimento de  6 m,  

diâmetro externo de 2 m e diâmetro interno de 1,5 m. As paredes do forno rotativo são 

cobertas por material refratário específico para este fim.  

 O forno rotativo tem como função principal a destruição térmica de resíduos 

convertendo inicialmente resíduos sólidos em gases, carbono sólido e cinzas através de 

volatilização, seguido de combustão parcial e às vezes total. A combustão se completa na 

câmara de pós–combustão. (seção 3.1.2.5.1). 

 Pelo forno rotativo entra gás natural, ar para o gás natural, resíduos alimentados por 

batelada, ar para resíduo, oxigênio puro (seção 3.1.2.2), resíduo líquido pulverizado (seção 

3.1.2.3) e  degasagem da aminas (seção 3.1.2.4).  

 A figura 3.5a mostra esquematicamente a entrada de cada componente pela tampa 

frontal do FR, além do sentido de rotação do FR. 
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Figura 3.5 – a)Esquema do forno rotativo  com destaque na tampa frontal. As setas indicam 
a direção e posição da tubulação de entrada para cada componente. b)Detalhe do 
queimador. O gás natural entra pelo duto central e é dividido entre os quatro queimadores, 
para então ser utilizado. O visor serve para o operador verificar a chama. A fotocélula é 
ligada a um sistema de segurança para cortar o gás automaticamente caso a chama apague. 
Para acender, é utilizado o ignitor (vela), para fazer a faísca, e GLP, ao invés de gás natural. 
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A temperatura de processo do forno rotativo é de 900°C. A elaboração de um  bom 

plano de queima (seção 3.2.1) é fundamental para o controle da temperatura do forno 

rotativo. A temperatura do forno rotativo pode atingir até 1300°C. 

 O queimador de gás natural, com controle de vazão, é utilizado para auxílio ao 

controle de temperatura. A mínima vazão de gás natural de 22 Nm3/h é mantida por 

questões de segurança. A relação usada entre as vazões de gás natural e de ar para a 

combustão do gás natural, em volume, é de 1:11. A chama-piloto é de GLP (figura  3.5 b). 

 É possível controlar a vazão do ar para o resíduo por ajuste de válvula de controle. 

O ar para resíduo e o ar para o gás natural do forno rotativo entram via ventilação forçada. 

 Os resíduos líquidos são em geral pulverizados na lança, porém às vezes existem 

resíduos líquidos juntamente com resíduos sólidos ou pastosos. Estes são introduzidos em 

barricas.  

Tanto os resíduos colocados em barricas, quanto os resíduos sólidos acondicionados 

em sacos são atualmente alimentados manualmente pela tampa de alimentação do forno 

rotativo, (dimensões internas: L= 0,455m; H= 0,465m) conforme indica figura 3.6. 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Porta de alimentação do forno rotativo. 
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3.1.2.2. Sistema de enriquecimento do ar comburente dos resíduos do FR com O2 puro 

 

 O gás oxigênio (O2) utilizado no processo é armazenado líquido em tanque 

cilíndrico sob alta pressão. O oxigênio, ao sair líquido do tanque, sofre expansão nos 

evaporadores, tornando-se gás. Após passar pelos evaporadores, o oxigênio vai para a 

entrada do forno rotativo. A figura 3.7 mostra esquematicamente o sistema de adição de O2. 

para o  forno rotativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A vazão de O2 para o forno rotativo é determinada através de balanço de massa, a 

partir da vazão de ar para o resíduo e da porcentagem de oxigênio que se quer obter no ar 

para o resíduo (Sindicic, 2002). No caso dos testes, esta porcentagem é, em geral, de 30%. 

A máxima vazão de oxigênio na época de realização do trabalho experimental era de 100 

Nm3/h. Quando se atingia a vazão máxima de O2 puro, e ainda faltava oxigênio para a 

incineração do resíduo, aumentava-se a vazão de ar do resíduo, sem aumentar a vazão de 

O2 puro, que já estava no máximo. Quando isto ocorria, os testes eram realizados em %O2 

menor que 30%, de forma que esta % fosse constante para toda a família de testes. 

 

3.1.2.3. Sistema de pulverização de líquidos 

  

  A UIR possui sistema de pulverização de líquidos onde apenas a geometria do bico 

e a pressão do líquido são suficientes para a formação das gotículas (apêndice G). Não é 

utilizado ar comprimido ou vapor auxiliar para esta pulverização. O sistema de 

pulverização de líquido é constituído de tanque de armazenamento, tubulação e bico de 

evaporadores 

tanque 
pulmão 
de O2 

FR 

PIS- 

atmosfera 

PI TI FIA- 

Figura 3.7 – Sistema de adição de O2  para o  forno rotativo. 
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pulverização. Quando é utilizado o tanque fixo, usa-se bomba para o transporte do fluído. 

Quando é utilizado o tanque móvel, usa-se nitrogênio, inerte, para o transporte do fluído. 

Quando necessário, é utilizado vapor em contato indireto, para aquecimento do resíduo.  A 

figura 3.8  ilustra o sistema de pulverização de  líquidos. A figura 3.9 ilustra o bico de 

pulverização atualmente utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS:    TI = Indicador de temperatura; PI = indicador de pressão; FI= indicador de vazão; 

FR = forno rotativo. 
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Figura 3.8 – Sistema de pulverização de líquidos. 
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Figura 3.9 – Destaque do tamanho do furo do bico de pulverização utilizado durante testes. 
     
