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RESUMO 

 

Nos últimos anos o cenário energético brasileiro vem sofrendo grandes variações, sejam 
elas de preço da energia elétrica ou disponibilidade de geração de energia por falta de 
chuvas ou deficiências em conclusões de projetos de usinas ou linhas de transmissão no 
Brasil. As industrias cada vez mais vêm buscando novas fontes de geração de energia 
elétrica para não serem influenciadas pelas incertezas de chuvas, as variações nos níveis 
dos reservatórios de usinas e consequente variações nos preços de energia e aplicações 
das bandeiras tarifárias. As principais vantagens destas novas fontes de geração são, a 
independência em uma pequena parte do consumo de energia que é gerada 
internamente e seu custo conhecido, que auxiliam nas provisões e fornecem dados 
seguros para orçamentos anuais e fluxo de caixa. Suas desvantagens são a necessidade 
de que o custo total de geração de energia internamente seja mais barato que a aquisição 
da própria energia elétrica junto a concessionária e a capacitação de uma equipe de 
manutenção apta a fornecer suporte e reparos nos equipamentos. Neste trabalho foi 
selecionada uma planta industrial produtora de formol, com o objetivo de aumentar sua 
eficiência energética reduzindo seu custo fixo da compra de energia elétrica através da 
geração interna de energia elétrica por meio de uma turbina a vapor ligada a um gerador 
de energia. Como o vapor é produzido por meio do resfriamento da reação exotérmica 
que ocorre no reator, seu fornecimento é constante e paralelo ao funcionamento da 
planta. Atualmente a redução da pressão de vapor da unidade é realizada somente 
através de uma válvula, desperdiçando energia. Um dos consumidores deste vapor se 
encontra posicionado ao lado da planta de formol e pode receber o restante de energia 
não convertida na turbina para sua operação. O “Protocolo Internacional de Medição e 
Verificação de Performance” (PIMVP) foi utilizado com a opção de estudo “D - Simulação 
calibrada”, uma vez que os dados levantados de consumo de energia elétrica para o 
estudo possuem uma linha base levantada através de medição em campo e a 
implementação da “Ação de Eficiência Energética” (AEE) que ocorrerá no futuro. Assim 
a economia foi estimada através de um software de simulação calibrado chamado EES, 
indicando a máxima energia possível a ser gerada pela turbina e retornada para a planta 
para avaliar a economia gerada. Finalmente a implementação se apresentou viável. 
Como o consumo inicial da planta era de 522 kWh por hora, a unidade se torna mais 
eficiente com a instalação teórica do equipamento, tendo seu consumo reduzido para 325 
kWh, 37% menor. Os indicadores de rentabilidade e risco, tanto o valor presente líquido, 
R$ 2.525.641,93, quanto a taxa interna de retorno de 39,74% com um payback 
descontado de 76 meses indicaram também a viabilidade do projeto. 
 

Palavras-chave: Eficiência energética; EROI; Planta de formol; Turbina a vapor. 
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ABSTRACT 

 

In the last few years the energy scenario in Brazil has undergone a lot of variations, of 
electric energy pricing or availability of power generation due to lack of rainfalls or 
deficiencies in the conclusions of projects of power plants or transmission lines in Brazil. 
Industries are increasingly seeking new sources of electricity generation not to be 
influenced by rainfall uncertainties, such as variations in the levels of reservoirs of power 
plants and consequent variations in energy prices and application of tariffs. The main 
benefits of these new sources are: Independence in a small way of industrial energy 
electrical consumption generated internally and its known cost, which aid in the provisions 
and ingredients of annual budgets and cash flow. Their disadvantages are: the necessity 
for the total cost of generating electricity internally be cheaper than an acquisition of the 
electric power itself along with a dealership and training of a maintenance team to be able 
to provide support and repairs on the equipment. In this study, a formaldehyde-producing 
industrial plant was selected, with the objective of increasing its energy efficiency and 
reducing its fixed cost through the internal generation of electric energy by means of a 
steam turbine connected to an energy electrical generator. The steam is produced by 
cooling the exothermic reaction that occurs in the main formaldehyde reactor, the supply 
is constant and parallel to the operation of the plant. Currently, the unit's vapor pressure 
reduction to the general low-pressure network is available through a valve, wasting 
energy. One of the consumers of this steam is positioned next to the formalin plant and 
can receive the remaining unconverted energy into the turbine for its operation. The 
"International Measurement and Performance Verification Protocol" (IPMVP) was used, 
with the "D - Simulation Calibrated" study option, since the data collected from the electric 
power consumption for the study have a baseline raised through and the implementation 
of the "Energy Efficiency Action" (ESA) will take place in the future. Thus, the economy 
will be estimated through calibrated simulation software called EES, indicating the 
maximum possible energy to be generated by the turbine and returned to the plant to 
evaluate the generated economy. Finally, the implementation was feasible, as the initial 
consumption of the plant was 522 kWh, the unit becomes more efficient with the 
theoretical installation of the equipment having its consumption reduced to 325 kWh, 37% 
less. The profitability and risk indicators, both the net present value of R $ 2,525,641.93 
and the internal rate of return of 39.74% with a discounted payback of 76 months also 
indicate the viability of the project. 
 

