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Resumo 

Em função da crescente demanda de energia elétrica, observa-se um aumento 

das pesquisas científicas e os avanços tecnológicos para a avaliação teórica da 

formação e controle de poluentes atmosféricos devido à utilização de diferentes 

combustíveis. O processo de combustão é responsável por mais de 85% da energia 

utilizada pelo homem e está presente em quase todos os setores da sociedade, em 

qualquer parte do mundo. No Brasil, estima-se que 80% da energia utilizada sejam 

oriundos da queima de derivados do petróleo, gás natural, carvão mineral, lenha, 

carvão vegetal e resíduos agroindustriais, ou seja, por processos de combustão. 

Proveniente da queima de combustíveis fósseis, um dos maiores problemas que a 

sociedade enfrenta nos últimos anos é o alto índice da poluição do ar, sendo que 

seus efeitos afetam de diversas formas a saúde humana, os ecossistemas e os 

materiais. O grande desafio da humanidade é desenvolver a capacidade de gerar 

energia necessária para o consumo de forma sustentável, conhecer o processo de 

combustão, quais variáveis podem ser alteradas para maior eficiência e redução na 

emissão de poluentes. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar e 

comparar dois métodos distintos de avaliação da formação de poluentes: uso de 

fatores de emissão e uso de balanços estequiométricos com dissociação, para 

avaliar o comportamento dos dois métodos na formação de óxidos de nitrogênio, 

enxofre e material particulado. Foi realizado o balanço estequiométrico sem 

dissociação para calcular a relação ar/combustível teórica, a vazão de gases 

corrigida CNTP e a concentração de poluentes baseada nos fatores de emissão. 

Pelo balanço estequiométrico com dissociação calculamos a relação ar/combustível, 

vazão de gases corrigida CNTP e a concentração de poluentes através do equilíbrio 

químico. Os fatores de emissão são constantemente empregados como forma de 

avaliar as concentrações de poluentes formados em processos de combustão. 

Assim, pelos cálculos apresentados, procuramos mostra a necessidade de ampliar 

os dados de fatores de emissão considerando o tipo de caldeira, sua capacidade de 

produção de vapor, além do tipo de queimador para diferentes combustíveis. 

Palavras-chave: caldeira, combustão, estequiometria, poluentes, padrões de 

emissões, fatores de emissão, material particulado, óxido de nitrogênio, óxido de 

enxofre, eficiência energética, relação ar-combustível, combustíveis gasoso, líquido 

e sólido. 



  
 

 

 

Abstract 

There have been observed a great improvement of investment in energy 

industry due to the growing demand for electricity in the country. Scientific research 

and technological advances gained with the passage of time a theoretical 

assessment of the training and control of air pollutants when considering the use of 

different fuels. The combustion process is responsible for more than 85% of the 

energy used by humans and is present in almost all sectors of society anywhere in 

the world. In Brazil, it is estimated that 80% of energy use are derived from the 

burning of oil, natural gas, coal, firewood, charcoal and agro-industrial residues, for 

example, by combustion processes. One of the biggest problems facing society 

nowadays is the high level of air pollution coming from this fossil fuel burning and 

how its effects in various ways is affecting human health, ecosystems and materials. 

The great challenge facing humanity is to develop the capacity to generate energy 

required for consumption in a sustainable way is to know how the combustion 

process takes place, which variables can be changed to offer greater efficiency and 

reduced emissions. The aim of the present paper is to present and compare two 

different methods of evaluating the formation of pollutants: use of issuance and use 

of stoichiometric balance with dissociation factors in order to evaluate the behavior 

between the two methods in boiler performance and in concentration of nitrogen 

oxides, sulfur and particulate material.stoichiometric balance without dissociation was 

performed to calculate the air / fuel theoretical, the flow of gases corrected STP and 

the concentration of pollutants based on emission factors. The balance with 

stoichiometric dissociation calculate the air / fuel gas flow corrected STP and the 

concentration of pollutants by chemical equilibrium. The emission factors are 

constantly used as a way to assess the concentrations of pollutants formed in 

combustion processes. Thus the calculations presented, shown a need to expand the 

data emission factors considering the type of boiler, a steam production capacity, and 

the type of burner for different fuels. 

Keywords: boiler, combustion, stoichiometry, pollutants, emissions standards, 

emission factors, particulate material, nitrogen oxide, sulfur oxide, energetic 

efficiency, air-fuel relation, liquid, solid  and gaseous fuels. 



  
 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1– Gráfico de Oferta de Potência da Geração Elétrica. ................................. 19 

Figura 2 – Ilustração da utilização e porcentagem de energia em 2013 ................... 22 

Figura 3 – Ilustração de uma Caldeira Flamotubulares ............................................. 26 

Figura 4 – Ilustração de uma Caldeira Aquotubulares .............................................. 27 

Figura 5 – Organograma de cálculos para determinação da concentração de 

poluentes primeiro método ........................................................................................ 42 

Figura 6 – Organograma de cálculos para determinação da concentração de 

poluentes pelo método dissociação .......................................................................... 47 

Figura 7 – Características Técnicas Nominais caldeiras flamotubulares Aalborg ..... 53 

Figura 8 – Método completo de cálculo do Gás Natural em função do excesso de ar 

em 0% ....................................................................................................................... 94 

Figura 9 – Método completo de cálculo do GLP em função do excesso de ar em 0%

 .................................................................................................................................. 94 

Figura 10 – Método completo de cálculo do óleo diesel em função do excesso de ar 

em 0% ....................................................................................................................... 95 

Figura 11 – Método completo de cálculo do óleo combustível 1A em função do 

excesso de ar em 0% ................................................................................................ 95 

Figura 12 – Método completo de cálculo do óleo combustível 1B em função do 

excesso de ar em 0% ................................................................................................ 96 

Figura 13 – Método completo de cálculo do carvão candiota em função do excesso 

de ar em 0% .............................................................................................................. 96 

Figura 14 – Método completo de cálculo do carvão tubarão em função do excesso 

de ar em 0% .............................................................................................................. 97 

Figura 15 – Método completo de cálculo do carvão vegetal em função do excesso de 

ar em 0% ................................................................................................................... 97 

Figura 16 – Método completo de cálculo da lenha 20 % umidade em função do 

excesso de ar em 0% ................................................................................................ 98 

Figura 17 – Método completo de cálculo da lenha 40 % umidade em função do 

excesso de ar em 0% ................................................................................................ 98 



  
 

 

 

Figura 18 – Método completo de cálculo da Bagaço 25 % umidade em função do 

excesso de ar em 0% ................................................................................................ 99 

Figura 19 – Método completo de cálculo do Bagaço 50 % umidade em função do 

excesso de ar em 0% ................................................................................................ 99 

Figura 20 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do gás Natural - EPA .......................................................... 100 

Figura 21 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do GLP - EPA ..................................................................... 101 

Figura 22 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Diesel - EPA .......................................................... 101 

Figura 23 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1 A - EPA ......................................... 102 

Figura 24 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1 B - EPA ......................................... 102 

Figura 25 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Carvão Candiota - EPA ................................................. 103 

Figura 26 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Carvão Tubarão - EPA .................................................. 103 

Figura 27 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Carvão Vegetal - EPA .................................................... 104 

Figura 28 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 20 % umidade - EPA .......................................... 104 



  
 

 

 

Figura 29 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 40 % umidade - EPA .......................................... 105 

Figura 30 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 25 % umidade - EPA ........................................ 105 

Figura 31 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 50 % umidade - EPA ........................................ 106 

Figura 32 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do gás Natural - CETESB ................................................... 107 

Figura 33 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do GLP - CETESB .............................................................. 108 

Figura 34 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Diesel - CETESB ................................................... 108 

Figura 35 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1 A - CETESB .................................. 109 

Figura 36 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1 B - CETESB .................................. 109 

Figura 37 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 20 % umidade - CETESB ................................... 110 

Figura 38 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 40 % umidade – CETESB  ................................. 110 

Figura 39 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 25 % umidade - CETESB ................................. 111 



  
 

 

 

Figura 40 – Consumo de combustivel, vazão de gases e concentração de NOx, SOx, 

e MP calculados a patir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 50 % umidade - CETESB ................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Composição química dos combustíveis sólidos. ....................................... 30 

Tabela 2: Composição química dos combustíveis gasoso ou liquido. ....................... 30 

Tabela 3: Fatores de Emissão para combustíveis gasoso, líquido e sólidos 

apresentados pelo EPA. ............................................................................................ 31 

Tabela 4: Fatores de Emissão para combustíveis  gasoso líquido e sólido 

apresentados pelo CETESB...................................................................................... 31 

Tabela 5: Padrões de Emissão para combustíveis sólidos. ...................................... 32 

Tabela 6: Padrões de Emissão para combustíveis gasosos ou líquidos. .................. 33 

Tabela 7: Número de moles equivalente para óleo combustível 1A .......................... 44 

Tabela 8: Cálculo da constante de equilíbrio 1 (k1) .................................................. 48 

Tabela 9: Cálculo da constante de equilíbrio 2 (k2) ................................................... 49 

Tabela 10: Cálculo da constante de equilíbrio 3 (k3) ................................................. 50 

Tabela 11: Cálculo da constante de equilíbrio 4 (k4). ................................................ 51 

Tabela 12: Parâmetros de operação da caldeira considerada nos estudos.. ............ 52 

Tabela 13: Valores constantes para base do cálculo. ............................................... 54 

Tabela 14: Poder Calorífico Inferior dos Combustíveis. ............................................ 54 

Tabela 15: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para GLP. ................ 56 

Tabela 16: Vazão de ar e gases em função do excesso ar para GN. ....................... 57 

Tabela 17: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Óleo Diesel ...... 57 

Tabela 18: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Óleo Combustível 

1A. ............................................................................................................................. 57 

Tabela 19: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Óleo Combustível 

1B .............................................................................................................................. 58 

Tabela 20: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar do Carvão Candiota . 58 

Tabela 21: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar do Carvão Tubarão. . 58 

Tabela 22: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar do Carvão Vegetal. .. 59 

Tabela 23: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Lenha 20 % 

umidade..................................................................................................................... 59 

Tabela 24: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Lenha 40 % 

umidade..................................................................................................................... 59 



  
 

 

 

Tabela 25: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Bagaço 25 % 

umidade..................................................................................................................... 60 

Tabela 26: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Bagaço 50 % 

umidade..................................................................................................................... 60 

Tabela 27: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para GLP. ........................................................................................... 61 

Tabela 28: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para GN. ............................................................................................ 61 

Tabela 29: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Óleo Diesel ................................................................................ 62 

Tabela 30: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Óleo Combustível 1A. ................................................................ 62 

Tabela 31: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Óleo Combustível 1B ................................................................. 62 

Tabela 32: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Carvão Candiota ........................................................................ 63 

Tabela 33: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Carvão Tubarão. ........................................................................ 63 

Tabela 34: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Carvão Vegetal. ......................................................................... 63 

Tabela 35: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Lenha 20 % umidade... .............................................................. 64 

Tabela 36: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Lenha 40 % umidade... .............................................................. 64 

Tabela 37: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Bagaço 25 % umidade... ............................................................ 64 

Tabela 38: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 

excesso de ar para Bagaço 50 % umidade... ............................................................ 65 

Tabela 39: Resultado da comparação da concentração de NOX [mg/Nm3] em função 

do fator emissão e balanço estequiométrico com dissociação... ............................... 66 

Tabela 40: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para GLP. .................................................................................................................. 67 



  
 

 

 

Tabela 41: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para GLP. .................................................................................................................. 67 

Tabela 42: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para GN. .................................................................................................................... 68 

Tabela 43: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para GN. .................................................................................................................... 68 

Tabela 44: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Óleo Diesel ........................................................................................................ 69 

Tabela 45: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Óleo Diesel . ...................................................................................................... 69 

Tabela 46: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Óleo Combustível 1A. ....................................................................................... 70 

Tabela 47: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Óleo Combustível 1A. ....................................................................................... 70 

Tabela 48: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Óleo Combustível 1B ........................................................................................ 71 

Tabela 49: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Óleo Combustível 1B. ....................................................................................... 71 

Tabela 50: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Carvão Candiota ............................................................................................... 72 

Tabela 51: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Carvão Candiota. .............................................................................................. 72 

Tabela 52: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Carvão Tubarão. ............................................................................................... 73 

Tabela 53: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Carvão Tubarão. ............................................................................................... 73 

Tabela 54: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Carvão Vegetal. ................................................................................................ 74 

Tabela 55: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Carvão Vegetal. ................................................................................................ 74 

Tabela 56: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Lenha 20 % umidade... ..................................................................................... 75 



  
 

 

 

Tabela 57: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Lenha 20 % umidade. ....................................................................................... 75 

Tabela 58: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Lenha 40 % umidade... ..................................................................................... 76 

Tabela 59: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Lenha 40 % umidade. ....................................................................................... 76 

Tabela 60: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Bagaço 25 % umidade... ................................................................................... 77 

Tabela 61: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Bagaço 25 % umidade. ..................................................................................... 77 

Tabela 62: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de ar 

para Bagaço 50 % umidade... ................................................................................... 78 

Tabela 63: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Bagaço 50 % umidade. ..................................................................................... 78 

Tabela 64: Concentração de NOX em função da temperatura de chama típica e do 

excesso de ar. ........................................................................................................... 79 

Tabela 65: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Lenha 20 % 

umidade..................................................................................................................... 80 

Tabela 66: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Óleo 

Combustível 1A. ........................................................................................................ 80 

Tabela 67: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Gás Natural. .. 81 

Tabela 68: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Carvão 

Candiota. ................................................................................................................... 81 

Tabela 69: Comparação entre NOX (fator de emissão) em função da temperatura de 

chama (dissociação).. ............................................................................................... 82 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

(A/F) – Razão Ar Combustível Real 

(A/F)R – Razão Ar Combustível Real 

(A/F)T – Razão Ar Combustível Teórica  

°C – Graus Celsius 

°F – Graus Fahrenheit 

Al2O3 – Óxido de Alumínio 

ANP – Agência Nacional de Petróleo 

API – American Petroleum Institute 

ASTM – American Society for Testing and Materials 

atm – Atmosfera 

BEN – Balanço Energético Nacional 

C – Carbono 

CaO – Óxido de Cálcio 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

CNPE – Conselho Nacional de Política Energética 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNTP – Condições Normais de Temperatura e Pressão 

CO – Monóxido de Carbono 

CO2 – Dióxido de Carbono 

Comb. – Combustível 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

cp – Calor Específico 

∆G – Energia livre de Gibbs 

ECPs – Equipamento Controle Poluição 

EPA – Agência de Proteção Ambiental dos EUA 

HF – Fluoreto  

GEE – Gases do Efeito Estufa 

GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 

GNL – Gás Natural Liquefeito 



  
 

 

 

GW – Gigawatt 

H2 – Hidrogênio 

H2O – Água 

HC – Hidrocarbonetos 

K – Kelvin 

kcal – Quilocalorias 

kg – Quilograma 

kJ – Quilo joules 

kPa – Quilo Pascal 

LP – Licença Prévia 

m³ – Metro Cúbico 

MgO2 – Óxido de Magnésio   

MM – Massa Molecular 

MME – Ministério de Minas e Energia    

MP – Material Particulado 

Mtep – Milhões de toneladas equivalentes de petróleo 

MW – Megawatt 

N.A. – Não Aplicável. 

N2 – Nitrogênio 

N2O – Óxido Nitroso 

NO – Monóxido de Nitrogênio 

NO2 – Dióxido de Nitrogênio 

NOx – Óxidos de Nitrogênio 

O2 – Oxigênio 

Pb – Chumbo 

PCI – Poder Calorífico Inferior 

PCS – Poder Calorífico Superior 

PR – Pressão de Referência 

PROALCOOL – Programa Nacional do Álcool 

PRONAR – Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

PT – Partículas Totais  

S – Enxofre 

SiO2 – Óxido de Silício  



  
 

 

 

SNG – Gás Natural Sintético 

SO2 – Dióxido de Enxofre 

SOx – Óxidos de Enxofre 

ton – Toneladas 

tSS – Toneladas de sólidos secos 

TR – Temperatura de Referência 

V2O5 – Pentóxido de Vanádio  

W – Umidade  

A – Cinzas 

Σ – Somatório 

 



  
 

 

 

Sumário 

 

 

1. Introdução .................................................................................................... 18 

1.1 Objetivo Principal................................................................................... 20 

1.2 Objetivos Secundários .......................................................................... 20 

1.3 Estrutura do Trabalho ............................................................................ 20 

1.4 Problemas Ambientais devidos à Queima de Combustíveis: 

Fósseis versus Alternativos ....................................................................... 21 

2. Sistemas térmicos de combustão .............................................................. 25 

 2.1 Sistemas térmicos de combustão: caldeiras ...................................... 25 

 2.2 Temperatura adiabática de Chama ....................................................... 36 

 2.3 Tiragem ................................................................................................... 38 

 2.4 Estequiometria ....................................................................................... 40 

3. Metodologia .................................................................................................. 42 

3.1 Cálculo da concentração de poluentes através do método fator de 

emissão. ........................................................................................................ 42 

3.2 Calculo da concentração de poluentes através do método 

dissociação. ................................................................................................. 47 

4. Estudo de Caso ............................................................................................ 52 

4.1 Balanços estequiométricos. ................................................................. 55 

5. Considerações Finais e recomendações ................................................... 83 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros ........................................................ 85 

6. Referências ................................................................................................... 87 

7. Apêndice ....................................................................................................... 94 

 



  18 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em função da demanda crescente de energia no país e da diversificação da 

matriz energética brasileira, pode-se verificar o aumento da capacidade por meio de 

centrais termelétricas, tornando-se importantes as pesquisas científicas e avanços 

tecnológicos para avaliação teórica e real da formação e controle de poluentes 

atmosféricos, utilizando-se diferentes tipos de combustíveis. 

