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Craqueamento Catalítico Fluidizado (FCC) é um processo industrial que converte frações pesadas de 

petróleo em produtos de maior valor agregado, como gasolina, óleo disel e GLP. O reator de craqueamento 
opera com os reagentes na fase gás e em contato com catalisador sólido, em temperaturas na faixa de 600oC. 
As elevadas temperaturas necessárias para a vaporização das frações pesadas contribuem para a formação 
de coque, que além de gerar sérios problemas operacionais se deposita na superfície do catalisador, 
diminuindo a sua eficiência e reduzindo a seletividade dos produtos desejados. A quantidade de coque 
produzido pode ser minimizada através da atomização da carga, que consiste na desintegração da massa 
líquida e na geração de uma névoa formada por gotículas de líquido dispersas na fase gás. Nas unidades de 
FCC, a atomização é realizada por um dispositivo denominado bico dispersor de carga ou simplesmente 
atomizador. A nebulização de fluidos de baixa viscosidade é um procedimento relativamente simples e 
controlado. Entretanto, por se tratar de fluidos com elevada viscosidade, as cargas de FCC exigem condições 
operacionais mais severas para a nebulização. No presente trabalho, empregaram-se relações e métodos 
especialmente desenvolvidos para o projeto de bicos de atomização que operam em condições de escoamento 
super-sônico, de modo a garantir a nebulização de resíduos pesados de petróleo. 
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