 

 

3.1.2.4. Sistema de degasagem de processo de aminas 

 

 

 O processo de aminas, realizado no mesmo site industrial onde se localiza a UIR, 

fabrica aminas terciárias e quartenárias como produto final. Ao final de cada processo, feito 

em batelada, a parte gasosa de subprodutos do processo é expelida do reator, processo 

conhecido por degasagem. É esta parte gasosa que é levada ao incinerador (figura 3.10), 

passando antes por um tanque de acúmulo, que também separa o condensado da parte 

gasosa. A linha da saída do tanque de acúmulo até a entrada da UIR  é longa e portanto há 

também outros drenos para remover o condensado da linha.  

  

Durante todos os testes foi necessária a incineração desta degasagem. A composição 

típica de degasagem é principalmente hidrogênio, amônia, dimetilamina, vapor d’água, 

nitrogênio e COV’s (compostos orgânicos voláteis). A composição e taxa da degasagem 

varia de acordo com o produto fabricado na planta de aminas. 

 

 

  

Furo do bico de pulverização marca 

Spraying Systems, modelo FullJet 

3/8GG-SS 20W - NPT. Diâmetro interno 

de 4,3mm. 
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OBS: TI = Indicador de temperatura; PI = indicador de pressão; FIC= indicador e controlador de vazão; 

UIR = Unidade de incineração de resíduos. 

 

Figura 3.10 – Processo de degasagem de aminas 

 

3.1.2.5. Câmara de pós combustão (CPC) e removedor de escórias 

 

  Logo após o forno, os gases do processo passam pela câmara de pós combustão 

(figura 3.2). No fundo da câmara de pós combustão (seção 3.1.2.5.1) está o removedor de 

escórias (seção 3.1.2.5.2).  

 

3.1.2.5.1. Câmara de pós combustão (CPC) 

 

A câmara de pós combustão (figura 3.11) é mantida a 1000°C ou mais. Também é 

isolada internamente por refratários. É na câmara de pós combustão que terminam as 

reações de combustão, quando estas ainda não foram concluídas no forno rotativo. A área 

da CPC é de 5  m2 e a altura de 11 m. Na câmara de pós combustão há um segundo 

queimador de gás natural para auxílio ao controle de temperatura. O ar para a combustão 

deste gás é introduzido no mesmo ponto que o combustível. A proporção em volume entre 

alguns drenos 
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o gás natural e ar utilizado é de 1:11 (observação: a relação estequiométrica é de 1:10, 

aproximadamente, uma vez que aproximadamente 90% da composição molar do gás é 

metano). A mínima vazão de gás natural, por segurança, é de 22 Nm3/h. Na câmara de pós 

combustão também entra parte da degasagem do processo de aminas.  

 A pressão da câmara de pós combustão deve ser sempre negativa para garantir que 

não haja fuga de gases antes do tratamento adequado pelos equipamentos de controle de 

poluição do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Representação esquemática da câmara de pós combustão. 
 

3.1.2.5.2. Removedor de escórias 

 

As escórias do processo de incineração são removidas do fundo da CPC, depois de 

caírem em um selo líquido de água, onde são removidas por transportador de canecos. O 

selo líquido tem a dupla finalidade de resfriar as escórias e vedar a entrada de ar pelo fundo 
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da CPC.  As escórias são armazenadas em um container e vão posteriormente para aterro 

classe I da própria empresa. 

 O removedor de escórias é mostrado na figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12 - Removedor de escórias. 

 

3.1.2.6. Pré resfriador de gases 

 

 O pré resfriador de gases é representado esquematicamente na  figura 3.13. Na parte 

superior, possui  6 m de altura e 1,6 m de diâmetro interno e na parte inferior, possui  3,8 m 

de altura  e 0,8 m de diâmetro interno. Tem a função de resfriar os gases de 

aproximadamente 1000°C para 350°C. A redução da temperatura é necessária para que os 

gases possam prosseguir pelos equipamentos de limpeza de gases, sem danificar 

principalmente os ciclones. Para produzir o resfriamento dos gases, água é insuflada em 

gotículas com grande área de troca superficial, que evaporam facilmente, resfriando os 

gases. Para ser eficiente, a turbulência do fluxo dos gases não deve ser muito alta, para 

evitar a coalescência e as gotículas de água devem ser do menor tamanho possível. Para que 

a água tenha boa pulverização, no caso, diâmetro médio das gotículas menor que 30µm, é 

utilizado, na lança de pulverização, ar comprimido a 6 bar. Para que as gotículas sejam bem 

distribuídas ao longo do diâmetro, são utilizados 3 ou  4 bicos de pulverização, conforme a 

necessidade do processo. No fundo do pré resfriador de gases, existe um tambor de 200 

litros para coletar eventuais escórias que tenham passado pelo resfriador de gases, além de 

eventuais escórias formadas durante o resfriamento dos gases. 
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Figura 3.13 - Esquema do pré resfriador de gases. 