Segundo o MME (2012, p. 15), a geração de energia elétrica no Brasil em 

centrais de serviço público e autoprodutores atingiu 552,5 TWh em 2012, resultado 

3,9% superior ao de 2011. Permanece como principal a contribuição de 

concessionárias de energia elétrica, com 85,9% da geração total. Nestas, a principal 

fonte é a hidráulica, que apresentou uma redução de 2,6% em comparação com o 

ano anterior. A geração elétrica a partir de combustíveis não renováveis representou 

16,7% do total nacional, contra 11,9% em 2011. A geração de autoprodutores em 

2012 participou com 14,1% do total produzido, considera-se o agregado de todas as 

fontes utilizadas. 

Importações líquidas de 40,3 TWh, somadas à geração interna, permitiram 

uma oferta interna de energia elétrica de 592,8 TWh, 4,4% superior à de 2014. O 

consumo final foi de 498,4 TWh, um acréscimo de 3,8% em comparação com 2014.  

O Brasil apresenta uma matriz de geração elétrica de origem 

predominantemente renovável, pois a geração hidráulica responde por 70,1% da 

oferta interna. Somam-se as importações, que essencialmente também são de 

origem renovável, podendo-se afirmar que 85% da eletricidade no Brasil são 

originadas de fontes renováveis. Do lado do consumo, o setor residencial 

apresentou crescimento de 2,1%. O setor industrial registrou uma ligeira alta de 

0,3% no consumo elétrico em relação ao ano anterior. Na FIGURA 1 é apresentada 

a distribuição da matriz de oferta interna de eletricidade no Brasil em 2014. 
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Figura 1: Gráfico de Oferta de Potência da Geração Elétrica - 2014. 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2015, p.16. 

 

Segundo o MME (2012, p. 16), os setores – público, agropecuário, comercial 

e transportes, quando analisados em bloco, apresentaram variação positiva de 6,9% 

em relação ao ano anterior. O setor energético cresceu 12,7%. Em 2012, com 

acréscimo de aproximadamente 3,8 GW, a capacidade instalada das centrais de 

geração de energia elétrica do Brasil alcançou 120.973 MW, na soma das centrais 

de serviço público e autoprodutoras. Desse total, o acréscimo em centrais 

hidráulicas correspondeu a 47,8%, ao passo que centrais térmicas responderam por 

40,0% da capacidade adicionada. Por fim, as usinas eólicas foram responsáveis 

pelos 12,2% restantes de aumento do grid nacional. 

Segundo o MME (2014, p.17), em vista da atual legislação ambiental 

brasileira, tende a incorporar padrões de emissão para a poluição atmosférica, 

geralmente alcançados com a implantação de equipamentos de controle de 

poluentes e em função da escassa literatura técnico-científica brasileira no que se 

refere aos dados de concentração emitidos nas chaminés das caldeiras, torna-se a 

grande motivação deste trabalho. 

Assim, o propósito do presente trabalho é desenvolver uma ferramenta para 

avaliação teórica da formação da concentração de poluentes atmosféricos 

provenientes da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos em caldeiras a 
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vapor, através de fatores de emissão e de balanços estequiométricos e equilíbrio 

químico. 

 

1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar e comparar dois 

métodos distintos de avaliação da formação de poluentes: a) o uso de fatores de 

emissão e b) o uso de balanços estequiométricos com dissociação, a fim de avaliar o 

comportamento entre os dois métodos na quantificação da concentração de óxidos 

de nitrogênio, enxofre e material particulado. 

 

1.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Realizar balanço estequiométrico sem dissociação: calcular a relação teórica 

ar/combustível, a vazão de gases corrigida CNTP (Condições Normais de 

Temperatura e Pressão) e a concentração de poluentes baseada nos fatores de 

emissão; 

Realizar balanço estequiométrico com dissociação (CO, NO, NO2 e H2): 

cálculo da relação ar/combustível, vazão de gases corrigida CNTP e a concentração 

de poluentes através do equilíbrio químico; 

Desenvolver balanços de massa, volume e energia capazes de predizer os 

fluxos gerados de gases em base mássica e volumétrica, o excesso de ar 

(condições estequiométricas e reais); 

Comparar os dois métodos: uso de fatores de emissão e o uso de balanços 

estequiométricos com dissociação através dos estudos de casos. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho será desenvolvido em cinco capítulos, conforme descrito na 

sequência. 

O primeiro capítulo descreve os problemas ambientais devidos à queima de 

combustíveis fósseis e alternativos (biomassa) e a matriz energética brasileira. 

Também será abordada como cenário a legislação ambiental brasileira, 

incorporando padrões de emissão para a poluição atmosférica, estabelecendo 

limites de emissão no processo de combustão em caldeiras.  
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No segundo capítulo serão abordados os sistemas térmicos de combustão em 

caldeira, o conceito de caldeira ou gerador de vapor e algumas aplicações para o 

vapor gerado pelas caldeiras, com ênfase em caldeira flamotubular e aquotubular, 

suas peculiaridades, diferenças e aplicações. Para tais sistemas térmicos é 

necessário definir as características dos combustíveis aplicados no processo. Em 

outras palavras, pretende-se pesquisar e mapear os principais poluentes emitidos e 

as taxas máximas permitidas pelo padrão de controle. Ainda no segundo capítulo, 

serão apresentados os sistemas de controle de poluentes como forma de minimizar 

o impacto ambiental e controlar a emissão dos combustíveis de acordo com as 

normas técnicas. 

No terceiro capítulo apresentam-se os fundamentos metodológicos, quais 

sejam: composição dos combustíveis sólidos e líquidos ou gasosos; metodologia de 

cálculo distinta; balanço estequiométrico em base mássica base molar (volumétrica); 

fatores de emissão para combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; padrões de 

emissão para combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; balanço estequiométrico 

sem dissociação e com dissociação: cálculo da relação ar/combustível, vazão de 

combustível, vazão de gases corrigida em condições normais de temperatura e 

pressão (CNTP), cálculo da concentração de poluentes baseada no fator de 

emissão; cálculo da concentração de poluentes baseada no balanço químico com 

dissociação; balanço térmico da caldeira e cálculo da vazão volumétrica de ar. 

No quarto capítulo serão apresentados estudos de casos de uma caldeira 

flamatubular queimando os seguintes combustíveis: bagaço, carvão mineral, carvão 

vegetal, lenha e óleo combustível, diesel, gás natural e gás liquefeito de petróleo.  

No quinto capítulo será apresentada uma síntese conclusiva por meio de 

análises comparativas e comentadas entre os resultados obtidos.  

Finalmente, propostas para trabalhos futuros são apresentadas. 

 

1.4. PROBLEMAS AMBIENTAIS DEVIDOS Á QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS: 

FÓSSEIS versus ALTERNATIVOS. 

Com a grande demanda do consumo de energia no Brasil, estudos apontam 

que a sua produção por fontes renováveis é uma das soluções para minimizar o 

impacto ambiental. As fontes alternativas são o caminho mais curto e eficaz para 

aprimorar a matriz energética brasileira. Essas alternativas na matriz energética 
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funcionam como um sistema, em que cada um dos componentes agregam potencial 

aos outros e compensa ou atenua efeitos negativos, de forma complementar e 

concomitante. O potencial de geração de energia limpa e renovável tende a ser 

ainda maior durante os próximos anos. Podem-se destacar alguns setores no Brasil 

que mais utilizaram a energia e sua porcentagem no consumo final por setores no 

Brasil  e apresentados na FIGURA 2. 

 

 

Figura 2: Ilustração da utilização e porcentagem de energia em 2013. Os dados de 

energia estão em milhões de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2014, p.20. 

 

O aumento do “efeito estufa” é consequência da queima de combustíveis 

fósseis, como os derivados do petróleo, gás natural e carvão mineral, para a 

produção de energia que movimenta indústrias, automóveis, aparelhos domésticos, 

bem como os desmatamentos e das queimadas.  

Com o grande consumo de combustível fóssil, a sociedade moderna começa 

a preocupar-se com os impactos gerados pelos gases emitidos. A sua emissão não 

somente degrada o meio ambiente como também coloca em risco a saúde humana. 

As crescentes necessidades industriais e a utilização de bens consumíveis e não 
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renováveis elevam a demanda energética. Para o cenário atual, uma alternativa, 

como forma de minimizar esses impactos, seria a utilização de fontes renováveis de 

energia. A substituição dos combustíveis fósseis por renováveis seria uma saída. 

Neste contexto, pode-se dizer que a biomassa é uma alternativa adequada para 

esse processo. 

A partir dessa nova visão da sociedade moderna de reutilizar ou reaproveitar 

um recurso para divulgar a eficiência energética no país e com isso estabelecer 

padrões e fatores de emissões para preservar o meio ambiente, destacam-se as 

medidas utilizadas nos sistemas térmicos de combustão de uma caldeira. 

Atualmente, o setor produtivo opera num cenário onde os combustíveis utilizados 

devem atender aos padrões ambientais aceitáveis estabelecidos pelos órgãos 

governamentais por meio de políticas públicas ambientais. Diante do exposto, 

registra-se que tal assunto será o objeto do conteúdo a ser apresentado no próximo 

capítulo sobre os sistemas térmicos de combustão. 

De acordo com CARVALHO JUNIOR e LACAVA (2003), as preocupações 

com o meio ambiente começaram há cerca de trinta anos, mas questões e 

dificuldades tecnológicas ainda não foram vencidas. Assim, pesquisas e 

desenvolvimentos na área de combustão têm como objetivo a minimização das 

emissões de poluentes, pois as indústrias e os setores de transporte tanto dos 

países desenvolvidos como os em desenvolvimento estão baseados, sobretudo, na 

queima de combustíveis fósseis e deverão permanecer dessa forma por algumas 

décadas. 

Para ESPARTA (2008), a percepção de que mecanismos de mercado 

poderiam auxiliar nesse processo ganhou consistência com a ideia da criação de um 

valor convencional para a redução de emissões dos gases do efeito estufa, inspirada 

nos mecanismos implementados nos Estados Unidos para comercialização de cotas 

para oxido de nitrogênio (NOX) e o dióxido de enxofre (SOX), gases causadores da 

chamada chuva ácida. O Programa de chuva ácida definido no “Clean Air Act” de 

1900 entrou em vigor em 1995. Estes programa é uma lei federal dos Estados 

Unidos, projetado para controlar a poluição do ar em um nível nacional. O programa 

definiu quantidades absolutas de emissões, um teto de emissões com tendências de 

redução no tempo, e a divisão desse total em cotas de emissão aos participantes do 

programa. Os participantes do programa podem então comercializar livremente entre 
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si essas cotas, de acordo com os interesses econômicos e estratégias de 

adaptação, também a tendência de redução absoluta. 

Em caldeiras, o controle de poluentes atmosféricos é  estudado utilizando-se 

diferentes combustíveis no processo. Esses estudos visam à utilização do melhor 

combustível comparando-se os fatores de emissões, padrões de emissões e de 

qualidade do ar.  
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2. SISTEMAS TÉRMICOS DE COMBUSTÃO 

 

De acordo com Carvalho Júnior e Lacava (2003), uma das maiores fontes de 

emissão de poluentes são os gases resultantes de dispositivos que aproveitam a 

energia térmica liberada pelas reações de combustão. Apesar de o homem utilizar a 

combustão como fonte de energia há milênios, a emissão de poluentes somente 

ganhou destaque no cenário mundial a partir do início da década de 1970. A 

poluição é uma das consequências da geração de energia útil pelo processo de 

combustão e seus efeitos no meio ambiente estão ligados a problemas de ordem 

política, social e econômica.  

 

2.1 - SISTEMAS TÉRMICOS DE COMBUSTÃO: CALDEIRA 

A caldeira é um equipamento complexo que, por meio de seus vários 

componentes, é operada de forma sincronizada. Produzindo vapor, é utilizada como 

vetor energético na indústria, seja para produção de potência seja para produção de 

calor de processos. Um combustível é queimado na câmara de combustão e, por 

meio da energia radiante da combustão e dos efeitos convectivos dos gases quentes 

gerados, produz o vapor na outra seção especializada ou caldeira propriamente dita. 

O rendimento térmico de uma caldeira é maior quanto menor for a perda de 

energia, avaliada por meio de medições do consumo de combustível, da vazão de 

vapor, pressão e temperatura do vapor e do poder calorífico (superior e inferior). A 

eficiência energética calculada para um melhor rendimento nas caldeiras deve ser 

analisada com base em três parâmetros fundamentais: combustão completa do 

combustível na caldeira, maximização da transferência de calor dos produtos da 

combustão para as superfícies de absorção de calor e a minimização das perdas de 

calor para o meio ambiente. 

As caldeiras se dividem em dois grupos: as caldeiras flamotubulares e as 

caldeiras aquotubulares.  

Flamotubular: Os produtos de combustão circulam pelo interior de tubos, que 

ficam imersos na água a ser vaporizada. Em geral, apresentam baixo rendimento 

térmico; maior espaço ocupado; ideal para pequenas instalações; construção 



  26 
 

 

 

simples. Geralmente, são empregadas para produzir vapor saturado para atender 

processos de aquecimento. Na FIGURA 3 é apresentada uma caldeira flamotubular.  

 

 

 

Figura 3: Ilustração de uma Caldeira Flamotubular 

Fonte: TREVELIM, 2013, p.5.  

 

 

Aquotubulares: A água a ser vaporizada circula por tubos, e os produtos de 

combustão pelo exterior deles. Em geral apresentam maior rendimento térmico; 

maior produção de vapor; maior superfície de aquecimento. Empregadas sobretudo 

para produção de vapor superaquecido para fins de produção de potência. Para 

melhor exemplificar, a FIGURA 4 é uma ilustração de uma caldeira aquotubular. 
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Figura 4: Ilustração de uma Caldeira Aquotubular  

Fonte: http://www.vetorial.ind.br/ 

(Acessado em 30/11/2015) 

 

Para CARVALHO JÚNIOR e LACAVA (2003), as caldeiras, para a sua 

operação ou funcionamento, possuem circuitos básicos e essenciais. Os circuitos de 

combustível e ar que alimentam os queimadores da câmara de combustão 

produzem energia radiante e gases quentes; circuito água/vapor composto pelo 

economizador, tubulões, economizador da caldeira por onde circula a água a ser 

vaporizada e fornecida como vapor na forma de produto utilizável; circuito de gases 

de exaustão que permite a circulação e exaustão dos gases. 

Para se garantir o bom funcionamento de uma caldeira, é importante 

conhecerem-se os processos de mecanismos de circulação. Um fluxo adequado de 

água e mistura vapor/água deve ser mantido na caldeira para garantir a produção 

continuada de vapor para se evitarem efeitos danosos de superaquecimento em 

tubos, paredes d´água e outros circuitos da caldeira. Esse fluxo pode ser alcançado 

via circulação natural (efeito de massas específicas diferentes) ou forçada (via 

bombas de circulação) ou da combinação das duas.  

As caldeiras apresentam também equipamentos e acessórios que conferem a 

elas características adicionais e melhoria de desempenho, como os economizadores 

e os superaquecedores. Os economizadores servem para pré-aquecer a água de 
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alimentação quando esta entra no tubulão da caldeira. Esse pré-aquecimento 

favorece a economia de combustível na caldeira. Esses equipamentos são 

encontrados de forma mais usual nas caldeiras aquotubulares. Os 

superaquecedores equipam as caldeiras mais ajustadas à produção de potência, 

pois, nesse caso, o vapor produzido normalmente deve ser entregue superaquecido. 

Esses superaquecedores são montados no circuito da caldeira seja na região de 

energia radiante seja na região de efeitos de convecção. Há também casos de 

reaquecedores montados em caldeiras adaptadas para ciclos com reaquecimento.  

Segundo Lima (2003), as caldeiras utilizam vários tipos de combustíveis para 

produzir vapor, que é a forma de energia útil final. Esses combustíveis, normalmente 

são acompanhados de dois tipos de análise: a análise aproximada (proximate) que 

fornece o conteúdo de carbono fixo, volátil, cinza e umidade e a análise completa 

(ultimate), que fornece composição em percentuais de carbono, hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio, enxofre, cinza e umidade. Normalmente, as análises são reportadas em 

base seca e livre de cinzas. Caso se conheça o percentual de cinzas e umidade, os 

percentuais dados em base seca e sem cinzas devem ser corrigidos pelo coeficiente 

[1 – M – A] x [percentual dado na análise], sendo M = % de umidade, e A = % de 

cinzas. Outro parâmetro que normalmente vem referenciado nas análises é o poder 

calorífico inferior ou o superior. Esse parâmetro é o indicador da quantidade de 

energia presente numa unidade de combustível (kJ/kg ou kJ/m3).  

Segundo Moran et.al. (2006), a composição de gases geralmente é expressa 

em base molar ou volumétrica, ao contrário dos carvões e combustíveis líquidos. 

Para misturas de gases ideais, as composições molar e volumétrica são idênticas, e 

o poder calorífico desses gases normalmente é expresso em kJ/Nm3
, sendo que o 

Nm3 identifica normal metro cúbico (volume medido nas CNTP, 0 °C e 1 atm ou 

101,325 kPa), ou kJ/litro, ou BTU/ft³. 

