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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo de explicar como são formados os óxidos de 

nitrogênio em uma caldeira de recuperação no processo kraft, a formação da chuva ácida, as 

suas consequências para o meio ambiente e as tecnologias existentes para reduzir as emissões 

de NOX. As novas fábricas de celulose utilizam o licor preto cada vez mais concentrado, que 

nos dias atuais chegam a valores de cerca 80% de sólidos secos, para a queima na caldeira de 

recuperação, o que contribui para o aumento da sua eficiência energética. Mas por outro lado, 

a queima deste licor preto nas caldeiras de recuperação, contribuem para o aumento das 

emissões atmosféricas onde a concentração de NOx emitido na atmosfera aumenta 

significamente.  Com isso, estas emissões afetam os padrões de qualidade do ar atmosférico 

além de ser um dos principais propulsores na formação da chuva ácida que, com a sua 

deposição úmida nos solos, rios, lagoas e florestas, o pH torna-se mais ácido nestes 

ambientes, afetando todos os organismos que interagem nestes ecossistemas. Será feito 

também uma breve abordagem no transporte de poluentes para outros estados e países, 

conhecido como poluição atmosférica transfronteiriça a longas distâncias, onde é observada 

deposição ácida em regiões que ficam muito distantes de centros industriais. Por fim, será 

discutido sobre as tecnologias existentes no mundo para que estas emissões de NOX em 

caldeiras de recuperação sejam diminuídas. 

Palavras-chave: Caldeira de Recuperação. Emissões de NOX. Chuva ácida. Tecnologias para 

o controle de emissões de NOX. 
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ABSTRACT 

The scopes of this work are explain how nitrogen oxides are formed in a kraft recovery boiler, 

the acid rain formations, the consequences for the environment and existing technologies to 

reduce emissions of NOX. The new pulp mills have been using the black liquor ever more 

concentrated, which nowadays reach values of approximately 80% of dry solids for burning in 

a recovery boiler, increasing their energy efficient. But in the other hand, the burning of black 

liquor in recovery boilers contribute to increased air emissions where the concentration on 

NOx emitted into the atmosphere increases significantly. Thus, these emissions affect the 

patterns of atmospheric air quality in addition to being one of the main drivers in the 

formation of acid rain, with their wet deposition in soils, rivers, lakes and forests, the pH 

becomes more acidic in these environments, affecting all organisms that interact in these 

ecosystems. In addition, will also be made a brief overview in the transport of pollutants to 

other states and countries, known as transboundary air pollution over long distances, where 

acid deposition is observed in regions that are far from industrial centers. Finally, it will be 

discussed about the existing technologies in the world for these NOx emissions are reduced 

recovery boilers. 

Keywords: Recovery Boiler. NOX emissions. Acid rain. Technologies for NOX emissions 

control. 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1  Interação das fontes poluidoras ...................................................................  19 

Figura 2  Perfil da estrutura vertical da atmosfera ......................................................  21 

Figura 3  Emissões típicas em caldeiras de recuperação.............................................  24 

Figura 4  Esquema gráfico representando o gradiente do vento .................................  28 

Figura 5  Linhas de corrente e magnitude do vento em 850 hPa - correspondente ao dia 

03/05/2011 ...................................................................................................  30 

Figura 6  Linhas de corrente e magnitude do vento em 200 hPa - correspondente ao dia 

03/05/2011 ...................................................................................................  31 

Figura 7  Diluição dos poluentes pela velocidade dos ventos .....................................  32 

Figura 8  Gradientes térmicos verticais de temperatura ..............................................  34 

Figura 9  Pluma looping ..............................................................................................  35 

Figura 10 Pluma coning ...............................................................................................  35 

Figura 11 Pluma faning ................................................................................................  36 

Figura 12 Pluma fumigation .........................................................................................  36 

Figura 13 Pluma lofting ................................................................................................  37 

Figura 14 Pluma traping ..............................................................................................  37 

Figura 15 Superfície das concentrações médias de sulfato de amônio no Hemisfério Norte

   .....................................................................................................................  38 

Figura 16 Escala de pH mostrando o nível de acidez da chuva ácida..........................  41 

Figura 17 Esquema representando a geração e formas de precipitação da chuva ácida 43 

Figura 18 Esquema representando a geração, precipitação e os efeitos da chuva ácida em 

florestas e em rios, lagos e lagoa .................................................................  48 

Figura 19 Efeito da chuva ácida sobre uma floresta temperada na República Checa ..  49 

Figura 20 Correlação das emissões de NOX com o teor de nitrogênio no licor preto em 

caldeiras de recuperação ..............................................................................  57 

Figura 21 Processo de polpação Kraft .........................................................................  59 

Figura 22 Linha de recuperação do processo de celulose Kraft...................................  60 

Figura 23 Esquema da estrutura do licor preto ............................................................  61 

Figura 24 Representação esquemática de uma caldeira de recuperação ......................  64 

Figura 25 Arranjos dos tubos nas paredes e no fundo da caldeira de recuperação ......  65 

 



9 
 
Figura 26 Diagrama esquemático da rota da gota de licor preto a partir dos injetores até o 

leito carbonizado ..........................................................................................  67 

Figura 27 Diagrama esquemático das operações que ocorrem no licor preto na fornalha da 

caldeira de recuperação................................................................................  67 

Figura 28 Sequência das etapas da queima do licor preto dentro da fornalha .............  68 

Figura 29 Valores de emissões de NOX típicos de uma caldeira de recuperação ........  72 

Figura 30 Temperatura ótima para queima do licor preto em caldeiras de recuperação 73 

Figura 31 Formação de thermal NOX em caldeiras de recuperação ............................  75 

Figura 32 Alguns compostos de nitrogênio presentes no licor preto ...........................  77 

Figura 33 Caminhos sugeridos do nitrogênio na combustão do licor preto .................  78 

Figura 34 Influência da redução de NOX de acordo com a elevação de injeção do ar 

quaternário ...................................................................................................  80 

Figura 35 Emissão de CO em função das emissões de NOX, com e sem o uso do ar 

quaternário ...................................................................................................  81 

Figura 36 Dependência da concentração de NOX sobre a quantidade de ar quaternário e a 

carga relativa da caldeira de recuperação ....................................................  83 

Figura 37 Desenho esquemático da caldeira de recuperação, indicando a localização de 

depósitos e as posições de injeção de amônia .............................................  86 

Figura 38 Diagrama do processo de lavador de gases de NOX ....................................  87 

Figura 39 Efeito da alimentação de ClO2 no lavador de gases ....................................  88 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1  Composição do ar limpo e seco coletado no nível do mar ..........................  20 

Tabela 2  Principais poluentes atmosféricos de uma fábrica de celulose kraft ...........  23 

Tabela 3  Emissões atmosféricas típicas em caldeiras de recuperação (base seca, 3% O2)

   .....................................................................................................................  25 

Tabela 4  Níveis de emissões do processo de celulose kraft e das caldeiras de recuperação

   .....................................................................................................................  25 

Tabela 5  Tabela do pH de tolerância sobre a vida aquática .......................................  46 

Tabela 6  Fontes e características dos principais poluentes da atmosfera ...................  54 

Tabela 7  Padrões de qualidade do ar no Brasil ...........................................................  55 

Tabela 8  Padrões de qualidade do ar nos Estados Unidos ..........................................  55 

Tabela 9  Emissões típicas (3% O2, base seca) nas caldeiras de recuperação .............  56 

Tabela 10 Emissões atmosféricas do processo kraft e da caldeira de recuperação ......  56 

Tabela 11 Percentual dos elementos inorgânicos presentes no licor preto...................  62 

Tabela 12 Percentual dos elementos orgânicos presentes no licor preto ......................  62 

Tabela 13 Resultado do experimento da alimentação do ar quaternário ......................  82 

Tabela 14 Redução de NOX para diferentes condições operacionais ...........................  86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

CPTEC Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

EC Environment Canada 

EPA Environmental Protection Agency 

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

GNC Gases Não Condensáveis 

GOCART Goddard Chemistry Aerosol Radiation and Transport 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Especiais 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

LRTAP Long Rage Transboundary Air Pollution 

MP Material Particulado 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NAAQS National Ambient Air Quality Standars 

POP Poluentes Orgânicos Persistentes 

SNCR Selective Non Catalytic Reduction 

SCR Selective Catalytic Reduction 

TRS Compostos Reduzidos de Enxofre (da sigla em inglês, reduced sulfur gases) 

VOC  Compostos Orgânicos Voláteis (da sigla em inglês, Volatile Organic 

Compounds) 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

SUMÁRIO 

 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 14 

2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA ........................................................................................... 18 

2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ATMOSFERA ............................................................... 19 

2.2 ESTRUTURA VERTICAL DA ATMOSFERA ................................................................ 21 

2.3 POLUENTES ATMOSFÉRICOS ...................................................................................... 22 

2.3.1 Principais fontes poluidoras de uma fábrica de celulose kraft .................................. 23 

2.4 DISPERSÕES DOS POLUENTES NA ATMOSFERA .................................................... 27 

2.4.1 Pluma do tipo looping .................................................................................................... 34 

2.4.2 Pluma do tipo coning ..................................................................................................... 35 

2.4.3 Pluma tipo faning .......................................................................................................... 35 

2.4.4 Pluma tipo fumigation ................................................................................................... 36 

2.4.5 Pluma tipo lofting .......................................................................................................... 36 

2.4.6 Pluma tipo traping ......................................................................................................... 37 

2.5 TRANSPORTE DA POLUIÇÃO NA ATMOSFERA ...................................................... 37 

3 CHUVA ÁCIDA .................................................................................................................. 40 

3.1 A FORMAÇÃO E A QUÍMICA DA CHUVA ÁCIDA .................................................... 41 

3.2 MECANISMOS DE PRECIPITAÇÃO ............................................................................. 43 

3.2.1 Deposição úmida ............................................................................................................ 44 

3.2.2 Deposição seca ................................................................................................................ 44 

 



13 
 
3.3 EFEITOS DA CHUVA ÁCIDA ........................................................................................ 44 

3.3.1 Efeitos sobre a água, organismos aquáticos e ecossistemas ....................................... 45 

3.3.2 Saúde humana ................................................................................................................ 46 

3.3.3 Impactos sobre as florestas ........................................................................................... 47 

4 QUALIDADE DO AR ATMOSFÉRICO E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS ............... 52 

4.1 EMISSÕES TÍPICAS EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO ...................................... 56 

5 EMISSÕES DE NOX EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO ..................................... 59 

5.1 LICOR PRETO .................................................................................................................. 60 

5.2 CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO ................................................................................... 63 

5.3 FORMAÇÃO E EMISSÃO DE NOX EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO .............. 71 

5.3.1 Thermal NOX .................................................................................................................. 74 

5.3.2 Prompt NOX .................................................................................................................... 75 

5.3.3 Fuel NOX ........................................................................................................................ 76 

6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE NOX ............................................................................. 78 

6.1 AR QUATERNÁRIO EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO ...................................... 79 

6.2 TECNOLOGIA SNCR ....................................................................................................... 83 

6.3 PROCESSO DE REDUÇÃO-OXIDAÇÃO ....................................................................... 87 

7 CONCLUSÕES .................................................................................................................... 89 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 92 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a maior preocupação do mundo é com a poluição atmosférica e muito tem 

sido feito para que os países criem medidas para que se reduza o quantitativo destas emissões, 

que um exemplo a ser citado é o Protocolo de Kyoto. Os países considerados desenvolvidos, 

tais como Estados Unidos, Canadá e países da Europa, restringem as indústrias quanto às 

emissões, através dos seus órgãos ambientais, tais como o EPA (Environmental Protection 

Agency), EC (Environmental Canada) e EEA (European Environmental Agency). 

 Os últimos anos têm sido marcados por diversas discussões sobre as questões 

ambientais, o que muda o cenário mundial em relação ao meio ambiente. Com isso, as 

indústrias são afetadas, pois o mercado mundial atualmente, esta valorizando empresas e 

principalmente produtos que utilizam processos onde a interferência seja a menor possível ao 

meio ambiente. Este panorama ajuda, de certa forma, a indústrias recorrerem à tecnologias 

que minimizem estas emissões, onde este panorama acaba sendo tanto quanto temido aos 

órgãos ambientais. 

 Segundo Esa Vakkilainen (2007) destaca as questões ambientais são importantes para 

a indústria de celulose e papel, onde a redução das emissões de poluentes para a atmosfera se 

dá pelo desempenho das caldeiras de recuperação. Esa Vakkilainen (2007) ainda destaca que 

é impossível eliminar totalmente as emissões atmosféricas, mas um projeto adequado e 

consequente operação da caldeira de recuperação pode minimizar o impacto destas emissões 

nocivas. 

 As emissões de poluentes para a atmosfera a partir das caldeiras de recuperação 

podem ser destacadas pela idade da caldeira, o teor de sólidos secos no licor preto utilizado na 

queima e a carga operacional da caldeira de recuperação. Mas, estas emissões que não 

dependem somente do tipo de equipamento e das condições de processo, podem ser reduzidas 

significativamente quando operadores são treinados, educados e motivados para realizar uma 

manutenção adequada, com alto nível de otimização de controle do processo 

(VAKKILAINEN, 2007). 

 Os óxidos de nitrogênio (NOX) emitidos pelas caldeiras de recuperação pode-se 

destacar o óxido nítrico (NO), onde há a formação do dióxido de nitrogênio (NO2) já na 

atmosfera. O NO2 é um poderoso oxidante e com as reações na atmosfera, dá origem ao ácido 
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nítrico, além de nitratos orgânicos que contribuem para fenômenos com elevado impacto 

ambientais, como as chuvas ácidas e a eutrofização de lagos e rios. O óxido nítrico é um gás 

incolor e inodoro e o dióxido de nitrogênio é um gás castanho avermelhado, com um odor 

muito forte e purgante. Como o dióxido de nitrogênio é altamente tóxico, este gás causa 

irritação aos pulmões e diminui a resistência das pessoas, ficando mais propensas a infecções 

respiratórias. 

 Além dos problemas respiratórios que podem causar as emissões de NOX, ela contribui 

muito para a formação da chuva ácida, que podem ser por deposição úmida ou seca, onde a 

deposição úmida se da pela precipitação pluviométrica e a deposição seca se dá pela 

predominância da fumaça e nevoeiro criado pela poluição. 

A chuva é considerada ácida quando apresenta um pH inferior a 5,3. As chuvas em 

regiões industriais da Europa e dos Estados Unidos chegam a apresentar pH da ordem de 3,0. 

Já na América do Sul, os menores valores de pH para a água da chuva são próximos a 4,7 

(BRAGA et al, 2005). 

A chuva ácida provoca a acidificação de lagos, córregos e rios afetando assim os 

animais e vegetais que vivem no bioma aquático. Além disso, a chuva ácida tem impactos 

adversos sobre florestas, principalmente em árvores localizadas a altas altitudes, sobre solos 

florestais mais sensíveis e favorece muito no aumento da corrosividade da atmosfera, 

ocorrendo à aceleração de decomposição de materiais de construção, edifícios e em 

equipamentos expostos ao ar. 

Os gases formadores da chuva ácida, o dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, em 

conjunto com outros gases e derivados de suas partículas em suspensão, sulfatos e nitritos, 

contribuem para diminuir a visibilidade em grandes metrópoles, por exemplo, além de 

prejudicar muito a saúde pública. 

O objetivo desta monografia é explicar a formação e emissão de NOX através de 

caldeiras de recuperação da indústria de celulose kraft, expondo os principais fatores que 

influenciam na sua formação e emissão para atmosfera, além de mostrar as consequências que 

estas emissões podem causar, enfatizando-se a formação da chuva ácida. Além disso, serão 

apresentadas alternativas tecnológicas para a redução de emissão de NOX. 

Com um mundo cada vez mais sustentável e vendo os países desenvolvidos e 

emergentes cada vez mais preocupados em reduzir as emissões atmosféricas, este trabalho irá 
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mostrar e explicar as consequências destas emissões, como estes poluentes são formados e o 

que pode ser feito pelas indústrias para que estas emissões possam ser diminuídas. Os 

poluentes não ficam somente nos locais onde a fonte poluidora esta, pois hoje, com a ação dos 

ventos, estes poluentes são transportados a outras localidades, podendo ser cidades, estados e 

países. Com isso, será mostrado o que as indústrias podem fazer para que estas emissões 

possam ser diminuídas e consequentemente a diminuição destes impactos ambientais. 

Vale salientar que, a monografia baseia-se em referências bibliográficas que 

forneceram as informações para o desenvolvimento da fundamentação teórica. A metodologia 

utilizada está inicialmente em conceituar fundamentação teórica com as diversas referências 

existentes da área de celulose e papel e principalmente da área da engenharia química e expor, 

através de dados publicados em livros, teses ou trabalhos, as consequências para todo o meio 

ambiente. 