Keywords: Energy Efficiency; EROI; Formaldehyde plant; Steam turbine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Cada vez mais o custo da energia elétrica está se destacando nos custos fixos 

industriais como uma linha no fluxo de caixa, que é necessária para a precificação de 

produtos, mas, devido as variações do mercado nos últimos anos, se torna preocupante 

a sua variação mensal, devido às incertezas dos preços exercidos pelo mercado cativo 

de energia. O perfil industrial busca constantemente o aumento da capacidade produtiva 

visando a escalabilidade e redução de custos. Este aumento na produção traz consigo 

um maior consumo de energia elétrica e a avaliação da eficiência energética ganha 

importância quando avaliada juntamente com os custos fixos da produção. 

De acordo com a empresa CPFL, em seu informe semanal do cenário energético 

brasileiro1, a FIGURA 1 representa o aumento das necessidade das usinas termelétricas 

no período de outubro de 2016 a outubro de 2017. 

 

FIGURA 1 - DESPACHO TÉRMICO NACIONAL: OUT16 A OUT/17 

 

FONTE: Informe semanal CPFL, Novembro/17 

Com o crescimento do consumo e pouco aumento na geração alternativa, fontes 

não renováveis de energia elétrica foram despachadas para o atendimento da demanda. 

                                            

 

 

 
1 Emitido na terceira semana de novembro de 2017 
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A eficiência energética nas residências e indústrias tem sido estimulada constantemente 

desde 1985, quando o Ministério das Minas e Energia (MME) iniciou o Programa Nacional 

de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) sendo coordenado pela Eletrobrás. O 

Brasil enfrenta nos últimos anos problemas de geração de energia elétrica devido à matriz 

energética estar deficitária e constantes despachos de usinas térmicas.2 

Trabalhos como o de Oddone (2001) levantam os custos de geração através de 

fontes alternativas. A TABELA 1 apresenta as ofertas internas de energia, considerando 

as fontes renováveis e as fontes não renováveis no Brasil.  

 

TABELA 1 – OFERTAS DE ENERGIA NO BRASIL EM 2014/2013 (em MTep) 

 

Fonte: Adaptado de EPE/BEN 2015 (Balanço Energético Nacional 2015) 

 

Dentre as energias renováveis, a geração através da biomassa de cana 

apresentou aumento de 1% de consumo de 2013 para 2014.  

A Empresa de Planejamento Energético (EPE) através do BEN (Balanço 

Energético Nacional) indica que estas fontes são normalmente usinas termoelétricas, 

tendo como principais combustíveis o gás natural, carvão mineral ou óleos pesados. Este 

                                            

 

 

 
2 Segundo ONS, http://ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-
operacao/capacidade_instalada.aspx, acessada em 15 de novembro de 2017 

 em Mtep
Fonte 2014 2013
RENOVÁVEIS 120,5 119,8
Energia hidráulica 35 37,1
Biomassa da Cana 48,1 47,6
Lenha e Carvão Vegetal 24,7 24,6
Outras Renováveis 12,3 10,6
NÃO RENOVÁVEIS 185,1 176,5
Petróleo 120,3 116,5
Gás nátural 41,4 37,8
Carvão mineral 17,6 16,5
Urânio 4 4,1
Outras não renováveis 1,8 1,6
*Tep - Tonelada  Equival ente de petróleo
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despacho é em grande parte responsável pelo aumento do preço da energia elétrica, 

uma vez que os custos de funcionamento são superiores ao de usinas hidroelétricas, 

base da nossa matriz de geração, com sua energia hidráulica retida nos reservatórios, 

devido ao custo do combustível na matriz de preço.  