Assim, o poder calorífico depende da massa específica, que é diretamente 

proporcional à pressão absoluta dada e inversamente proporcional à temperatura 

absoluta dada.  

O poder calorífico também pode ser expresso em unidade de energia por 

massa (kJ/kg ou BTU/lbm) e, nesse caso, independe da pressão e temperatura do 

gás. O poder calorífico de uma mistura de combustíveis gasosos é igual ao 

somatório dos produtos da fração volumétrica de cada componente pelo respectivo 
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poder calorífico. Dadas a pressão de referência PR (Pressão de Referência) e 

temperatura de referência TR (Temperatura de Referência), o poder calorífico da 

mistura será função de PR e TR,  conforme a equação 1.  
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PCSv é o Poder calorífico Superior em base volumétrica do i-ésimo 

componente nas condições de PR e TR  e Vi a fração molar ou volumétrica daquele 

componente. Para converter o PCS da condição de referência a outra condição 

qualquer P (Pressão), T (Temperatura) basta usar-se a equação 2.  
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Valores de pressão e temperatura usadas na equação (2) devem ser 

absolutas. O poder calorífico em base volumétrica numa dada pressão e 

temperatura podem ser convertido em base mássica multiplicando-se o valor em 

base volumétrica pelo volume específico do gás na mesma temperatura e pressão. 

Assim, PCSm = (PCSv)p,Tx (v)p,T. O volume específico de uma mistura de gases 

pode ser obtido da equação 3, sendo Ru a constante universal dos gases, e MM a 

massa molecular. 

 

 

pMM
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 (3) 

 

Moran, et.al. (2006) observam que, em  nas equações relacionadas à 

combustão, destaca-se a quantidade de oxigênio (O2) necessário para combustão 

de cada constituinte básico dos diversos combustíveis. Na prática, raramente é 

utilizado o oxigênio puro em processos de combustão. Utiliza-se ar ambiente como 

fonte de oxigênio por razões econômicas. Em base molar ou volumétrica, o ar é 

composto de 21% de O2 e 79% de N2 e parcelas pequenas de outros gases. Se o ar 

for considerado em base mássica é composto de 23,2% de O2 e 76,8% de N2. A 

massa molecular média do ar é de 28,97 kg/kmol. 
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De acordo com a bibliografia e conhecida a sua composição química, 

apresentam-se os seguintes combustíveis sólidos: bagaço 25% e 50% de umidade, 

lenha 20% e 40% de umidade, carvão vegetal e os carvões minerais de Candiota e 

Tubarão. Os dados da composição química dos combustíveis sólidos são 

apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1: Composição química dos combustíveis sólidos.  
Fonte: COSTA, 2013, p.38. 

Combustíveis %C %H %O %N %S Umidade Cinzas PCI [kJ/kg] 

Bagaço 25% umidade 35,3 4,9 33,0 0,0 0,0 25,0 1,9 12.527 

Bagaço 50% umidade 23,5 3,3 22,0 0,0 0,0 50,0 1,3 7.440 

Carvão Candiota 33,5 2,3 6,3 0,6 1,8 11,0 44,5 12.209 

Carvão Tubarão 43,5 2,8 6,6 0,9 2,3 6,5 37,4 17.643 

Carvão Vegetal 88,2 2,0 2,9 0,2 0,0 4,7 2,0 32.573 

Lenha 20% umidade 40,2 5,0 34,4 0,1 0,0 20,0 0,3 16.747 

Lenha 40% umidade 30,1 3,8 25,8 0,0 0,0 40,0 0,2 12.560 

Obs: %C- carbono; %H- hidrogênio; %O: oxigênio; %N: nitrogênio; %S: enxofre 

 

Por outro lado, os combustíveis líquidos e gasosos empregados são 

apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Composição química do combustível gasoso ou líquido.  
Fonte: COSTA, 2013, p.38. 

Combustíveis %C %H %O %N %S PCI [kJ/kg] 

Óleo Diesel 85,8 13,5 0,0 0,0 0,7 39.142 

Óleo Combustível 1A 86,5 10,7 0,0 0,0 2,8 39.860 

Óleo Combustível 1B 88,2 11,0 0,0 0,0 0,8 40.997 

GLP (50%C3H8 + 50%C4H10) 82,3 17,7 0,0 0,0 0,0 45.967 

GN (91%CH4+7%C2H6+2%N2) 73,9 24,2 0,0 2,0 0,0 47.500 

Obs: %C- carbono; %H- hidrogênio; %O: oxigênio; %N: nitrogênio; %S: enxofre. 

 

Fatores de emissão são relações entre a quantidade de poluentes gerados e 

a quantidade de matéria prima transformada ou queimada. Esses fatores servem 

para estimar as emissões provenientes de várias fontes de poluição do ar. Em geral, 

os mesmos fatores são as médias de todos os dados disponíveis de qualidades 

aceitáveis. Os fatores de emissão apresentados pela EPA, considerando-se 
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caldeiras de pequeno porte e sem controle de poluentes, estão na Tabela 3. Os 

fatores de emissão apresentados pelo CETESB estão na Tabela 4 e, neste caso, 

não há diferenciação quanto ao porte da caldeira. Destaca-se que, para os 

combustíveis Carvão Candiota, Tubarão e Vegetal, o CETESB não possui dados, 

por isso não foram apresentados na tabela 4.  

 

Tabela 3: Fatores de Emissão para combustíveis gasoso, líquido e sólidos 
apresentados pelo EPA. Fonte: EPA, 2015. 

Combustíveis NOX MP SOX Unidade 

Bagaço 0,6 7,8 0 kg poluente/ton comb 

Carvão Tubarão 5,5 1,87 0,44 kg poluente/ton comb 

Carvão Candiota 5,5 2,23 0,34 kg poluente/ton comb 

Carvão Vegetal 5,5 0,10 0,00 kg poluente/ton comb 

Óleo Diesel 5,81 0,40 0,13 kg poluente/ton comb 

Óleo Combustível 1 A 2,51 0,25 0,50 kg poluente/ton comb 

Óleo Combustível 1 B 7,12 0,42 0,16 kg poluente/ton comb 

Lenha 0,75 4,4 0,03 kg poluente/ton comb 

GLP  0,01 0,04 0,00 kg poluente/ton comb 

GN  2,00 0,04 0,01 kg poluente/ton comb 

Obs: NOX - óxidos de nitrogênio; MP - material particulado; SOX - óxidos de enxofre. 

 

Tabela 4: Fatores de Emissão para combustível gasoso líquido e sólido 
apresentados pelo CETESB. Fonte: CETESB, 2008, p.30. 
Combustíveis NOX MP SOX Unidade 

Bagaço 0,6 7,8 0,0 kg poluente/ton comb 

Lenha 20% umidade 0,8 3,6 0,04 kg poluente/ton comb 

Lenha 40% umidade 0,8 4,4 0,04 kg poluente/ton comb 

Óleo diesel 2,82 0,28 20,22 kg poluente/ton comb 

OC 1A 6,47 1,46 18,18 kg poluente/ton comb 

OC 1B 2,45 0,86 18,56 kg poluente/ton comb 

GLP  4,55 0,13 0,02 kg poluente/ton comb 

GN  3,67 0,36 0,02 kg poluente/ton comb 

Obs: NOX - óxidos de nitrogênio; MP - material particulado; SOX - óxidos de enxofre. 
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Padrões de emissão determinam a quantidade máxima permitida de 

poluentes que pode ser emitida por uma determinada fonte poluidora. Nos países, a 

legislação sobre a poluição do ar estabelece tais limites. No Brasil, a Resolução N° 

436, de 26 de dezembro de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos 

para fontes fixas, cujos valores são fixados por poluente e por tipologia de fonte. 

Diante da composição química dos combustíveis, apresentam-se os dados 

dos órgãos licenciadores. Considera-se que existem tecnologias para a redução da 

emissão de poluentes nos diversos processos produtivos e que os estados possuem 

níveis diferenciados de industrialização e de poluição do ar. Cabe aos órgãos 

ambientais estaduais e locais estabelecerem, quando for o caso, limites de emissão 

mais restritivos. Na tabela 5, apresentam-se os Padrões de Emissão do CONAMA 

(2011) para combustíveis sólidos e na tabela 6, para os líquidos e gasosos. 

 

 

Tabela 5: Padrões de Emissão para combustíveis sólidos. Fonte: CONAMA, 
2011 e SEMA, 2006, p.20. 

 

Combustíveis min max NOX MP SOX Unidade 

Bagaço 

(8% O2 de referência) 

Menor 50 MW N.A. 520 N.A mg/Nm3 

50 100 350 450 N.A mg/Nm3 

Maior 100 MW 350 390 N.A mg/Nm3 

Lenha 

(8% O2 de referência) 

Menor 50 MW 0 730 N.A mg/Nm3 

50 100 650 520 N.A mg/Nm3 

Maior 100 MW 650 300 N.A mg/Nm3 

Carvão 

(8% O2 de referência) 

Menor 50 MW 500 250 3.000 mg/Nm3 

50 100 500 200 1.300 mg/Nm3 

Maior 100 MW 400 60 1.300 mg/Nm3 

Obs: min - valor mínimo da potência térmica; max - valor máximo da potência térmica; N.A. - Não se aplica 

NOX - óxidos de nitrogênio; MP - material particulado; SOX - óxidos de enxofre. 
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Tabela 6: Padrões de Emissão para combustíveis gasosos ou líquidos. Fonte: 
CONAMA, 2011, p.20. 

Combustíveis min max NOX MP SOX Unidade 

Óleo Diesel 

(3% O2 de referência) 

Menor 70 MW 320 150 70 mg/Nm3 

70 100 320 125 70 mg/Nm3 

Maior 100 MW 200 50 70 mg/Nm3 

Óleo Combustível 1A 

(3% O2 de referência) 

Menor 70 MW 1600 300 2700 mg/Nm3 

70 100 1000 250 2700 mg/Nm3 

Maior 100 MW 1000 100 1800 mg/Nm3 

Óleo Combustível 1B 

(3% O2 de referência) 

Menor 70 MW 1600 300 2700 mg/Nm3 

70 100 1000 250 2700 mg/Nm3 

Maior 100 MW 1000 100 1800 mg/Nm3 

GLP 

(3% O2 de referência) 

Menor 70 MW 0 0 0 mg/Nm3 

70 100 400 0 0 mg/Nm3 

Maior 100 MW 320 0 0 mg/Nm3 

Gás Natural 

(3% O2 de referência) 

Menor 70 MW 0 0 0 mg/Nm3 

70 100 400 0 0 mg/Nm3 

Maior 100 MW 320 0 0 mg/Nm3 

Obs: min - valor mínimo da potência térmica; max - valor máximo da potência térmica; 

NOX - óxidos de nitrogênio; MP - material particulado; SOX - óxidos de enxofre. 

Com a composição do combustível definida e com base nos fatores de 

emissão e nos padrões de emissão apresentados pelos órgãos licenciadores, é 

realizado um balanço estequiométrico sem dissociação para o cálculo da relação 

ar/combustível, vazão de combustível, vazão de gases corrigida CNTP, cálculo da 

concentração de poluentes baseada no fator de emissão. É calculado também o 

balanço químico com dissociação. 

Em nivel global, os processos de combustão continuam ainda como o 

principal gerador de energia. As reações de combustão são reações químicas 

exotérmicas que ocorrem quando os elementos presentes em um combustível 

reagem com o oxigênio, liberando grande quantidade de energia. O oxigênio é o 

único elemento ativo no ar que combina com os elementos combustíveis do 

combustível para produzir calor. Já a grande quantidade de nitrogênio no ar não 

executa nenhum papel útil no processo de combustão, mas pode causar problemas 

de poluição do ar, especialmente quando a combustão não for adequadamente 
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controlada. Existe a possibilidade de formação de NOX térmico a altas temperauras 

de chama como resultado da combinação de N2 e O2. 

Segundo Moran et.al. (2002), quando há uma reação química, as ligações 

entre as moléculas dos reagentes são quebradas, e os átomos e elétrons 

rearranjam-se formando os produtos. Nas reações de combustão, a rápida oxidação 

dos elementos combustíveis do combustível resulta em uma liberação de energia à 

medida que os produtos de combustão são formados. Na maioria dos combustíveis 

os três principais elementos químicos que oxidam são o carbono, o hidrogênio e o 

enxofre. Na maioria das vezes, o enxofre praticamente não contribui para a liberação 

de energia, mas pode ser fonte significativa de poluição e corrosão.   

É sempre bom destacar a importância dos impactos que uma combustão 

pode trazer para uma sociedade. Para prevenir os impactos ambitentais causados 

pela combustão, medidas de controle devem-se manter atualizadas. Essas 

destacam-se: os padrões de emissões preestabelecidos pelos órgãos licenciadores, 

os estudos de cálculos detalhados do consumo de combustivel, a vazão de gases e 

as emissões dos combustíveis. 

Segundo Francisco (2012), um processo de combustão é dito completo 

quando todo o carbono presente no combustível é queimado formando o dióxido de 

carbono (CO2), todo o hidrogênio é queimado formando água (H2O), todo o enxofre 

é queimado formando dióxido de enxofre (SO2) e todos os demais elementos 

combustíveis forem totalmente oxidados, sendo a quantidade de calor liberada em 

cada reação denominada de entalpia de combustão. 

A reação de combustão dos combustíveis sólidos é, na verdade, um processo 

de oxidação em que materiais como H2, C e S, presentes nos diversos combustíveis, 

se oxidam em H2O, CO2 e SO2, respectivamente.  

Com isso, destaca-se a temperatura de ignição de cada um desses 

elementos. O hidrogênio é o que tem a temperatura de ignição mais elevada 

(582ºC), um gás que queima de forma limpa e bem rápida, desde que haja a 

quantidade suficiente de ar. A oxidação do carbono é mais difícil e mais lenta que a 

do hidrogênio e do enxofre. Embora tenha temperatura de ignição mais baixa que o 

H2 (407 ºC), é um sólido e queima mais devagar. O enxofre S tem uma temperatura 

de ignição de (243 ºC) e produz na queima um dos radicais mais poluentes, o SOx 

(na combustão completa SO2). 



  35 
 

 

 

Para um melhor entendimento será explicado o balanço de massas. Na 

equação 4, têm-se 2 kmol de hidrogênio (H), que reage com 1 kmol de oxigênio 

(O2), produzindo 2 kmol de água (H2O). Considera-se que H (4,032 kg de massa 

molecular), O2 (31,99 kg de massa molecular) liberam 286.470,0 kJ/kmol de energia 

térmica. Assim, são exigidos 7,936 kg de O2 para cada kg de hidrogênio para a 

queima completa ou 0,5 kmol de oxigênio para 1 kmol de hidrogênio(H2). E o poder 

calorífico superior do hidrogênio é de 142.097,0 kJ/kg, e o poder calorífico inferior da 

ordem de 120.067,0 kJ/kg 

 
H

QOHO 
222

2H 2   (4) 

Sendo que, a liberação de 286.470,00 kj/kmol H2 de energia térmica = QH 

Na equação 5, tem-se 1 kmol de hidrogênio (S), que reage com 1 kmol de 

oxigênio (O2), produzindo 1 kmol de (SO2). Considera-se que S (32,064 kg de massa 

molecular), O2 (31,999 kg de massa molecular) liberam 296.774,0 kJ/kmol de energia 

térmica. Assim, exige-se 0,998 kg de O2 para queima de cada kg de enxofre (S) ou 1 

kmol de oxigênio O2 para cada kmol de enxofre (S). E o poder calorífico superior e 

idêntico ao poder calorifico inferior e vale 9.257,0 kJ/kg de S. 

 
s

QSOO 
22

S  (5) 

Sendo que, a liberação de 296.774 kj/kmol S de energia térmica = Qs 

O carbono é um dos mais importantes elementos combustíveis e é parte 

essencial de qualquer hidrocarboneto seja sólido, líquido seja gasoso. Assim, será 

sempre assumido que o carbono é o último a atingir combustão completa e, no caso 

de alta de oxigênio suficiente para tal, sua combustão será admitida como 

incompleta, resultando na formação de CO. Além disso, sua equação de combustão 

se dá em duas etapas: primeiro, a oxidação para CO, e, se houver condições 

adequadas, a queima completa de CO2.  

Na equação 6, têm-se 2 kmol de carbono (C), que reage com 1 kmol de 

oxigênio (O2), produzindo 2 kmol de (CO2). Considera-se que C (24,02 kg de massa 

molecular), O2 (31,999 kg de massa molecular) liberam 110.380,0 kJ/kmol de energia 

térmica. A próxima etapa da combustão dependerá da existência ou não de oxigênio 

suficiente e, em caso afirmativo resulta: 2 CO + O2 -> 2 CO2 + QCO2 (liberando 

283.180,0 kJ/kmol de energia térmica via CO = QCO2), ou seja, 2 kmol de CO (56,02 

kg) reagem com 2 kmol de O2 (31,999 kg) para produzir 2 kmol (88,02 kg) de CO2, 



  36 
 

 

 

liberando 283.180,0 kJ/kmol de energia térmica. Combinando-se as equações 12 e 

13 em caso de haver a combustão completa, resulta: 1 kmol de C (12,011 kg) reage 

com 1 kmol de O2 (31,999 kg) para produzir 1 kmol de CO2 (44,01 kg) liberando 

393.560,0 kJ/kmol. Assim, são necessários 2,66 kg de O2 para combustão completa 

de 1 kg de carbono, e o poder calorífico superior do carbono é 393.663,78 kJ/kmol 

ou 32.778,0 kJ/kg. 

 
c

QCOO 
22

2C  (6) 

ou seja, liberando-se 393.560,0 kj/kmol S de energia térmica = Qc 

Observe-se que, nas equações 4, 5 e 6 foi calculada a quantidade de oxigênio 

(O2) necessário para combustão de cada constituinte básico dos diversos 

combustíveis. Na prática, raramente utiliza-se o oxigênio puro em processos de 

combustão. O ar ambiente é utilizado como fonte de oxigênio por razões 

econômicas. Para o balanço estequiométrico sem dissociação foi feito o cálculo da 

relação ar/combustível teórica para combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. 

