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1. RESUMO 

Ao analisarmos os altos índices de emissões de poluentes produzidos pelas           

caldeiras para seu aquecimento, em um processo de queima de óleo, verificamos            

que é possível reduzir o impacto ambiental sem interferir no processo. O óleo, por              

ser pesado, tem Baixo Ponto de Fluidez (BPF), sendo utilizado em grande escala             

como agente combustível para o aquecimento das caldeiras, produzindo um alto           

nível de poluição, apresentando impacto em diversos aspectos ambientais. Para          

resolver esse problema, propõe-se a substituição desse combustível por outro com a            

mesma eficiência térmica, mas com menos impacto no ambiente, quer seja o gás             

natural.  

2.   INTRODUÇÃO  

A relevância em substituir o uso do óleo (BPF) por gás natural deve-se ao fato de                

que este é muito mais limpo, não necessita armazenar ou estocar como acontece             

com o óleo que necessita de um local apropriado e amplo. 

O óleo, apropriado para o uso, necessita de um aquecimento prévio a fim de              

aumentar seu ponto de fluidez e atingir seu ponto de fulgor havendo a queima              

eficiente. Quanto ao gás natural, não é necessário nenhum preparo prévio. No            

entanto, a queima do óleo BPF é muito poluente para a atmosfera, enquanto que o               

gás natural oferece impacto ambiental minimizado.  

O gás natural é composto de metano, um hidrocarboneto leve de fórmula CH4; o              

BFP é praticamente o oposto por ser pesado e obtido como subproduto da             

destilação do petróleo possuindo compostos como hidrocarbonetos parafínicos        

pesados, naftênicos, olefínicos e asfaltênicos, entre outros (FISPQ BFP). 

 
Os principais agentes da poluição atmosférica em gases provenientes da combustão           

do óleo BPF são: o material particulado (MP), o monóxido de carbono (CO), o dióxido               

de carbono (CO2), os óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx), o               

dióxido de enxofre (SO2) e os óxidos de nitrogênio (por exemplo, o NO2). Podem              

causar ardor nos olhos, irritação no nariz, garganta e brônquios.  

Na atmosfera, esses gases se combinam com a água da chuva provocando várias             

reações químicas. A chuva ácida pode destruir as plantações, provoca          



 

envenenamento dos rios, matando peixes e outros animais marinhos, corrói carros,           

monumentos, mármores e casas. O monóxido de carbono (CO) é um gás inodoro             

(sem cheiro) e incolor (sem cor) que pode causar a morte por ser venenoso. Quando               

inalado, ele chega aos pulmões e vai para o sangue; penetra no interior das              

hemácias ou glóbulos vermelhos e combina-se com a substância hemoglobina, que é            

responsável pelo transporte e distribuição de oxigênio. Causa enfraquecimento dos          

vasos sanguíneos, náuseas e diarreias. 

 (www.nerdbb.com/preservacao-do-meio-ambiente) 

3.  OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é mostrar como minimizar a emissão de poluentes na             

atmosfera, lançados pelas indústrias pelo uso do óleo (BPF). Sugere-se o uso do             

gás natural que tem um índice de emissão de poluentes reduzido e com menos              

impacto ambiental. A questão do espaço onde o óleo é armazenado é mais evidente,              

pois torna o  ambiente impuro e inviável à utilização para qualquer outra finalidade.  

4.   METODOLOGIA 

Para a execução deste trabalho, foram realizadas pesquisas em livros e artigos na             

internet, que tratam a combustão e também de queimadores. Utilizou-se, ainda, um            

processo real dentro de uma indústria química, onde estão sendo usados vários            

queimadores a óleo BPF para gerar vapor ou aquecer fluído térmico, havendo a             

possibilidade de utilizar o gás natural, que tem como princípio básico a geração de              

calor. Tem-se como princípio: “Estabelecer limites máximos de emissão de          

poluentes atmosféricos para fontes fixas.” (RESOLUÇÃO CONAMA no 382 ART 1,           

de 26 de dezembro de 2006). 

5.   DESENVOLVIMENTO  

Através dos dados fornecidos pelo fabricante dos queimadores e pela sua            

regulagem em cada equipamento, realizaram-se as alterações necessárias do óleo          

pelo gás natural. Para tanto, faz-se necessário substituir três dos cincos           

queimadores e a estrutura física por onde irá percorrer o novo combustível. Para             

que possa ser implantado é necessário mostrar todas melhorias possíveis e           



 

cabíveis. Dois dos queimadores já são preparados para trabalhar também com o gás             

natural, são fornecidos pela Weishaupt (são queimadores Duais). 

   6.   RESULTADOS PRELIMINARES  

Após verificar a viabilidade do uso de queimadores que podem utilizar tanto BPF 

como o gás natural, algumas opções foram relacionadas e estão sendo usado dois 

modelos: 

RGMS50/1-B*-Modelo do bocal de chama G40/2-NR 217x75-Capacidade kW gás 

natural E,LL 550 - 4000 -Capacidade kg/h óleo pesado S 100 - 355; 

RGMS70/3-A-Modelo do bocal de chama G70/3-A-NR 325x110-Capacidade kW gás 

natural E, LL 1000 - 10700-Capacidade kg/h óleo pesado S 156 - 954. 
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