Esta monografia está dividida em 7 capítulos: introdução, poluição atmosférica, chuva 

ácida, qualidade do ar atmosférico e emissões atmosféricas, emissões de NOX em caldeiras de 

recuperação, tecnologias para redução das emissões de NOX e conclusões. 

O capítulo 1 apresenta o objetivo do projeto e uma breve introdução sobre o impacto 

adverso das emissões de NOX através das emissões de NOX em indústrias de celulose kraft. 

O capítulo 2 tem como objetivo mostrar e explicar a poluição atmosférica, os 

poluentes mais comuns que são emitidos pelas indústrias e explicar a sua dispersão e 

transporte para outras localidades através da ação dos ventos. 

O capítulo 3 explica a formação da chuva ácida, causada pelas emissões, 

principalmente de NOX e SOX, juntamente com as reações responsáveis por formar o ácido 

nítrico e ácido sulfúrico, que são depositados por via úmida. Além disso, mostra as 

consequências e os efeitos destas chuvas ácidas sobre as águas dos rios, lagos, organismos 

aquáticos e ecossistemas, sobre a saúde humana e sobre o impacto que causa sobre as 

florestas e matas. 

O capítulo 4 trata especificamente sobre a qualidade do ar, mostrando as 

características de cada poluente, as principais fontes de emissão e os padrões da qualidade do 

ar no Brasil. Ainda trata sobre quais são as emissões típicas numa indústria de celulose, 

focando especialmente na caldeira de recuperação. 
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O capítulo 5 descreve as emissões de NOX em caldeiras de recuperação, onde se faz 

necessário explicar todo o processo envolvido na caldeira de recuperação, ou seja, as 

características do licor preto, da caldeira de recuperação, mostrando e explicando toda a 

química que ocorre na queima do licor preto na caldeira, além de mostrar a maioria das 

reações envolvidas neste processo de combustão. Em seguida, é explicado de forma muito 

objetiva como é a formação e a emissão do NOX neste equipamento, mostrando os diferentes 

tipos de NOX e as principais características que interferem na sua formação. 

O capítulo 6 tem como finalidade apenas de mostrar e explicar de forma muito sucinta 

os tipos de tecnologias que existem nos dias atuais para que haja uma diminuição das 

emissões de NOX, além de mostrar procedimentos operacionais que ajudam a diminuição 

destas emissões. 

Por fim, o capítulo 7 tem como objetivo de realizar as considerações finais sobre o 

tema proposto, mostrando o que pode ser feito pelas indústrias e pelos órgãos ambientais no 

Brasil para que estas emissões possam efetivamente diminuir e se conseguir chegar a níveis 

das emissões das indústrias da Europa, principalmente Finlândia e Suécia, e também dos 

níveis de indústria dos Estados Unidos e Canadá. 



18 
 

2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias no ambiente 

atmosférico em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente no conforto 

pessoal, segurança ou saúde ou com a plena utilização e apreciação da propriedade (SMOOK, 

2002). Para que um problema de poluição atmosférica possa existir, deve haver receptores que 

respondam negativamente, podendo ser animais, vegetais, materiais de qualquer natureza e 

seres humanos. Sendo assim, os efeitos da poluição atmosférica podem ser classificados como 

problemas de saúde, econômicos ou simplesmente incômodos. A figura 1 mostra a interação 

das fontes poluidoras, o transporte de poluentes pela ação meteorológica e os receptores desta 

poluição. 

Nos dias atuais há uma grande preocupação com as emissões aéreas e de particulados. 

Todos os tipos de emissões aéreas podem ser parcialmente controlados pelo uso de 

modificações no processo, nas estratégias operacionais e no uso de novas tecnologias. Para as 

indústrias de polpa celulósica kraft, principalmente as localizadas no Brasil, o controle de 

odores, que são os gases de enxofre reduzidos, continua a ser o maior problema enfrentado 

por elas, principalmente pela opinião e pressão da comunidade localizada nos arredores das 

indústrias. Outros poluentes isentos de odor são emitidos pelas indústrias e os seus efeitos 

podem não trazer consequências imediatas para estas comunidades. Mas em um período em 

longo prazo, as comunidades podem sofrer implicações indiretas pelo fato de os receptores, 

entre eles, o solo, as florestas, os rios, as lagoas e os animais, sofrerem primeiramente os 

efeitos causados por esses poluentes. E não somente a comunidade sofrerá com as 

consequências, mas principalmente todo o meio ambiente. 

Assim, a qualidade do ar nas comunidades próximas a uma indústria é bastante afetada 

pelos fatores meteorológicos. Infelizmente, para as indústrias existentes e principalmente 

pelas as mais antigas, não pode ser feito muita coisa e por isso mesmo que para os novos sites 

de indústrias, as características meteorológicas devem ser cuidadosamente consideradas 

(SMOOK, 2002). Para um novo projeto, é oportuno considerar as ações dos ventos, 

principalmente as suas condições e as características topográficas do local. Isso afeta 

diretamente nas inversões térmicas e principalmente a difusão das nuvens poluidoras. 
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Figura 1 - Interação das fontes poluidoras 
  Fonte: SMOOK, 2002. 

 

A poluição do ar pode afetar ainda a saúde das pessoas em todo o mundo. Vários 

estudos científicos ligados à poluição atmosférica foram feitos onde uma variedade de 

problemas de saúde foi listada, dentre eles: agravamento de doenças respiratórias e 

cardiovasculares; diminuição da função pulmonar; aumento da frequência e severidade dos 

sintomas respiratórios, entre os quais dificuldade respiratória e tosse; aumento da 

suscetibilidade às infecções respiratórias; efeitos sobre o sistema nervoso, incluindo os 

cerebrais, tais como perda de QI e os impactos na aprendizagem, memória e de 

comportamento; suscetibilidade ao câncer, e morte prematura das pessoas. Estima-se que em 

2008, nos Estados Unidos da América, cerca de 127 milhões de pessoas viviam em 

municípios que excederam os padrões nacionais de qualidade do ar neste país (EPA, 2010). 

 

2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ATMOSFERA 

Segundo dados, no início de sua formação, a atmosfera era formada apenas por gás 

carbônico (CO2) e vapor de água, com a ausência de oxigênio livre. Com o processo evolutivo 

do planeta, as plantas foram capazes de realizar o processo de fotossíntese, onde os vegetais 

clorofilados sintetizam o dióxido de carbono e a água transformando-os em oxigênio, glicose 

e amido, através da energia luminosa, obtida pelos raios solares. 

6 CO2 + 6 H2O → 6 O2 + C6H12O6 
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Com isso, houve a formação do oxigênio livre na atmosfera e com o passar da 

evolução do planeta e consequentemente dos seres vivos, o nível de oxigênio livre foi 

aumentando o seu nível na atmosfera terrestre. 

Além do oxigênio, a atmosfera terrestre contém outros gases, sendo os principais 

apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Composição do ar limpo e seco coletado no nível do mar  

Componente Gasoso Fórmula Química Volume, % 
Partes por 

milhão 

Nitrogênio N2 78,08 780.800 

Oxigênio O2 20,95 209.500 

Argônio Ar 0,934 9.340 

Dióxido de carbono CO2 0,0314 314 

Neônio Ne 0,00182 18 

Hélio He 0,000524 5 

Metano CH4 0,0002 2 

Criptônio Kr 0,000114 1 

Fonte: D’ALMEIDA (1988). 

 

Além dos gases apresentados na Tabela 1, estão presentes na atmosfera outros gases, 

em porcentagens bem menores, tais como: neônio, criptônio, xenônio, hidrogênio, metano, 

ozônio, dióxido de nitrogênio, entre outros. 

Ainda na sua composição, a atmosfera apresenta vapor de água, variando de 1 a 4% 

em volume, dependendo da temperatura e pressão atmosférica, entre outros fatores (KEMP, 

1990), material particulado orgânico (micro-organismos) e inorgânico (partículas de areia e 

fuligem). 
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2.2 ESTRUTURA VERTICAL DA ATMOSFERA 

A estrutura vertical da atmosfera pode ser descrita pelo perfil de variação de 

temperatura com a altitude. A figura 2 apresenta a estrutura do perfil de temperatura da 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2 - Perfil da estrutura vertical da atmosfera 
 Fonte: KEMP (1990). 

 

Cerca de 90% do ar atmosférico (BRAGA, et al., 2005) , conforme apresentado na 

Tabela 1, encontra-se na troposfera que comparado com as outras camadas, pode ser 

considerada uma camada relativamente fina, no qual a sua altitude varia entre 10 e 12 km.  A 

troposfera tem uma importância fundamental pelo fato de ela ser responsável por toda a 

ocorrência climática no planeta. 

A tropopausa marca o limite superior da troposfera, ou seja, é a linha de transição 

entre a estratosfera e a troposfera. 

Assim como a troposfera, a estratosfera também é importante em relação à ocorrência 

climática, pois é nela que se encontra a camada de ozônio, protegendo a Terra dos raios 

ultravioletas. É nesta camada da atmosfera que ocorre o fenômeno conhecido como destruição 

da camada de ozônio. Na estratosfera, até a 20 km de altitude, tem-se um fenômeno 
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isotérmico e acima deste nível a temperatura começa a aumentar até quase a 50 km de 

altitude, onde se encontra a camada limite, a estratopausa e posterior a ela a mesosfera, onde 

há um forte decréscimo de temperatura, onde se encontra a menor temperatura da atmosfera. 

A camada acima é chamada de termosfera onde atinge atitudes de 190 km, além de ser 

importante para a telecomunicação. 

Para os climatologistas e ambientalistas, as camadas mais importantes da atmosfera 

são a troposfera e a estratosfera. A conversão principal e a transferência de energia no sistema 

Terra/atmosfera ocorrem dentro destas duas camadas de baixa atmosfera (KEMP, 1990). 

Nestas camadas, desenvolvem-se os processos climáticos e os mecanismos envolvidos nos 

problemas atuais no ambiente atmosférico, além de haver o desenvolvimento das espécies 

vivas da Terra, em razão de importantes reações e também na presença do ozônio. 

 

2.3 POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

Entende-se por poluição atmosférica quando, substâncias químicas em concentrações 

altas o suficiente, causam problemas a todos os seres do reino animal e vegetal. 

Os poluentes são classificados quanto à origem, sendo classificados em primários e 

secundários, e pelo estado da matéria, sendo classificados em gasosos e particulados.  

Os poluentes primários são substâncias que são lançadas diretamente na atmosfera, 

oriundas de emissões industriais, principalmente em processos de combustão e também por 

veículos automotores. Como exemplo, pode-se citar o dióxido de enxofre (SO2), óxidos de 

nitrogênio (NOX), monóxido de carbono (CO) e materiais particulados (MP). Os poluentes 

secundários são formados na própria atmosfera, onde os poluentes primários reagem com 

outras substâncias presentes na atmosfera, sendo que estas reações químicas são influenciadas 

e intensificadas com as condições físicas e principalmente quando se encontram em altas 

concentrações. 

Estes poluentes podem ser classificados em gasosos, que são citados: dióxido de 

enxofre, óxidos de nitrogênio, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre 

outros; vapores, como a gasolina, tinta solvente, agentes de limpeza a seco, etc. Além dos 

poluentes gasosos, enquadra-se ainda o estado da matéria como particulados, que são 

partículas sólidas e líquidas finamente divididas e dispersas na atmosfera. As partículas 
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sólidas são: poeira, gases e fumaça; já as partículas líquidas são as gotículas, névoas, neblinas 

e aerossóis. 

A queima de combustíveis sólidos ou com teor de sólidos (compostos orgânicos e 

inorgânicos presentes no combustível) é responsável pela grande fonte antropogênica de 

emissões de N2O e de NOX, onde as emissões de óxidos de nitrogênio NOX são em maior 

quantidade. A relação de emissões de N2O e NOX é da ordem de 0,01 (ELETROBRÁS, 

2006). 

Os óxidos de nitrogênio NOX são emitidos por fontes naturais, entre eles citam-se os 

relâmpagos, a atividade de microorganismos no solo e processos biológicos nos oceanos, 

além também das fontes de emissões antropogênicas. Assim, com a ação das emissões 

industriais de NOX, há a sua precipitação em forma de chuva ou ainda a sua deposição seca no 

meio ambiente. 

 

2.3.1 Principais fontes poluidoras de uma fábrica de celulose kraft 

 Os maiores problemas da poluição atmosférica estão associados à indústria de celulose 

kraft e os principais tipos de poluição de primordial interesse estão listados na tabela 2 

(SMOOK, 2002). 

 

Tabela 2 - Principais poluentes atmosféricos de uma fábrica de celulose kraft 

Poluente Fonte 

Partículas finas 
Fumos de soda vindos principalmente da fornalha da 

caldeira de recuperação 

Partículas grossas 
Cinzas “voadoras” vindas principalmente das caldeiras 

que utilizam combustíveis sujos e carvão 

Óxidos de enxofre 
Vindos especialmente das operações industriais 

contendo sulfito 

Óxidos de nitrogênio É originado de todos os processos de combustão 

TRS Originado da polpação kraft e da área de recuperação 

VOC 
Gases não condensáveis vindos dos digestores e da 

evaporação do licor 

Fonte: SMOOK (2002).                    
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 É comum ver nas indústrias de celulose fumaças brancas, onde trata-se de vapor 

d’água que é a maior emissão proeminente em uma indústria típica de celulose e papel, é 

também considerado um poluente quando esta pluma de vapor restringe a visibilidade 

(SMOOK, 2002). 

 O licor preto que é queimado na caldeira de recuperação contém quantidades 

relativamente grandes de sais de metais alcalinos e de enxofre, quando comparado com 

combustíveis convencionais. Entretanto, no licor preto contém pequenas quantidades de 

nitrogênio e metais pesados (ADAMS et al., 1997). 

 Antigamente, os problemas de emissões eram associados somente para as emissões de 

TRS e particulados onde estes tipos de emissões causam um desconforto muito grande nas 

comunidades que ficam aos redores das fábricas, tanto pelo odor desagradável quanto pela 

poeira que sujam carros e as casas. Mas as mais recentes implementações rigorosas dos 

órgãos ambientais sobre as emissões atmosféricas, outros compostos também passaram a ser 

controlados, dentre eles: dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, ácido clorídrico, VOC, 

metais pesados e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. A figura 3 (ADAMS et al., 1997) 

mostram a quantidade em massa destes poluentes por quantidade de energia produzida pela 

caldeira de recuperação. 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Emissões típicas em caldeiras de recuperação 
       Fonte: ADAMS et al (1997). 

 

 Os poluentes emitidos podem ser intensificados de acordo com a idade da caldeira de 

recuperação, além do teor de sólidos secos do licor preto e da carga da caldeira. Na tabela 3 
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são mostrados os níveis de emissões típicos dos principais poluentes emitidos em uma 

caldeira de recuperação.  

Mas a eliminação total destes poluentes é impossível, mas projetos das novas caldeiras 

de recuperação e a sua operação adequada, podem minimizar o impacto destas emissões 

nocivas (VAKKILAINEN, 2007). 

 

Tabela 3 - Emissões atmosféricas típicas em caldeiras de recuperação (base seca, 3% O2). 

Poluente ppm mg/nm³ mg/MJ kg/tsa 

Dióxido de enxofre 35 – 275 100 – 800 60 – 250 1 – 4 

TRS < 7 < 10 < 5 < 0,05 

NOx 50 – 125 100 – 260 50 – 80 0,8 – 1,8 

Particulado - 10 - 200 - 0,1 – 1,8 

Fonte: VAKKILAINEN (2007). 

 

A tabela 4 mostra as emissões atmosféricas de uma fábrica de celulose kraft, 

comparando com as emissões da caldeira de recuperação. 

 

Tabela 4 - Níveis de emissões do processo de celulose kraft e das caldeiras de recuperação. 

Emissões Processo de celulose 
kraft 

Caldeiras de 
recuperação 

Particulado (kg/tsa) 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 

SO2 (kg(S)/tsa) 0,2 – 0,4 < 0,1 

NOx (kg(NO2/tsa) 1,0 – 1,5 0,7 – 1,1 

TRS (kg(S)/tsa) 0,1 – 0,2 < 0,1 

Fonte: VAKKILAINEN (2007). 

 

2.3.1.1 Óxidos de nitrogênio (NOx) 

Estes gases são gerados no processo de combustão, que ocorre na presença de 

oxigênio, utilizando o próprio ar atmosférico. Além do oxigênio, o ar é composto também de 

nitrogênio, acarretando na formação de NOx. Não somente o nitrogênio presente no ar 



26 
 
atmosférico pode cooperar na formação de compostos NOx, e também o tipo de combustível 

utilizado na queima no processo de combustão pode intensificar, e muito, na formação de 

óxidos de nitrogênio. 

 

2.3.1.2 Monóxido de carbono (CO) 

São formados nos casos em que, no processo de combustão, não foi utilizado um 

excesso de ar correto, ocorrendo assim a queima incompleta do combustível utilizado. A 

formação de monóxido de carbono só ocorre nos casos em que no combustível utilizado 

contenha carbono em sua composição. 