 

A equação 7 mostra como é feito o cálculo do calor necessário na caldeira, 

por meio do calor contido no vapor e da eficiência da caldeira. 

 

 

 
 %dacaldeiraEficiencia

kwdonovaporCalorconti
sarioCalorneces 

 (7) 

 

A equação 8 mostra como é feito o cálculo do consumo de combustível da 

caldeira, sendo a razão entre o calor necessário e o poder calorifico inferior. 

 

 

 











kg

kj
PCI

kwsarioCalorneces
elecombustívConsumod

 (8) 

 

2.2. TEMPERATURA ADIABÁTICA DE CHAMA 

Segundo Glassman (1987), os parâmetros essenciais para a avaliação de 

sistemas de combustão são a temperatura e a composição na condição de equilíbrio 
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dos produtos. Se o calor envolvido na reação é empregado exclusivamente para 

elevar a temperatura do produto, esta é chamada temperatura adiabática de chama.  

De acordo com Moran et.al. (2002), na ausência de quaisquer interações de 

trabalho e quaisquer variações na energia potencial e cinética, a energia química 

liberada durante o processo de combustão ou é perdida para as vizinhanças em 

forma de calor ou é utilizada internamente para elevar a temperatura dos produtos 

da combustão. Quanto menor for a perda de calor para a vizinhança, maior será o 

aumento da temperatura dos produtos da combustão. No caso limite de não haver 

nenhuma perda de calor para a vizinhança (Q = 0), a temperatura nos produtos da 

combustão atingirá um valor máximo, que é chamado temperatura adiabática de 

chama ou temperatura de combustão adiabática da reação. 

Na combustão, quanto menor for a perda de calor dos combustíveis durante o 

processo, maior será o aumento de temperatura, e, consequentemente, melhor o 

resultado para a temperatura adiabática de chama. A perda de calor para a 

vizinhança deve sempre tender a (Zero) para uma melhor eficiência do processo. Os 

principais fatores que contribuem para a menor perda para a vizinhança são a 

temperatura e a composição química de equilíbrio dos combustíveis. Um requisito 

importante para o equilíbrio é que a temperatura seja uniforme em todo o sistema ou 

em cada parte do sistema em contato térmico. 

Segundo Moran et.al. (2002), um sistema está em equilíbrio termodinâmico 

se, quando estiver isolado de suas vizinhanças, não existirem variações observáveis 

macroscopicamente. Um requisito importante para o equilíbrio é que a temperatura 

seja uniforme em todo o sistema ou em cada parte do sistema em contato térmico. 

Se essa condição não for atendida, poderá ocorrer transferência de calor 

espontânea de um local para outro quando o sistema estiver isolado. Também não 

devem existir forças em desequilíbrio entre as partes do sistema. Essas condições 

asseguram que o sistema está em equilíbrio térmico e mecânico, mas ainda há a 

possibilidade de que não exista equilíbrio completo. Existe ainda a necessidade de 

se saber se o sistema está em equilíbrio químico. 

Segundo Rashidi (1997), equilíbrio químico é uma condição em que a reação 

química produz e remove cada elemento a taxas iguais. Na maior parte das 

avaliações de desempenho de processos práticos de combustão a temperaturas 
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elevadas, o equilíbrio químico é uma boa aproximação para estimar os gases de 

exaustão produzidos pela combustão de combustível e ar. 

Na combustão, os produtos atingem equilíbrio químico. E, para determinar a 

composição dos produtos a uma temperatura, pressão e composição dos reagentes, 

utiliza-se a termodinâmica. Uma vez que a composição é determinada, as 

propriedades termodinâmicas da mistura podem ser calculadas. 

 

2.3 TIRAGEM 

A circulação de gases quentes é denominada tiragem. A movimentação do ar 

e dos gases de combustão em sistemas geradores de vapor é realizada 

naturalmente ou artificialmente. A tiragem artificial é garantida pela ação de 

ventiladores centrífugos, associada ao efeito de sucção da chaminé. De acordo com 

o tipo de instalação, a câmara de combustão pode operar em depressão ou 

pressurizada. Já na tiragem natural, a câmara de combustão opera sempre em 

depressão, garantindo dessa forma o suprimento adequado de ar e a remoção dos 

gases unicamente pela ação da chaminé. De acordo com Bazzo (1992), sua 

aplicação se restringe a um pequeno número de caldeiras, com características 

construtivas que não impliquem altas perdas de carga ao fluxo de gases.  

Com o surgimento de geradores de vapor de maior produção, as perdas de 

carga assumiram valores que tornaram inviável seu funcionamento apenas com 

tiragem natural. Na tiragem artificial, as perdas de carga são superadas pela ação 

combinada da chaminé e ventiladores. Os ventiladores são instalados para permitir o 

perfeito controle do processo de tiragem e da própria pressão no interior da câmara 

de combustão. A tiragem artificial pode ser forçada, induzida ou balanceada, 

dependendo da localização dos ventiladores no sistema. 

Para cálculo das vazões dos ventiladores será adotado o procedimento de 

Lima (2003).  

Segundo Lima (2003), um parâmetro importante desses equipamentos é a 

sua eficiência definida por ηMECH = trabalho ideal / trabalho real, uma vez que são 

máquinas consumidoras de trabalho. Os ventiladores de ar de combustão 

normalmente são centrífugos, com vazões elevadas e acréscimos de pressão da 

ordem de 15 a 20 kPa. Desde que o acréscimo de pressão seja relativamente 

pequeno, o escoamento pode ser considerado incompressível.  
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No sistema de ventilação forçada, o fluxo mínimo de ar é dado pelo produto 

da relação ar/combustível real e a vazão em massa de combustível (mF) como na 

equação 9: 

 

  
urealmF

A
FmVTFVazão

,,
  (9) 

 

De acordo com Lima (2003), normalmente se faz uma correção da ordem de 

20 e até 40% na vazão para suprir vazamentos de ar nos dutos do sistema e garantir 

condições adequadas nos parâmetros da combustão. Note-se que deve ser usada a 

relação em base de massa e computada a umidade do ar. 

Já os ventiladores de tiragem induzida, normalmente, retiram os gases da 

combustão pela a chaminé, o que produz uma depressão na câmara de combustão. 

Normalmente, a vazão desse equipamento é de cerca de 10% maior que a do 

ventilador de tiragem forçada. A vazão mínima desse equipamento é calculada 

segundo equação 10: 

 

   







 R

urealmF
A

FmVTIVazão 1
,,

 (10) 

 

Sendo R a fração de refugos, se houver. Da mesma forma que o ventilador de 

tiragem forçada, essa vazão deve ser corrigida de 20% ou mais para manter as 

condições da câmara de combustão sobre controle. Pode-se ainda calcular as 

vazões volumétricas de cada ventilador considerando-se a massa específica de 

cada fluído nos respectivos ventiladores pela equação 11:  

 

 














Fluido

FluidoVOL
MMp

TRU
mVazão  (11) 

Sendo fluidom
 a massa do fluido que atravessa o ventilador, RU a constante 

universal dos gases, T a temperatura, p a pressão e MMfluido a massa molecular do 

fluído. No caso do ventilador de tiragem forçada que opera com o ar úmido, essa 

equação deve ser corrigida conforme equação 12: 
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Sendo ω a umidade absoluta do ar (kg de água / kg de ar seco). 

 

2.4 ESTEQUIOMETRIA 

Dois parâmetros que são frequentemente utilizados para a determinação da 

quantidade de combustível e ar em processos de combustão são a razão ar-

combustível e o seu inverso, a razão combustível-ar. A razão ar-combustível teórica 

é a quantidade mínima de ar necessária para assegurar a combustão completa do 

elemento considerado. Esta razão pode ser escrita em uma base molar (moles de ar 

dividido por moles de combustível) ou em uma base mássica (massa de ar dividida 

pela massa de combustível). A conversão entre estes valores é feita utilizando-se as 

massas moleculares do ar MMar e do combustível MMcomb. (Çengel, 2006). 

Todo processo de combustão deve atender a princípios que assegurem 

economia ou eficiência na queima de combustível (Bazzo, 1995). Para que a 

combustão ocorra eficientemente são necessárias algumas condições, como: 

a) Temperatura alta o suficiente para iniciar e manter a queima do combustível; 

b) Mistura adequada do ar com o combustível; 

c) Tempo suficiente para ocorrer a reação de combustão. 

A quantidade mínima de ar que fornece oxigênio suficiente para a combustão 

completa de todo o carbono, hidrogênio e enxofre no combustível é denominada 

quantidade teórica de ar ou estequiometria. Para a combustão completa com a 

quantidade teórica de ar, os produtos são o dióxido de carbono, água, dióxido de 

enxofre, o nitrogênio que acompanha o oxigênio no ar e qualquer nitrogênio contido 

no combustível. Nenhum oxigênio livre aparece nos produtos. 

Normalmente, a quantidade de ar fornecida é maior ou menor que a 

quantidade teórica. A quantidade de ar que é de fato fornecida é comumente 

expressa em termos da percentagem de ar teórico. Por exemplo, 150% de ar teórico 

significam que o ar que foi de fato fornecido é 1,5 vez a quantidade teórica de ar. De 

outra forma, a quantidade de ar fornecida pode ser expressa como uma 

percentagem de excesso ou uma percentagem de deficiência de ar. Assim, 150% de 
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ar teórico são equivalentes a 50% de excesso de ar, e 80% de ar teórico é o mesmo 

que 20% de deficiência de ar. 

Segundo Pera (1990), o consumo de combustível cresce na razão inversa do 

excesso de ar. Valores acima do indicado significam a introdução de um volume a 

mais de ar comburente contendo mais oxigênio e nitrogênio, os quais se tornarão 

inertes e subtrairão energia do sistema à saída dos gases, à custa da energia 

liberada do combustível. 

Esse controle de ar a que Pera (1990) se refere é apresentado na base de 

dados como fórmula de cálculo da vazão de gases. Nessa base calculam-se: vazão 

mássica de gases úmidos, volume específico do gás, vazão volumétrica de gases 

úmidos, vazão CNTP volumétrica de gases úmidos e a temperatura de orvalho. 

Todos os resultados têm como objetivo tornar o processo com menor perda, para se 

obter esses resultados mais eficientes com um menor custo, aproveitando-se melhor 

a liberação de toda a energia contida no combustível.  

Segundo Francisco (2012), pelas razões apresentadas anteriormente é 

necessário realizar-se o controle da combustão para que seja assegurada uma 

mistura eficaz do comburente e combustível na dosagem correta, no tempo certo e 

na temperatura ideal, de modo a se garantir a queima completa do mesmo, ou seja, 

a liberação de toda a energia contida no combustível. 

O controle completo da combustão é fundamental para garantir as misturas 

dos combustíveis e do comburente para um melhor aproveitamento energético do 

processo. Na caldeira, por exemplo, a quantidade mínima de ar que fornece oxigênio 

suficiente para a combustão completa presente no combustível é denominada 

quantidade teórica de ar ou estequiometria. A garantia da queima completa do 

combustível, ou seja, a liberação de toda a energia contida, acontece com um 

controle rigoroso, dosagem correta, tempo certo e temperatura ideal do combustível 

utilizado no processo. 
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3. Metodologia 

 

Neste capítulo apresentam-se as metodologias utilizadas para a comparação 

entre os métodos propostos: cálculo da concentração de poluentes através do 

método fator de emissão e cálculo da concentração de poluentes através do método 

reações de dissociação por meio do equilíbrio químico. 

 

3.1. Cálculo da concentração de poluentes através do método fator 

de emissão 

 

A primeira metodologia apresentada no organograma da FIGURA 5 exposta a 

seguir determina a concentração de poluentes corrigidas para CNTP por meio da 

taxa de emissão de poluentes e da relação ar/combustível (c). A taxa de emissão é 

determinada pelo produto do fator de emissão e do consumo de combustível que, 

por sua vez, é calculado pelo balanço térmico da caldeira. A relação A/F 

(ar/combustível) é determinada através da composição química do combustível e do 

balanço estequiométrico teórico. Quando é considerado o excesso de ar, deve ser 

incluído o teor de oxigênio nos gases. Os balanços para os combustíveis 

empregados serão melhor detalhados na sequência deste capítulo. 

 

Figura 5: Organograma de cálculos para determinação da concentração de 

poluentes primeiro método 



  43 
 

 

 

Aqui cabe ressaltar que para os combustíveis em que a composição química 

está definida, ou seja, conhece o percentual de C, H2, O2, N2, S, e normalmente 

faz-se o balanço para 1 kg de combustível (100%). Para aqueles que são uma 

mistura de combustíveis, como o gás natural (91%CH4+7%C2H6+2%N2) e o GLP 

(50%C3H8 + 50%C4H10), realiza-se o balanço considerando o somatório do 

produto do número de moles do elemento pela sua massa molecular ponderado pela 

quantidade do gás na mistura, ficando assim conhecida a composição química. Na 

sequência será apresentado a metodologia de cálculo e os resultados para todos os 

combustíveis no Apêndice pág. 94. 

A relação ar/combustível teórica em base mássica ((A/F)mássica) é a 

quantidade mínima de oxigênio (ar) a ser fornecido para a oxidação completa do 

combustível e calculada considerando-se a relação entre a massa molecular do ar e 

a massa molecular do combustível pelo produto da relação ar/combustível em base 

volumétrica ((A/F)volumétrica) conforme apresentado na equação 13:  

 

 
avolumétricF
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combMM

arMM

massicaF
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 (13) 

 

A massa molecular de um combustível é o somatório do produto entre o 

percentual do elemento por sua massa molecular, conforme equação 14: 

 

          SNOHCcomb MMS%MMN%MMO%MMH%MMC%MM   (14) 

 

Para se determinar a relação ar/combustível em base volumétrica 

((A/F)volumétrica) deve-se efetuar o balanço químico da equação 15. Para essa reação, 

os produtos da oxidação devem conter dióxido de carbono (CO2), água (H2O), 

nitrogênio (N2), dióxido de enxofre (SO2) e oxigênio (O2), sendo que as incógnitas a, 

b, c, d, e, f representam respectivamente o número de moles de ar que deve ser 

fornecido (a), e o número de moles dos produtos como dióxido de carbono (b), água 

(c), nitrogênio (d), dióxido de enxofre (e) e, quando houver excesso de ar, oxigênio 

(f). Aplicando-se o princípio de conservação das massas, têm-se seis equações com 

seis incógnitas. 
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2222222 fO + eSO + dN + OcH + bCO = )3,76N + ar).(a).(O exc + (1 + CxHyOkNzSw  (15) 

 

Para Moran et.al. (2006), todos os componentes do ar, exceto o oxigênio, são 

agrupados com o nitrogênio. Consequentemente, em uma base molar o ar é 

considerado como 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Com isso, a razão molar do 

nitrogênio em relação ao oxigênio é 0,79/0,21 = 3,76. Assim, quando o ar fornece o 

oxigênio em uma reação de combustão, cada 01 mol de oxigênio é acompanhado de 

3,76 moles de nitrogênio. O ar considerado aqui não contém vapor d’água. Quando 

a umidade do ar estiver presente, o vapor d’água deve ser considerado na equação 

de combustão. A tabela 7 apresenta os números de moles equivalentes para o óleo 

combustível 1A.  

 

Tabela 7: Número de moles equivalente para óleo combustível 1A.  

 Base seca MM [kg/kmol] Número de moles 

C 86,5% 12,01 X 7,21 

H 10,7% 1,01 Y 10,70 

O 0,0% 16,01 K 0,00 

N 0,0% 14,01 Z 0,00 

S 2,8% 32,06 W 0,09 

 

Com os dados da tabela 7 foi realizado o cálculo do número de moles para 

cada combustível, de acordo com a equação 16: 

 

 









velMMCombusti

lCombustive
molesn

%
100  (16) 

 

A seguir serão apresentadas as equações para o balanço das 6 incógnitas (a, 

b, c, d, e, f), sendo que f (% O2), conforme as equações 17, 18, 19, 20 e 21. 

 Balanço de C: b = x, logo b = 7,21 (17) 

 Balanço de H: 2c = y, logo c = 5,35 (18)  

 Balanço de O: 2b+c +2e + 2f = K + 2a(1+exc ar), logo f = 0 (19) 

 Balanço de S: e = w, logo e = 0,09 (20) 

 Balanço de N: 2d = k + 2(1+exc ar)3,76a, logo d = 37,49 (21) 
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Com base nos cálculos tem-se como resultado o valor obtido de kmol dos 

gases, conforme equação 22. Para o óleo combustível 1A é igual a 50,14 kmol 

gases/kg combustível. 

 

 fedcbakmolgases )(  (22) 

 

Após o balanço químico, a relação ar/combustível em base volumétrica pode 

ser determinada de acordo com a equação 23. Considera-se a relação de 1 mol de 

O2 para cada 3,76 moles de N2. Para o óleo combustível 1A o valor de (A/F) é de 

13,7 kg ar/kg combustível. 