 

3.1.2.7. Ciclones 

 

 A UIR possui um sistema de quatro ciclones (apêndice I) em paralelo, como indica 

a figura 3.14 a, com a função de remover as cinzas mais grosseiras (acima de 20 µm). Os 

gases são conduzidos aos ciclones por duto helicoidal, ao redor da parede externa dos 

próprios ciclones (figura 3.14 b). A função do duto helicoidal é maximizar a eficiência de 

remoção das cinzas. A saída de sólidos do ciclone está diretamente ligada, através de um 

duto, a um tambor, onde as cinzas são coletadas. Para evitar a formação de incrustação de 

cinzas, o duto de ligação é livre de qualquer obstáculo. É muito importante a vedação desde 

o ciclone até o tambor. Também não há nada entre a saída do ciclone e o tambor, para 

evitar a incrustação de cinzas. É muito importante a vedação do ciclone com o tambor, de 

forma a não entrar ar por esta parte do sistema, que trabalha com pressão negativa. A 

entrada deste ar  impede a boa separação e coleta das cinzas. A figura 3.14 c é uma foto do 

conjunto de ciclones da unidade onde a capacidade do tambor visualizado é de 200 litros. 

Os ciclones, de material aço carbono, têm temperatura máxima de trabalho permitida pelo 

material de 400°C. A temperatura de entrada dos gases nos ciclones não deve ser menor 
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que 300°C, por segurança, para evitar a condensação dos gases, que possuem componentes 

ácidos, que caso condensem, podem corroer as paredes dos ciclones. A baixa temperatura 

dos gases também pode umidificar as cinzas, minimizando significativamente a eficiência 

dos ciclones, pela formação de depósitos na parede interna. 
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Figura 3.14 – Ciclones: a) distribuição dos gases na entrada dos ciclones; 
        b) esquema básico de um ciclone;  
                 c) foto dos ciclones da UIR. 
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3.1.2.8. Pós resfriador de gases 

 

 O pós resfriador de gases tem a função de resfriar e saturar os gases oriundos dos 

ciclones, à 320-380°C, para perto de 70°C. A faixa de temperatura de 70° a 80°C é 

necessária para a próxima etapa do processo de tratamento de gases, a lavagem dos gases, 

pois os lavadores são construídos em fibra de vidro. Não é recomendado trabalhar a mais de 

80°C com este material. O resfriamento dos gases antes do lavador tipo Venturi ácido 

(seção 3.1.2.9) evita que haja altas taxas de evaporação de água no lavador. A evaporação 

elevada na garganta do Venturi prejudicaria a eficiência de separação de poluentes deste 

equipamento. O pós resfriador de gases, como indica  a figura 3.15,  é constituído de quatro 

bicos de pulverização de água, cujas vazões são reguladas através de válvulas manuais 

independentes para cada bico. A água pulverizada é colocada co-corrente com o fluxo de 

gases. 
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Figura 3.15 – Pós resfriador de gases. 

 

 

3.1.2.9. Lavador de gases ácidos tipo Venturi 

 

 O lavador de gases ácidos tipo Venturi (Apêndice I) tem como principal objetivo 

remover do fluxo de gases o material particulado que não foi removido pelos ciclones. 
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 Também remove boa parte dos ácidos, principalmente os ácidos clorídrico e 

fluorídrico, por estes serem solúveis em água. Tendo pH de caráter bem ácido, este lavador 

também remove boa parte dos metais que conseguiram chegar até este ponto do processo. 

A figura 3.16 é um esquema geral do lavador Venturi. A água entra pela garganta do 

Venturi e quando sai, leva consigo os poluentes removidos do efluente gasoso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3.17 mostra esquematicamente o lavador de gases ácidos da UIR em 

partes, com mais detalhes. Água industrial vinda da rede de distribuição passa pelo tanque 

Figura 3.16 – Esquema geral do lavador tipo Venturi. 
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de mistura. Através do vertedouro, é controlado visualmente o nível de água, que é medida 

indireta da vazão de água. Após passar pelo vertedouro, através de 6 mangueiras flexíveis, 

a água industrial vai para a garganta do Venturi. Na garganta do Venturi são formadas 

gotículas de água. Após a garganta do Venturi, há uma seção de diâmetro constante. Desde 

a garganta do Venturi até o final desta seção, as gotículas de água vão se acumulando. A 

água, ao final da seção, carregada de material particulado, metais e gases ácidos 

(principalmente HCl e HF) vai para o tanque de mistura para ser enviada para a estação de 

tratamento de efluentes (ETE).  
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Figura 3.17 – Lavador de gases ácidos da UIR – visto em partes. 
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Não há contato do efluente líquido com a água de entrada do lavador. A leitura de 

pH é realizada no tanque de mistura, conforme projeto original. O volume do tanque de 

mistura ameniza os picos de pH medidos, devido ao tempo de residência do efluente ser 

elevado, da ordem de minutos. 

Atualmente não é utilizado reciclo no lavador, e a vazão de água utilizada é a 

máxima, visando-se a máxima eficiência de remoção de material particulado. 

 O tempo de residência é calculado pela vazão (perto de 30 m3/h), dividido pelo 

volume que o líquido ocupa no tanque de mistura, de 80 cm de altura por 80 cm de 

diâmetro. Para a vazão máxima, o tempo de residência é de  48 segundos. 