A FIGURA 2 apresenta o consumo médio realizado em indústrias químicas desde 

os anos 2000. Como pode-se verificar, a utilização do gás natural sempre esteve 

caminhando junto com a utilização da energia elétrica. Isto se dá pela utilização de 

turbinas de reação com a queima deste combustível para ter sua força motriz e gerar 

energia elétrica mais competitiva. 

 

FIGURA 2 - CONSUMO DE ENERGIA NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS NACIONAIS DE 2000/2014 

 

Fonte: BEN/EPE 

De acordo com Pecora (2006), ao redor do mundo, fontes energéticas como a 

maré motriz, energia solar e eólica têm sido objetos de pesquisas a fim de diminuir a 

dependência energética dos combustíveis fósseis. Saindo de uma linha residencial para 

o setor industrial, aproximadamente 35% da energia elétrica gerada no Brasil é 
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consumida por este, sendo utilizada em sua maioria em forças motrizes (motores, 

transporte de cargas, agitadores, etc.)3 

A TABELA 2 apresenta as principais fontes de energia que fornecerão a 

eletricidade até o meio deste século de acordo com Moran et al. (2013). É verificado 

também que sete dos doze principais tipos de usinas utilizam fontes renováveis de 

energia. As cinco fontes que provem energia através de fontes não renováveis são hoje 

as mais significantes em nossa matriz energética. Quatro das usinas envolvem algum 

tipo de combustão. 

 

TABELA 2 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM LARGA ESCALA. 

 
Fonte: Moran et al. (2013) - Princípios da Termodinâmica 7ª Edição 

 
Frente a dificuldade e custo de geração de energia de maneira renovável e não 

renovável, estão se apresentando com uma tendência de acréscimo nos próximos anos, 

pesquisas sobre fontes geradoras descentralizadas e independentes nas 

concessionárias de energia. Batista (2009) apresenta em sua tese de doutorado um 

sistema de geração de energia elétrica utilizando vapor saturado através da queima direta 

                                            

 

 

 
3 Segundo PROCEL INFO, http://www.procelinfo.com.br, acessado em:18 de abril de 2016. 

Fonte Renovável Ciclo TermodinâmicoTipo de planta de potência

Geração de energia elétrica em larga escala a partir de fontes renováveis e não renováveis

Energia Solar

Alimentada a carvão
Alimentada a Gás natural
Combustível Nuclear
Alimentada com derivados do Petroleo
Alimentada a Biomassa
Geotérmica

Nenhum

Fonte Não Renovável
Sim
Sim
Sim

Nenhum

Hidrelétrica
Eólica
Fotovoltais Solar
Células Combustiveis
Correntes, Maré e ondas

Rankine

Nenhum
Nenhum
Nenhum
Nenhum

Rankine
Brayton
Rankine
Rankine
Rankine

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
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da biomassa em território brasileiro, podendo ser uma das opções economicamente 

viáveis, visto a disponibilidade e acesso. Limitando-se a pequenas gerações, inferiores a 

100kW devido à sua forma construtiva e simplicidade, sua tese visa solucionar o nicho 

de mercado, de turbinas economicamente inviáveis de pequenas escalas que gerem 

energia para pequenas indústrias. Guerra (2014) tem por objetivo em sua tese de 

doutorado indicar e avaliar o desempenho de turbina de cogeração em destilarias, 

apresentando possíveis cenários e adequações nos equipamentos para geração de 

1MWh, buscando fontes alternativas para produção de energia elétrica e reduzindo a sua 

compra.  