 

 
1

)()76,31( a

avolumetricF

A 









 (23) 

 

O cálculo do consumo de combustível (mcomb) é realizado através do balanço 

térmico da caldeira, conforme apresentado na equação 24, sendo mvap a vazão de 

vapor da caldeira, hvap a entalpia do vapor produzido pela caldeira em função da 

temperatura e pressão do mesmo, hliq a entalpia da água na entrada da caldeira em 

função da temperatura e pressão da mesma, ηcald a eficiência considerada da 

caldeira e PCIcomb o poder calorífico do combustível. 

 

 
 

combPCIcald
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 (24) 

 

A vazão mássica de gases úmidos gerados (Vmássica,gases) pela oxidação do 

combustível é determinada considerando-se o consumo de combustível da caldeira 

(mcomb), a umidade dos gases (Ugases) e a relação ar/combustível em base mássica, 

conforme a equação 25. Para se calcular o volume especifico dos gases (V esp.gases), 

de acordo com a equação 26, deve-se determinar Ru a (constante Universal dos 

gases) (Ru = 8,314 J/mol.K), Tgases (temperatura dos gases), MMgases a (massa 

molecular dos gases) e Pgases a (pressão dos gases). Para se determinar a vazão 

volumétrica dos gases úmidos deve-se determinar o produto do volume específico 
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dos gases (V esp.gases) e a vazão mássica de gases úmidos gerados (Vmassica,gases) de 

acordo com a equação 27. 

 

 
massicaF
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gasesUcombmgasesmassicaV 
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,  (26) 

 

 gasesmassicaVgasesespvgasesV ,,   (27) 

 

Como a vazão volumétrica varia com a temperatura, deve ser corrigida para 

as Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP), além do teor de oxigênio 

de referência dado pelo Padrão de Emissão de cada combustível. Esta correção é 

feita através da equação 28. 
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,  (28) 

 

A taxa de emissão (Temissão) é calculada em função do consumo de 

combustível do processo (mcomb) e do fator de emissão considerado para cada 

combustível (Femissão), conforme descrito na equação 29. 

 

 emissãocombemissão FmT   (29) 

 

Finalmente, a concentração de poluentes (Cpol) pode ser calculada conforme 

a equação 30, considerando-se a taxa de emissão e a vazão de gases corrigida. 
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3.1. Cálculo da concentração de poluentes através do método 

dissociação. 

 

A segunda metodologia, desenvolvida por Francisco (2012), permite 

determinar a concentração de poluentes formados pela oxidação de um combustível 

a partir da composição química, reações estequiométricas e balanços, empregando-

se constantes de equilíbrio químico na temperatura de chama conforme o 

organograma da FIGURA 6. 

 

Figura 6: Organograma de cálculos para determinação da concentração de 

poluentes pelo método dissociação. 

 

As reações estequiométricas permitem o cálculo das seguintes constantes da 

equação 31: ‘b’ (CO2), ‘c’ (H2O), ‘d’ (O2), ‘e’ (N2), e ‘j’ (SO2).  

 

 2222222

)276,32()(

HmSOjNOhNOgCOfNeOdOHcCOb

arNOZcombSYNYOYHYCYa





(31) 

 

Portanto, ainda são necessárias mais 4 equações para se determinarem os 

produtos, e estas serão determinadas através das constantes de equilíbrio. As 

constantes de equilíbrio são: 

 

 Constante de equilíbrio 1 (k1) 

 

A constante de equilíbrio 1 é dada pela reação de dissociação da água, sendo 

produzido hidrogênio, de acordo com a equação 32 e constante ‘m’ da equação 33: 
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A constante de equilíbrio para a reação será apresentada nas equações 33 e 34: 
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No presente trabalho as constantes de equilíbrio serão calculadas para o 

intervalo de temperatura de 500 a 2500K e dados nas tabelas 8 a 10: 

 

Tabela 8 - Cálculo da constante de equilíbrio 1 (k1).  
Fonte: Francisco, 2012. 

T (K) ∆G°T ln K1 Kp 

500 219085 -52,703 1,29E-23 

600 214049 -42,909 2,32E-19 

700 208861 -35,888 2,59E-16 

800 203550 -30,604 5,12E-14 

900 198141 -26,480 3,16E-12 

1000 192652 -23,172 8,64E-11 

1100 187100 -20,458 1,30E-09 

1200 181497 -18,192 1,26E-08 

1300 175852 -16,270 8,59E-08 

1400 170172 -14,620 4,47E-07 

1500 164464 -13,188 1,87E-06 

1600 158733 -11,933 6,57E-06 

1700 152983 -10,824 1,99E-05 

1800 147216 -9,837 5,34E-05 

1900 141435 -8,954 1,29E-04 

2000 135643 -8,158 2,87E-04 

2100 129841 -7,437 5,89E-04 

2200 124030 -6,781 1,14E-03 

2300 118211 -6,182 2,07E-03 

2400 112386 -5,632 3,58E-03 

2500 106555 -5,127 5,94E-03 

 



  49 
 

 

 

 Constante de Equilíbrio 2 (k2) 

 

A constante de equilíbrio 2 é dada pela reação de dissociação do dióxido de 

carbono, sendo produzido monóxido de carbono, constante ‘f’ da equação 35: 
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 (35) 

 

A constante de equilíbrio para a reação é apresentada na equação 36 e 37: 
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Tabela 9 - Cálculo da constante de equilíbrio 2 (k2). Fonte: Francisco, 2012. 

T (K) ∆G°T ln K2 K2 

500 239580 -57,63 9,34E-26 

600 230756 -46,26 8,13E-21 

700 221944 -38,14 2,74E-17 

800 213162 -32,05 1,21E-14 

900 204413 -27,32 1,37E-12 

1000 195701 -23,54 5,99E-11 

1100 187026 -20,45 1,31E-09 

1200 178387 -17,88 1,72E-08 

1300 169783 -15,71 1,51E-07 

1400 161214 -13,85 9,66E-07 

1500 152678 -12,24 4,82E-06 

1600 144175 -10,84 1,96E-05 

1700 135703 -9,60 6,76E-05 

1800 127261 -8,50 2,03E-04 

1900 118848 -7,52 5,40E-04 

2000 110462 -6,64 1,30E-03 

2100 102103 -5,85 2,89E-03 

2200 93770 -5,13 5,94E-03 

2300 85459 -4,47 1,15E-02 

2400 77173 -3,87 2,09E-02 

2500 68907 -3,32 3,63E-02 
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 Constante de Equilíbrio 3 (k3) 

 

A constante de equilíbrio 3 é dada pela reação de dissociação produzindo 

monóxido de nitrogênio, constante ‘g’ da equação 38: 
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A constante de equilíbrio para a reação é apresentada nas equações 39 e 40: 

 

 

0
2

1
2

1

3 p
g

de
K 

→ g

de
K

2
1

2
1

3 

→ 3

2
1

2
1

K

de
g 

 (39) 

sendo 

 

 









 


TR

G
expk

u

0

3

 (40) 

Tabela 10 - Cálculo da constante de equilíbrio 3 (k3). Fonte: Francisco, 2012. 

T (K) ∆G°T ln K3 K3 

500 -84086 20,23 6,09E+08 

600 -82828 16,60 1,63E+07 

700 -81568 14,02 1,22E+06 

800 -80307 12,07 1,75E+05 

900 -79043 10,56 3,87E+04 

1000 -77778 9,36 1,16E+04 

1100 -76510 8,37 4,30E+03 

1200 -75241 7,54 1,88E+03 

1300 -73970 6,84 9,38E+02 

1400 -72697 6,25 5,16E+02 

1500 -71423 5,73 3,07E+02 

1600 -70149 5,27 1,95E+02 

1700 -68875 4,87 1,31E+02 

1800 -67601 4,52 9,16E+01 

1900 -66327 4,20 6,66E+01 

2000 -65054 3,91 5,00E+01 

2100 -63782 3,65 3,86E+01 

2200 -62511 3,42 3,05E+01 

2300 -61243 3,20 2,46E+01 

2400 -59976 3,01 2,02E+01 

2500 -58711 2,82 1,69E+01 
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 Constante de equilíbrio 4 (k4) 

 

A constante de equilíbrio 4 é dada pela reação de dissociação produzindo 

dióxido de nitrogênio, constante ‘h’ da equação 41: 
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A constante de equilíbrio para a reação é apresentada nas equações 42 e 43: 
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Tabela 11 - Cálculo da constante de equilíbrio 4 (k4). Fonte: Francisco, 2012. 

T (K) ∆G°T ln K4 K4  

500 20170 -4,85 7,81E-03 

600 12543 -2,51 8,09E-02 

700 4889 -0,84 4,32E-01 

800 -2772 0,42 1,52E+00 

900 -10433 1,39 4,03E+00 

1000 -18086 2,18 8,81E+00 

1100 -25732 2,81 1,67E+01 

1200 -33368 3,34 2,83E+01 

1300 -40996 3,79 4,44E+01 

1400 -48616 4,18 6,52E+01 

1500 -56228 4,51 9,08E+01 

1600 -63832 4,80 1,21E+02 

1700 -71428 5,05 1,57E+02 

1800 -79019 5,28 1,96E+02 

1900 -86604 5,48 2,40E+02 

2000 -94184 5,66 2,88E+02 

2100 -101760 5,83 3,40E+02 

2200 -109332 5,98 3,94E+02 

2300 -116900 6,11 4,52E+02 

2400 -124466 6,24 5,12E+02 

2500 -132031 6,35 5,74E+02 
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4.  ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados das análises das concentrações 

de poluentes provenientes do processo de combustão para os combustíveis 

avaliados neste trabalho. 

Por meio de cálculos termodinâmicos podem-se diferenciar os produtos 

dentro de um processo de combustão. Uma vez conhecida a composição dos gases, 

são calculadas as propriedades termodinâmicas da mistura. Os cálculos são 

realizados por meio das frações molares de cada componente. Neste capítulo 

apresenta-se um estudo de caso para uma caldeira, comparando-se as 

concentrações de poluentes por meio de fatores de emissão e do balanço 

estequiométrico. 

Os parâmetros de operação considerados da caldeira estudada são 

apresentados na tabela 12, cujos valores foram adaptados do fabricante AAlborg 

Industries (2016) para o modelo de caldeira flamotubulares FAM 20 gerando 20t/h 

de vapor, conforme FIGURA 7. O Apêndice 7.2 apresenta os resultados do consumo 

de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX e MP calculados a 

partir dos fatores de emissão, considerando-se os dados da EPA e do SEMA. 

 

Tabela 12: Parâmetros de operação da caldeira considerada no estudo de caso. 
Fonte: adaptado de AAlborg Industries. 

Vazão de vapor na caldeira 20 t/h 

Pressão da água de alimentação da caldeira 11,6 bar 

Temperatura da água de alimentação da caldeira 20 °C 

Entalpia da água de alimentação 85 kJ/kg 

Pressão do vapor na saída da caldeira 10,5 bar 

Temperatura do vapor na saída da caldeira 182,9 °C 

Entalpia do vapor 2.780 kJ/kg 

Calor contido no vapor 14.972 kW 

Eficiência da caldeira 88%  
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Figura 7: Características Técnicas Nominais para caldeiras flamotubulares Aalborg.  

Fonte: AAlborg Industries (2016). 

 

Como já foi explicado na metodologia, o cálculo da concentração de NOX, 

SOX e material particulado é feito através da razão entre a taxa de emissão [kg pol/s] 

e a vazão volumétrica de gases corrigidas para CNTP [Nm3/s], sendo a primeira 

determinada pelo produto do fator de emissão e do consumo de combustível que, 

por sua vez, é calculado pelo balanço térmico da caldeira. 

A segunda determina-se através do produto da vazão mássica de gases 

úmidos pelo volume específico do gás. Finalmente, a vazão mássica é determinada 

através da relação ar/combustível (A/F), da composição química do combustível e do 

balanço estequiométrico. Os dados considerados nos cálculos são apresentados na 

tabela 13. 
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Tabela 13: Valores constantes para base do cálculo. 

Ru (Constante Universal dos gases)  8,314  J/mol/K 

MM dos gases de exaustão Obs 1 kg gases / kmol 

Temperatura gases exaustão 180 °C 

Pressão dos gases exaustão 1,2 Atm 

P referência (CNTP) 1,013 Atm 

T referência (CNTP) 0 °C 

O2 nos gases Obs 2 % 

O2 referência Obs 3 % 

Obs 1: A massa molecular dos gases de exaustão foram calculados para cada 
combustível fundamentado na composição química provável dos gases no balanço 
estequiométrico, conforme apresentados no Apêndice 7.1 Planilhas dos balanços 
estequiométricos; Obs 2: Os teores (porcentuais) de oxigênio no gás de exaustão também 
foram calculados para cada combustível fundamentado na composição química provável 
dos gases no balanço estequiométrico, conforme tabelas 23 a 34 e Apêndice 7.1; Obs 3: 
Os teores (porcentuais) de oxigênio de referência consideram os valores dados pelo 
Padrão de emissão de cada combustível, conforme Tabelas 5 e 6. 

 

O Poder Calorífico Inferior (PCI) dos combustíveis aqui empregados está 

apresentado na tabela 14: 

 

Tabela 14: Poder Calorífico Inferior dos Combustíveis. Fonte: Costa, 2013. 

PCI kJ/kg 

CH4 50.019 

C2H6 47.508 

C3H8 46.393 

C4H10 45.793 

Bagaço 25% umidade 12.527 

Bagaço 50% umidade 7.440 

Carvão candiota 12.209 

Carvão tubarão 17.643 

Carvão vegetal 32.573 

Lenha 20% umidade 16.747 

Lenha 40% umidade 12.560 
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4.1. BALANÇOS ESTEQUIOMÉTRICOS. 

 

Para melhor entender os métodos de cálculos apresentados anteriormente no 

capítulo 3, temos como exemplo a relação ar / combustível real, que é calculada 

para o óleo combustível 1 A e vai ser aplicada para os demais combustíveis (sólido, 

líquido ou gasoso). Considera-se a massa molecular do ar igual a 28,97 kg/kmol e a 

massa molecular do óleo combustível 1 A como 10,96 kg/kmol (equação 14). 

Realizados os cálculos, apresentam-se as equações para o balanço das 6 incógnitas 

(a, b, c, d, e, f), sendo que f (% O2) é um dado de entrada e necessário para 

determinação das composições em volume dos produtos da combustão. Com base 

nos cálculos temos como resultado: b = 7,21 kmol CO2/kg comb, c = 5,35 kmol H2O 

/kg comb, e = 0,09 kmol SO2/kg comb, a = 9,97 kmol Ar /kg comb, d = 37,49 kmol 

N2/kg comb e f = 0,00 kmol O2/kg comb. Assim, o somatório destes valores fornece o 

número de kmol de gases/kg de combustível, conforme a equação 15. 

A partir da composição química do combustível (sólido, líquido ou gasoso), é 

definido o excesso de ar como 0% e calculada a relação ar/combustível em base 

volumétrica e em base mássica. No apêndice deste trabalho são demonstrados os 

cálculos para todos os combustíveis feitos na planilha de MS Excel como base de 

dados. 

Neste caso, foi utilizado o balanço estequiométrico, em função das 

composições dos combustíveis para obtenção da composição química provável 

devido à oxidação do combustível. Os elementos que oxidam e assim liberam 

energia são o carbono, o hidrogênio e o enxofre (vide equações 4, 5 e 6). 

Geralmente, o enxofre apresenta menores quantidades percentuais, contribuindo 

com parcelas menores na liberação de energia, podendo ser fonte significativa de 

poluição e corrosão. 

Com os dados da composição dos combustíveis (tabelas 1 e 2) e variando-se 

o valor de excesso de ar, calcula-se a massa de ar, de combustível, a relação A/C, a 

vazão mássica de gases, o volume específico do gás, a vazão volumétrica de gases 

e seu valor corrigido para as CNTP, sendo os resultados apresentados desde a 

tabela 15 até a 26. Nota-se que, independentemente do combustível avaliado, o 

aumento do excesso de ar leva ao aumento da vazão de gases, e 
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consequentemente ao da relação A/C, o que mostra a consistência do método de 

cálculo. 

Nessas tabelas podem-se observar as variações da relação A/C e da 

quantidade de gases produzidos para os diferentes combustíveis. Isso é muito 

importante quando se trata da intercambiabilidade de combustíveis, dada pelo índice 

de Wobbe, que é o parâmetro mais importante para os combustíveis gasosos serem 

intercambiáveis, tem a ver com a quantidade de energia por volume que é possível 

passar por determinado orifício para uma queda de pressão correspondente. A 

relação PCI / VolTot representa a razão entre o poder calorífico de um gás e o 

volume de gases de combustão gerados (N2, CO2 e H2O) pela queima 

estequiométrica (Lima, 2003). 

Ouro aspecto importante a considerar é a capacidade do ventilador de ar da 

caldeira. Em geral esses equipamentos são acionados por motores elétricos cuja 

potência elétrica está relacionada com a vazão de gases, o aumento de pressão 

requerido e da eficiência do mesmo. Assim com os dados fornecidos para diferentes 

quantidades de excesso de ar, pode-se avaliar qual a demanda elétrica de 

acionamento. Por exemplo, considerando-se o GLP queimando com 30% de 

excesso de ar (17 Nm3/s) para uma elevação de pressão de 5 kPa (0,05 bar) no 

ventilador que opera com eficiência de 90%, leva a uma potência elétrica de 

acionamento de cerca de 95 kW. 

 

Tabela 15: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para GLP.  