 No trecho de seção constante, conforme o tamanho da gota, a mesma tem uma 

velocidade característica, de forma que  quando atinge regime permanente, os diversos 

diâmetros das gotas estão distribuídos ao longo do lavador. As gotas podem vir a se 

aglomerar. Quando se aglomeram até um certo volume, caem novamente em direção à 

garganta do Venturi. A maior parte é reenviada ao trecho de seção constante, devido à  

desintegração ao chegar na garganta.  

 No final do trecho de seção constante, há uma placa de recheio, com dois bicos 

dispersores de água: um acima e outro abaixo do recheio, como indica figura 3.14. A placa 

de recheio, ilustrada na figura 3.18, tem como objetivo lavar o gás, havendo grande área 

superficial do líquido em contato com o gás devido ao recheio. O recheio foi colocado na 

UIR visando minimizar principalmente a emissão de material particulado. Ao final da seção 

de arraste, as gotas maiores são separadas por uma placa de centrifugação. A água separada 

do escoamento é direcionada às laterais do lavador, que recolhem a água, sendo esta 

enviada para o tanque de mistura, e desta, para a estação de tratamento de efluentes (ETE).  

 

Figura 3.18 – Placa de recheio do lavador ácido. 

0,05 m 
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3.1.2.10. Válvula de controle de vazão 

 

A válvula de controle de vazão tem diâmetro semelhante ao da tubulação, 

aproximadamente de 600 mm. É responsável por variar a perda de carga do sistema, 

mudando o ponto de operação e atingindo uma vazão diferente da anterior estabelecida. 

Também é de importância na UIR para minimizar o fluxo e facilitar o acendimento das 

chamas piloto de gás natural do forno rotativo e da câmara de pós combustão. 

 

3.1.2.11. Exaustor dos gases de combustão 

 

 O exaustor de gases tem a função de fornecer energia para possibilitar o fluxo dos 

gases do processo de incineração.  Está instalado após a CPC, tendo também como objetivo 

manter a câmara de pós combustão com pressão negativa, impedindo que haja fuga dos 

gases ainda não tratados para a atmosfera. 

 Água pode ser adicionada na entrada do exaustor e no rotor do exaustor (figura 

3.19). Nos testes aqui apresentados, é adicionada apenas água no rotor do exaustor de 

gases. Esta água, quando usada constantemente, ajuda na remoção de material particulado. 

A água aqui adicionada também auxilia a limpeza do rotor, evitando que cinzas se 

acumulem nas pás do rotor do exaustor, prejudicando seu bom funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Exaustor de gases. 
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3.1.2.12. Lavador de recheio 

 

 

Na saída do exaustor, os gases passam por recheios e são lavados com água, como 

indica a figura 3.20. A principal função deste lavador de recheio é remover parte do 

material particulado da corrente de gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OBS: g  é a aceleração da gravidade. 
 

Figura 3.20 - Esquema representativo do lavador de recheio. 
 
 

3.1.2.13. Lavador alcalino tipo Venturi 

 

 O lavador alcalino tipo Venturi, indicado nas figuras 3.21 e 3.22, é parecido com o 

lavador de gases ácido, descrito na seção 3.1.2.9, figura 3.16, porém não tem placa de 

recheio nem os respectivos bicos de água para esta parte do equipamento. Além disso, 

utiliza solução de soda como meio neutralizador, além de reciclo parcial. 

 O lavador de gases alcalino é o principal responsável pela minimização da emissão 

de gases ácidos, inclusive SOx. Também é responsável pela neutralização de outros gases 

ácidos, quando esses não foram totalmente removidos no primeiro lavador; responsável por 

reduzir as emissões de material particulado. Antes de haver o aglomerador de partículas 

efluente líquido com material 
particulado para a ETE 

água industrial 

fluxo de 
gases 

água industrial 

recheios 

g 
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(3.1.2.14) e mudanças operacionais no lavador alcalino, esse era possivelmente o principal 

responsável pelo aumento da emissão de sódio na chaminé (Sindicic, 2002). 
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Figura 3.21 –Esquema geral - Lavador alcalino tipo Venturi. 
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Figura 3.22 – Lavador alcalino tipo Venturi – em partes. 
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Foram feitas alterações no lavador de gases desde (Sindicic, 2002): 

 

• O pH era lido por sonda no tanque de mistura e o tempo de resposta da malha 

era muito grande, devido ao tempo de residência próximo a um minuto nesta 

caixa, semelhante ao tempo de residência do pHmetro do lavador Venturi ácido. 

Portanto, para melhorar o tempo de resposta do pHmetro, buscou-se minimizar 

este tempo de residência, construindo-se uma caixa intermediária entre a saída 

do efluente e o tanque de mistura, com dimensões de 0,18 m de largura, por 0,36 

m de comprimento e 0,32 m de altura. O efluente entra por baixo e sai por cima 

para garantir que a caixa intermediária esteja sempre cheia. A forma construtiva 

com placa no meio também contribui para que o efluente líquido não bata com 

força no eletrodo de pH, aumentando a durabilidade do pHmetro. A caixa 

intermediária está ilustrada na figura 3.23. O tempo de residência para uma 

vazão de 15 m3/h é de menos que 5 segundos na  caixa intermediária. Os picos 

de pH ficaram mais nítidos e com maior amplitude após esta mudança citada. 