Neste trabalho é apresentado um estudo para instalação de uma turbina 

recebendo vapor superaquecido a 13 bar, proveniente do resfriamento de um reator de 

formol, gerando energia elétrica e reduzindo o consumo de energia da concessionária. A 

saída da turbina terá como corrente principal vapor saturado a 1,5 bar direcionado para 

um chiller de absorção, responsável por refrigerar água para utilização em toda a 

unidade. Atualmente, as reduções de pressão são realizadas através de válvulas 

reguladoras que não aproveitam a diferença de pressão e energia cinética do vapor. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar uma alternativa para redução do consumo de energia elétrica de uma 

planta produtora de formaldeído, considerando a instalação de uma turbina a vapor, a 

qual gera energia elétrica através do uso de vapor superaquecido excedente e avaliar o 

retorno do investimento.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o consumo energético real da unidade produtora de formaldeído; 

 Determinar a melhor configuração do sistema gerador de vapor; 

 Utilizar o protocolo internacional de medição e verificação de performance 

(PIMVP) e avaliar a opção de estudo; 

 Utilizar um índice de análise de eficiência para determinar a variação de consumo 

da planta com a instalação do equipamento; 

 Estimar o retorno do investimento e especificar a melhor turbina a ser adquirida. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A unidade em questão, localizada em Araucária – PR, dispõe de uma quantidade 

excedente de vapor superaquecido proveniente da exotermia da reação de oxidação do 

metanol para a produção do formol. Portanto, foi observada a possibilidade de utilização 

deste vapor para a geração de energia elétrica sem causar nenhum dano a capacidade 

produtiva dos demais consumidores de vapor, a fim de reduzir a compra de energia 

elétrica da concessionária COPEL. O vapor saturado de saída da turbina será 

direcionado para um chiller a absorção para recuperação de calor. 

A utilização do PIMVP se dá pela necessidade de padronização do procedimento 

para verificar a consecução e transparência dos objetivos e estudos realizados. A 

avaliação através do índice de verificação da eficiência se faz necessária pois é de fácil 

entendimento e efetivo para a avaliação da redução teórica de consumo da energia. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O capítulo um apresenta o contexto do trabalho, com um breve resumo do 

cenário energético brasileiro e as dificuldades de provisionamento de energia elétrica 

devido a bandeiras tarifárias e variações no preço da energia. Introduz a oportunidade de 

melhoria do processo industrial, os objetivos gerais e específicos são apresentados para 

demonstrar as etapas futuras realizadas.  

O capítulo dois apresenta a fundamentação teórica para a evolução da 

dissertação, abordando os ciclos termodinâmicos envolvidos, equipamentos e processo 

de produção de formaldeído, com a apresentação de técnica pertinente e equações 

usualmente utilizadas. 

No capítulo três os trabalhos correlatos ao estudo são apresentados, com os mais 

atuais estudos relacionando o EROI e suas vertentes, sejam eles voltados a indústria ou 

ao equipamento de geração de energia propriamente dito. Além de avaliações de 

eficiência energética em turbinas a vapor com modelagens computacionais  

No capítulo quatro, a metodologia é apresentada mais detalhadamente com os 

passos indicados para se alcançar os objetivos do projeto. 

No capítulo cinco, um estudo de caso com aplicação industrial é abordado 

levando em conta a metodologia apresentada. 

No capítulo seis, são apresentados os resultados, uma breve discussão da 

análise do projeto e indicações para novos possíveis trabalhos que possam ser 

executados no futuro. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentadas as aplicações dos ciclos termodinâmicos 

referentes às turbinas a vapor, envolvidos no processo de conversão de energia térmica 

em energia mecânica. Tecnologias disponíveis e métodos para escolha do equipamento 

serão revisados. Em função da aplicação, é indicado um breve histórico da tecnologia 

envolvendo a produção de formaldeído e suas mudanças ao longo dos anos. 

 

2.1 CICLOS TERMODINÂMICOS 

 

2.1.1 CICLO DE NICOLAS LÉONARD SADI CARNOT  

O modelo termodinâmico mais utilizado sob regime de ideal é o modelo de Nicolas 

Léonard Sadi Carnot, que apresenta o funcionamento de uma máquina térmica com o 

máximo de rendimento possível. O modelo fora inicialmente elaborado para o trabalho 

executado sobre um cilindro-pistão, Moran et al. (2013) e Van Ness (2007) apresentam 

a fundamentação básica para um ciclo de Carnot executado por água em regime 

permanente através de uma série de equipamentos interligados que tem características 

semelhantes a uma instalação geradora de energia elétrica através da FIGURA 3. 

 

FIGURA 3 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO CICLO DE CARNOT 

 

Fonte: Adaptado de: VAN NESS, H.C. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, 2007. 