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 789,4 868,3 947,2 1026,2 1105,1 1184,0 kg ar 

Massa de combustível 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 15,5 17,0 18,6 20,1 21,7 23,2 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 6,7 7,3 8,0 8,6 9,3 9,9 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

8,0 10,5 13,5 17,0 21,1 25,8 Nm3/s 
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Tabela 16: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para GN.  

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 283,5 311,8 340,2 368,5 396,9 425,2 kg ar 

Massa de combustível 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 16,5 18,1 19,8 21,4 23,0 24,7 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,2 6,8 7,4 8,1 8,7 9,3 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 7,0 7,7 8,3 9,0 9,7 10,3 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

8,4 11,0 14,0 17,6 21,7 26,5 Nm3/s 

 

 

Tabela 17: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Óleo Diesel.  

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 1448 1593 1737 1882 2027 2172 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 14,5 15,9 17,4 18,8 20,3 21,7 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,6 7,3 7,9 8,6 9,3 9,9 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 7,2 7,9 8,6 9,4 10,1 10,8 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

8,6 11,4 14,7 18,5 23,1 28,3 Nm3/s 

 

 

Tabela 18: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Óleo Combustível 

1A. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 1369 1506 1643 1779 1916 2053 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 20,5 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,1 6,8 7,4 8,0 8,6 9,2 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 6,6 7,3 7,9 8,6 9,3 10,0 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

7,9 10,5 13,5 17,1 21,4 26,3 Nm3/s 
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Tabela 19: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Óleo Combustível 
1B. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 1390 1529 1668 1807 1946 2090 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 13,9 15,3 16,7 18,1 19,5 20,8 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 6,5 7,2 7,8 8,5 9,2 9,8 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

7,8 10,3 13,4 16,9 21,1 25,9 Nm3/s 

 

Tabela 20: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar do Carvão Candiota. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 995 1095 1194 1294 1393 1493 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 10,0 10,9 11,9 12,9 13,9 14,9 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 14,6 16,0 17,5 19,0 20,4 21,9 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 15,2 16,8 18,5 20,1 21,7 23,3 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

13,1 17,4 22,6 28,7 35,9 44,2 Nm3/s 

 

Tabela 21: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar do Carvão Tubarão. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 1025 1128 1231 1333 1436 1538 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 10,3 11,3 12,3 13,3 14,4 15,4 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 10,4 11,4 12,5 13,5 14,6 15,6 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 10,8 12,0 13,1 14,3 15,5 16,6 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

9,3 12,4 16,1 20,5 25,7 31,6 Nm3/s 
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Tabela 22: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar do Carvão Vegetal. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 1142 1256 1370 1484 1598 1713 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 11,4 12,6 13,7 14,8 16,0 17,1 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,3 6,9 7,5 8,2 8,8 9,4 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 6,4 7,1 7,8 8,5 9,2 9,9 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

5,5 7,4 9,7 12,4 15,6 19,2 Nm3/s 

 

Tabela 23: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Lenha 20 % 
umidade. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 607,2 667,9 728,6 789,3 850,0 910,8 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 6,1 6,7 7,3 7,9 8,5 9,1 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 6,5 7,1 7,8 8,4 9,1 9,7 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 6,9 7,6 8,4 9,1 9,8 10,5 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

6,0 7,8 9,9 12,4 15,3 18,6 Nm3/s 

 

Tabela 24: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Lenha 40 % 
umidade.  

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 610,7 671,8 732,9 794,0 855,0 916,1 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 6,1 6,7 7,3 7,9 8,6 9,2 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 8,7 9,6 10,4 11,3 12,2 13,1 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 9,3 10,3 11,2 12,2 13,1 14,1 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

8,0 10,4 13,3 16,6 20,5 25,0 Nm3/s 
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Tabela 25: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Bagaço 25 % 
umidade. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 587,3 646,0 704,7 763,4 822,2 880,9 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 5,9 6,5 7,0 7,6 8,2 8,8 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 8,4 9,2 10,1 10,9 11,7 12,6 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 9,0 9,9 10,9 11,8 12,7 13,6 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

7,8 10,1 12,8 16,0 19,7 23,9 Nm3/s 

 

Tabela 26: Vazão de ar e gases em função do excesso de ar para Bagaço 50 % 
umidade. 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

Massa de ar 588,4 647,3 706,1 765,0 823,8 882,7 kg ar 

Massa de combustível 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 kg comb. 

Relação Ar/Comb. base mássica 5,9 6,5 7,1 7,6 8,2 8,8 kg ar/kg comb 

Vazão mássica gases úmidos 14,2 15,6 17,0 18,4 19,8 21,2 kg gas/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 15,2 16,8 18,3 19,9 21,4 23,0 m3/s 

Vazão volumétrica gases úmidos 

CNTP 

13,2 17,0 21,6 27,0 33,2 40,4 Nm3/s 

 

Para os resultados da concentração de NOX, SOX e MP, nota-se que, à 

medida que o valor de excesso de ar aumenta, há uma queda na concentração 

destes gases. Por outro lado, aumenta a concentração de O2 nos gases. Isso ocorre 

porque, pelo método fator de emissão, a concentração (equação 30) de NOX, SOX e 

MP é feita pelo produto do fator de emissão (tabelas 3 e 4) e da massa de 

combustível (equação 24) dividido pela vazão de gases que, por sua vez, aumenta 

em relação ao aumento do percentual de excesso de ar. 

Como os parâmetros do vapor e a eficiência da caldeira não variam, o 

consumo de combustível permanece o mesmo independentemente da variação do 

excesso de ar. Observa-se ainda que o cálculo da relação ar combustível através do 

método empregado considera a quantidade de ar (número de moles de ar) por mol 
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de combustível. Assim, sempre que aumenta o excesso de ar, vai ocorrer uma 

queda na concentração de gases.  

Esta é uma das limitações da avaliação da formação de poluentes pelo 

método do fator de emissão. Na realidade, esses fatores são oriundos do 

monitoramento de caldeiras que operam com uma relação ar/combustível pré-

determinada e uma temperatura de chama correspondente ao combustível e 

tecnologia da caldeira. 

As tabelas 27 a 38, apresentam os resultados da concentração em função da 

variação dos valores do excesso de ar. Os fatores de emissão aqui considerados 

são os da CETESB ou EPA, conforme apresentado a seguir. 

 

Tabela 27: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para GLP. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 231,4 176,4 137,4 109,0 87,8 71,8 mg/Nm3 

MP 6,5 4,9 3,8 3,1 2,5 2,0 mg/Nm3 

SOx 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 mg/Nm3 

CO2 11,8% 9,9% 8,4% 7,2% 6,3% 5,5%  

H2O 15,2% 12,7% 10,8% 9,3% 8,1% 7,0%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 73,0% 74,0% 74,7% 75,3% 75,8% 76,2%  

O2 0,0% 3,4% 6,1% 8,2% 9,9% 11,3%  

 

Tabela 28: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para GN. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 121,9 93,7 73,5 58,6 47,4 38,8 mg/Nm3 

MP 11,9 9,2 7,2 5,7 4,6 3,8 mg/Nm3 

SOx 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 mg/Nm3 

CO2 9,6% 8,1% 6,9% 5,9% 5,2% 4,5%  

H2O 18,6% 15,6% 13,3% 11,5% 10,0% 8,7%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 71,8% 72,9% 73,8% 74,5% 75,1% 75,6%  

O2 0,0% 3,3% 6,0% 8,1% 9,7% 11,1%  
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Tabela 29: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Óleo Diesel. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 142,0 107,8 83,6 66,1 53,1 43,3 mg/Nm3 

MP 14,2 10,8 8,4 6,6 5,3 4,3 mg/Nm3 

SOx 1018,4 772,6 599,4 473,9 380,9 310,5 mg/Nm3 

CO2 13,3% 11,2% 9,4% 8,1% 7,0% 6,1%  

H2O 12,6% 10,5% 8,9% 7,7% 6,6% 5,8%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 74,0% 74,8% 75,5% 76,0% 76,4% 76,7%  

O2 0,0% 3,5% 6,1% 8,2% 9,9% 11,3%  

 

Tabela 30: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Óleo Combustível 1A. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 349,6 264,1 204,3 161,1 129,2 105,2 mg/Nm3 

MP 78,9 59,6 46,1 36,4 29,2 23,7 mg/Nm3 

SOx 982,2 742,2 573,9 452,7 363,1 295,6 mg/Nm3 

CO2 14,4% 12,0% 10,1% 8,7% 7,5% 6,6%  

H2O 10,7% 8,9% 7,5% 6,5% 5,6% 4,9%  

SO2 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  

N2 74,8% 75,5% 76,0% 76,4% 76,8% 77,1%  

O2 0,0% 3,5% 6,2% 8,3% 10,0% 11,4%  

 

Tabela 31: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Óleo Combustível 1B. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 130,1 98,4 76,1 60,0 48,2 39,2 mg/Nm3 

MP 45,7 34,5 26,7 21,1 16,9 13,8 mg/Nm3 

SOx 985,8 745,2 576,4 454,8 364,8 297,0 mg/Nm3 

CO2 14,4% 12,0% 10,2% 8,7% 7,6% 6,6%  

H2O 10,8% 9,0% 7,6% 6,5% 5,7% 4,9%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 74,7% 75,4% 76,0% 76,4% 76,8% 77,0%  

O2 0,0% 3,5% 6,2% 8,3% 10,0% 11,4%  
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Tabela 32: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Carvão Candiota. (EPA) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 36,3 27,3 21,1 16,6 13,3 10,8 mg/Nm3 

MP 236,1 177,8 137,1 107,9 86,4 70,2 mg/Nm3 

SOx 583,7 439,5 338,9 266,7 213,6 173,6 mg/Nm3 

CO2 17,1% 14,3% 12,1% 10,4% 9,0% 7,9%  

H2O 7,0% 5,9% 5,0% 4,3% 3,7% 3,2%  

SO2 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%  

N2 75,5% 76,1% 76,5% 76,9% 77,2% 77,4%  

O2 0,0% 3,5% 6,1% 8,3% 10,0% 11,4%  

 

Tabela 33: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Carvão Tubarão. (EPA) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 45,1 33,9 26,1 20,5 16,4 13,3 mg/Nm3 

MP 193,0 145,1 111,7 87,9 70,3 57,1 mg/Nm3 

SOx 567,6 426,7 328,7 258,4 206,8 168,0 mg/Nm3 

CO2 17,2% 14,4% 12,1% 10,4% 9,0% 7,9%  

H2O 6,6% 5,5% 4,7% 4,0% 3,5% 3,0%  

SO2 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%  

N2 75,8% 76,3% 76,7% 77,1% 77,3% 77,5%  

O2 0,0% 3,5% 6,2% 8,3% 10,0% 11,4%  

 

Tabela 34: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Carvão Vegetal. (EPA) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 520,7 387,7 296,4 231,7 184,5 149,3 mg/Nm3 

MP 9,5 7,0 5,4 4,2 3,4 2,7 mg/Nm3 

SOx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mg/Nm3 

CO2 19,5% 16,2% 13,6% 11,6% 10,1% 8,8%  

H2O 2,7% 2,2% 1,9% 1,6% 1,4% 1,2%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 77,8% 78,0% 78,2% 78,3% 78,4% 78,5%  

O2 0,0% 3,6% 6,3% 8,5% 10,2% 11,6%  
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Tabela 35: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Lenha 20 % umidade. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 127,3 98,1 77,1 61,6 49,9 41,0 mg/Nm3 

MP 610,9 471,0 370,1 295,6 239,6 196,7 mg/Nm3 

SOx 6,3 4,8 3,8 3,0 2,5 2,0 mg/Nm3 

CO2 16,6% 14,1% 12,2% 10,5% 9,2% 8,1%  

H2O 12,4% 10,5% 9,1% 7,9% 6,9% 6,1%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 71,0% 72,2% 73,1% 73,9% 74,6% 75,1%  

O2 0,0% 3,1% 5,6% 7,7% 9,3% 10,7%  

 

Tabela 36: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Lenha 40 % umidade. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 126,4 97,5 76,6 61,2 49,6 40,7 mg/Nm3 

MP 741,8 572,0 449,4 359,0 290,9 238,8 mg/Nm3 

SOx 6,2 4,8 3,8 3,0 2,4 2,0 mg/Nm3 

CO2 16,5% 14,1% 12,1% 10,5% 9,2% 8,1%  

H2O 12,5% 10,6% 9,1% 7,9% 6,9% 6,1%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 71,0% 72,2% 73,1% 73,9% 74,5% 75,1%  

O2 0,0% 3,1% 5,6% 7,7% 9,3% 10,7%  

 

Tabela 37: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Bagaço 25 % umidade. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 104,6 80,9 63,7 51,0 41,4 34,0 mg/Nm3 

MP 1360,1 1051,9 828,6 663,2 538,4 442,6 mg/Nm3 

SOx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mg/Nm3 

CO2 16,1% 13,8% 11,9% 10,3% 9,0% 8,0%  

H2O 13,5% 11,5% 9,9% 8,6% 7,5% 6,7%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 70,4% 71,6% 72,7% 73,5% 74,2% 74,7%  

O2 0,0% 3,1% 5,6% 7,6% 9,2% 10,6%  
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Tabela 38: Resultado da concentração em função da variação dos valores do 
excesso de ar para Bagaço 50 % umidade. (CETESB) 

Excesso de ar 0% 10% 20% 30% 40% 50%  

NOx 104,3 80,7 63,6 50,9 41,3 34,0 mg/Nm3 

MP 1356,3 1049,2 826,5 661,7 537,2 441,6 mg/Nm3 

SOx 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mg/Nm3 

CO2 16,1% 13,7% 11,8% 10,3% 9,0% 7,9%  

H2O 13,6% 11,6% 10,0% 8,7% 7,6% 6,7%  

SO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

N2 70,3% 71,6% 72,6% 73,5% 74,1% 74,7%  

O2 0,0% 3,1% 5,6% 7,6% 9,2% 10,6%  

 

Comparando-se as concentrações de NOX pelos métodos fator de emissão e 

balanço estequiométrico com dissociação considerando-se a temperatura de chama 

de 1.200 K, observa-se que a concentração de NOX para fator de emissão diminui, 

ao passo que o percentual de excesso de ar aumenta; quanto à concentração 

estequiométrica com dissociação de NOX, seu valor aumenta e aumenta também o 

percentual de excesso de ar, conforme comentado e apresentado na tabela 39.  

Pinheiro e Valle (1995) demonstram esse comportamento ao relatar que o 

excesso de ar é fator determinante da eficiência da combustão, pois controla o 

volume, temperatura e entalpia dos produtos da combustão. Um grande excesso de 

ar é indesejável porque diminui a temperatura da chama e aumenta as perdas de 

calor devido à entalpia dos gases efluentes, reduzindo a eficiência térmica, além de 

diminuir o comprimento da chama. Por outro lado, um baixo excesso de ar pode 

resultar em uma combustão incompleta e na formação de CO, fuligem e fumaça, 

além de possibilitar a acumulação de combustível não queimado, causando risco de 

explosão. 
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Tabela 39: Resultado da comparação da concentração de NOX [mg/Nm3] em função 
do fator emissão e balanço estequiométrico com dissociação. 

Combustível Concentração (mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Bagaço 25% umidade 
NOx (fator emissão) 104,6 80,9 63,7 51,0 41,4 34,0 

NOx (estequiometria) 0,76 59,9 88,9 113,2 135,9 157,5 

Lenha 20% umidade 
NOx (fator emissão) 127,3 98,1 77,1 61,6 49,9 41,0 

NOx (estequiometria) 0,94 60,6 89,9 114,5 137,4 159,3 

Lenha 40% umidade 
NOx (fator emissão) 126,4 97,5 76,6 61,2 49,6 40,7 

NOx (estequiometria) 0,85 60,5 89,9 114,5 137,4 159,3 

Carvão Candiota 
NOx (fator emissão) 36,3 27,3 21,1 16,6 13,3 10,8 

NOx (estequiometria) 0,45 65,5 97,4 124,1 149,0 172,7 

Gás natural 
NOx (fator emissão) 121,9 93,7 73,5 58,6 47,4 38,8 

NOx (estequiometria) 0,84 62,3 92,7 118,1 141,7 164,3 

GLP 
NOx (fator emissão) 231,4 176,4 137,4 109,0 87,8 71,8 

NOx (estequiometria) 0,89 63,7 94,6 120,5 144,6 167,5 

Óleo Diesel 
NOx (fator emissão) 142,0 107,8 83,6 66,1 53,1 43,3 

NOx (estequiometria) 0,92 64,6 95,9 122,2 146,7 169,9 

OC 1A 
NOx (fator emissão) 349,6 264,1 204,3 161,1 129,2 105,2 

NOx (estequiometria) 0,96 65,2 96,9 123,5 148,2 171,7 

 

Ainda em função da concentração pelo fator de emissão e da concentração 

pela dissociação, apresentam-se como resultado os valores para NOX, SOX, CO2, 

H2O, AR, N2 e O2 em função do percentual de excesso de ar entre 0% e 50%. Esses 

resultados são apresentados nas tabelas de 40 a 63. Nelas verifica-se que os 

resultados diminuem para fatores de emissão e aumentam para concentração 

estequiométrica. Assim, pode-se avaliar a convergência entre os métodos no que diz 

respeito ao excesso de ar. Essas comparações são feitas na sequência das tabelas. 

Duas observações devem ser colocadas: primeiramente, para facilitar a 

comparação entre os dois métodos, repetiram-se os resultados para o método de 

fator de emissão; em segundo lugar deve-se salientar que, como o valor da relação 

ar/combustível é diferente para cada método, o conteúdo de oxigênio para o mesmo 

excesso de ar também é diferente.  