Foram alterados a concentração da soda adicionada e as constantes de controle 

proporcional (K), e integral (TI) do controle PI, de forma que os picos foram 

minimizados novamente no histórico, já com o novo tempo de resposta do 

pHmetro. Foram feitos também alguns testes com controlador específico (ao 

invés de controle via PLC), que calcula as constantes K e TI automaticamente, 

através dos dados guardados no histórico, tendo um controle ainda mais fino de 

pH. 

 

 

 

 

Figura 3.23 – Detalhe da caixa do pHmetro do segundo lavador (caixa intermediária). 

 

• Para que o tempo de resposta do processo seja mais curto, o ponto de adição de 

soda, indicado na figura 3.21 também foi estudado. A soda é atualmente 

adicionada na caixa menor ao lado do tanque de mistura, e não mais no próprio 

tanque de mistura, atuando mais rapidamente no lavador de gases. Com esta 

pHmetro 
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modificação, o tempo de resposta ficou da ordem de menos de 5 segundos para 

entrar soda pela garganta do Venturi, enquanto anteriormente também era da 

ordem de minuto.  

• Foram feitos testes com pigmento fabricado no próprio site, vermelho, à base de 

óxido de ferro, para definir o ponto de boa homogeneização na caixa ao lado do 

tanque de mistura. O objetivo desta mudança foi de diluir juntamente com a 

água que entra na caixa ao lado do tanque de mistura, toda a soda já previamente 

diluída no container, antes de passar pelas mangueiras flexíveis que levam a 

solução neutralizadora para a garganta do Venturi. Com baixa agitação, o 

pigmento não se dissolve. Por análise visual do regime do fluído de forma a se 

ter homogeneidade total do pigmento (figura 3.24) é que foi escolhido o novo 

ponto de adição de soda, indicado na figura 3.22.  

 

 

 

OBS: adicionado pigmento vermelho à base de óxido de ferro (fabricado na própria 
Clariant), que necessita de bastante agitação para se dissolver na água, para 
verificação da diluição da soda (previamente diluída) de forma que fique bastante 
homogênea com as outras correntes de água de entrada no lavador. 
 

Figura 3.24 – O ponto ótimo de diluição da soda na caixinha ao lado do tanque de 
mistura.  

 

3.1.2.14. Aglomerador de partículas 

 

As figuras 3.25 e 3.26 mostram esquematicamente o aglomerador de partículas. O 

aglomerador de partículas é constituído por um recheio de placas tipo zigue-zague e dois 

jatos de água paralelos de forma que a água seja bem distribuída pelo recheio. As partículas 

ponto ótimo de 
adição de soda 
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batem no recheio zigue-zague e são removidas pelo jato de água. As partículas retidas vão 

se acumulando nas placas de recheio e caem pela ação da gravidade na parte superior do 

lavador alcalino. As gotas dificilmente passam pela garganta do Venturi, e o que 

provavelmente ocorre é a mistura das gotas formadas com o fluído injetado na garganta, 

que acabam por remover o particulado retido no aglomerador de partículas, assim como 

dissolver possíveis gotas de soda com concentração semelhante à solução de água e soda de 

entrada do lavador alcalino. Ao dissolver essas possíveis gotas de solução de soda, 

promove a minimização do envio de soda para a chaminé, reduzindo a emissão de sódio 

como material particulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Aglomerador de partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: g é a aceleração da gravidade. 

Figura 3.26 - Esquema do funcionamento do aglomerador de partículas – zoom. 
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3.1.2.15. Removedor de névoas 

 

 O removedor de névoas fica entre a chaminé e a saída do aglomerador de partículas 

(figura 3.27).  O removedor de névoas é constituído de placas, como indicado nas figuras 

3.28 e 3.29. As placas são alternadas a 45°. O perfil das camadas de placas, de cima para 

baixo, é formado por uma camada para a esquerda, outra para a direita, sucessivamente, 

sendo cada camada com altura aproximada de 6 cm. É formado um ângulo de 90° entre 

duas camadas de placas seguidas (figura 3.29), num total de 10 camadas. A água bate na 

parede e perde energia, caindo e sendo recolhida no fundo do removedor de névoas. Os 

gases limpos sem a água excedente vão para a chaminé. 
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Figura 3.27 – Local do removedor de névoas no processo da UIR. 
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Figura 3.28 – Pedaço do recheio do removedor de névoas – 3D. 

fluxo dos gases 

fluxo dos gases 

saída da água  

camada para a direita 

camada para a esquerda 



  79

 

 

Figura 3.29 – Vista superior das placas do removedor de névoas. 

 

3.1.2.16. Chaminé 

 

 A chaminé (figura 3.30) tem como principal função elevar o ponto de emissão dos 

gases de saída da UIR (já tratados e dentro dos padrões de emissão da CETESB), para 

facilitar a dispersão. Os gases podem sofrer um ligeiro resfriamento e atingir o ponto de 

orvalho com ocorrência de condensação em pequenas gotículas durante passagem pela 

chaminé. O cone na ponta superior da chaminé tem a função de separar essas gotículas de 

forma que possam descer pela lateral da chaminé ao invés de serem emitidas para a 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 – Esquema básico da chaminé. 