 

2.3.1.3 Dióxido de carbono (CO2) 

O dióxido de carbono é o composto proveniente da combustão completa do 

combustível utilizado ou de materiais que contenham carbono em sua composição. 

 

2.3.1.4 Óxidos de enxofre (SO2 e SO3) 

São gerados principalmente pela queima de combustíveis que contém enxofre na sua 

composição, muito comum em processos de combustão. 

 

2.3.1.5 Gás sulfídrico (H2S) 

É um subproduto que é gerado em indústrias químicas, refinarias de petróleo e 

indústria de celulose e papel. Isso ocorre devido a presença de enxofre nas matérias-primas 

utilizadas no processo, como por exemplo, a presença de sulfeto de sódio (Na2S) no licor 

branco nas fábricas de celulose e papel. 
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2.3.1.6 Material particulado (MP) 

Os materiais particulados são definidos como matéria sólida ou líquida no qual o 

diâmetro efetivo é maior que uma molécula, mas com diâmetros menores que 100 µm 

(PERRY, 1997). Os particulados são expressos em termos como fumaça, nevoeiro, neblina e 

poeira e são usados para descrever tipos específicos de aerossóis, o que depende do tamanho, 

forma e comportamento específico das partículas dispersas. 

A poeira é formada pela pulverização ou pela desintegração mecânica de resíduos 

sólidos em partículas de menor tamanho por processos como moagem, esmagamento e 

perfuração. O tamanho das partículas de poeira estão numa faixa limite inferior maior que 1 

µm até cerca de 100 e 200 µm ou até maior. 

Os vapores são formados em processos de sublimação, condensação ou combustão, 

em temperaturas relativamente elevadas. O tamanho das partículas então entre 0,01 e 1µm. 

As névoas são formadas pela condensação de vapores de água, o que dá uma 

suspensão de pequenas gotículas de líquido. O tamanho das partículas são entre 2 e 200 µm. 

Partículas maiores que 200 µm já são classificadas como chuva (PERRY, 1997). 

 

2.4 DISPERSÕES DOS POLUENTES NA ATMOSFERA 

Os poluentes atmosféricos, quando emitidos pela sua fonte poluidora, podem 

permanecer na atmosfera até por longos períodos. 

Mas outro fator preocupante é a dispersão destes poluentes na atmosfera, quando as 

condições atmosféricas não contribuem para a sua diluição. A chaminé de uma caldeira de 

recuperação de uma fábrica de celulose Kraft, por exemplo, é construída com uma grande 

altura para que a fumaça com os poluentes seja liberada a uma altitude suficiente que ajude na 

dispersão destes gases na atmosfera.  

O vento pode contribuir na mistura dos poluentes com o ar limpo, causando assim a 

sua diluição. Mas quando o vento está calmo, a diluição se torna um processo muito lento. 

Além de o vento depender das condições meteorológicas, ele também depende dos obstáculos 

que irá encontrar na superfície da Terra, ou seja, construções, prédios, etc e podem assim 

contribuir na diminuição da velocidade do mesmo. Desse modo, em áreas urbanas há uma 
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diminuição da diluição dos poluentes do ar pelo vento, pois este encontra impedimentos em 

seu caminho. 

Há uma grande variação na intensidade ou perfil de velocidade do vento de acordo 

com a variação da altitude, onde este perfil é afetado diretamente pelo bloqueio que o vento 

encontra, ou seja, quanto menor este bloqueio, mais uniforme torna-se o perfil. A figura 4 

mostra as diferenças no gradiente do vento nas áreas urbanas, subúrbios e nos campos. 

 

Figura 4 - Esquema gráfico representando o gradiente do vento 
        Fonte: BRAGA et al (2005). 

 

Os valores apresentados na figura 4 podem sofrer pequenas alterações, pois dependem 

do local e das suas condições atmosféricas. A velocidade representada em knots equivale a 

uma milha náutica por hora, ou seja, 1852 m/h ou 1,852 km/h. 

Os poluentes liberados pelas chaminés são levados a milhares de distância através da 

ação dos ventos e assim, estes poluentes não ficam concentrados somente na área onde há 

uma intensidade grande de emissão de poluentes. Conforme as figuras 5 e 6 estão mostrando, 

estes poluentes são carregados pelas correntes de ventos, podendo ser levados para outros 

estados e até mesmo para outros países. Cada cor das correntes apresentadas nas figuras 5 e 6 

representa a velocidade do vento, no qual o seu valor é apresentado no lado direito superior 

das figuras. 
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Os gases lançados pelas chaminés de grandes alturas contribuem muito para que estes 

poluentes sejam levados a outras localidades, pois as velocidades dos ventos são maiores o 

que facilita o transporte destes gases poluentes, sendo carregados a quilômetros de distância. 

Os poluentes emitidos podem permanecer na atmosfera por semanas, o que acaba 

acarretando em reações químicas, havendo a formação da chuva ácida. E quanto maior o 

tempo a poluição permanecer na atmosfera, maior vai ser a quantidade de reações entre os 

óxidos de nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx) com o vapor de água presente no meio, 

originando assim a formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico diluídos, que são os dois 

principais responsáveis pela chuva ácida (BRENA, 2009). 
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Figura 5 - Linhas de corrente e magnitude do vento em 850 hPa - correspondente ao dia 
03/05/2011 

Fonte: CPTEC INPE (2011). 
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Figura 6 - Linhas de corrente e magnitude do vento em 200 hPa - correspondente ao dia   
03/05/2011 

Fonte: CPTEC INPE (2011). 
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Uma das funções da velocidade do vento é diluir os poluentes lançados continuamente 

no ponto de emissão. A fonte emissora estando na superfície ou em lugares elevados, a 

diluição vai ocorrer no sentido do transporte da pluma. A figura 7 mostra o efeito da 

velocidade do vento para uma fonte elevada com uma emissão de 6 unidades de massa por 

segundo. Para uma velocidade do vento de 6 m/s, há uma unidade entre os planos verticais 

paralelos com um metro de distância. Quando o vento diminui para 2 m/s, existem três 

unidades entre estes mesmos planos verticais paralelos com um metro de distância (STERN, 

1984). 

A velocidade do vento também afeta o tempo de viagem da poluição da fonte ao 

receptor. Reduzir pela metade a velocidade do vento fará com que dobre o tempo de viagem. 

Para as fontes ativas, a ascensão da pluma é afetada pela velocidade do vento, ou seja, quanto 

mais forte os ventos, menor será a pluma formada e mais dispersa ficarão os poluentes na 

atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 - Diluição dos poluentes pela velocidade dos ventos  
     Fonte: STERN (1984). 

 

A figura 7 deixa claro que há um processo de mistura em função da turbulência, 

ocorrendo assim o transporte horizontal dos poluentes na atmosfera, que depende da 
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velocidade e do movimento dos ventos, chamado de advecção. Este movimento dos ventos 

depende de muitos fatores, dentre eles as forças de pressão, que é causada pelas regiões de 

alta e baixa pressão onde os ventos são acelerados das regiões de alta pressão para as regiões 

de baixa pressão, a força de Coriolis, que ocorre devido ao movimento de rotação da Terra e 

faz com os ventos sejam defletidos para a direita de sua direção no hemisfério norte e para a 

esquerda no hemisfério sul, e as forças de atrito, que diminuem a velocidade dos ventos 

próximos à superfície. 

Os poluentes emitidos pelas chaminés irão se dispersar na atmosfera, resultando a 

formação da pluma que podem ser classificadas de acordo com o perfil de temperatura da 

atmosfera, além de dependerem de vários fatores meteorológicos. Sendo assim, para analisar 

as diferentes formações de plumas, alguns conceitos serão citados, tais como: 

a) Superadiabático: favorece a forte convecção, instabilidade e turbulência, o que permite 

uma maior dispersão dos poluentes. 

b) Abiabático: gradiente térmico atmosférico próximo ao gradiente adiabático seco. Implica 

em não haver tendência de um determinado volume ganhar ou perder flutuação. 

c) Subadiabático: é levemente estável. 

d) Isotérmico: quando a temperatura ambiente é constante com a altura, a camada é constante 

com a altura, a camada é denominada de isotérmica. 

e) Inversão: uma camada na qual a temperatura aumenta com a altura e resiste fortemente ao 

movimento vertical. 

A figura 8 mostra que o perfil térmico da atmosfera tem relação direta com a capacidade 

de dispersão dos poluentes por mistura vertical, ou seja, com perfis de mudança de 

temperatura da atmosfera, têm-se os gradientes térmicos verticais de temperatura existentes na 

atmosfera. 
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 Figura 8 - Gradientes térmicos verticais de temperatura 
        Fonte: BRAGA et al. (2005). 

 

O comportamento das plumas depende principalmente do clima da região onde os 

poluentes atmosféricos estão sendo emitidos no ar. Indústrias com chaminés localizadas em 

regiões de clima quente e seco irão ter um comportamento em looping no final da tarde. 

Dependendo da altura da chaminé, pode-se notar um comportamento de plumas do tipo 

lofting ou faning, mas primeiras horas da manhã. Em climas úmidos, com incidência de dias 

nublados, pode gerar plumas do tipo coning e a ocorrência de inversões térmicas é 

minimizada em dias nublados. 

O comportamento das plumas depende principalmente do clima da região onde os 

poluentes atmosféricos estão sendo emitidos no ar. Indústrias com chaminés localizadas em 

regiões de clima quente e seco irão ter um comportamento em looping no final da tarde. 

Dependendo da altura da chaminé, pode-se notar um comportamento de plumas do tipo 

lofting ou faning, mas primeiras horas da manhã. Em climas úmidos, com incidência de dias 

nublados, pode gerar plumas do tipo coning e a ocorrência de inversões térmicas é 

minimizada em dias nublados. 

 

2.4.1 Pluma do tipo looping 

Ocorre em condições superadiabáticas, com uma atmosfera instável e ventos fracos. 

Isso ocorre durante o dia, com poucas nuvens e muita insolação, ou seja, dias típicos de verão. 
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A pluma formada dispersa rapidamente a nuvem de poluição emitida, que podem ter altas 

concentrações de poluentes. 

 

 

 

 

Figura 9 - Pluma looping 
       Fonte: BRAGA et al. (2005). 

 

2.4.2 Pluma do tipo coning 

Ocorre quando o perfil é do tipo subadiabático. A sua dispersão é mais moderado que 

a da pluma looping, ocorrendo em dias nublados e com ventos moderados. Este tipo de pluma 

provoca o aumento dos poluentes nas proximidades do solo, mas em locais bem distantes da 

fonte emissora. 

 

 

 

 
 

Figura 10 - Pluma coning 
      Fonte: BRAGA et al. (2005). 

 

2.4.3 Pluma tipo faning 

Ocorre quando os poluentes estão em uma camada de inversão térmica. A estabilidade 

do ar é muito significativa não havendo assim uma mistura vertical. 
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Figura 11 - Pluma faning 

       Fonte: BRAGA et al. (2005). 
 

2.4.4 Pluma tipo fumigation 

Ocorre quando há o rompimento da inversão na parte inferior. Quando o ar instável 

atinge a pluma, há um aumento da mistura vertical, havendo como consequência, aumento das 

concentrações no nível do solo. Este tipo de pluma duro pouco tempo, cerca de 30 a 60 

minutos, mas em uma situação de brisa marítima, essa mistura pode durar várias horas 

(BRAGA et al, 2005). 

 

 

 

 

Figura 12 - Pluma fumigation 
Fonte: BRAGA et al. (2005). 

 

2.4.5 Pluma tipo lofting 

Ocorre quando os poluentes são lançados acima da camada de inversão, onde a parte 

inferior da pluma fica aprisionada na parte superior da inversão e assim a parte superior da 

pluma segue difundindo e aumentando. Este tipo de pluma acontece ao anoitecer (BRAGA et 

al, 2005), quando a inversão por radiação se inicia. 
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Figura 13 - Pluma lofting 
      Fonte: BRAGA et al. (2005). 

 

2.4.6 Pluma tipo traping 

Ocorre quando a pluma formada fica retida entre duas camadas de inversão, ocorrendo 

em condições neutras ou levemente estáveis. 

 

 

 

 
Figura 14 - Pluma traping 

      Fonte: BRAGA et al. (2005). 
 

2.5 TRANSPORTE DA POLUIÇÃO NA ATMOSFERA 

A poluição quando liberada para a atmosfera, os poluentes se encontram dispersos por 

todo o globo terrestre através das correntes de ar que atravessam as fronteiras estaduais e 

internacionais. Este fenômeno é conhecido como a poluição atmosférica transfronteiriça a 

longa distância (da sigla em inglês, LRTAP). E assim, os EUA são considerados tanto 

importador quanto exportador de poluição. Isso porque os transportes de poluentes ocorrem 

entre as fronteiras dos EUA com o Canadá, México. Isso ocorre também entre as fronteiras da 

América do Norte, Europa e Ásia e, com certa extensão, entre a África, América Central e 

América do Sul. Estes fluxos internacionais de poluentes contribuem para concentrações 

observadas de ozônio, partículas finas e deposição de mercúrio, poluentes orgânicos 

persistentes (POP) e a deposição ácida (EPA, 2010). Isso traz impactos aos países quem tem 

programas de atingir e manter os padrões de qualidade do ar ou outros objetivos ambientais. 
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As contribuições atuais do transporte internacional de poluentes para as concentrações 

e deposições podem ser pequenas, mas são da mesma magnitude que as melhorias da 

qualidade do ar esperado pelos recentes programas nacionais de controle de emissões 

atmosféricas. A figura 15 ilustra uma estimativa da área afetada sobre a América do Norte, 

Europa, Ásia e no Hemisfério Norte, em 2001, onde ilustra a superfície média anual das 

concentrações de sulfato de amônio, que é dado pelo modelo GOCART da NASA. As escalas 

em cores são as concentrações de sulfato de amônio em μg/m³ (EPA, 2010). 

Com o tempo, essas emissões expõem os seres humanos, fauna e flora para diversas 

quantidades e misturas de poluentes atmosféricos. Os danos destas emissões são difíceis de 

avaliar, uma vez que ocorre ao longo de diferentes prazos e em grandes áreas com diferentes 

graus de sensibilidade. A reversibilidade do dano não é ainda bem compreendida pelos 

cientistas (EC, 2011). 

A agência do meio ambiente norte americana EPA trabalha bilateralmente com as 

autoridades de gerenciamento do Canadá, México e outros países chaves, como a China e a 

Índia, para ajudá-los a endereçar as suas fontes de poluição da atmosfera que finalmente ajuda 

a reduzir o transporte de poluentes para os Estados Unidos (EPA, 2010). 

Figura 15 - Superfície das concentrações médias de sulfato de amônio no Hemisfério Norte 
Fonte: EPA (2010). 
 

Os poluentes emitidos na atmosfera são extremamente persistentes e permanecem e 

circulam pela atmosfera em torno da Terra durante meses ou anos. E assim, estes poluentes 

caem em forma de deposição úmida, ou chuva ácida, em outras regiões, geralmente longe dos 

centros emissores. 
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A chuva ácida que cai em outras regiões ou países é um dos fenômenos mais 

divulgados pela LRTAP (EC, 2011), que se origina em emissões industriais, onde as 

indústrias de celulose e papel, termelétricas, siderúrgicas e petroleiras são as propulsoras das 

emissões de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio.  
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3 CHUVA ÁCIDA 

A chuva ácida refere-se às precipitações ácidas na forma de chuva, podendo ocorrer 

também na forma de neve, granizo e neblina ácida, dependendo da região. Além disso, a 

acidez atmosférica pode se manifestar através de gases ou partículas secas ácidas. O seu 

grande problema é que afeta o solo e a química da água, bem como os ciclos de vida de 

plantas e animais na Terra e na água. Além disso, as condições climáticas contribuem para a 

poluição do ar, o que acaba causando a chuva ácida podendo se espalhar para longas 

distâncias (EPA, 2011). 

A chuva é considerada ácida quando apresenta um pH inferior a 5,3. As chuvas em 

regiões industriais da Europa e dos Estados Unidos chegam a apresentar pH da ordem de 3,0. 

Já na América do Sul, os menores valores de pH para a água da chuva são próximos a 4,7 

(BRAGA et al, 2005). 

Depois de a chuva ter sido contaminada com os produtos químicos que foram 

introduzidos na atmosfera, principalmente pelas emissões de NOX e SOX, a sua acidez é 

aumentada a um valor além da água da chuva limpa. Esta acidez é medida em uma escala de 

pH com valores de 0 a 14. A figura 16 mostra o nível de acidez da chuva ácida além também 

de se comparar com outras substâncias. 