Por exemplo: considerando-se o combustível GLP e comparando-se as 

tabelas 40 e 41, nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 

3,4% de O2 nos gases pelo primeiro método, e 1,8% pelo segundo método. Outro 
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ponto importante é a diferença no valor da concentração de NOX entre os dois 

métodos. Mas pode-se constatar a convergência entre 20% e 30% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 

Tabela 40: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para GLP. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 

Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

GLP 

NOx (fator emissão) 231,4 176,4 137,4 109,0 87,8 71,8 

SOx (fator emissão) 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 

CO2 (fator emissão) 11,8% 9,9% 8,4% 7,2% 6,3% 5,5% 

H2O (fator emissão) 15,2% 12,7% 10,8% 9,3% 8,1% 7,0% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 73,0% 74,0% 74,7% 75,3% 75,8% 76,2% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,4% 6,1% 8,2% 9,9% 11,3% 

 

 

Tabela 41: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para GLP. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 

Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

GLP 

NOx (estequiométrica) 0,89 63,7 94,6 120,5 144,6 167,7 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 11,8% 10,8% 10,0% 9,3% 8,6% 8,1% 

H2O (estequiométrica) 15,2% 13,9% 12,8% 11,9% 11,1% 10,4% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 73,0% 73,5% 73,9% 74,3% 74,6% 74,9% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,3% 4,6% 5,7% 6,6% 
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Avaliando-se para o GN e comparando-se as tabelas 42 e 43, nota-se que, 

para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,3% de O2 nos gases pelo 

primeiro método e 1,7% pelo segundo método. Pode-se constatar a convergência na 

concentração de NOX entre 10% e 20% de excesso de ar (considerando-se uma 

temperatura de chama de 1.200 K). 

 

Tabela 42: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para GN. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

GN 

NOx (fator emissão) 85,0 64,9 50,6 40,2 32,4 26,5 

SOx (fator emissão) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

CO2 (fator emissão) 9,6% 8,1% 6,9% 5,9% 5,2% 4,5% 

H2O (fator emissão) 18,6% 15,6% 13,3% 11,5% 10,0% 8,7% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 71,8% 72,9% 73,8% 74,5% 75,1% 75,6% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,3% 6,0% 8,1% 9,7% 11,1% 

 
 

Tabela 43: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para GN. (CETESB) 

Combustível Concentração 
(mg/Nm3) 

Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

GN 

NOx (estequiométrica) 0,7 62,3 92,7 118,1 141,7 164,3 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 9,6% 8,8% 8,1% 7,6% 7,1% 6,6% 

H2O (estequiométrica) 18,8% 17,2% 15,9% 14,8% 13,8% 12,9% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 71,6% 72,2% 72,7% 73,2% 73,6% 73,9% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,7% 3,2% 4,4% 5,5% 6,5% 
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Avaliando-se para Óleo Diesel e comparando-se as tabelas 44 e 45, nota-se 

que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,5% de O2 nos gases pelo 

primeiro método e 1,8% pelo segundo método. Pode-se constatar a convergência na 

concentração de NOX entre 10% e 20% de excesso de ar (considerando-se uma 

temperatura de chama de 1.200 K).  

 
Tabela 44: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 

ar para Óleo Diesel. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Óleo Diesel  

NOx (fator emissão) 142,0 107,8 83,6 66,1 53,1 43,3 

SOx (fator emissão) 1018,4 772,6 599,4 473,9 380,9 310,5 

CO2 (fator emissão) 13,3% 11,2% 9,4% 8,1% 7,0% 6,1% 

H2O (fator emissão) 12,6% 10,5% 8,9% 7,7% 6,6% 5,8% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 74,0% 74,8% 75,5% 76,0% 76,4% 76,7% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,5% 6,1% 8,2% 9,9% 11,3% 

 
 

Tabela 45: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Óleo Diesel. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Óleo Diesel 

NOx (estequiométrica) 0,9 64,6 95,9 122,2 146,7 170,1 

SOx (estequiométrica) 809,3 809,5 809,9 810,2 810,5 810,9 

CO2 (estequiométrica) 13,4% 12,2% 11,3% 10,4% 9,7% 9,1% 

H2O (estequiométrica) 12,5% 11,5% 10,6% 9,8% 9,1% 8,5% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 74,0% 74,5% 74,8% 75,1% 75,4% 75,6% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,3% 4,6% 5,7% 6,7% 
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Avaliando-se para Óleo Combustível 1A e comparando-se as tabelas 46 e 47, 

nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,5% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,8% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 10% e 20% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 

Tabela 46: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para Óleo Combustível 1A. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Óleo Combust. 1A  

NOx (fator emissão) 136,1 102,8 79,5 62,7 50,3 40,9 

SOx (fator emissão) 27,1 20,4 15,8 12,5 10,0 8,1 

CO2 (fator emissão) 14,4% 12,0% 10,1% 8,7% 7,5% 6,6% 

H2O (fator emissão) 10,7% 8,9% 7,5% 6,5% 5,6% 4,9% 

SO2 (fator emissão) 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

N2 (fator emissão) 74,8% 75,5% 76,0% 76,4% 76,8% 77,1% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,5% 6,2% 8,3% 10,0% 11,4% 

 

 

Tabela 47: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Óleo Combustível 1A. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Óleo Combust. 1A 

NOx (estequiométrica) 0,9 65,2 96,9 123,5 148,2 171,8 

SOx (estequiométrica) 3458,0 3459,1 3460,6 3462,0 3463,5 3465,0 

CO2 (estequiométrica) 14,4% 13,2% 12,1% 11,2% 10,5% 9,8% 

H2O (estequiométrica) 10,6% 9,7% 8,9% 8,3% 7,7% 7,2% 

SO2 (estequiométrica) 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

N2 (estequiométrica) 74,8% 75,2% 75,5% 75,7% 75,9% 76,1% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,3% 4,6% 5,7% 6,7% 
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Avaliando-se para Óleo Combustível 1B e comparando-se as tabelas 48 e 49, 

nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,5% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,8% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 40% e 50% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 
Tabela 48: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 

ar para Óleo Combustível 1B. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Óleo Combust. 1B  

NOx (fator emissão) 378,4 286,0 221,3 174,6 140,0 114,0 

SOx (fator emissão) 8,6 6,5 5,1 4,0 3,2 2,6 

CO2 (fator emissão) 14,4% 12,0% 10,2% 8,7% 7,6% 6,6% 

H2O (fator emissão) 10,8% 9,0% 7,6% 6,5% 5,7% 4,9% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 74,7% 75,4% 76,0% 76,4% 76,8% 77,0% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,5% 6,2% 8,3% 10,0% 11,4% 

 

 

Tabela 49: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Óleo Combustível 1B. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Óleo Combust. 1B 

NOx (estequiométrica) 1,0 65,4 96,8 123,4 148,1 171,7 

SOx (estequiométrica) 972,3 972,7 973,1 973,5 973,9 974,3 

CO2 (estequiométrica) 14,5% 13,2% 12,1% 11,3% 10,5% 9,8% 

H2O (estequiométrica) 10,7% 9,8% 9,0% 8,4% 7,8% 7,3% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 74,7% 75,1% 75,4% 75,7% 75,9% 76,1% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,3% 4,6% 5,7% 6,7% 
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Avaliando-se para Carvão Candiota e comparando-se as tabelas 50 e 51, 

nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,5% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,8% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 0% e 10% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K). Cabe salientar que, no 

caso da emissão de SO2 através dos fatores de emissão dados pela CETESB, não 

se considera o teor de enxofre na composição do combustível, enquanto que, pela 

EPA, o teor de enxofre é considerado, e, assim, pode-se observar a diferença entre 

os dois métodos. 

 

Tabela 50: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 

ar para Carvão Candiota (CETESB, exceto * EPA - Agência de Proteção Ambiental 

dos EUA). 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Carvão Candiota 

NOx (fator emissão) 36,3 27,3 21,1 16,6 13,3 10,8 

SOx (fator emissão) 583,7 439,5 338,9 266,7 213,6 173,6 

SOx (fator emissão) * 3629,8 2732,9 2107,5 1658,5 1328,0 1079,3 

CO2 (fator emissão) 17,1% 14,3% 12,1% 10,4% 9,0% 7,9% 

H2O (fator emissão) 7,0% 5,9% 5,0% 4,3% 3,7% 3,2% 

SO2 (fator emissão) 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

N2 (fator emissão) 75,5% 76,1% 76,5% 76,9% 77,2% 77,4% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,5% 6,1% 8,3% 10,0% 11,4% 

 
Tabela 51: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 

para Carvão Candiota. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Carvão Candiota  

NOx (estequiométrica) 0,7 65,5 97,4 124,1 149,0 172,7 

SOx (estequiométrica) 6896,9 6899,1 6902,0 6904,9 6907,8 6910,8 

CO2 (estequiométrica) 17,3% 15,8% 14,5% 13,5% 12,5% 11,7% 

H2O (estequiométrica) 7,1% 6,5% 5,9% 5,5% 5,1% 4,8% 

SO2 (estequiométrica) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 

N2 (estequiométrica) 75,3% 75,6% 75,9% 76,1% 76,3% 76,5% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,3% 4,6% 5,7% 6,7% 
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Avaliando-se para Carvão Tubarão e comparando-se as tabelas 52 e 53, 

nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,5% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,8% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 0% e 10% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K). O mesmo comentário 

pode ser feito para as diferenças de concentrações de SOX entre os fatores de 

emissão da CETESB e EPA. 

 
Tabela 52: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 

ar para Carvão Tubarão. (CETESB, exceto * EPA). 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Carvão Tubarão 

NOx (fator emissão) 45,1 33,9 26,1 20,5 16,4 13,3 

SOx (fator emissão) 567,6 426,7 328,7 258,4 206,8 168,0 

SOx (fator emissão) * 4509,6 3390,2 2611,5 2053,2 1642,8 1334,5 

CO2 (fator emissão) 17,2% 14,4% 12,1% 10,4% 9,0% 7,9% 

H2O (fator emissão) 6,6% 5,5% 4,7% 4,0% 3,5% 3,0% 

SO2 (fator emissão) 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

N2 (fator emissão) 75,8% 76,3% 76,7% 77,1% 77,3% 77,5% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,5% 6,2% 8,3% 10,0% 11,4% 

 

 

Tabela 53: Resultado da concentração estequiometria em função do excesso de ar 
para Carvão Tubarão. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Carvão Tubarão 

NOx (estequiométrica) 0,7 65,9 97,9 124,7 149,6 173,5 

SOx (estequiométrica) 6813,5 6815,7 6818,5 6821,4 6824,4 6827,3 

CO2 (estequiométrica) 17,4% 15,9% 14,6% 13,5% 12,6% 11,8% 

H2O (estequiométrica) 6,7% 6,1% 5,6% 5,2% 4,8% 4,5% 

SO2 (estequiométrica) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

N2 (estequiométrica) 75,6% 75,9% 76,1% 76,4% 76,5% 76,7% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,3% 4,6% 5,8% 6,7% 
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Avaliando-se para Carvão Vegetal e comparando-se as tabelas 54 e 55, nota-

se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,6% de O2 nos gases 

pelo primeiro método e 1,8% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 40% e 50% de excesso de ar 

(considerando uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 
Tabela 54: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 

ar para Carvão Vegetal. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Carvão Vegetal 

NOx (fator emissão) 520,7 387,7 296,4 231,7 184,5 149,3 

SOx (fator emissão) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (fator emissão) 19,5% 16,2% 13,6% 11,6% 10,1% 8,8% 

H2O (fator emissão) 2,7% 2,2% 1,9% 1,6% 1,4% 1,2% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 77,8% 78,0% 78,2% 78,3% 78,4% 78,5% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,6% 6,3% 8,5% 10,2% 11,6% 

 

 

Tabela 55: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Carvão Vegetal. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Carvão Vegetal 

NOx (estequiométrica) 1,1 67,8 100,8 128,4 154,1 178,6 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 19,6% 17,8% 16,4% 15,1% 14,1% 13,1% 

H2O (estequiométrica) 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,9% 1,8% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 77,8% 77,9% 78,0% 78,0% 78,1% 78,2% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,8% 3,4% 4,7% 5,9% 6,9% 
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Avaliando-se para Lenha 20% umidade e comparando-se as tabelas 56 e 57, 

nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,1% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,7% pelo segundo método. Pode-se constatar que a 

convergência na concentração de NOX está acima de 50% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 
 

Tabela 56: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para Lenha 20% umidade. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Lenha 20% umidade  

NOx (fator emissão) 660,0 508,9 399,8 319,3 258,8 212,4 

SOx (fator emissão) 33,7 26,0 20,4 16,3 13,2 10,8 

CO2 (fator emissão) 16,6% 14,1% 12,2% 10,5% 9,2% 8,1% 

H2O (fator emissão) 12,4% 10,5% 9,1% 7,9% 6,9% 6,1% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 71,0% 72,2% 73,1% 73,9% 74,6% 75,1% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,1% 5,6% 7,7% 9,3% 10,7% 

 

 

Tabela 57: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Lenha 20% umidade. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Lenha 20%umidade 

NOx (estequiométrica) 0,9 60,6 89,9 114,5 137,4 159,3 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 17,6% 16,2% 14,9% 13,9% 13,0% 12,2% 

H2O (estequiométrica) 13,0% 12,0% 11,1% 10,3% 9,6% 9,1% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 69,4% 70,2% 70,8% 71,4% 71,9% 72,3% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,7% 3,1% 4,3% 5,4% 6,4% 
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Avaliando-se para Lenha 40% umidade e comparando-se as tabelas 58 e 59, 

nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,1% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,6% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 20% e 30% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 

Tabela 58: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para Lenha 40% umidade. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Lenha 40% umidade  

NOx (fator emissão) 220,8 170,2 133,8 106,8 86,6 71,1 

SOx (fator emissão) 25,1 19,3 15,2 12,1 9,8 8,1 

CO2 (fator emissão) 16,5% 14,1% 12,1% 10,5% 9,2% 8,1% 

H2O (fator emissão) 12,5% 10,6% 9,1% 7,9% 6,9% 6,1% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 71,0% 72,2% 73,1% 73,9% 74,5% 75,1% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,1% 5,6% 7,7% 9,3% 10,7% 

 

 

Tabela 59: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Lenha 40% umidade. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Lenha 40%umidade 

NOx (estequiométrica) 0,8 60,5 89,9 114,5 137,4 159,3 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 17,5% 16,1% 14,1% 13,9% 13,0% 12,2% 

H2O (estequiométrica) 13,1% 12,1% 11,2% 10,4% 9,7% 9,1% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 69,4% 70,1% 70,8% 71,4% 71,9% 72,3% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,6% 3,1% 4,3% 5,4% 6,4% 

 

 

 

 

 

 



  77 
 

 

 

Avaliando-se para Bagaço 25% umidade e comparando-se as tabelas 60 e 

61, nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,1% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,6% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 10% e 20% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 

Tabela 60: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para Bagaço 25% umidade. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Bagaço 25% 

umidade  

NOx (fator emissão) 104,6 80,9 63,7 51,0 41,4 34,0 

SOx (fator emissão) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (fator emissão) 16,1% 13,8% 11,9% 10,3% 9,0% 8,0% 

H2O (fator emissão) 13,5% 11,5% 9,9% 8,6% 7,5% 6,7% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 70,4% 71,6% 72,7% 73,5% 74,2% 74,7% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,1% 5,6% 7,6% 9,2% 10,6% 

 

 

Tabela 61: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Bagaço 25% umidade. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Bagaço 25% 

umidade 

NOx (estequiométrica) 0,9 59,9 88,9 113,2 135,9 157,5 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 17,2% 15,8% 14,6% 13,6% 12,7% 12,0% 

H2O (estequiométrica) 14,2% 13,1% 12,1% 11,3% 10,6% 9,9% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 68,6% 69,4% 70,1% 70,7% 71,3% 71,7% 

O2 (estequiométrica) 0,0% 1,6% 3,1% 4,3% 5,4% 6,3% 
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Avaliando-se para Bagaço 50% umidade e comparando-se as tabelas 62 e 

63, nota-se que, para um valor de 10% de excesso de ar, produz-se 3,1% de O2 nos 

gases pelo primeiro método e 1,6% pelo segundo método. Pode-se constatar a 

convergência na concentração de NOX entre 10% e 20% de excesso de ar 

(considerando-se uma temperatura de chama de 1.200 K).  

 

Tabela 62: Resultado da concentração do fator emissão em função do excesso de 
ar para Bagaço 50% umidade. (CETESB) 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Bagaço 50% 

umidade  

NOx (fator emissão) 104,3 80,7 63,6 50,9 41,3 34,0 

SOx (fator emissão) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (fator emissão) 16,1% 13,7% 11,8% 10,3% 9,0% 7,9% 

H2O (fator emissão) 13,6% 11,6% 10,0% 8,7% 7,6% 6,7% 

SO2 (fator emissão) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (fator emissão) 70,3% 71,6% 72,6% 73,5% 74,1% 74,7% 

O2 (fator emissão) 0,0% 3,1% 5,6% 7,6% 9,2% 10,6% 

 

 

Tabela 63: Resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar 
para Bagaço 50% umidade. 