 

WBomba 

QFria 

QQuente 

3 

1 
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2

4 
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Em ambos trabalhos se encontra basicamente o mesmo conjunto de 

equipamentos. O ciclo consiste em quatro processos internamente reversíveis em série: 

dois processos isotérmicos alternados com dois processos adiabáticos. 

 

Tal que: 

QQuente é o fluxo de calor para a fonte quente, normalmente utilizada para 

evaporação do condensado; 

QFria é o fluxo de calor para uma fonte fria, normalmente utilizada para a 

condensação do excedente de vapor da turbina; 

WBomba é o trabalho realizado pela bomba para elevação da pressão do 

condensador; 

WTurbina é o trabalho gerado pela turbina em consequência da redução de pressão e 

aumento do volume especifico do vapor, que aciona o eixo motriz do equipamento. 

 

Na FIGURA 4 observamos as curvas de operação do ciclo de Carnot 

relacionando a pressão do fluido (bar) e seu volume (m³) em cada etapa. A adição e 

remoção de calor nas etapas 1 para 2 e 3 para 4 ocorrem respectivamente a temperatura 

(ºC) constante. Isso ocorre devido a curva de aquecimento de uma substância pura, como 

água em aplicações industriais.  

 

FIGURA 4 - CURVA DE OPERAÇÃO DO CICLO DE CARNOT. 
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Fonte: Do Autor 

A FIGURA 5 apresenta temperaturas constantes de mudança de fase da 

substancia pura, neste caso a água, a uma pressão atmosférica de 1 bar g. 

 

FIGURA 5 - CURVA DE AQUECIMENTO DA ÁGUA 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Onde os pontos são: 

A – Aquecimento do gelo até temperatura de fusão; 

B – Fusão do gelo a 0 ºC; 

C – Aquecimento do líquido até temperatura de vaporização; 

D – Vaporização da água líquida a 100 ºC; 

E – Aquecimento do vapor. 

 

As etapas 1 para 2 e 3 para 4 do ciclo estão relacionadas ao ponto D, onde a 

água se vaporiza e condensa a uma temperatura constante quanto em pressão 

constante. 

Já a FIGURA 6 apresenta o diagrama de título constante para a água pura em 

função da temperatura e entropia. Os pontos em cima da curva a esquerda de seu ápice 

apresentam temperatura e entropia relacionados com a de liquido saturado, já para a 
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direita, relacionando-os para vapor saturado. A partir deste diagrama podemos verificar 

as variações ocorridas com cada etapa do ciclo proposto. 

 

FIGURA 6 - DIAGRAMA TEMPERATURA VERSUS ENTROPIA DA ÁGUA 

 

Fonte: Adaptado de: Van Ness, H.C. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, 2007. 
 

As etapas apresentadas nas FIGURA 3, FIGURA 4 e FIGURA 6 são melhores 

explicadas de acordo com e Smith et al. (2007): 

 

 Etapa 1 para 2: 

Expansão Isotérmica. No ponto 1, o fluido apresenta determinado volume, que 

através do recebimento de calor externo, este se expande à temperatura constante 

a um volume maior que o primeiro até o ponto 2. A variação da energia interna é 

igual a zero. Na prática isto ocorre dentro da caldeira, que impele energia na água 

saturada para evaporá-la, ponto “D” da FIGURA 5. A entropia no sistema aumenta 

devido a transferencia de entropia associada. 

 

 Etapa 2 para 3: 

Expansão Adiabáticas / Isentrópica: No ponto 2, o fluido que perde temperatura, 

porém não troca calor com o meio, aumentando seu volume para chegar ao ponto 
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3. Na prática isto ocorre no interior da turbina, contudo com uma perda de energia 

para aquecimento do equipamento. Neste ponto é gerado o trabalho que resultará 

no movimento mecânico do equipamento. O fluido de saída é uma mistura de 

líquido e vapor saturado. 

 

 Etapa 3 para 4:  

Compressão Isotérmica: A partir do ponto 3 o volume do fluido diminui e a pressão 

tende a aumentar. Para isto o fluido deve dissipar seu calor ao meio para chegar 

ao ponto 4 a uma temperatura constante, ponto “D” da FIGURA 5. Isto ocorre no 

condensador de vapor, que opera normalmente com água das torres de 

resfriamento para condensar o vapor a fim de prepara-lo para o novo início do 

processo, rejeitando o calor não consumido. Note que aqui estarão as variações 

das turbinas de condensação e extração, mais detalhadas posteriormente. 