As reações que formam os ácidos ocasionando a chuva ácida podem levar horas ou 

dias para ocorrer. Antigamente, quando as chaminés eram baixas, toda a poluição emitida 

ficava concentrada perto do solo e se estabeleciam nos locais próximos às indústrias, onde 

criavam condições não saudáveis às pessoas, plantas e animais. No intuito de diminuir esta 

condição insalubre, as indústrias começaram a construir chaminés muito mais altas. Mas 

naquela época, imaginava-se que a poluição sendo emitida em altas alturas, estaria resolvendo 

o problema da poluição e as suas reações negativas ao bioma e a população que vivia perto 

dos centros industriais. 

Anos mais tarde, cientistas descobriram que esta solução não estava correta, pois os 

poluentes sendo emitidos a grandes alturas aumentam o tempo de retenção na atmosfera. Com 

isso, favorecia muito a formação de chuva ácida além dos ventos transportarem estes 

poluentes por centenas de quilômetros antes da formação da chuva ácida. 
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Por isso que nos dias atuais, a chuva ácida se tornou um problema não só nas áreas 

próximas aos centros industriais, onde ocorre a deposição seca, mas também em áreas 

distantes das fontes emissoras de poluição. 

Figura 16 - Escala de pH mostrando o nível de acidez da chuva ácida 
        Fonte: EC (2011). 
 

3.1 A FORMAÇÃO E A QUÍMICA DA CHUVA ÁCIDA 

O vapor de água presente na atmosfera, que se encontra aproximadamente em pH 

igual a 7,0, se contamina com os diversos gases atmosféricos, como por exemplo, o dióxido 

de carbono (CO2). Assim sendo, o vapor de água torna-se levemente ácido por conta da 

formação do ácido carbônico (H2CO3). 

CO2 (g) + H2O → H2CO3 (aq) 

Em regiões não contaminadas por emissões antropogênicas, o pH da chuva é 

ligeiramente ácida, ocorrendo em valores próximos de 5,6. Neste pH, o ácido carbônico 
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formado se dissocia entrando em equilíbrio e formando os íons H+ e HCO3

-, conforme a 

reação abaixo. 

H2CO3 (aq) ↔ H+
(aq) + HCO3 

-
(aq) 

HCO3 
-
(aq) ↔ H+

(aq) + CO3 
2-

(aq) 

A formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico, a partir do dióxido de enxofre e dos 

óxidos de nitrogênio respectivamente, se dá pela reação do oxigênio presente no ar 

atmosférico, além do vapor de água, conforme mostram as reações abaixo. 

SO2 + ½ O2 + H2O → H2SO4 

NO + NO2 + O2 + H2O → 2 HNO3 

Na realidade, a formação da chuva ácida não se dá preferencialmente pelo oxigênio do 

ar atmosférico, sendo que a formação de ácido sulfúrico e ácido nítrico se dá prioritariamente 

através de fortes agentes oxidantes. Dentre estes agentes oxidantes, que estão presentes na 

atmosfera, pode-se citar: radical hidroxila (-OH), radical hidroperóxido (HO2), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e ozônio (O3) (BRENA, 2009). 

As reações de formação de ácido sulfúrico se dão preferencialmente pelo radical 

hidroxila (-OH), por ser uma molécula altamente reativa. A reação de SO2 e –OH produz o íon 

sulfito ácido. 

SO2 + -OH → HSO3
- 

O íon sulfito ácido é extremamente instável, e por isso, sofre uma imediata oxidação 

formando o sulfato ácido (HSO4
-), originando uma neblina de sulfato ácido. Sob intensa 

exposição à luz solar, principalmente no verão, esta reação é acelerada. 

Os óxidos de nitrogênio NOX (NO, NO2 e N2O5) participam de uma série de reações 

que produzem o ácido nítrico. Estas reações podem ocorrer tanto sob a presença de radiação 

solar quanto durante a noite (ANDRADE e SARNO, 1990). 
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Reação predominante durante o dia: NO               NO2               HNO3 

 

Reação predominante durante a noite: N2O5                 HNO3 

 

As reações de formação de ácido nítrico são muito rápidas quando comparado com as 

reações de formação do ácido sulfúrico. As reações globais de conversão de SO2 em ácido se 

completa em um intervalo de tempo que pode levar de algumas horas a vários dias. Já a 

conversão global de NOX em ácido nítrico, ocorre em apenas poucas horas (BRENA, 2009). 

 

3.2 MECANISMOS DE PRECIPITAÇÃO 

A precipitação da chuva ácida em regiões onde a incidência de poluição é grande, ou 

até pela poluição trazida de outras localidades pela ação dos ventos, pode ocorrer de duas 

formas: a deposição úmida, que ocorre pela precipitação pluviométrica e pela deposição seca, 

o que predomina a fumaça e nevoeiro criado pela poluição. A figura 17 a seguir mostra o 

esquema de deposição úmida e seca que podem ocorrer em cidades e florestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 - Esquema representando a geração e formas de precipitação da chuva ácida1 
      Fonte: EPA (2011). 

                                                 
1 Apenas o SO2 e o NOX tem um papel significativo na formação da precipitação ácida. Os VOCs representam a 
acidificação natural da precipitação em regiões oceânicas e sobre florestas tropicais. 

O3 hυ 
-OH 

H2O 
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3.2.1 Deposição úmida 

A deposição úmida se dá pela forma de chuvas ácidas, neblina, neve, granizo, entre 

outros, onde há a precipitação dos compostos ácidos da atmosfera na superfície, ou seja, no 

solo. Como a água ácida flui através do solo, ela acaba afetando uma grande variedade de 

plantas e animais.  

A intensidade dos efeitos desta precipitação ácida depende de vários fatores, entre 

eles: a acidez da água precipitada, a química e a capacidade de tamponamento do solo, os 

tipos de peixe, árvores e outros seres vivos que dependem da água (EPA, 2011). 

 

3.2.2 Deposição seca 

A deposição seca tem um papel secundário, exceto em locais próximos a instalações 

industriais, onde a deposição ocorre com grande frequência. Em áreas onde o clima é seco, os 

produtos químicos ácidos são incorporados em forma de pó ou fumaça. A precipitação se dá 

pela deposição seca, havendo a sua aderência no solo, construções, carros e árvores. 

Com a água da chuva, os gases secos e particulados podem ser lavados por esta 

precipitação, havendo um aumento no seu escoamento no solo. A mistura da água da 

enxurrada com estas partículas faz com que esta mistura se torne mais ácida (EPA, 2011). 

 

3.3 EFEITOS DA CHUVA ÁCIDA 

A chuva ácida provoca a acidificação de lagos, córregos e rios afetando assim os 

animais e vegetais que vivem no bioma aquático. Além disso, a chuva ácida tem impactos 

adversos sobre florestas, principalmente em árvores localizadas a altas altitudes, sobre solos 

florestais mais sensíveis e favorece muito no aumento da corrosividade da atmosfera, 

ocorrendo à aceleração de decomposição de materiais de construção, edifícios e em 

equipamentos expostos ao ar. 

Os gases formadores da chuva ácida, o dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, em 

conjunto com outros gases e derivados de suas partículas em suspensão, sulfatos e nitritos, 
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contribuem para diminuir a visibilidade em grandes metrópoles, por exemplo, além de 

prejudicar muito a saúde pública. 

 

3.3.1 Efeitos sobre a água, organismos aquáticos e ecossistemas 

Os efeitos da chuva ácida são observados mais claramente em ambientes aquáticos, 

como por exemplo, rios, lagos, lagoas e pântanos. Nestes ambientes, a chuva ácida afeta 

organismos aquáticos que são muito sensíveis com as variações da qualidade da água. Estes 

organismos ficam localizados normalmente em bacias cujo solo tem a capacidade de 

neutralizar compostos ácidos, que é conhecido como efeito tampão. Com uma grande 

incidência de chuva ácida, o pH da água destes sistemas vai decrescendo, tornando-se ácida. 

Isso acontece pelo fato de que tanto a água e o solo circulantes não conseguem suavizar a 

acidez suficiente para neutralizá-la.  

A chuva ácida flui através dos solos de uma bacia hidrográfica, e com a sua acidez, o 

alumínio é liberado dos solos indo então para rios e lagos. Portanto, com o pH da água 

diminuindo, os níveis de alumínio nas águas aumentam. Assim, esta mistura de acidez e altos 

níveis de alumínio são altamente tóxicos para os peixes. Além disso, esta mistura pode causar 

estresse crônico que, não podem causar seu óbito, mas podem levar a um menor tamanho e 

peso corporal além de tornar os peixes menos capazes de competir por comida e habitat (EPA, 

2011). 
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Tabela 5 – Tabela do pH de tolerância sobre a vida aquática 

 pH 6,5 pH 6,0 pH 5,5 pH 5,0 pH 4,5 pH 4,0 

Truta       

Peixes em geral       

Tilápia       

Sapos       

Salamandras       

Moluscos       

Camarão de água doce       

Caramujo       

Insetos aquáticos       

Fonte: EPA (2011). 

 
Com uma diminuição dos peixes nestas águas, outros seres vivos como plantas 

aquáticas e animais podem sofrer as consequências, devido à interação existente em um 

ambiente aquático entre os peixes, plantas e outros organismos. 

Alguns tipos plantas e animais que vivem em ambientes aquáticos podem tolerar 

níveis altos de acidez da água, mas os organismos que fazem parte da sua cadeia alimentar 

podem não tolerar estes altos índices. Assim, os organismos e animais são indiretamente 

afetados, pois o seu suprimento alimentar pode desaparecer. 

Em alguns lagos nos EUA, a mortalidade de peixes pela acidez da água foi tão grande 

que, nos dias atuais não há peixes nestes lagos. Isso porque em pH 5,0 a maioria dos peixes 

não conseguem chocar os seus ovos e em níveis mais baixos de pH, os peixes adultos 

morrem. 

 

3.3.2 Saúde humana 

Assim como para os animais e vegetais, a chuva ácida nas traz consequências diretas 

para os seres humanos, como por exemplo, nadar em lagos e rios afetados pela chuva ácida. 
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Contudo, a exposição das pessoas em ambientes que contenham os poluentes da chuva ácida, 

óxidos de nitrogênio (NOX) e dióxido de enxofre (SO2), causam sérios problemas a sua saúde. 

Os óxidos de nitrogênio e o dióxido de enxofre, na atmosfera, interagem para formar 

finas partículas de sulfato e nitrato que, pela ação dos ventos, podem ser transportados a 

outras localidades e inalados nos pulmões das pessoas, onde estas partículas finas podem ser 

inaladas facilmente, principalmente em ambientes fechadas.  

Muitos estudos científicos têm identificado uma relação entre os elevados níveis de 

partículas finas e o aumento de doenças e até de mortes prematuras por doenças cardíacas e 

pulmonares, como asma e bronquite (EPA, 2011). 

A agência de proteção ambiental dos EUA, EPA, criou um programa de combate à 

chuva ácida em que indústrias do território norte americano tem o objetivo de reduzir as 

emissões de gases que causam a chuva. O órgão americano estima que quando o programa 

estiver totalmente finalizado até o final do ano de 2010, os benefícios para a saúde pública 

estão avaliados em 50 bilhões de dólares anuais, devido à diminuição da mortalidade, 

internações e atendimentos de emergência. 

Ainda segundo o EPA, as reduções de NOX tem um impacto positivo para a saúde 

humana, onde se reduz o óxido de nitrogênio (NO) disponível para reagir com compostos 

orgânicos voláteis e formando o ozônio. Os impactos do ozônio para a saúde humana incluem 

uma série de mortalidades associadas com inflamação pulmonar, incluindo asma e enfisema. 

 

3.3.3 Impactos sobre as florestas 

A chuva ácida provoca muitos danos à floresta. Isso afeta diretamente as árvores e 

outras plantas que são importantes para o ecossistema como um todo, porque elas são 

produtores primários. Produtores primários são organismos que produzem seu próprio 

alimento através da fotossíntese, que é uma série de reações químicas que convertem a água 

em açúcar utilizando a luz do sol para fornecer energia. E os organismos que tem esta 

capacidade são as plantas e alguns animais microscópicos. As plantas são extremamente 

importantes para os ecossistemas e fornecem um habitat importante para outros animais. Se as 

árvores e as plantas são danificadas por chuva ácida, os efeitos são sentidos ao longo de todo 

o ecossistema. 
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Nas florestas, a chuva ácida não é o principal motivo que prejudica as árvores, pois 

elas sofrem com os estresses naturais como ventos, insetos, doenças, seca, calor, frio, entre 

outros fatores. Além disso, os usos de herbicida e pesticida ajudam ainda mais no estresse que 

é provocado na árvore. Com a chuva ácida, as florestas sofrem com um estresse forçado. As 

árvores não possuem adaptações para lidar com mais este estresse, fazendo com que elas 

fiquem vulneráveis aos ataques dos fungos e insetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Esquema representando a geração, precipitação e os efeitos da chuva ácida em 

florestas e em rios, lagos e lagoas 
Fonte: EPA (2011). 
 

 
A chuva ácida danifica as folhas das árvores e plantas, porque a folha é a sede de toda 

a produção de energia de todos os vegetais, ocasionando um dano foliar na estrutura da folha 

onde se realiza o processo de fotossíntese. Essa energia produzida servirá de manutenção de 

todas as etapas vitais de árvores e plantas, uma das maneiras que ocorre o dano foliar se dá 

pela ação dos ácidos que dissolvem e remove a camada de cera cuticular que protege a folha 

(BRENA, 2009). Quando as folhas perdem essa cobertura ficam expostas aos raios solares e 

surgem manchas de cor acastanhada, com isso se as folhas forem infectadas comprometerá a 

vida do vegetal e de todos os seus dependentes. O processo de fotossíntese, onde é produzida 

energia para a planta, ocorre na folhagem das plantas e quando a chuva ácida cai sobre uma 

floresta, às folhagens ficam prejudicadas e com isso, o processo de fotossíntese fica 
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prejudicado e a sua produção energética fica comprometida, deixando as árvores muito 

expostas para ataques de fungos, pragas e insetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 - Efeito da chuva ácida sobre uma floresta temperada na República Checa 
Fonte: WIKIPÉDIA (2011). 
 

 
A chuva ácida faz com que as árvores cresçam mais lentamente, e em algumas 

espécies sensíveis podendo até mesmo matar as folhagens das árvores, onde ficam marrons e 

posteriormente caem (EPA, 2008). Além disso, a chuva ácida prejudica os solos e as folhas, 

onde o cálcio presente para o seu desenvolvimento é dissolvido.  

O cálcio é de extrema importância para a formação das paredes celulares e também ao 

crescimento radial e vertical das árvores. Pectato de cálcio, que é um sal proveniente do ácido 

péctico, é responsável pela adesão entre as células. O cálcio movimenta-se no crescimento da 

planta somente quando há suprimento suficiente no solo. Assim, com a falta de cálcio, o 

crescimento da raiz e da árvore são afetados e consequentemente reduzidos e a folhagem é 

perdida a partir da copa para baixo e interiormente a partir do final dos galhos (BRENA, 

2009).  

Com o cálcio dissolvido, a chuva o arrasta, fazendo com que as árvores e outras 

plantas não consigam usá-lo para o seu crescimento. A chuva ácida diminui outros minerais e 

nutrientes do solo, pois com o aumento de concentração dos íons H+, nutrientes como 
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potássio, magnésio e cálcio presentes no solo, ficam escassos. E esta falta de nutrientes faz 

com que as árvores cresçam mais lentamente. 

O potássio está diretamente associado ao tom amarelo das folhagens (BRENA, 2009) 

e também ao crescimento da árvore, pois prejudica as raízes de crescerem e expandirem sob o 

solo. O floema da árvore é diminuído o que prejudica o crescimento radial externo. 

Já o magnésio, é um constituinte da clorofila que é a responsável por converter o 

dióxido de carbono em matéria orgânica. Assim como o potássio, a falta de magnésio faz com 

que as folhagens aciculares fiquem amarelas, resultando na perda das folhas no exterior do 

tronco e também da base para o topo. 

A falta de nutrientes para as árvores, além de influenciar no seu desenvolvimento e no 

seu crescimento, eles debilitam as árvores, e as tornam mais sensíveis ao frio. Uma árvore 

com todos os nutrientes necessários e em um solo saudável vai sobreviver mesmo um inverno 

muito frio. Mas uma árvore já enfraquecida por uma deficiência de minerais pode morrer 

durante um inverno.  

Com solos ácidos, a lixiviação dos nutrientes e a mobilização de alumínio são 

aceleradas e a deposição de matéria orgânica é afetada, retardando a reciclagem de nutrientes 

(EPA, 2008). Com um solo mais ácido, a liberação de alumínio é maior e com isso, as raízes 

podem tem dificuldade de absorção de potássio, cálcio e magnésio, o que leva a uma 

deficiência de nutrientes para a planta. A falta de potássio, as raízes não se expandem no solo 

e a falta de cálcio causa o empobrecimento da raiz. E ainda, o excesso de alumínio prejudica 

no transporte de água no interior da planta, o que aumenta a sensibilidade da árvore em 

épocas secas ou de grande estiagem. 