 

fluxo de 
gases 

separador inercial 

cone 

duto longo 

coleta de água 

~ 3 cm 



  80

 

  

Figura 3.31 – Foto da chaminé. 

 

 

3.1.3 Equipamentos de medição 

 

 

 A unidade de incineração de resíduos perigosos possui vários equipamentos de 

medição. Cada equipamento de medição pertence a uma malha, que pode ser de controle ou 

não. A malha é o conjunto de todos os elementos, além do medidor em questão, que mede o 

parâmetro observado. O transmissor de sinal, assim como o conversor, o controlador lógico 

programável e a saída, seja para a tela do computador que mostra o valor para o operador, 

seja para o indicador de medição local, também pertencem à malha. A malha pode ser de 

controle automático ou manual (via operador), também pode ser usada para 

intertravamentos de segurança ou ainda apenas para indicação. A figura 3.32 mostra o 

caminho feito pelo sinal do medidor até chegar na tela do computador da sala de controle 

operacional. 
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Figura 3.32 – Esquema básico do caminho efetuado por uma medição até chegar na 
tela do computador da sala de controle operacional. 

 
 

No Apêndice J, os medidores da UIR são descritos por tipo de parâmetro 

medido e tipo de princípio utilizado para fazer a medição. 

 

3.2. Testes experimentais 

  

Os testes experimentais são baseados no trabalho diário de otimização da unidade 

de incineração de resíduos perigosos da Clariant.  

Os testes buscam a melhoria da queima e a minimização da geração de material 

particulado, através do estudo da interferência do intervalo de carga, da porcentagem de O2 

nos gases de combustão e da forma de introdução de resíduo líquido no forno rotativo. 

Estes estudos também são preparativos para estudos futuros de redução de dioxinas e 

furanos.  

 As fotos 3.33 a 3.43 mostram os resíduos incinerados. 

 

 
Figura 3.33 - Resíduo de vidro contaminado. 
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Figura 3.34 - Madeira contaminada triturada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 - Embalagens trituradas contaminadas de papel com plástico.  
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OBS: o saco contendo os resíduos contaminados entra diretamente pela porta de 

alimentação do forno rotativo, sem a necessidade de acondicionamento em barricas. 

 

Figura 3.36 - Embalagens de papel contaminadas trituradas (em sacos)*. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37 - Fardos plásticos contaminados. 

 

~80 cm 
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OBS: o rolo de liner (resíduo) entra diretamente pela porta de alimentação do forno 
rotativo, sem a necessidade de acondicionamento em barricas. 
 

Figura 3.38 - Rolos de liners contaminados. 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 - Barricas pretas plásticas de 50 litros (para acondicionamento de resíduo 

líquido de álcool, juntamente com o vidro ). 

Sulfite A4 (para 
idéia de tamanho) 
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Figura 3.40 - Resíduo (líquido) de álcool contaminado. 

 
 
 

 

 

Figura 3.41 - Tambores plásticos contaminados triturados. 
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Figura 3.42 - Plásticos contaminados (galões). 

 

 
Figura 3.43 - Plásticos contaminados (tampas). 

 

 

3.2.1. Descrição das famílias de testes 

 

3.2.1.1. Testes de tempo de alimentação - família de testes TTA 

 

 O parâmetro intervalo de tempo de alimentação (periodicidade da carga) (seção 

2.10) foi estudado para verificar a interferência na emissão de material particulado na 

chaminé, devido ao regime semi-contínuo. Quanto menor o intervalo de tempo de 

alimentação, mais próximo do regime contínuo; inversamente, quanto maior for esse 

intervalo, mais próximo da batelada. 

 Os resíduos escolhidos para testes são liners (figura 3.47) e madeira (figura 3.43) 

contaminados triturados. A combinação destes dois resíduos foi escolhida para ficar o mais 

próximo possível da rotina da UIR, de forma a ter queima típica com geração de material 

particulado e mantendo a temperatura adequada com baixo consumo de gás natural. Além 
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disso, foi testada a capacidade de produção de 833 kg por hora de resíduos totais.  A 

temperatura do FR foi mantida em 900oC e a da CPC em 1000°C, como ocorre 

normalmente.  Além disso, o fato destes resíduos serem triturados facilita a divisão das 

cargas para intervalos de tempos curtos. 

A variável de entrada manipulada é o intervalo de tempo entre duas aberturas da 

porta de carga: 1, 2, 3 ou 4 minutos, que indica o número do nome do teste. Cada teste 

corresponde a um intervalo de tempo diferente. O tempo de 1 minuto foi repetido no teste 

TTA1*. 

 Visando evitar erros acumulativos no procedimento experimental, a ordem dos 

testes em relação ao aumento no intervalo de tempo entre duas cargas consecutivas foi feita 

de forma diferente da cronológica (foi realizada a ordem TTA1, TTA2, TTA4, TTA3, 

TTA1* ao invés de TTA1, TTA1*, TTA2, TTA3, TTA4).  

 Dentre o conjunto de variáveis estudadas e registradas, a de maior destaque é a 

emissão de material particulado.  

 

3.2.1.2. Testes de líquido pulverizado - família de testes TLP 

 

O parâmetro pulverização de líquido (seção 2.11.1) foi estudado para verificar a 

influência da forma de introdução de resíduo líquido na emissão de material particulado na 

chaminé. 