  

 Etapa 4 para 1:  

Compressão Adiabática / Isentrópica: Na direção do ponto 4 ao ponto 1, o volume 

do fluido volta a diminuir, porém com consideravel aumento de pressão. Para que 

isso ocorra, a temperatura deve aumentar, ocorrendo a adição de trabalho através 

das bombas pressurizadoras de recalque da caldeira, este é outro ponto de perda 

de calor que contabiliza negativamente para a não idealidade do ciclo. 

 

O ciclo de Carnot indica as diretrizes para rendimento máximo. Este rendimento 

depende somente das temperaturas das fontes quentes (Caldeira) e fria (Condensador) 

e não leva em consideração o fluido utilizado. Basicamente o rendimento de uma 

máquina térmica de Carnot pode ser verificado através da equação: 

 

 
ɳ = 1 −  

𝑇  

𝑇
 

1 

Tal que: 

ɳ corresponde à eficiência a ser medida em %; 

TFria e TQuente correspondem às temperaturas expressas em Kelvin. 
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O rendimento apresentado por Van Ness (2007) também pode ser determinado por: 

 

 
ɳ =  

𝑊 −  𝑊  

𝑄  
 

2 

Sendo que: 

ɳ corresponde à eficiência a ser medida em %; 

WTurbina corresponde ao trabalho retirado do sistema através da turbina, em kJ/kg.h; 

WBomba corresponde ao trabalho inserido do sistema através da bomba de 

condensado, em kJ/kg/h; 

QQuente corresponde à taxa de transferência de calor da fonte quente de energia para 

o fluido de trabaho por unidade de massa, em kJ/kg.h. 

Van Ness (2007), comenta sobre as dificuldades tecnológicas nas operações dos 

equipamentos nas etapas 2 para 3 e da 4 para a 1 do ciclo de Carnot, uma vez que o 

modelo é dado como um ciclo reversível e é um padrão de comparação.  Em grande 

escala, os equipamentos responsáveis por estas mudanças são mecanicamente 

complexos. As dificuldades conceituais estão presentes nestes pontos: 

 

 Etapas 4 para 1 – No bombeamento de entrada na caldeira, existe a necessidade 

de fluxo de uma mistura monofásica, somente líquido, pois, a mecânica dos fluidos 

mostra que o bombeamento de uma mistura bifásica nesta condição é ineficiente 

no sentido da conversão hidromecânica. 

 

 Etapas 2 para 3 – Na expansão da turbina, é observado o aumento de título de 

vapor, o que ocasiona degradação mecânica nos rotores da turbina, uma vez que 

o condensado atinge velocidades próximas a 100 m/s em algumas aplicações. 

 

Por essas razões o modelo alternativo ao ciclo de Carnot, o ciclo de Rankine se 

apresenta mais usual para máquinas térmicas. 
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2.1.2 CICLO DE WILLIAM JOHN MACQUORN RANKINE   

 

A partir do modelo de Carnot ideal, é possível chegar no modelo real de Rankine, 

conceitual mais utilizado pelas unidades de cogeração para modelar o comportamento 

termodinâmico do processo de conversão de calor em trabalho mecânico de acordo com 

Arnao (2007). Este difere do ciclo de Carnot principalmente na nas etapas 4 para 1 e 2 

para 3 conforme apresentado na FIGURA 7. 

 

FIGURA 7 - DIAGRAMA DO CICLO DE RANKINE – TEMPERATURA VERSUS ENTROPIA 

 

Fonte: Adaptado de: VAN NESS, H.C. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, 2007. 
 

Semelhante ao modelo de Carnot, Rankine opera com o mesmo diagrama de 

título constante, porém operando de forma diferenciada e evitando as operações de 

transferência e remoção de trabalho em misturas bifásicas, com o objetivo de maior 

eficiência do conjunto e menores possibilidades de quebras de equipamentos. Moran et 

al. (2013) apresentam as principais variações em cada etapa apresentada na FIGURA 7 

para a operação deste ciclo: 

 

 Etapa 1 para 2: Absorção de calor a pressão constante. 