Existem também minerais que são extremamente tóxicos às plantas, como por 

exemplo, o cobre e o alumínio. Sem o ataque da chuva ácida no solo, estes metais formam 

complexos com os minerais presentes no próprio solo, apresentando-se em uma forma não 

tóxica e não absorvível pelas plantas. Com a acidificação do solo, metais como cobre, 

alumínio, cádmio, mercúrio, chumbo entre outros, passam a ser absorvidos pelas plantas, 

devido à intensificação das reações químicas que permitem esta absorção (BRENA, 2009). 

Além disso, com a chuva ácida, a forma complexa dos minerais tóxicos é afetada e a planta 

começa a absorver estas substâncias presentes no solo. Vale lembrar também que, o alumínio 

é fitotóxico que em condições ácidas, afeta as raízes a absorverem água e nutrientes. 
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Os solos alcalinos, consequência de rochas alcalinas como, por exemplo, o calcário, 

são os mais favoráveis para as plantas. Assim, com uma incidência muito grande de chuva 

ácida, há a neutralização do solo, com a sua posterior acidificação. Com isso, ocorre todo o 

desbalanceamento do ecossistema local, onde plantas e animais não suportam este pH ácido. 

Em solos neutros ou levemente ácidos, que são originados do granito, o desbalanceamento 

também ocorre, tanto pela quantidade de chuva ácida quanto pela capacidade limitada de 

manutenção do pH original do solo, ocorrendo a matança do bioma que é sustentado por estes 

tipos de solos. 

A poluição que causa a chuva ácida pode provocar também a limitação de visibilidade 

(EPA, 2008) por conta do espalhamento da luz. Com a limitação de visibilidade reduz a 

quantidade de luz disponível para as plantas, prejudicando a fotossíntese e consequentemente 

causando problemas na circulação de nutrientes para outros organismos no ecossistema que já 

estão impactados. 

Outro fator que muitas vezes é mais prejudicial do que a chuva ácida é o nevoeiro. Se 

as árvores são frequentemente banhadas por esta névoa ácida, a cera protetora que reveste as 

folhas pode desgastar, ocasionando em manchas marrons. E isso acontecendo, a árvore é 

impossibilitada de realizar a fotossíntese, não tendo energia suficiente para que se mantenha 

saudável. 
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4 QUALIDADE DO AR ATMOSFÉRICO E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

O nível de qualidade do ar atmosférico é determinado pelo nível de poluição 

atmosférica. Segundo a Resolução CONAMA Nº 3 de 28/06/1990, considera-se poluente 

atmosférico “qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que 

tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-

estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo 

da propriedade e às atividades normais da comunidade”. 

Quando se determina a concentração de um poluente na atmosfera, mede-se o grau de 

exposição dos receptores (seres humanos, outros animais, plantas e materiais) como resultado 

final do processo de lançamento desse poluente na atmosfera a partir de suas fontes de 

emissão e suas interações na atmosfera, do ponto de vista físico (diluição) ou de reações 

químicas (CETESB, 2009). As emissões industriais, e também de veículos automotores, 

afetam a qualidade do ar, mas vale ressaltar que esta qualidade pode ser alterada pelas 

condições meteorológicas.  A tabela 6 mostra os principais poluentes considerados 

indicadores da qualidade do ar, bem como suas características, quais suas origens principais e 

seus efeitos ao meio ambiente. 

Os padrões de qualidade do ar podem ser divididos em primários e secundários. Os 

padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde da população. Já os padrões secundários de qualidade do ar são quando 

as concentrações de poluentes atmosféricos ficam abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 

adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral (CETESB, 2009). 

Dentre os poluentes, os parâmetros regulamentados são as partículas totais em 

suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e 

dióxido de nitrogênio. Os padrões nacionais de qualidade do ar fixados na Resolução 

CONAMA Nº 03 de 28/06/1990 são apresentados na tabela 7. 

Nos Estados Unidos, o órgão responsável pelos parâmetros regulamentados é o 

NAAQS. Esta lei especifica que o nível máximo permitido para diversos poluentes 

atmosféricos, sendo que a máxima concentração de um poluente é especificada em função de 

um período médio de tempo e estes limites máximos são divididos em níveis primários e 
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secundários (BRAGA, et at, 2005). A tabela 8 mostra os padrões de qualidade do ar nos 

Estados Unidos. 
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Tabela 6 - Fontes e características dos principais poluentes da atmosfera 

Poluente Características Fontes principais Efeitos gerais ao 
meio ambiente 

Materiais 
particulados e 

fumaça 

Partículas de material 
sólido ou líquido que 

ficam suspensos no ar, na 
forma de poeira, neblina, 

aerossol, fumaça, fuligem, 
etc. Faixa de tamanho < 

10 micra. 

Processos de 
combustão 

(indústria e veículos 
automotores), aerossol 
secundário (formado 

na atmosfera). 

Danos à 
vegetação, 

deterioração da 
visibilidade e 

contaminação do 
solo. 

Partículas Totais 
em 

Suspensão (PTS) 

Partículas de material 
sólido ou líquido que 

ficam suspensos no ar, na 
forma de poeira, neblina, 

aerossol, fumaça, fuligem, 
etc. Faixa de tamanho < 

100 micra. 

Processos industriais, 
veículos motorizados, 

poeira de rua 
ressuspensa, queima 
de biomassa. Fontes 

naturais: pólen, 
aerossol, marinho e 

solo 

Danos à 
vegetação, 

deterioração da 
visibilidade e 

contaminação do 
solo. 

Dióxido de 
Enxofre 

Gás incolor, com forte 
odor. 

Pode ser transformado a 
SO3, que na presença de 

vapor de água, passa 
rapidamente a H2SO4. É 
um importante precursor 

dos sulfatos. 

Processos que utilizam 
queima de óleo 

combustível, refinaria 
de petróleo, veículos a 

diesel, produção de 
polpa e papel, 
fertilizantes. 

Pode levar à 
formação de 
chuva ácida, 

causar corrosão 
aos materiais e 

danos à 
vegetação: folhas 

e colheitas. 

Dióxido de 
nitrogênio 

Gás marrom avermelhado, 
com odor forte e muito 
irritante. Pode levar à 

formação de ácido nítrico, 
nitratos e compostos 
orgânicos tóxicos. 

Processos de 
combustão envolvendo 
veículos automotores, 
processos industriais, 
usinas térmicas que 

utilizam óleo ou gás, 
incinerações. 

Pode levar à 
formação de 
chuva ácida, 

danos à 
vegetação e à 

colheita. 

Monóxido de 
carbono 

Gás incolor, inodoro e 
insípido. 

Combustão incompleta 
em 

veículos automotores. 
- 

Ozônio 

Gás incolor, inodoro nas 
concentrações ambientais 
e o principal componente 

da névoa fotoquímica. 

Não é emitido 
diretamente para a 

atmosfera. É 
produzido 

fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os 
óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos 

voláteis. 

Danos às 
colheitas, à 
vegetação 
natural, 

plantações 
agrícolas; plantas 

ornamentais. 

Fonte: CETESB (2009). 
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Tabela 7 - Padrões de qualidade do ar no Brasil 

Poluente Tempo médio 
Padrões 

Primário Secundário 

Material particulado 
24 h 2 200 µg/m³ 150 µg/m³ 

MG anual 3 80 µg/m³ 60 µg/m³ 

SO2 
24 h 365 µg/m³ 100 µg/m³ 

MA anual 4 80 µg/m³ 40 µg/m³ 

Monóxido de carbono 
1 h 40.000 µg/m³ 40.000 µg/m³ 
8 h 10.000 µg/m³ 10.000 µg/m³ 

O3 1 h 160 µg/m³ 160 µg/m³ 

Fumaça 
24 h 150 µg/m³ 100 µg/m³ 

MA anual 3 60 µg/m³ 40 µg/m³ 

Partículas inaláveis (< 10 µm) 
24 h 150 µg/m³ 150 µg/m³ 

MA anual 3 50 µg/m³ 50 µg/m³ 

NO2 
1 h 320 µg/m³ 190 µg/m³ 

MA anual 3 100 µg/m³ 100 µg/m³ 
Fonte: CONAMA (1990). 
 

Tabela 8 - Padrões de qualidade do ar nos Estados Unidos 

Poluente Amostragem 
Padrões 

Primário Secundário 

CO 
Média de 8 h 9 ppm (10 mg/m³)  
Média de 1 h 35 ppm (40 mg/m³)  

NO2 MA anual 3 0,053 ppm (100 µg/m³) 0,053 ppm (100 µg/m³) 

O3 
Média de 1 h 0,12 ppm (235 µg/m³) 0,12 ppm (235 µg/m³) 
Média de 8 h 0,08 ppm (157 µg/m³) 0,08 ppm (157 µg/m³) 

Chumbo Média trimestral 1,5 µg/m³ 1,5 µg/m³ 
Material 

particulado < 10 
mm 

MA anual 3 50 µg/m³ 50 µg/m³ 

Média de 24 h 150 µg/m³ 150 µg/m³ 
Material 

particulado < 2,5 
µm 

MA anual 3 15 µg/m³ 15 µg/m³ 

Média de 24 h 65 µg/m³ 65 µg/m³ 

SO2 
MA anual 3 0,03 ppm (80 µg/m³)  

Média de 24 h 0,14 ppm (3655 µg/m³)  
Média de 3 h  0,50 ppm (1.300 µg/m³) 

Fonte: BRAGA et at (2005). 

                                                 
2 Não pode ser excedido mais que uma vez ao ano 

3 MG: média geométrica 

4 MA: média aritmética 
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4.1 EMISSÕES TÍPICAS EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO 

 A caldeira de recuperação é a principal fonte de emissões atmosféricas em uma 

indústria de celulose kraft. Cerca de 60 a 70% de todo NOX, SOX e do material particulado 

são emitidos pela caldeira de recuperação. 

 De todo o processo kraft, a caldeira de recuperação é responsável por quase 90% dos 

fluxos gasosos para a atmosfera, sendo por isso que ela é a principal contribuinte para as 

emissões gasosas numa indústria de celulose. A tabela 9 mostra as emissões para a atmosfera 

de uma caldeira de recuperação. 

 

Tabela 9 – Emissões típicas (3% O2, base seca) nas caldeiras de recuperação 

Poluente ppm mg/m³n mg/MJ kg/ADt 

SO2 35 – 275 100 – 800 60 – 250 1 – 4 

TRS < 7 < 10 < 5 < 0,05 

NOX 50 – 125 100 – 260 50 – 80 0,6 – 1,8 

Particulado - 10 - 200 - 0,1 – 1,8 

Fonte: IPPC - BAT, 2001 

 

 Outra maneira de determinar os níveis de emissão é comparar as emissões totais do 

processo kraft com as emissões da caldeira de recuperação, conforme a tabela 10. Para o 

processo kraft, as emissões contabilizadas são: caldeira de recuperação, forno de cal, 

combustão dos gases não condensáveis (GNC) e outros emissores de gases. Pode-se notar que 

as emissões críticas na caldeira de recuperação são as emissões de NOX e de particulados. 

 

Tabela 10 – Emissões atmosféricas do processo kraft e da caldeira de recuperação 

Emissões Unidade Processo kraft Caldeira de 
recuperação 

Particulado kg/ADt 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 

SO2 kg(S)/ADt 0,2 – 0,4 < 0,1 

NOX kg(NO2)/ADt 1,0 – 1,5 0,7 – 1,1 

TRS kg(S)/ADt 0,1 – 0,2 < 0,1 

Fonte: IPPC - BAT, 2001 
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 A formação de NOX em uma caldeira de recuperação é influenciada principalmente 

pelo teor de nitrogênio presente no licor preto e também pela quantidade de oxigênio em 

excesso usado durante a combustão. 

 Aumentando o excesso de oxigênio usado na combustão de 1,5% para 2,5%, acarreta 

em um aumento em torno de 20% nas emissões de NOX. Em relação à concentração do licor 

preto, aumentando o teor de sólidos secos no licor de 65% para 75%, há o aumento das 

emissões de NOX em cerca de 20% (IPPC, 2001). E o teor de nitrogênio presente em licores 

provenientes de madeiras hardwood é maior que em madeiras softwood, o que resulta 

emissões de NOX 10% maiores. A figura 20 mostra que aumentando o teor de nitrogênio no 

licor preto, há um aumento significativo nas emissões de NOX. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Correlação das emissões de NOX com o teor de nitrogênio no licor preto em      
caldeiras de recuperação 

Fonte: VAKKILAINEN (2007). 
 

 O problema das emissões atmosféricas fica mais agravante em indústrias com 

caldeiras de recuperação muito antigas, sobre tudo com baixa qualidade de manutenção e 

muito sobrecarregadas. Ainda existem caldeiras que queimam licor preto com teor de 55% de 

sólidos secos, usando combustível auxiliar para evitar que a chama se apague (FOELKEL, 

2011). 

 Dentre as razões de a caldeira de recuperação ser a responsável pelas principais fontes 

poluentes, podem-se citar: 
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• O seu combustível (licor preto) é úmido, tendo entre 20 a 45% de umidade, além de 

ser rico em enxofre e em nitrogênio (entre 0,05 a 0,2%); 

• Ocorrem frequentemente contínuos entupimentos devidos às incrustações de cinzas, 

dificultando o fluxo dos gases de combustão; 

• Possuem uma relação difícil entre os ambientes redutores e oxidantes, tendo duas 

funções distintas: a primeira é a redução do sulfato de sódio a sulfeto de sódio, para 

que haja a recuperação da atividade do licor de cozimento, sendo totalmente 

recuperado em etapas posteriores; a segunda função é a oxidação e queima da matéria 

orgânica do licor preto, para que haja a geração de energia; 

• Os poluentes SOX e NOX, além também dos poluentes monóxido de carbono (CO) e 

TRS, possuem rotas de formação e destruição diferentes, tornando-se muito difícil o 

controle destas emissões; 

• As caldeiras de recuperação precisam ter uma apropriada eficiência térmica e 

rendimentos na geração de calor, para que também seja um equipamento de geração 

de energia, e não somente recuperadores de compostos inorgânicos do licor preto. 

Os níveis de emissões de NOX em caldeiras de recuperação ficam em torno de 70 a 

120 ppm, a 3% de oxigênio. Em caldeiras de recuperação mais modernas, as emissões típicas 

ficam em torno de 60 a 80 mg/MJ (VAKKILAINEN, 2007). 

 Algumas práticas utilizadas nas caldeiras de recuperação aumentou o nível de emissão 

de NOX (VAKKILAINEN, 2007). Este fato pode ser observado, principalmente onde 

indústrias de celulose estão utilizando licor preto com 80% de sólidos secos para serem 

queimados nas caldeiras, além da combustão dos GNC na fornalha das caldeiras de 

recuperação e da dissolução dos vents na caldeira de recuperação. 
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5 EMISSÕES DE NOX EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO 

O processo kraft, que é um processo de cozimento da madeira dominante nas 

indústrias de celulose e papel, utiliza-se o hidróxido de sódio (NaOH) e o sulfito de sódio 

(Na2S), denominado de licor branco, para efetuar o cozimento da madeira de eucalipto ou de 

pinus. 

No processo Kraft, a madeira é preparada na forma de cavacos, onde são alimentados 

para os digestores, juntamente com o licor branco (NaOH + Na2S). Sendo assim, ocorre o 

cozimento destes cavacos onde cerca da metade da madeira alimentada é dissolvida e 

juntamente com o licor branco adicionado, forma um líquido escuro chamado nesta etapa de 

licor preto fraco. Após o cozimento, o produto é enviado para a etapa de lavagem da polpa, 

onde o licor preto fraco é separado da polpa celulósica e enviado para o sistema de 

recuperação. Neste sistema, composto basicamente pela evaporação, caldeira de recuperação, 

caustificação e forno de cal, matérias-primas inorgânicas utilizadas no processo de cozimento 

são recuperadas para serem reutilizadas no processo. Já os produtos orgânicos provenientes da 

madeira, ou seja, o licor preto é usado como combustível, sendo queimados na caldeira de 

recuperação para a produção de vapor e energia elétrica. 

 

 

 

 

Figura 21 – Processo de polpação Kraft 
Fonte: TRAN E VAKKILAINEN (2009). 

 

 Para cada tonelada de polpa produzida, o processo de polpação Kraft produz cerca de 

10 toneladas de licor preto fraco (Tran e Vakkilainen, 2009) ou cerca de 1,5 toneladas de licor 

preto de sólidos secos, que são encaminhados para o processo de recuperação. 

 A figura 22 mostra um fluxograma básico da linha de recuperação de um processo 

Kraft. 
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Figura 22 – Linha de recuperação do processo de celulose Kraft 
Fonte: GREEN e HOUGH (1998). 