Combustível 
Concentração 

(mg/Nm3) 
Excesso de ar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Bagaço 50% 

umidade 

NOx (estequiométrica) 59,9 69,9 88,8 113,1 135,8 157,4 

SOx (estequiométrica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (estequiométrica) 15,7% 15,7% 14,5% 13,6% 12,7% 11,9% 

H2O (estequiométrica) 13,2% 13,2% 12,2% 11,4% 10,7% 10,0% 

SO2 (estequiométrica) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

N2 (estequiométrica) 69,4% 69,4% 70,1% 70,7% 71,2% 71,7% 

O2 (estequiométrica) 1,7% 1,6% 3,1% 4,3% 5,4% 6,3% 
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Como já foi observado, no cálculo da concentração de NOX pelo método de 

dissociação, no caso do N2 em NO e NO2, a temperatura de chama é um fator 

exponencial do aumento de NOX gerado. Assim, foi avaliada a concentração de NOX 

para temperaturas típicas de queima encontradas na literatura. A tabela 64 

apresenta os resultados dessa simulação, onde se pode observar que, para altas 

temperaturas, os valores ultrapassam em muito os Padrões de Emissão dados pelo 

CONAMA, 2016. 

 

Tabela 64: Concentração de NOX em função da temperatura de chama típica e do 
excesso de ar.  

Combustível Temperatura de 
chama [K] 

Excesso de ar 
[%] 

NOX [mg/Nm3] 

Lenha 20% 1.600 A 40 D 1.263 

Óleo Combustível 1A 2.473 B 20 D 10.428 

GN 1.949 C 15 D 2.570 

Carvão Candiota 1.773 C 40 D 2.837 

A- Bizzo e Sánchez, 2016; B- GasNet, 2016; C- Valadão, 2016; D- Aalborg, 2016 

 

De acordo com a tabela 39, pode-se notar que a tendência do valor de 

concentração determinada através do método de fator de emissão é de queda, com 

relação ao aumento do excesso de ar. Por outro lado, existe uma tendência inversa, 

quando calculado a partir do método com dissociação.  

Assim, procurou-se avaliar qual seria o valor de excesso de ar em que os 

resultados da concentração coincidem, sendo apresentados na tabela 65. 

Considerando-se uma temperatura de chama de 1200 K (926 °C) e avaliando-se 

para combustível Lenha com 20% de umidade, pode-se observar que os valores 

coincidem entre 17% e 18% de excesso de ar. Porém, segundo Aalborg (2016), para 

caldeiras a lenha, o excesso de ar deve ser aproximadamente de 40%. De acordo 

com a tabela 64, para 40% de excesso de ar e temperatura de chama de 1600 K, o 

valor de concentração seria de 1.263 mg/Nm3. 
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Tabela 65: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Lenha 20 % 
umidade. 

 Excesso de ar 
NOx [mg/Nm3] 

Fator de emissão  

NOx [mg/Nm3] 

Dissociação 

15% 86,8 75,9 

16% 84,7 78,8 

17% 82,7 81,6 

18% 80,8 84,3 

19% 78,9 87,0 

 

Para o óleo Combustível 1A, considerando-se também uma temperatura de 

chama de 1200 K (926 °C), pode-se observar que os valores coincidem entre 36% e 

37% de excesso de ar, conforme tabela 66. Porém, segundo Aalborg (2016), para 

caldeiras de Óleo Combustível 1A, o excesso de ar deve ser aproximadamente de 

20%. De acordo com a tabela 64, para 20% de excesso de ar e temperatura de 

chama de 2473 K, o valor de concentração seria de 10.428 mg/Nm3. 

 

Tabela 66: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Óleo 
Combustível 1A. 

Excesso de ar 
NOx [mg/Nm3] 

Fator de emissão  

NOx [mg/Nm3] 

Dissociação 

35% 144,0 136,3 

36% 140,9 138,5 

37% 137,8 140,9 

38% 134,9 143,4 

39% 132,0 145,8 

 

Para o Gás Natural, considerando-se também uma temperatura de chama de 

1200 K (926 °C), pode-se observar que os valores coincidem entre 16% e 17% de 

excesso de ar, conforme tabela 67. Porém, segundo Aalborg (2016), para caldeiras 

de Gás Natural, o excesso de ar deve ser aproximadamente de 15%. De acordo com 

a tabela 64, para 15% de excesso de ar e temperatura de chama de 1773 K, o valor 

de concentração seria de 2.570 mg/Nm3. 
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Tabela 67: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Gás Natural. 

Excesso de ar 
NOx [mg/Nm3] 

Fator de emissão  

NOx [mg/Nm3] 

Dissociação 

15% 82,8 78,2 

16% 80,8 81,2 

17% 78,9 84,1 

18% 77,0 86,9 

19% 75,2 89,7 

 

Para o Carvão Candiota, considerando-se também uma temperatura de 

chama de 1200 K (926 °C), pode-se observar que os valores coincidem entre 2% e 

3% de excesso de ar, conforme tabela 68. Porém, segundo Aalborg (2016), para 

caldeiras de carvão, o excesso de ar deve ser aproximadamente de 40%. De acordo 

com a tabela 64, para 40% de excesso de ar e temperatura de chama de 1949 K, o 

valor de concentração seria de 2.837 mg/Nm3. 

 

Tabela 68: Concentração de NOX em função do excesso de ar para Carvão 
Candiota. 

Excesso de ar 
NOx [mg/Nm3] 

Fator de emissão  

NOx [mg/Nm3] 

Dissociação 

2% 34,2 28,1 

3% 33,2 34,7 

4% 32,3 40,1 

5% 31,4 45,2 

6% 30,5 50,1 

 

Assim procurou-se avaliar o ‘trade-off’ dos comportamentos citados, ou seja, 

para o valor de concentração dados pela tabela 39 a partir do método de fator de 

emissão, simulou-se na planilha com dissociação qual seria a temperatura de chama 

em que coincidem os valores de concentração para ambos os métodos.  

A tabela 69 apresenta os resultados para essas simulações. Pode-se 

observar que, para a Lenha 20 % umidade, por exemplo, o valor de concentração de 

NOX é igual a 49 mg/Nm3 
,e, para 40% de excesso de ar, a temperatura de chama 
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seria de 1079 k (806 °C). Esta seria uma temperatura inferior em que geralmente 

operam as caldeiras a lenha. 

  

Tabela 69: Comparação entre NOX (fator de emissão) em função da temperatura de 
chama (dissociação). 

Combustível Excesso de ar 

[%] 

NOX [mg/Nm3] 

Fator emissão 

Temperatura de chama 

[K] Dissociação 

Lenha 20% 40 49 1079 

Óleo 1A 20 204 2473 

GN 15 82 2570 

Carvão Candiota 40 13 946 

 

As modernas Centrais Termoelétricas têm requerido um desenvolvimento 

constante em sua eficiência e uma grande flexibilidade de combustíveis. Mesmo as 

mais convencionais e conhecidas têm mudado suas características: é observado o 

aumento de impurezas vegetais, impurezas minerais e de umidade. 

Os índices estipulados pelos órgãos é uma forma de minimizar o impacto 

ambiental e orientar a utilização do combustível em um processo de combustão.  

Os cálculos permitem um maior entendimento do cenário e uma comparação 

detalhada das emissões de acordo com normas de meio ambiente. Por razões 

ambientais ou por questões econômicas, o mundo descobriu que é hora de 

pesquisar e, principalmente, tornar disponíveis fontes alternativas para melhorar a 

eficácia do sistema energético.  

Com novas tecnologias nacionais e internacionais, o crescimento energético 

visa sempre a uma qualidade em seus diversos processos; resultados demonstram 

que o cenário desenvolvido, não só no aspecto tecnológico, mas também na parte 

socioambiental e econômica de nosso país, destaca a importância de se realizar 

uma análise comparativa da formação de poluentes em caldeiras pelos métodos 

fator de emissão e balanço estequiométrico com dissociação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O processo de combustão é responsável por mais de 85% da energia 

utilizada e está presente em quase todos os setores da sociedade. Com a atual 

preocupação com o meio ambiente, faz-se necessário um controle rigoroso desse 

meio de geração de energia, pois o processo de combustão gera poluentes que 

podem ser nocivos tanto ao ambiente como também à própria saúde humana. 

O conhecimento dos níveis de poluentes na atmosfera de uma região é 

fundamental para o entendimento de seus efeitos sobre o meio ambiente, inclusive 

quanto ao potencial nas alterações do clima. O controle das emissões, a autorização 

para implantação de novas fontes poluidoras e o gerenciamento urbano baseiam-se, 

na maioria das vezes, em informações sobre qualidade do ar. 

O presente trabalho foi proposto como um meio de apresentar e comparar 

dois métodos distintos de avaliação da formação de poluentes: uso de fatores de 

emissão e uso de balanços estequiométricos com dissociação, para avaliar o 

comportamento entre os dois métodos no desempenho da caldeira e na 

concentração de óxidos de nitrogênio, enxofre e material particulado. Assim, foi 

desenvolvida uma planilha de cálculos, a fim de realizar o balanço de massa, o 

volume e a energia capazes de predizer os fluxos gerados de gases em base 

mássica e volumétrica, o excesso de ar (condições estequiométricas e reais), cálculo 

da concentração através de fatores de emissão. 

Com os dados da composição dos combustíveis e variando-se o valor de 

excesso de ar, calcula-se a massa de ar, de combustível, a relação A/C, a vazão 

mássica de gases, o volume específico do gás, a vazão volumétrica de gases e seu 

valor corrigido para as CNTP. Nota-se que, independentemente do combustível 

avaliado, o aumento do excesso de ar leva ao aumento da vazão de gases e, 

consequentemente, ao da relação A/C, o que mostra a consistência do método de 

cálculo. 

Foi realizado o balanço estequiométrico sem dissociação para calcular a 

relação ar/combustível teórica, a vazão de gases corrigida CNTP e a concentração 

de poluentes baseada nos fatores de emissão. Pelo balanço estequiométrico com 

dissociação, calculamos a relação ar/combustível, vazão de gases corrigida CNTP e 

a concentração de poluentes através do equilíbrio químico.  
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Os fatores de emissão são constantemente empregados como forma de 

avaliar as concentrações de poluentes formados em processos de combustão. No 

Brasil, apenas a Cetesb apresenta valores desses fatores para diferentes 

combustíveis. Porém, não faz distinção entre o porte da caldeira, eficiência da 

mesma e tipo de sistema de combustão. Já os dados fornecidos pela EPA levam em 

consideração o tipo de caldeira, da fornalha e do queimador, além do teor de enxofre 

dos combustíveis, fazendo com que os valores se aproximem mais das condições 

reais. Assim, pelos cálculos apresentados, mostra-se a necessidade de se 

ampliarem os dados de fatores de emissão, considerando-se o tipo de caldeira, sua 

capacidade de produção de vapor, além do tipo de queimador para os diferentes 

combustíveis. 

Quando se emprega o método estequiométrico com dissociação, percebe-se 

uma melhora considerável no comportamento da formação de poluentes, podendo-

se avaliar os resultados com base na temperatura de queima do combustível. 

Particularmente, para o NOX, o principal mecanismo de formação é o ‘NOX térmico’, 

que está diretamente relacionado com a temperatura. Assim, os dados produzidos 

por este método mostram-se muito mais realistas. 

Para os resultados da concentração de NOX, SOX e MP, nota-se que, à 

medida que o valor de excesso de ar aumenta, há uma queda na concentração 

destes gases. Por outro lado, aumenta-se a concentração de O2 nos gases. Isso 

ocorre porque, pelo método fator de emissão, a concentração de NOX, SOX e MP é 

feita pelo produto do fator de emissão e da massa de combustível dividido pela 

vazão de gases, que, por sua vez aumenta em relação ao aumento do percentual de 

excesso de ar. 

Como os parâmetros do vapor e a eficiência da caldeira não variam, o 

consumo de combustível permanece o mesmo, independentemente da variação do 

excesso de ar. Observe-se ainda que o cálculo da relação ar combustível através do 

método empregado considera a quantidade de ar (número de moles de ar) por mol 

de combustível. Assim, sempre que aumenta o excesso de ar, vai ocorrer uma 

queda na concentração de gases.  

Esta é uma das limitações da avaliação da formação de poluentes pelo 

método do fator de emissão. Na realidade, esses fatores são oriundos do 

monitoramento de caldeiras que operam com uma relação ar/combustível pré-
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determinada e uma temperatura de chama correspondente ao combustível e 

tecnologia da caldeira.  

Comparando-se as concentrações de NOX pelos dois métodos e 

considerando-se a temperatura de chama de 1.200 K, observa-se que a 

concentração de NOX para fator de emissão diminui, enquanto que aumenta o 

percentual de excesso de ar; quanto à concentração estequiométrica com 

dissociação de NOX, seu valor aumenta enquanto que aumenta também o percentual 

de excesso de ar. Isso está relacionado com o fato de que, com mais oxigênio, 

melhor vai ser a reação dos elementos combustíveis com o oxidante.  

Mantendo-se a mesma temperatura de chama para todos os combustíveis, 

destacam-se dois pontos: o primeiro é a diferença no valor da concentração de NOX 

entre os dois métodos. Mas pode-se constatar a convergência entre um percentual 

de excesso de ar para cada combustível, conforme apresentado nas tabelas de 

resultado da concentração estequiométrica em função do excesso de ar. Pelo 

segundo avaliou-se qual seria o valor de excesso de ar, aproximadamente, onde os 

resultados da concentração coincidem, em comparação com a tabela de Aalborg 

(2016). 

Para o excesso de ar apresentado por Aalborg em relação à temperatura de 

chama típica de cada combustível, calcula-se o resultado da concentração de NOX 

[mg/Nm3] considerando-se a dissociação de N2 em NO e NO2 para cada 

combustível. Por último, ainda em função de excesso de ar apresentado por Aalborg, 

calcula-se a concentração de NOX (mg/Nm3) pelo método fator de emissão, em 

função da temperatura de chama, pelo método de dissociação. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

- Introduzir a equação para constante de equilíbrio do CH4, para não ser 

apresentada esta fração como dado de entrada, e ser possível analisar o 

comportamento deste poluente em função das variáveis da combustão. 

- Analisar o comportamento das emissões de poluentes em função da 

variação da pressão no interior da caldeira. 
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- Coletar dados reais da combustão dos combustíveis analisados para assim 

se fazer uma análise minuciosa das frações de emissão dadas pelo modelo de 

cálculo e os padrões estabelecidos. 
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7. APÊNDICE  

 

7.1 Planilhas dos balanços estequiométricos 

 

 A seguir são apresentadas as telas das planilhas em Excel desenvolvidas 

para os cálculos estequiométricos. 

 

 

Figura 8: Método completo de cálculo do Gás Natural em função do excesso de ar 

em 0%. 

 

 

Figura 9: Método completo de cálculo do GLP em função do excesso de ar em 0%. 
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Figura 10: Método completo de cálculo do óleo diesel em função do excesso de ar 

em 0%. 

 

 

 

 

Figura 11: Método completo de cálculo do óleo combustível 1A em função do 

excesso de ar em 0%. 
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Figura 12: Método completo de cálculo do óleo combustível 1B em função do 

excesso de ar em 0%. 

 

 

 

Figura 13: Método completo de cálculo do Carvão Candiota em função do excesso 

de ar em 0%. 
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Figura 14: Método completo de cálculo do Carvão Tubarão em função do excesso 

de ar em 0%. 

 

 

 

 

Figura 15: Método completo de cálculo do Carvão Vegetal em função do excesso de 

ar em 0%. 
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Figura 16: Método completo de cálculo da Lenha 20% umidade em função do 

excesso de ar em 0%. 

 

 

 

Figura 17: Método completo de cálculo da Lenha 40% umidade em função do 

excesso de ar em 0%. 
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Figura 18: Método completo de cálculo do Bagaço 25% umidade em função do 

excesso de ar em 0%. 

 

 

 

Figura 19 Método completo de cálculo do Bagaço 50% umidade em função do 

excesso de ar em 0%. 
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7.2 Planilhas do balanço energético da caldeira 

 

 A seguir são apresentadas as telas das planilhas em MS Excel desenvolvidas 

para os cálculos do consumo de combustível, vazão de gases e concentração de 

NOX, SOX e MP calculados a partir dos fatores de emissão dados pela EPA. 

 

 

 

Figura 20: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do gás natural. 
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Figura 21: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do GLP. 

 

 

Figura 22: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Diesel. 
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Figura 23: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1A. 

   

 

Figura 24: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1B. 
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Figura 25: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Carvão Candiota. 

 

 

Figura 26: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Carvão Tubarão. 
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Figura 27: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Carvão Vegetal. 

 

 

Figura 28: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 20 % umidade. 
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Figura 29: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 40 % umidade. 

 

 

Figura 30: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 25 % umidade. 
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Figura 31: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 50 % umidade. 
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7.3 Planilhas do balanço energético da caldeira 

 

 A seguir são apresentadas as telas das planilhas em MS Excel desenvolvidas 

para os cálculos do consumo de combustível, vazão de gases e concentração de 

NOX, SOX e MP calculados a partir dos fatores de emissão dados pelo CETESB. 

Observa-se que para os combustíveis Carvão candiota, tubarão e vegetal não foram 

apresentados, pois o CETESB não tem esses dados divulgados em seu banco de 

dados. 

 

 

 

Figura 32: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do gás natural. 
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Figura 33: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do GLP. 

 

 

Figura 34: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Diesel. 
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Figura 35: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1A. 

   

 

Figura 36: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Óleo Combustível 1B. 



  110 
 

 

 

 

Figura 37: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 20 % umidade. 

 

 

Figura 38: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) da Lenha 40 % umidade. 
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Figura 39: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 25 % umidade. 

 

 

Figura 40: Consumo de combustível, vazão de gases e concentração de NOX, SOX 

e MP calculados a partir dos fatores de emissão para combustão estequiométrica 

(0% de excesso de ar) do Bagaço 50 % umidade. 