O liquido sub-resfriado sofre um leve aquecimento e se torna líquido saturado no 

ponto 1.1. Enviado a caldeira a fim de receber calor até seu ponto de saturação 

1.2 e, posterior superaquecimento do vapor até um valor superior a sua 

temperatura de saturação, ponto 2. O vapor superaquecido apresenta temperatura 
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mais alta, assim uma eficiência térmica melhor. Desta maneira, o 

superaquecimento tende a minorar o problema do baixo título de vapor na saída 

da turbina. Com uma aplicação adequada, é possível a exaustão de vapor 

saturado, ou até mesmo superaquecido na saída da turbina. 

 

 Etapa 2 para 3: Expansão isentrópica, adiabática e reversível. 

Operação de extração de condensado saturado da turbina. Neste ponto o maior 

grau de superaquecimento da etapa anterior, ponto 2,  faz com que a redução 

isentrópica gere a menor quantidade de condensado possível para o ciclo 

disponável. Assim aumentando o tempo de vida da turbina. 

 

 Etapa 3 para 4: Extração de calor. 

Extração total de calor da expedição da turbina a fim de tornar todo o fluido 

condensado e pronto para retorno ao bombeamento inicial. 

 

 Etapa 4 para 1: Bombeamento abiabático e isentrópico. 

Faz com que o condensado sub-resfriado no ponto 4 seja comprimido a pressão 

de operação da caldeira no ponto 1 

 

Muitas vezes existe a utilização de mais de uma fonte de energia a fim de se 

aumentar o rendimento total da máquina. Máquinas térmicas podem operar 

sequencialmente com uma série de estágios a vapor e, posteriormente com estágios 

queimando gases para melhorar seu rendimento e diminuir possibilidade de quebra, 

reaquecendo o condensado da primeira saída para reaproveitá-lo em uma segunda 

passagem pelo equipamento. 

 

2.2 SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM TURBINA A VAPOR 

 

De acordo com Turton (1995), turbinas a vapor são basicamente máquinas que 

convertem energia térmica em energia mecânica através de um elemento rotativo provido 

de pás. Em virtude da sua facilidade de operação, disponibilidade de fluidos em 
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movimentos e baixa manutenção efetiva, as turbinas geradoras de energia elétrica são 

utilizadas a fim de economizar os custos fixos com energia elétrica. 

Dulau; Bica (2014) indicam que turbinas convertem energia armazenada em 

vapor com alta temperatura e alta pressão em energia elétrica através de um gerador. 

Cada seção da turbina consiste em um conjunto de lâmina rotativas ligadas a um rotor 

que transfere a energia até o gerador e um conjunto de palhetas estacionárias que 

aceleram o vapor e o direcionam para aumentar a eficiência do equipamento. 

Block; Singh (1996) indicam que as modernas turbinas de vapor são capazes de 

adicionar eficiência a planta, permitindo que o vapor em movimento se expanda através 

de uma série de pás, impelindo força sobre elas, promovendo força motriz no eixo e, 

mesmo assim, posteriormente utilizadas nos demais processos de aquecimento e 

recuperação de calor. Basicamente os equipamentos que compõem o sistema de 

geração de energia, considerados por Moran et al. (2013) são: 

 

2.2.1 TURBINA A VAPOR 

O vapor proveniente da caldeira em 2, tendo sua pressão e temperatura 

elevadas, é expandido através da turbina para produzir trabalho e então é 

descarregado no condensador em 3. A operação de um ciclo Rankine, 

desprezando a sua perda de calor com as vizinhanças, tem seu balanço de 

massa e energia escrito da seguinte forma por Moran et al. (2013): 

 

 𝑊 ̇

�̇�
= ℎ − ℎ  

3 

 

Tal que: 

ẆTurbina  corresponde a taxa que o trabalho que é gerado na turbina, em kJ/h; 

ṁ corresponde vazão massica do fluido de trabalho que passa através da turbina, 

em kg/h; 

h2 e h3 correspondem à entalpias nos pontos mencionados na FIGURA 3, em 

kJ/kg. 
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Block; Singh (1996) e Rolf Kehlhofer (1991) demonstram as principais diferenças 

que são encontradas no momento da escolha de turbinas.  Em resumo, estas se diferem 

em turbinas de reação e turbinas de impulso, com extração ou condensação de vapor, 

de modo que são possíveis os arranjos: 

 Turbinas de contrapressão por reação; 

 Turbinas de contrapressão por impulso; 

 Turbinas de extração por reação; 

 Turbinas de extração por impulso. 