 

5.1 LICOR PRETO 

A composição química do licor negro depende do tipo de matéria-prima processada, 

ou seja, madeiras consideradas como softwood (madeira de coníferas), ou madeiras hardwood 

(madeira de folhosas), bem como sobre as condições operacionais da etapa de polpação e/ou 

cozimento. No entanto, para todas as matérias-primas e condições operacionais utilizados na 

polpação, o licor negro é um sub-produto e pode ser considerado como uma solução aquosa 

complexa, compreendendo vários compostos orgânicos (lignina, polissacarídeos e compostos 

de resina de uma baixa massa molar) e compostos inorgânicos (principalmente íons de sal 

solúveis) (CARDOSO, et al, 2008). Em valores correspondentes de sólidos secos, o licor 

preto consiste em 40% de material inorgânico e de 60% de material orgânico. As suas 

propriedades físicas são função da sua composição química e estas propriedades determinam 

o comportamento do licor no ciclo de recuperação de uma indústria kraft. A figura 23 mostra 

uma representação esquemática da estrutura do licor preto. 
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Figura 23 – Esquema da estrutura do licor preto 
Fonte: CARDOSO et al (2009). 

 

Os principais compostos inorgânicos presentes no licor negro, são: hidróxido de sódio 

(NaOH), sulfeto de sódio (Na2S), carbonato de sódio (Na2CO3), sulfato de sódio (Na2SO4), 

tiocianato de sódio (Na2S2O3) e cloreto de sódio (NaCl). Estes compostos são originários do 

licor branco utilizado na polpação (CARDOSO, 1998). 

No licor preto são sempre encontrados cinco elementos, dentre eles: sódio (Na), 

enxofre (S), carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O). Além destes cinco, em alguns casos 

o potássio (K) e o cloro (Cl) também podem ser encontrados. (GREEN e HOUGH, 1998). Em 

uma fábrica de celulose Kraft, uma mistura de polpa de 80/20, de madeira de conífera e de 

madeira de folhosa, respectivamente, apresenta o seguinte percentual dos elementos (GREEN 

e HOUGH, 1998), apresentados na tabela 11. É mostrado também o percentual de cada 

elemento encontrado em análises de diferentes tipos de licor preto (ADAMS et al, 1997). 

Além destes elementos inorgânicos, que consiste em 40% da composição do licor 

preto, os outros 60% são matéria orgânica, que são os compostos provenientes da própria 

madeira, como a lignina, extrativos e outros compostos, como o metanol, provenientes das 

reações que ocorrem na etapa do cozimento e também da lignina que é “quebrada” durante 
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esta etapa. A tabela 12 mostra os elementos orgânicos de maior concentração encontrados no 

licor preto. 

 

Tabela 11 – Percentual dos elementos inorgânicos presentes no licor preto 

Elemento Símbolo 

Concentração dos 
elementos em % de SS para 
licor preto proveniente de 

polpa 80/20 

Concentração dos 
elementos em % de SS para 

diferentes tipos de licor 
preto 

Carbono C 35,9 34,0 a 39,0 

Oxigênio O 35,2 33,0 a 38,0 

Sódio Na 19,2 17,0 a 25,0 

Enxofre S 4,8 3,0 a 7,0 

Hidrogênio H 3,6 3,0 a 5,0 

Potássio K 1,0 0,1 a 2,0 

Cloro Cl 0,1 0,2 a 2,0 

Nitrogênio N 0,2 0,002 a 0,2 

Fonte: GREEN e HOUGH (1998). 

 

Tabela 12 – Percentual dos elementos orgânicos presentes no licor preto 

Matéria Composto Concentração dos elementos 
em % de SS 

Orgânica 

Lignina 30,0 a 45,0 

Ácidos Hidroxílicos 25,0 a 35,0 

Extrativos 3,0 a 5,0 

Ácido Acético 5,0 

Ácido Fórmico 3,0 

Metanol 1,0 

Fonte: ADAMS et al (1997). 
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5.2 CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO 

A caldeira de recuperação tem três importantes funções no processo químico de 

produção da polpa de celulose kraft, onde atua como um reator químico para a produção de 

carbonato de sódio (Na2CO3) e sulfeto de sódio (Na2S); é um queimador de combustível (licor 

preto concentrado) e também gerador de vapor; e destrói a matéria orgânica do licor preto 

(maior parte desta matéria orgânica sendo lignina), eliminando, portanto o descarte desta 

lignina no ambiente (GREEN e HOUGH, 1998). A produção de carbonato de sódio e sulfeto 

de sódio consiste no smelt, essencial para a recuperação do licor branco. 

 Vários processos físico-químicos acontecem simultaneamente na caldeira de 

recuperação, tais como: 

• Injeção e mistura de ar com os gases da caldeira; 

• Pulverização do licor negro e formação de gotas; 

• Secagem das gotas de licor; 

• Decomposição do licor e combustão dos gases de pirólise; 

• Gaseificação e combustão dos resíduos carbonizados; 

• Redução dos compostos de enxofre a sulfetos; 

• Deposição dos fundidos no fundo da caldeira (leito carbonizado). 

 

Conforme a figura 24, a caldeira de recuperação é dividida em duas partes, consistindo 

a fornalha e os equipamentos para troca térmica (superaquecedor, economizador, etc.) entre os 

gases de combustão e água líquida e vapor. A fornalha, que pode ser localizada na parte 

inferior da caldeira, é responsável pela combustão da matéria orgânica contida no licor e os 

equipamentos para troca térmica localizados na parte superior, pela produção de vapor 

superaquecido.  

O nariz da caldeira de recuperação é a demarcação entre essas duas partes, onde serve 

para direcionar os gases provenientes da combustão para os equipamentos de troca térmica, 

além também de proteger o superaquecedor das radiações incidentes da parte inferior e 

reduzir as taxas de corrosão desse equipamento. Nota-se que após os economizadores, 

encontra-se o precipitador eletrostático, responsável pela remoção das cinzas e a chaminé. 
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Figura 24 – Representação esquemática de uma caldeira de recuperação 
Fonte: GREEN e HOUGH (1998). 

 

A parte inferior da caldeira de recuperação consiste em uma fornalha vertical, 

completamente resfriada à água por um arranjo de tubos, no fundo e nas paredes, ligados ao 

sistema de circulação de água, onde o licor negro é queimado como combustível. O arranjo 

dos tubos pode ser visualizado na figura 25. 
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Figura 25 – Arranjos dos tubos nas paredes e no fundo da caldeira de recuperação 
Fonte: ADAMS et al (1997). 

 

 Para explicar a formação e emissão de NOX nas caldeiras de recuperação, faz-se 

necessário uma breve descrição do princípio de operação da caldeira de recuperação, focando-

se na queima do licor e consequentemente na formação dos gases de combustão na fornalha, 

mostrando todas as reações envolvidas. 

 Na fornalha da caldeira de recuperação, a atmosfera na sua parte inferior é de redução, 

ou seja, a combustão dos compostos orgânicos presentes no licor preto concentrado ainda não 

esta completa. Além disso, com a injeção de ar de combustão, é possível criar uma atmosfera 

redutora (EK; GELLERSTEDT e HENRIKSSON, 2009), pois esta injeção do ar ocorre em 

diferentes pontos da caldeira de recuperação. 

 O ar primário é injetado ao fundo da caldeira de recuperação, onde se encontra o leito 

carbonizado (char bed), dando assim forma a este leito, controlando o seu formato, a posição 

do leito de sais e fornecimento de oxigênio para a combustão do carbono residual. Além 

disso, evita-se que o leito carbonizado se deposite nas paredes da caldeira, o que prejudicaria 

a formação do leito carbonizado. O ar secundário é injetado um pouco acima do ar primário 

(de 1,0 m a 3,0 m), mas abaixo dos injetores de licor preto concentrado. Este ar secundário 

ajuda a definir a altura e manter a temperatura do leito carbonizado, de secar e queimar o licor 

e os produtos voláteis oriundos da combustão do licor e de controlar a velocidade dos gases. E 

finalmente, acima dos injetores de licor (de 3,0 m a 6,0 m), é injetado o ar terciário, tendo 

como objetivo de completar a combustão do licor. Em caldeiras de recuperação mais 

modernas, utiliza-se nos dias atuais a injeção do ar quaternário, ajudando assim a finalização 

da combustão, além de controlar os níveis de emissões de NOX. 
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 Já a parte superior da caldeira de recuperação, onde o ar terciário é injetado, tem uma 

atmosfera oxidativa, onde ocorre a combustão do monóxido de carbono, metano, hidrogênio, 

etc (EK; GELLERSTEDT e HENRIKSSON, 2009). 

 Estes gases de combustão, saindo da fornalha, são parcialmente resfriados quando 

passam pelos superaquecedores da caldeira de recuperação, onde o vapor presente no interior 

dos tubos é superaquecido. Depois, estes gases parcialmente resfriados passam pela bancada 

dos balões (balão de água e balão de vapor), onde cerca de 50% da água de alimentação é 

evaporada. A água restante é evaporada nos tubos da parede e do fundo da caldeira de 

recuperação, tendo-se assim a produção de vapor. 

 Por fim, antes destes gases de combustão passarem pelo precipitador eletrostático, 

onde as cinzas são separadas destes gases e pela chaminé, eles aquecem a água de 

alimentação da caldeira um pouco abaixo da temperatura de ebulição da água (cerca de 

279,5ºC), pois a pressão do lado da alimentação de água/vapor é normalmente entre 60 e 75 

bar, tendo assim ponto de ebulição entre 275 e 290ºC. 

 O licor preto concentrado deve ser muito bem pulverizado, pois gotas muito pequenas 

são arrastadas junto com os gases de combustão e se forem muito grandes, as gotas não serão 

secadas antes de chegarem ao leito carbonizado, conforme é mostrado nas figuras 26 e 27. No 

primeiro caso, haverá a formação de grandes quantidades de cinzas e um grande risco aos 

trocadores de calor localizados depois da fornalha (EK; GELLERSTEDT e HENRIKSSON, 

2009). Já no segundo caso, caso as gotas de licor não cheguem secas no leito carbonizado, 

haverá toda uma energia para esta evaporação, o que diminui a temperatura do leito 

carbonizado, podendo até cessar a combustão. Sendo por isso que o tamanho das gotas de 

licor é de extrema importância, devendo ter entre 1 a 4 mm de diâmetro. 
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Figura 26 – Diagrama esquemático da rota da gota de licor preto a partir dos injetores até o 
leito carbonizado 

Fonte: EK; GELLERSTEDT e HENRIKSSON (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Diagrama esquemático das operações que ocorrem no licor preto na fornalha da 
caldeira de recuperação 

Fonte: EK; GELLERSTEDT e HENRIKSSON (2009). 

 

Na fornalha da caldeira de recuperação, existem três regiões distintas, onde podem ser 

exemplificadas nas figuras 26, 27 e 28: 

• Região de oxidação, onde ocorre a queima dos componentes voláteis; 

• Região de secagem e pirólise; 



68 
 

• Região de redução dos compostos inorgânicos, onde há a formação do leito 

carbonizado (char bed) e fusão do leito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Sequência das etapas da queima do licor preto dentro da fornalha 
Fonte: CARDOSO (2011). 

 

A região de oxidação localiza-se na parte superior da fornalha, acima de onde o licor 

preto concentrado é pulverizado, ocorrendo a combustão dos gases combustíveis, que são 

produzidos na pirólise do licor preto. As principais reações nesta região são a de oxidação do 

monóxido de carbono (CO) e dos gases de enxofre para formação do dióxido de carbono 

(CO2) e dióxido de enxofre (SO2) respectivamente. 

           Gás de pirólise  Produtos principais 

H2 + CO + CH4 + ... + O2 → H2O + CO + SO2 

 As principais reações desta etapa são (CARDOSO, 2011): 

Na2CO3 + SO3 → Na2SO4 + CO2 

2Na2S + 3O2 + 2CO2 → 2Na2CO3 + 2SO2 

Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2 

2CO + O2 → 2CO2 
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 Estas reações ocorrem em altas temperaturas, em torno de 1.400ºC a 1.500ºC e a 

injeção de ar em excesso e as altas velocidades nesta região fazem com que haja a completa 

queima dos gases combustíveis. 

A região localizada ao redor da pulverização do licor é a secagem. O licor preto é 

injetado na forma de gotas na caldeira, onde o tamanho destas gotas é de extrema importância 

na queima do licor. Caso haja gotas com tamanho muito grande e com grande teor de 

umidade, ocorre a umidificação do leito carbonizado, localizado na parte inferior da caldeira, 

causando o apagamento e/ou explosão deste leito. A secagem do licor é efetuada com o calor 

liberado nas reações de combustão, que ocorrem acima e abaixo desta região (CARDOSO, 

1998). 

 A região de pirólise ocorre na região da secagem e as reações que ocorrem nesta 

região são reações irreversíveis e relativas à degradação térmica dos sólidos contidos no licor 

preto. As reações ocorrem a temperaturas superiores a 200ºC. 

 As principais reações desta etapa são (CARDOSO, 2011): 

Na2S + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2S 

Na2O + CO2 → Na2CO3 

CH4 + H2O → CO + 3H2 

 Nesta região, o carbono residual adquirido na etapa da pirólise (através da degradação 

térmica dos sólidos do licor preto), inicia a sua queima na camada inferior da caldeira de 

recuperação, ocorrendo reações de conversão do carbono fixo para CO e CO2, fornecendo o 

calor necessário para as reações de redução dos compostos inorgânicos. 

 As reações que ocorrem no leito carbonizado com o carbono fixo são (CARDOSO, 

2011): 

C + ½O2 → CO 

C + O2 → CO2 

C + CO2 → 2CO 

C + H2O → H2 + CO 

 

As principais reações da etapa de redução são (CARDOSO, 2011): 

C + ½ Na2SO4 → CO2 + ½ Na2S 
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C + ¼ Na2SO4 → CO + ¼ Na2S 

C + Na2SO4 → Na2O + SO2 + CO 

 

 As cinzas contendo carbonato de sódio e sulfeto de sódio são arrastados pelos gases de 

combustão para a parte superior da caldeira, onde são removidos no precipitador eletrostático 

ou são derretidos e enviados para o tanque de dissolução, localizado na parte inferior da 

caldeira, o que origina o licor verde, havendo a recuperação do Na2S. 

 A alimentação de ar de combustão no interior da caldeira de recuperação é introduzida 

através de dois ou três conjuntos, designados em ar primário, secundário e terciário (SMOOK, 

2002). Esta divisão proporciona um ambiente oxidante, ocorrendo a queima da matéria 

orgânica presente no licor, enquanto promove um ambiente redutor deficiente em oxigênio 

para a redução da parte inorgânica do licor. Estes ares de combustão exercem grande 

influência nas reações de redução, oxidação, na geração de vapor e no transporte da energia 

gerada pela combustão para as áreas de transferência de calor (superaquecedor, economizador 

e bancada dos balões). 

O ar primário é igualmente alimentado nas quatro paredes e localizado na região 

inferior da fornalha rente à superfície externa do leito carbonizado Além de fornecer oxigênio 

para a produção de calor necessário para promover as reações de redução dos sais de sódio, o 

ar primário também é responsável pelo formato piramidal do leito carbonizado (ADAMS et 

al, 1997). 

O ar secundário geralmente é alimentado em duas paredes opostas (frontal e traseira), 

também é dividido em dois níveis, um inferior e outro superior. Situado logo abaixo dos 

injetores de alimentação do licor, é o principal responsável pela combustão do licor negro e 

sua trajetória de queima dentro da fornalha. Sua alimentação de forma entrelaçada define a 

altura do leito em seu nível inferior de alimentação e também colabora proporcionando maior 

grau de mistura na fornalha (ADAMS et al, 1997). Além disso, o ar secundário é responsável 

por promover e manter a altura do leito carbonizado na fornalha. 

O ar terciário é alimentado de forma similar ao ar secundário (dois níveis com portas 

entrelaçadas em paredes opostas) acima dos injetores de licor, este tem como principais 

objetivos o fornecimento de oxigênio complementar à combustão do licor negro e atenuação 

de quaisquer estruturas turbilhonares ascendentes formadas abaixo de seu nível de 
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alimentação. Dessa forma este nível de alimentação de ar de combustão promove a 

homogeneização do escoamento na saída da fornalha realizando assim uma entrega mais 

uniforme dos gases à alta temperatura à região de troca térmica por convecção da caldeira 

(ADAMS et al, 1997). Com isso, o ar terciário evita o arraste de particulado para a região de 

troca térmica e promove uma maior mistura dos gases de combustão. 