Para a realização dos testes, foi escolhido um resíduo sólido auxiliar para buscar 

cenário equivalente ao cotidiano da produção. 

O resíduo líquido escolhido foi o álcool etílico contaminado, com taxa de 

incineração de 132 kg/h. Os resíduos sólidos auxiliares foram liners e fardos plásticos 

contaminados. Também foi escolhido vidro visando atingir a capacidade de teste de 833 

kg/h de resíduo e temperatura de 900°C no FR e de 1000°C na CPC. 

 

Foram consideradas duas situações de teste: 

a) Todo o resíduo líquido pulverizado no forno rotativo, de forma adequada, 

através de bicos aspersores especiais e o resíduo sólido alimentado em lotes a 

cada dois minutos. 
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b) O resíduo líquido misturado com o resíduo sólido (vidro) no interior das 

barricas, introduzidas a cada dois minutos (figuras 3.44, 3.45 e 3.46). Foi 

necessária a adição de barricas pretas plásticas, além da de papel (figuras 3.39, 

3.40, 3.45 e 3.46) neste tipo de teste, para que o álcool não molhasse a barrica 

do lado externo. Para compensar as barricas plásticas, o teste em branco deste 

segundo tipo de teste também foi feito com adição de barricas pretas plásticas, 

em mesmo número e intervalo de tempo de alimentação. 

 

 
 
 

 
Figura 3.45 - Preparação da barrica de papel com vidro dentro da barrica preta plástica. 

 

 

 

 

Figura 3.46 - Adição do álcool ao vidro dentro da barrica plástica imediatamente anterior à 
incineração da mesma. 
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 Em ambos os tipos de testes, o número de barricas por hora é o mesmo, e as 

barricas são semelhantes para cada tipo de teste. A homogeneidade da composição de cada 

tipo de resíduo também pode ser considerada constante para os dois tipos de testes 

descritos. 

 Sendo dois os pontos experimentais comparados, um para cada tipo de teste, o teste 

é duplicado para cada ponto, evitando conclusões errôneas. 

Dentre o conjunto de variáveis estudadas e registradas, tem destaque a emissão de 

material particulado. 

 

 

3.2.1.3. Testes de excesso de ar – família de testes TO2 

 

 

 O parâmetro porcentagem de O2 na saída da câmara de pós combustão foi estudado 

para verificar a emissão de material particulado na chaminé, devido à relação 

oxigênio/combustível (seção 2.9). 

 Para a realização dos testes, foram escolhidos resíduos típicos de alta emissão de 

material particulado: tambor plástico triturado, madeira contaminada triturada, rolos de 

liners, fardos plásticos, embalagens trituradas contaminadas de papel com plástico. Foi 

adicionado resíduo líquido pulverizado de baixo poder calorífico para manutenção da 

temperatura durante o teste. A mistura produz temperaturas adequadas no forno rotativo e 

na câmara de pós combustão e baixo consumo de gás natural. 

 Os testes foram realizados modificando-se a vazão total (ar atmosférico + oxigênio 

puro) do ar secundário (ar de queima do resíduo introduzido no forno rotativo), de forma a 

se ter em todos os testes com a mesma % de enriquecimento com O2 no ar secundário na 

entrada do forno rotativo e em cada  teste plotado, porcentagens de O2 na saída da CPC 

variadas entre 9 e 15 % , típicos do processo nas condições atuais. 

Dentre o conjunto de variáveis estudadas e registradas, a de maior destaque é a 

emissão de material particulado.  
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3.3. Os parâmetros estudados neste trabalho – procedimento experimental 

 

Devido à padronização de todos os testes realizados nesta tese, são registradas  

todas as variáveis  consideradas importantes para efeito comparativo entre os testes. 

  

Variáveis: 

♦ peso de cada barrica de teste  (kg); 

♦ taxa de degasagem do processo da aminas F53604 (kg/h); 

♦ F22005 (m3/h) - vazão de líquido pulverizado; 

♦ vazão de gás natural FR F12104 (Nm3/h); 

♦ vazão de ar primário para FR F12101 (Nm3/h); 

♦ vazão de ar secundário FR F12102 (Nm3/h); 

♦ vazão de O2  U12122 (gás oxigênio puro) (Nm3/h); 

♦ temperatura do FR T12001 (°C); 

♦ vazão de gás natural CPC F13104 (Nm3/h); 

♦ vazão de ar primário para CPC F13101 (Nm3/h); 

♦ temperatura da CPC T13002 (°C); 

♦ porcentagem volumétrica de O2 (base seca) na saída da CPC Q15006 (%); 

♦ concentração de CO (base seca) na saída da CPC Q15007 (mg CO/Nm3); 

♦ taxa de escórias do removedor de escórias (kg/h); 

♦ medições de pressão estática e diferença de pressão em pontos específicos (mmcH2O): 

pressão na entrada da CPC; 

pressão na entrada da CPC P13004 (mbar) via PLC; 

pressão na entrada do pré resfriador de gases; 

pressão no duto de entrada dos ciclones; 

pressão no duto de saída dos ciclones; 

pressão na entrada  do Damper; 

diferencial de pressão do primeiro lavador; 

diferencial de pressão entre saída e entrada do exaustor de gases de combustão; 

pressão na entrada do segundo lavador; 

pressão na saída do segundo lavador; 
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pressão na saída do removedor de névoas; 

♦ temperatura na saída do  pré resfriador de gases T14004 (°C); 

♦ vazão de água no pré resfriador de gases F25302 (m3/h); 

♦ taxa de cinzas totais dos ciclones (kg/h); 

♦ temperatura na saída do pós resfriador de gases T14301(°C); 

♦ vazão de entrada de água do primeiro lavador (m3/h); 

♦ pH do primeiro lavador Q15301 na saída do efluente líquido, sem reciclo; 

♦ vazão de entrada de água do segundo lavador (m3/h); 

♦ pH segundo lavador Q14501 na saída do efluente  líquido, com reciclo; 

♦ vazão na chaminé (base seca) F14902 (Nm3/h). 