 

5.3 FORMAÇÃO E EMISSÃO DE NOX EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO 

 Há três tipos de óxidos de nitrogênio (NOX) que contribuem para as emissões e 

consequentemente para a poluição do ar atmosférico: o óxido nítrico (NO), dióxido de 

nitrogênio (NO2) e óxido nitroso (N2O). Os compostos comumente conhecidos como NOX são 

o óxido nítrico e dióxido de nitrogênio, onde contribuem para o smog fotoquímico e 

principalmente para a chuva ácida, entre outras consequências. O dióxido de nitrogênio afeta 

o sistema respiratório humano, agravando os problemas de asma e outras doenças pulmonares 

(VAKKILAINEN, 2007), além de afetar também a vegetação, através das formações da 

chuva ácida, onde o tema foi abordado no item 2. Os processos de combustão são os 

responsáveis pela emissão de NOX, onde mais de 90% são emissões tipicamente em forma de 

NO (ADAMS, et al, 1997). 

 Os níveis de emissões de NOX em caldeiras de recuperação estão num range de 70 a 

120 ppm a 3% de O2 (VAKKILAINEN, 2007). Outros autores citam que este range de 

concentração de NOX estão entre 40 a 120 ppm (ADAMS, et al, 1997). Ambas as 

concentrações de NOX estão muito abaixo em relação à combustão de combustíveis fósseis, 

que podem chegar a 1.000 ppm (ADAMS, et al, 1997) e também das caldeiras de vapor 

movidas a óleo (VAKKILAINEN, 2007). O óxido de nitrogênio também pode ser formado a 

partir do nitrogênio (N2) do ar de combustão ou ainda pela presença deste no combustível 

utilizado. 

 As mudanças de operações nas caldeiras de recuperação nas fábricas de celulose, no 

intuito de sempre melhorar o processo, fizeram com que o nível de emissões de NOX 

aumentasse, onde os exemplos a seguir podem ser citados: aumento do teor de sólidos secos 

no licor preto, onde modernas fábricas chegam a queimar licor com 80% de sólidos secos, 

combustão de gases não condensáveis (GNC) nas fornalhas das caldeiras de recuperação e a 
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combustão de vent’s de gases dissolvidos na caldeira de recuperação (VAKKILAINEN, 

2007). 

 A figura 29 mostra as emissões de NOX em ppm típicos em caldeiras de recuperação, 

em função da concentração do licor preto, com base em sólidos secos. 

 

Figura 29 – Valores de emissões de NOX típicos de uma caldeira de recuperação 
Fonte: VAKKILAINEN (2007). 

 

 Outros fatores que favorecem as emissões de NOX, além dos citados acima, é a 

temperatura na fornalha da caldeira. Quando a temperatura da fornalha é baixa, as emissões 

de enxofre são altas. Por outro lado, quando a temperatura da fornalha é alta, as emissões de 

dióxido de enxofre e TRS (que consiste em sulfeto de hidrogênio H2S, metil-mercaptano 

CH3SH, sulfureto de dimetil CH3SCH3 e disulfureto de dimetil CH3SSCH3) diminuem, 

favorecendo no aumento das emissões de NOX, conforme pode ser observado na figura 30 

(VAKKILAINEN, 2007). 
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Figura 30 – Temperatura ótima para queima do licor preto em caldeiras de recuperação 
Fonte: VAKKILAINEN (2007). 

  

Mas a concentração de sólidos no licor preto durante a queima, também tem uma forte 

influência nas emissões de dióxido de enxofre, TRS e NOX. O aumento da temperatura do 

leito carbonizado char bed e consequentemente da temperatura da fornalha, se dá pela 

concentração de sólidos do licor preto que é queimado na caldeira de recuperação. Para 

concentrações de 80% de sólidos no licor, o acréscimo de temperatura no leito carbonizado 

char bed foi de 1.010ºC para 1.080ºC, e no fundido smelt foi de 830ºC para 870ºC. Este 

aumento na temperatura de deve ao aumento das taxas de redução dos compostos inorgânicos 

(CARDOSO, 1998). 

 Com este aumento da temperatura do leito carbonizado char bed, o sódio, presente nas 

partículas das cinzas e do leito carbonizado, é volatizado e liberado, favorecendo assim as 

reações deste componente com os gases de enxofre, no qual ocorre a formação de um 

precipitado de sulfato de sódio Na2SO4. Mas como é mostrado na figura 30, com o aumento 

da temperatura, há o favorecimento no aumento das emissões de NOX. Por outro lado, com o 

aumento da temperatura na caldeira de recuperação, há um aumento na geração de vapor e na 

eficiência térmica. 

 Nas caldeiras de recuperação, a formação de NOX ocorre em chamas laminares e 

também pode ser atribuído ao nível molecular dentro das chamas turbulentas e esta formação 

pode ser atribuída a três processos químicos cinéticos distintos: thermal NOX, prompt NOX e 
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fuel NOX (YUAN, 1999). O thermal NOX é formado pela oxidação do nitrogênio atmosférico 

que está presente no ar de combustão. Já o prompt NOX é formado na parte de frente da 

chama por reações com altas velocidades de reação. E por fim, o fuel NOX é formado pela 

oxidação do nitrogênio presente no combustível de queima, que neste caso se atribui ao licor 

preto. 

 

5.3.1 Thermal NOX 

 A formação de NOX para este caso se dá pelo nitrogênio presente no ar de combustão 

podendo formar NO, ocorrendo com altíssimas temperaturas e é determinado por um conjunto 

de reações químicas altamente dependentes da temperatura, conhecido como mecanismo de 

Zeldovich (YUAN, 1999). As duas equações a seguir regulam a formação do thermal NOX, a 

partir do nitrogênio molecular, ocorrendo em duas etapas (NICHOLS; THOMPSON e 

EMPIE, 1991): 

N2 + O ↔ N + NO 

N + O2 ↔ O + NO 

 

 A primeira reação tem como limitante a velocidade, onde a sua energia de ativação é 

muito elevada, 75 kcal/gmol, o que implica altas temperaturas para a significativa formação 

de NO. Sendo assim, a sua formação é altamente dependente da temperatura, além da 

concentração de oxigênio e o tempo de residência na fornalha (NICHOLS; THOMPSON e 

EMPIE, 1991). 

 Uma terceira reação contribui para que o mecanismo de Zeldovich seja 

frequentemente estendido, para explicar de forma mais precisa a formação do thermal NOX 

sob condições estequiométricas muito próximas e também em condições de mistura 

combustíveis ricos: 

N + OH ↔ NO + H 

 

 Normalmente, cerca de 60% das emissões de NOX em caldeiras de combustão de 

combustível pulverizado são de thermal NOX (VAKKILAINEN, 2007). Mas as temperaturas 

da fornalha da caldeira de recuperação são demasiadamente baixas para uma produção e 
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emissão significativa de thermal NOX, já que para ocorrer a sua formação, requer 

temperaturas que ultrapassem 1.350ºC (ADAMS, et al, 1997). Mesmo aumentando a 

porcentagem de sólidos secos no licor preto de 67 a 80% para a queima numa caldeira de 

recuperação, não produzem quantidades significativas de thermal NOX, conforme a figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Formação de thermal NOX em caldeiras de recuperação. 
Fonte: VAKKILAINEN (2007). 

 

 De acordo com a figura 31, fazendo-se uma comparação com a formação de thermal 

NOX com as faixas típicas de oxigênio e com a temperatura na parte inferior da fornalha da 

caldeira de recuperação, mostra que a sua formação é mais significativa nas regiões onde as 

temperaturas são mais elevadas. Com isso, a região onde há a injeção do ar primário, que 

varre a superfície do leito carbonizado pode ser a região chave, ou pelo menos uma das 

regiões fundamentais para a formação do thermal NOX (NICHOLS; THOMPSON e EMPIE, 

1991). 

 

5.3.2 Prompt NOX 

 Neste caso, o que prevalece é a riqueza da chama de combustão, contando também a 

sua instabilidade, o que envolve uma série de reações complexas e também de muitas espécies 
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intermediárias (YUAN, 1999), onde o nitrogênio reage com radicais de hidrocarbonetos, que 

são moléculas com um elétron sem par (ADAMS, et al, 1997): 

 

N2 + HC → HCN + N 

N2 + H2C → HCN + NH 

  

O cianeto de hidrogênio (HCN), nitrogênio (N) e NH podem reagir para formar o 

monóxido de nitrogênio (NO). Para que estas reações aconteçam, é necessário que haja 

fragmentos de hidrocarbonetos não queimados, sendo por isso que estas reações acontecem 

bem no início da combustão. Por esta razão que, o NO formado é chamado de imediato, ou 

simplesmente prompt NOX. 

 As quantidades de NOX formados por este mecanismo são menores que 25 ppm e não 

existem métodos conhecidos para suprir a formação de prompt NOX que seja inferior a 10% 

do total de NOX formado (ADAMS, et al, 1997).  

 

5.3.3 Fuel NOX 

 O nitrogênio presente nos compostos orgânicos do combustível líquido ou sólidos 

pode contribuir para a formação total de NOX durante o processo de combustão. A conversão 

de combustível de nitrogênio para o NOX depende das características de combustão e da 

concentração inicial de nitrogênio ligado aos compostos. 

 O teor de nitrogênio presente na madeira é de 0,05 a 0,15% em peso e algumas das 

formas principais de nitrogênio no licor preto são: pirrole, piridina e amino ácidos, conforme 

exposto na figura 32, onde, por exemplo, quinze tipos de aminoácidos diferentes podem ser 

encontrados em madeiras coníferas (VAKKILAINEN, 2007).  

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 32 – Alguns compostos de nitrogênio presentes no licor preto 
Fonte: VAKKILAINEN (2007). 
 

 O licor preto proveniente de madeiras de eucaliptos, predominante nas indústrias de 

celulose no Brasil, contém maiores teores de nitrogênio na madeira, o que produz maior 

quantidade de NOX durante a queima do licor preto na caldeira de recuperação. 

 Com isso, testes realizados suportam a conclusão de que as emissões de NOX em 

caldeiras de recuperação são correlacionadas com o teor de nitrogênio presente no licor preto 

(CLEMENT e BARNA, 1993). 

 Assim, o nitrogênio presente no licor preto, quando este é injetado em forma de gotas 

para a caldeira de recuperação e aquecido durante a fase de desvolatilização, os compostos 

presentes no licor são liberados para a fase gasosa. A partir da decomposição térmica destes 

compostos nas zonas de reação, os radicais, tais como HCN, N, CN e NH (YUAN, 1999) 

podem ser formadas e convertidas para NOX. 
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6 REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE NOX 

 Segundo Vakkilainen (2007), para diminuir a quantidade de nitrogênio no licor preto, 

pode-se fazer um tratamento dos cavacos, fazendo alterações no cozimento e no tratamento do 

licor. Mas os resultados apresentados até agora, mostrou-se que estes procedimentos são 

economicamente inviáveis.  

 O nitrogênio presente no licor preto, parte dele esta na forma de NH3 

(VAKKILAINEN, 2007), onde é facilmente vaporizado. Durante o cozimento, a maior parte 

do nitrogênio fica no licor preto, sendo que a dissolução dos compostos que contém 

nitrogênio ocorre durante os primeiros estágios do cozimento. 

 Com a queima do licor preto, dando-se origem a formação de NOX pelo processo fuel 

NOX, o nitrogênio pode apresentar três principais vias, conforme é mostrado na figura 33. 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 – Caminhos sugeridos do nitrogênio na combustão do licor preto 
Fonte: KYMÄLÄINEN, FORSSÉN e HUPA (1999). 
 

 Cerca de 1/3 do nitrogênio presente no licor, ficará no leito carbonizado (char bed), 

onde poderá haver a formação de NO ou ainda pode permanecer como resíduo, onde irá sair 

juntamente com smelt, ficando presente no licor verde (KYMÄLÄINEN, FORSSÉN e 

HUPA, 1999). Na etapa de pirólise durante a combustão, cerca de 2/3 do nitrogênio presente 

no licor, é liberado como amônia durante a liberação dos gases voláteis. E, portanto, na 

fornalha, o nitrogênio presente no licor, acaba como NO, nitrogênio elementar e nitrogênio 

presente no smelt. 

 Nos itens a seguir serão mostrados, de forma simplificada, as tecnologias e métodos 

para reduzir a quantidades das emissões de NOX. 
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6.1 AR QUATERNÁRIO EM CALDEIRAS DE RECUPERAÇÃO 

 O ar alimentado nas caldeiras de recuperação é realizado geralmente em três ou quatro 

níveis, dependendo da capacidade de produção e do tamanho da caldeira de recuperação. A 

função da injeção deste ar é de promover um ambiente de oxidação para que a sua queima e 

consequentemente, promover a combustão de toda a matéria orgânica presente no licor preto, 

além de ainda promover um ambiente redutor (em um ambiente onde haja deficiência de 

oxigênio), havendo a recuperação dos inorgânicos presentes no licor, sendo recuperados 

através do smelt, originando o licor verde. Com isso, através da injeção do ar em vários 

níveis, há a possibilidade de proporcionar um ambiente redutor e de oxidação. A forma de 

como o ar é alimentado na caldeira tem efeito no comportamento no escoamento dos gases de 

combustão no interior da caldeira (FERREIRA, CARDOSO e PARK, 2008). 

 O ar quaternário é alimentado praticamente na saída da fornalha, muito próximo ao 

nariz da caldeira de recuperação. Com o principal objetivo de fornecer oxigênio suplementar, 

o que colabora com o aumento do tempo de residência dos gases de combustão, além de 

promover uma maior recirculação e troca térmica destes gases na fornalha (FERREIRA, 

CARDOSO e PARK, 2008). Além disso, o ar quaternário tem como objetivo ainda de 

fornecer oxigênio suplementar para a queima de licor preto, proteger os superaquecedores das 

altas temperaturas e diminuir o arraste de particulados pelos gases de combustão material. 

 Além destes importantes objetivos citados, o ar quaternário auxilia na redução dos 

níveis de emissões atmosféricas, pois a sua injeção na caldeira esta fortemente relacionada 

com a cinética das reações de combustão (JANKA et al, 1998). 

 Com a introdução do ar quaternário, a tendência é que haja uma diminuição nas 

emissões atmosféricas, por causa do aumento do tempo de residência da partícula de licor na 

fornalha. Estas reduções nas emissões, especialmente de NOX variam de acordo com a 

posição onde é feita a injeção do ar quaternário, onde a sua redução é totalmente dependente 

da altura e posição de onde o ar quaternário será instalado. A figura 34 mostra o efeito da 

elevação do ar quaternário em função da redução das emissões de NOX. A elevação do ar 

quaternário é medido a partir dos bicos injetores de licor preto na caldeira de recuperação. 
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Figura 34 - Influência da redução de NOX de acordo com a elevação de injeção do ar 
quaternário 

Fonte: JANKA et al (1999). 
 

 De acordo com a figura 34, fica evidente de que a redução nas emissões de NOX é 

totalmente dependente da localização da injeção do ar quaternário. Segundo Janka et al (1999) 

e Vakkilainen (2007) afirmam, as emissões de CO afetam as emissões de NOX, onde maior 

dor o nível de emissão de CO, há uma diminuição na concentração e emissão de NOX nas 

caldeiras de recuperação. Com isso, a figura 35 mostra esta correlação entre estes dois 

poluentes com medições efetuadas em duas situações distintas: o uso e o sem o uso do ar 

quaternário. 
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Figura 35 - Emissão de CO em função das emissões de NOX, com e sem o uso do ar 

quaternário. 
Fonte: JANKA et al (1999). 

 

 Outro ponto de fundamental relevância que, afeta diretamente na diminuição da 

concentração de NOX, é a porcentagem de ar quaternário que é alimentado na caldeira de 

recuperação com a carga relativa de operação da caldeira.  

Janka et al (1999), expos um estudo em uma grande caldeira de recuperação 

finlandesa, onde a alimentação do ar quaternário foi instalada de 12 a 20 metros acimas dos 

bicos injetores de licor preto. Com isso, o intuito foi de verificar a eficiência do ar quaternário 

nas reduções de NOX. A carga da caldeira de recuperação variou entre 70% e 100% da sua 

capacidade máxima nominal, onde a filosofia de operação da caldeira permaneceu inalterada 

durante os experimentos. E por fim, a distribuição relativa entre os ares primário, secundário e 

superiores (terciário e quaternário), foi mantida constante, exceto com o uso de menores 

cargas. Em todos os experimentos, a proporção de ar foi mantida suficiente alta para que as 

emissões de CO fossem mínimas. Os resultados da redução das emissões de NOX são 

mostrados na tabela 13. 
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Tabela 13 – Resultado do experimento da alimentação do ar quaternário 

Ar 
terciário, 

% 

Ar 
quaternário, 

% 

Geração 
de vapor, 

kg/s 

Carga 
relativa 

NOX, ppm 
(3,0% O2) 

Medido Calculado Diferença 

25 0 108 0,90 100 100,6 0,6 

22 0 97 0,81 85 92,8 -2,2 

16 10 108 0,90 88 86,2 -1,8 

10 14 114 0,95 85 84,8 -0,2 

19 0 90 0,75 85 87,8 2,8 

7 17 108 0,90 78 76,2 -1,8 

6 20 120 1,00 78 80,4 2,4 

5 20 100 0,83 66 66,2 0,2 

Fonte: JANKA et al (1999). 

 

 Segundo Janka et al (1999), os resultados apresentados na tabela 13 foram colocados 

em uma função de duas variáveis linear, com a alimentação relativa do ar quaternário e a 

carga relativa da caldeira como variáveis, segundo a equação abaixo. 

CNOx = C0 + Bq + Al 

Onde: 

CNOx = Concentração de NOX; 

q = alimentação relativa de ar quaternário (comparado com a alimentação total de ar); 

l = carga relativa da caldeira (comparada com a máxima nominal); 

C0, B, A = constantes com os valores 23,7, -143,8 e 85,5 ppm respectivamente. 

 

 Na tabela 13, os dados calculados pela equação acima é mostrado na sexta coluna e a 

diferença dos valores medidos com os valores calculados é dado na sétima coluna. A partir de 

todo este estudo, a figura 36 mostra a dependência da concentração de NOX dos gases de 
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combustão sobre a quantidade de ar quaternário alimentado e da carga relativa da caldeira de 

recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Dependência da concentração de NOX sobre a quantidade de ar 
quaternário e a carga relativa da caldeira de recuperação. 

Fonte: JANKA et al (1999). 
 

 Segundo todos os dados apresentados, com a alimentação de 20% de ar quaternário na 

caldeira de recuperação, consegue-se uma redução de cerca de 30% nas emissões de NOX. E 

quando há uma diminuição da carga da caldeira de 100% para 75%, a redução das emissões 

de NOX é de cerca de 20%. Estes dados alcançados são baseados somente em uma caldeira de 

recuperação em operação, operada somente com um licor preto e de acordo com uma filosofia 

operacional (JANKA et al, 1999). 

 

6.2 TECNOLOGIA SNCR 

 O processo SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) é usado para reduzir as 

emissões de NOX e esta tecnologia baseia-se num processo onde a substância contendo 

nitrogênio, normalmente amônia ou ureia, é injetada na corrente de gás de combustão a certa 

temperatura para a redução de NOX (LUDENBERG et al, 2008). 

 Segundo o IPPC (2001), as reações envolvidas neste processo são descritas abaixo. 
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2NO + 2NH3 + ½O2 → 2N2 + 3H2O 

3NO2 + 4NH3 → 7/2N2 + 6H2O 

  

 Se for usada ureia, ocorre uma reação primária, onde a amônia é formada (IPPC, 

2001): 

(NH2)2CO + H2O → 2NH3 + CO2 

 

 O transporte e armazenamento de ureia são muito mais simples e seguros comparado 

com a amônia, mas a faixa de temperatura ótima para que a reação aconteça é muito mais 

ampla quando se utiliza a amônia ao invés da ureia. 

 Na utilização da ureia, pode-se aumentar esta faixa de temperatura ótima para a reação 

adicionando a solução um produto químico especial com a solução de ureia (JANKA et al, 

1999). 

 A reação ocorre normalmente a uma faixa estreita de temperatura em torno de 950ºC 

(VAKKILAINEN, 2007) e 1.000ºC (IPPC, 2001). Caso a temperatura da reação seja 

demasiadamente elevada, ocorrerá a oxidação da amônia, havendo mais formação de NOX. 

Mas caso a temperatura da reação seja baixa, a reação é muito lenta, o que leva parte da 

amônia alimentada na caldeira não reagir com os gases de combustão, ocasionando o arraste 

de gases de amônia. Este arraste é totalmente indesejado, por conta de a amônia ter um forte 

potencial para a formação de sais, principalmente quando o combustível contém, por 

exemplo, enxofre e cloreto. Estes sais de amônio são formados na parte mais fria da caldeira 

(LUDENBERG et al, 2008), o que acaba ocasionando depósitos corrosivos e obstruções. 

 A utilização do processo SNCR requer alguns desafios quando são aplicados em 

caldeiras de recuperação, nos quais são expostos abaixo. 

• Dosagem e mistura: uma pequena quantidade de aditivo deve ser distribuída ao longo 

de uma grande seção transversal, em um ambiente onde os depósitos podem se formar 

facilmente nas paredes (LUDENBERG et al, 2008); 

• Tempo de residência na temperatura ótima da reação: normalmente, a temperatura de 

combustão é muito elevada, mas quando os gases de combustão chegam nos 

superaquecedores, esta temperatura já esta em um patamar muito menor; 
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• Potencial de formação de sais: os gases de combustão podem conter várias espécies 

capazes de formar sais de amônio e é muito mais importante evitar a formação de 

depósitos adicionais e corrosão (LUDENBERG et al, 2008). 

 

Foram realizados alguns testes com esta tecnologia na década de 90 e tem sido 

utilizado o processo SNCR em caldeiras de recuperação com o uso de ar quaternário. 

Ludenberg et al (2008) cita em seu artigo testes realizados em uma caldeira de 

recuperação construída em 2001 pela Metso Power com uma capacidade de 2.000 TDS/d, 

onde um sistema temporário de injeção de amônia foi instalado na caldeira para a realização 

dos testes. O sistema baseia-se na injeção de amônia em solução de água em três níveis 

diferentes. A injeção foi realizada através de lanças com pontas de pulverização atomizados. 

Além disso, foi fornecido ainda ar adicional em volta de cada injetor de amônia para que a 

injeção na fornalha fosse otimizada. E por fim, o ar quaternário foi utilizado com o objetivo 

de transportar os gases de combustão e amônia. A figura 37 mostra uma visão geral da 

caldeira, incluindo os diferentes níveis de injeção e as possíveis deposições que podem 

ocorrer. 

 Segundo ainda Ludenberg et al (2008), durante os testes, os parâmetros de operação 

foram coletados a cada 2 minutos, utilizando valores médios, onde foi feito também um 

acompanhamento das emissões através de medições por FTIR (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy), que é uma espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, que é 

um tipo de espectroscopia de absorção, que utiliza a região do infravermelho do espectro 

eletromagnético. A temperatura dos gases de combustão nas posições de injeção de amônia 

foram medidas durante os testes, sendo que a posição de medição ficou cerca de 2 metros de 

distância da parede da fornalha. 

 Depois de realizado os testes com a injeção de amônia na caldeira de recuperação, 

Ludenberg et al (2008) apresenta os resultados obtidos, que estão resumidos na tabela 14. 

Nesta tabela são apresentados a razão molar de NH3/NOinicial, de acordo com a porcentagem 

da carga de trabalho da caldeira de recuperação. Pode-se perceber que houve uma redução 

significativa nas emissões de NOX quando foi usada a tecnologia SNCR. 
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Figura 37 - Desenho esquemático da caldeira de recuperação, indicando a  
localização de depósitos e as posições de injeção de amônia 

Fonte: LUNDBERG et al (2008). 
 
 

Tabela 14 – Redução de NOX para diferentes condições operacionais 
Carga (%) NH3/NOinicial NOinicial 

(mg/Nm³) 
NO (mg/Nm³) Redução (%) 

62 1,3 176 72 59 

78 1,1 160 73 54 

86 0,8 148 99 33 

88 1,1 145 101 31 

88 1,6 137 99 28 

88 1,7 131 62 53 

95 1,0 141 73 48 

99 1,3 149 82 45 

Fonte: LUNDBERG et al (2008). 
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6.3 PROCESSO DE REDUÇÃO-OXIDAÇÃO 

 Este método faz com que o óxido de nitrogênio (NO) seja oxidado para dióxido de 

nitrogênio (NO2), seguindo pela sua captura e posterior redução para nitrogênio (N2). Alguns 

oxidantes são bem conhecidos da indústria de celulose, sendo eles: peróxido de hidrogênio 

(H2O2), ozônio (O3) e dióxido de cloro (ClO2). 

Para este processo, foi desenvolvido um lavador de gases (scrubber) de NOX. A figura 

38 mostra um diagrama com este processo de lavagem de gases. Neste caso, o agente oxidante 

é alimentado na solução do lavador de gases ou na corrente dos gases antes do lavador de 

gases. Como agente de redução, é utilizado sulfito de sódio (Na2SO3) em solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) (JANKA et al, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Diagrama do processo do lavador de gases de NOX 
Fonte: JANKA et al (1999). 

 

 O dióxido de cloro é eficiente e econômico para ser usado como agente oxidante. 

Neste caso, se a fábrica de celulose kraft utiliza no branqueamento o dióxido de cloro, o 

agente oxidante estará facilmente disponível. Já o ozônio, que não é tão econômico, pode ser 

uma alternativa competitiva caso o ozônio seja usado em uma das etapas de branqueamento 

da celulose. Testes feitos em escala piloto indicam que é mais eficiente alimentar o dióxido de 

cloro na solução do lavador de gases ao invés de utilizá-lo na corrente dos gases de 

combustão antes do lavador de gases (JANKA et al, 1999). 
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 Segundo Vakkilainen (2007), o nível de cloro em uma fábrica de celulose finlandesa, 

onde testes foram realizados, o nível de cloro no licor preto teria aumentado de 0,3% para 

0,8% em peso e por isso a capacidade de redução adicional em uma caldeira de recuperação 

deve ser considerada caso o cloro seja oxidante base utilizado. 

 Testes realizados em escala piloto tem tido resultados positivos, conforme a figura 39 

mostra os resultados em uma experiência realizada em um lavador de gases em uma caldeira 

de recuperação em grande escala, onde mostra a quantidade de NO na saída do lavador de 

gases. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Efeito da alimentação de ClO2 no lavador de gases 
Fonte: JANKA et al (1999). 

 

 A eficiência de remoção de NOX gira em torno de 66%, partindo do princípio de 

quando foi iniciada a alimentação dióxido de cloro e de quando houve a sua interrupção. O 

custo para este sistema de lavador de NOX varia muito, o que depende do lavador da caldeira 

de recuperação e o sistema de tratamento de gases não condensáveis (GNC). Caso haja na 

fábrica um lavador de gases com materiais resistentes a corrosão e um sistema de tratamento 

de gases GNC, o que produz Na2SO3, os custos de investimentos são extremamente baixos. 

Em uma fábrica de 2.000 – 2.500 ADt/dia, quando utilizado este sistema, uma redução de 

NOX pode alcançar faixas de 60 a 70% (JANKA et al, 1999). 
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7 CONCLUSÕES 

 Neste trabalho foram mostrados os efeitos que as emissões de NOX podem causar ao 

meio ambiente e para os animais, incluindo os seres humanos. O óxido de nitrogênio (NO) e o 

dióxido de nitrogênio (NO2) não são apenas poluentes atmosféricos por si só, pois além de ter 

a formação da chuva ácida, eles podem reagir em especial com o dióxido de nitrogênio, na 

atmosfera formando o ozônio (O3) troposférico, isto é, o ar em que todos os seres vivos 

respiram. Além de a chuva ácida ter efeitos negativos sobre as águas, organismos aquáticos, 

ecossistemas, saúde humana e florestas, há um aumento do teor de ozônio na atmosfera, onde 

os seres humanos ficam expostos a níveis insalubres de ozônio no ar. 

 É sabido também que grande parte do NOX emitido na atmosfera vem de automóveis e 

outras fontes móveis que contribuem para este tipo de emissão. Mas as emissões provenientes 

de fontes fixas tem uma significativa parte na emissão de NOX, que incluem especialmente 

todos os tipos de caldeiras e principalmente processos de combustão. Fontes naturais ou 

biogênicas de NOX incluem raios, incêndio em florestas e em outros tipos de vegetação. 

 As emissões de poluentes não ficam necessariamente próximos à fonte emissora, 

podendo estes poluentes ser transportados para outras cidades, estados e países por ação dos 

ventos. Por isso, localidades menos desenvolvidas ou que não possuem um grande 

desenvolvido distrito industrial, podem sofrer as consequências da chuva ácida. A velocidade 

dos ventos também afeta na quantidade e concentração de poluentes transportados para outras 

localidades, onde quanto menor a sua velocidade, menor é a dispersão destes poluentes. Isso 

causa uma formação de chuva ácida mais concentrada, causando diversos problemas ao 

ecossistema, aos vegetais, animais e aos seres humanos de cidades distantes, ou não, de 

distritos industriais ou de grandes pontos de emissão de poluentes. Estes transportes de 

poluentes já são conhecidos, principalmente entre os EUA e Canadá, onde as emissões de 

indústrias são transferidas, através dos ventos, de um país ao outro. Nos países da Europa, 

também se observa o mesmo problema, onde ações são tomadas para que estas poluições nos 

distritos industriais sejam diminuídas, minimizando este inconveniente problema. 

 A caldeira de recuperação é a maior fonte de emissões de NOX em uma fábrica de 

celulose kraft, devido a grande quantidade de gases de combustão gerados na queima de licor 

preto. Sendo assim, fazendo-se um tratamento dos gases de combustão, produziria um efeito 
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positivo quanto à diminuição das emissões totais de poluentes, em especial as emissões de 

NOX. 

 As fábricas de celulose sempre foram conhecidas pelos fortes cheiros de enxofre, 

havendo constantes reclamações da comunidade que vivem ao redor das fábricas. Nos dias 

atuais, as fábricas se preocupam em conter estas emissões de SO2 para a atmosfera, 

justamente por conta do forte odor gerado, onde as temperaturas na fornalha das caldeiras de 

recuperação estão mais altas. Com temperaturas mais elevadas, diminuem as emissões de SO2 

para a atmosfera, mas por outro lado, favorece no aumento das emissões de NOX. Por conta 

disso, devem-se buscar alternativas para conter estas emissões de NOX para o meio ambiente. 

 Os níveis de emissões de NOX (como NO2) fixados pela resolução nº 382 de 

Dezembro de 2006 do CONAMA para caldeiras de recuperação é de 470 mg/Nm³ @ 8% de 

O2, base seca. Já os níveis de emissões de NOX (como NO2) fixados pelo órgão ambiental 

europeu IPPC é de 80 a 120 mg/Nm³ @ 3% de O2, base seca ou 60 a 85 mg/Nm³ @ 8% de 

O2, base seca. Percebe-se nitidamente que os níveis europeus para emissões de NOX são 

muito mais rigorosos comparados com os níveis estipulados no Brasil. Isso, evidentemente 

estimula as indústrias de celulose, e especialmente as empresas que são detentoras de 

tecnologia da caldeira de recuperação, a sempre buscar novos recursos para que as emissões 

sempre estejam dentro dos níveis estipulados pelo órgão ambiental. 

 Foram mostradas neste trabalho, tecnologias que combatem, ou minimizam as 

reduções de NOX, sendo eles: ar quaternário em caldeiras de recuperação, tecnologia SNCR e 

processo de oxidação-redução, no qual são tecnologias patenteadas. Existem outros processos 

que podem ser utilizados, como por exemplo, a conversão catalítica, conhecida como 

tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Mas esta tecnologia não pode ser utilizada 

em caldeiras de recuperação, pois os gases contêm partículas de aerossol finas e de sódio, e 

isso representa um risco para a vida útil do catalisador. 

Atualmente, com as novas indústrias de celulose queimando licor preto numa 

concentração de 80% de sólidos secos, e também com uma capacidade anual cada vez maior, 

os equipamentos, naturalmente, acompanham esta demanda, principalmente as caldeiras de 

recuperação que ficam muito maiores. Portanto, em caldeiras de recuperação modernas, já há 

o uso de ar quaternário nestes equipamentos, para que haja uma combustão complementar do 

licor preto na fornalha. 
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Mas além de fornecer oxigênio suplementar, o que colabora com o aumento do tempo 

de residência dos gases de combustão, ele deve ter como objetivo reduzir também as emissões 

de NOX, conforme foi mostrado no item 6.1 deste trabalho. 

As tecnologias apresentadas no item 6 contribuem muito para a redução de NOX. Em 

cada uma delas, foram mostrados os resultados obtidos em testes realizados em caldeiras de 

recuperação, o que comprova efetivamente a eficácia na redução deste poluente. 

Estas tecnologias estão em fase de testes em indústrias de celulose localizadas na 

Europa (Finlândia e Suécia), e seria interessante que estes testes sejam realizados nas 

indústrias nacionais. Primeiramente, deve-se realizar um profundo estudo destas tecnologias 

começando em plantas piloto, ou em simuladores, seguindo para testes em escala industrial. 

Além disso, as instituições de pesquisas devem estudar minuciosamente a teoria e o processo, 

para que seja aplicado às indústrias de celulose no Brasil, que utilizam o eucalipto para a 

fabricação de celulose kraft. 

Para isso, deve haver um comprometimento das fábricas de celulose em buscar sempre 

os menores índices de emissões atmosféricas em suas fábricas e também das empresas 

detentoras de tecnologia ofertar equipamentos com baixos níveis de emissões. Seria 

interessante se as novas fábricas de celulose no Brasil, em um futuro não tão distante, 

estabelecerem como parâmetros de emissões, os níveis estipulados pelo padrão europeu. É um 

grande desafio que pode ser conseguido através de muito esforço e comprometimento de 

todos com o meio ambiente. 
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