 

Em cada família, todos os testes foram realizados com ar secundário com 

enriquecimento com % constante em volume de oxigênio no FR, baseado em Sindicic, 

2002; com temperaturas do FR (aproximadamente 900°C) e da CPC (aproximadamente 

1000°C) constantes. 

É respeitado o limite máximo de 40 kg resíduo/bombona, visando respeitar a legislação 

trabalhista. 

 

 

3.4. Preparação do experimento 

 

3.4.1. A elaboração do plano de queima 

 

 Para a elaboração do plano de queima dos testes realizados nesse trabalho, buscou-

se a situação mais próxima possível da  real: parâmetros operacionais semelhantes ao da 

produção. A capacidade horária em teste de queima foi de 833 kg/h de resíduo. A 

combinação dos resíduos deve ser tal que tenha tanto resíduos que queimam rapidamente, 

quanto resíduos que queimam lentamente, evitando picos de temperatura e de CO. A taxa 

calorífica (poder calorífico (kcal/kg) * taxa de alimentação (kg/h)) total da soma de 

resíduos deve ser de até 1.250.000 kcal/h (5,23 * 10 6 kJ/h). Além destes cuidados, é 

necessário, no plano de queima, respeitar os valores máximos pré estabelecidos juntamente 
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à Cetesb da taxa horária de cloro, flúor, enxofre, nitrogênio, cianeto e metais pesados: 

antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, cromo, manganês, mercúrio e  níquel. 

Cada resíduo incinerado tem todos estes valores analisados para que possam ser inseridos 

no plano de queima. 

 

3.4.2. O cronograma diário de testes 

 

 Para a elaboração dos testes, foi criada uma rotina de procedimento para cada dia de 

teste. Existe todo um preparo da unidade antes de iniciar o teste, que é iniciado várias horas 

antes do teste, limpando com alta porcentagem de oxigênio o forno rotativo. A caçamba do 

removedor de escórias e os tambores dos ciclones também são trocados logo antes do início 

do teste. A água dos dois lavadores também é totalmente trocada antes do início do teste, 

assim como se lava com jato de água todos os recheios da UIR. Durante o procedimento 

experimental de uma mesma família de testes, busca-se deixar o mesmo operador no 

controle de telas do PLC, dentro do possível, e o intervalo de tempo entre duas 

alimentações é também padronizado e respeitado, mesmo mudando o operador. Todas as 

cargas foram pesadas individualmente e corrigidas suas respectivas  massas, de forma a 

serem uniformes ao longo do tempo.  

 

3.4.3. Medição de material particulado 

 

A equipe do laboratório foi responsável pela parte de coleta e análise do material 

particulado da chaminé por método de amostragem padrão. O método, reconhecido pela 

Cetesb, consiste da pesagem do filtro seco antes e depois da amostragem. São também lidas 

a velocidade isocinética, a temperatura, a pressão e a composição dos gases coletados de 

amostragem. A composição é dada pela porcentagem molar (igual à volumétrica) de H2O, 

CO2, O2, e considera-se o restante sendo N2. A diferença entre as duas pesagens de filtro, 

dividido pelo volume amostrado calculado em base seca (sem considerar água na 

composição) e condições normais de pressão e temperatura resulta em miligramas de 

material particulado por normal metro cúbico em base seca (mg/Nm3). Este é um dos 

resultados da análise apresentado no capítulo 4. O outro resultado apresentado é o corrigido 
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para 12% de O2 (equação 3.3), devido ser este valor o considerado para efeitos legais 

(exigido pela CETESB). Portanto, durante os testes, também é lida a porcentagem de O2 

(base seca) e os resultados também são apresentados corrigidos para esta porcentagem de 

O2, ficando indicados por (mg/Nm3 corrigido para 12% de O2). Ambos os tipos de 

resultados foram adimensionalisados pelo maior valor encontrado, constante para todos os 

resultados adimensionalisados, sendo útil para efeito de comparação entre os testes. 

 

 X a Y % de O2 =   
Y)-(21 

12)-(21
X12 a 12 % de O2  (eq 3.1) 

 

Onde 

X: concentração de material particulado coletado na condição operacional Y considerada 

(mg/Nm3 base seca a Y% de O2).   

Y: porcentagem de oxigênio nos gases de exaustão na condição operacional considerada (% 

de O2 base seca) 

X12: concentração de material particulado corrigida para concentração de O2 de 12 % nos 

gases efluentes (mg/Nm3 base seca a 12% de O2).   

 

 

 

 