 

2.2.1.1  TURBINAS DE REAÇÃO 

Nas turbinas de reação, os fluidos impelidos se expandem axialmente no 

decorrer da turbina, geralmente por conta de uma reação de combustão ou expansão do 

vapor por perda de pressão, gerando força tanto nas pás estacionárias quanto nas pás 

rotativas. As pás rotativas são designadas para transformar essa energia em rotação do 

eixo e as pás estacionárias servem para melhor direcionar o fluido expandido contra as 

rotativas. 

Para se operar eficientemente uma turbina de reação, esta deve conter as 

menores folgas possíveis entre as paredes e as partes móveis. Normalmente turbinas de 

reação requerem um pistão de balanço, devido a grandes cargas que podem ser geradas 

em determinadas partes do processo de expansão dos gases. Este pistão garante a 

centralização do eixo evitando a colisão das partes móveis com o interno da turbina. 

Este equipamento surgiu somente um ano após sua predecessora. Em 1884 a 

C.A. Parson iniciou a fabricação de turbinas de reação para utilização como propulsores 

mecânicos, utilizadas para fornecer energia para bombas e compressores. 

Turbinas de reação operam satisfatoriamente por décadas de acordo com Block; 

Singh (1996). É comum encontrar máquinas deste modelo dentre as maiores do mundo 

gerando energia. Um bom exemplo é a turbina de 50 MW utilizada para alimentar 

combustível em outra turbina de 1.350MW da Asea Brown-Boveri, gerando energia 

elétrica nos Estados Unidos desde 1973. No final dos anos 70, turbinas de 100 MW foram 

postas em serviço em Skikda, na Argélia. 

 



    18 

 

2.2.1.2 TURBINA DE IMPULSO 

Block; Singh (1996) indicam que as turbinas de impulso apresentam injeção do 

fluido de movimentação de maneira radial ao eixo de rotação. Como a queda de pressão 

acontece nos bocais de entrada, são possíveis folgas maiores entre as partes rotativas e 

móveis. O pistão de balanço, dependendo da aplicação, não se faz necessários. Essas 

peculiaridades fazem com que este tipo de turbina tenha uma operação mais robusta e 

durável, sendo a líder das aplicações em usinas hidrelétricas atualmente. 

Sua primeira aparição foi em 1883, quando o engenheiro suíço Gustaf De Laval 

apresentou sua máquina térmica para pequenas vazões. 

 

2.2.1.3  TURBINAS DE EXTRAÇÃO 

Uma turbina de extração é a turbina que apresenta maior simplicidade, não é 

encontrada em sua saída um equipamento que condense todo o vapor e recupere 

energia. É comum a retirada de vapor ainda de estágios intermediários do equipamento, 

pois muitas vezes esta é utilizada em processos industriais que requerem diferentes 

temperaturas de vapor para aquecimento do processo. A condição do vapor de saída da 

turbina está ligada diretamente a condição inicial de vapor sendo injetada no 

equipamento. A produção de energia elétrica por este tipo de máquina térmica é limitada 

a disponibilidade de vapor operacional ao processo. 

 

2.2.1.4  TURBINAS DE CONTRAPRESSÃO 

Uma turbina de contrapressão apresenta logo após sua saída, um condensador 

capaz de trocar todo o calor remanescente do processo de geração de força motriz da 

turbina, condensando em sua totalidade o vapor de saída. Esta condensação faz com 

que o vapor mude de fase, de vapor saturado para líquido saturado, mudando também o 

seu volume específico. Com esta redução brusca de volume, tem-se um efeito de vácuo 

na saída da turbina. Como a turbina é uma máquina essencialmente volumétrica, esta 

pressão negativa auxilia a fluidez do vapor dentre os estágios com um efeito de succionar 

mais vapor a ser transpassado pelo equipamento. 
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Estas máquinas são comumente utilizadas em sistemas de geração de energia, 

uma vez que apresentam maior flexibilidade por conta das variações de vazão de vapor 

que podem sofrer, e sua capacidade de condensar mais ou menos vapor na sua saída. 

Thigulla (2014) indica que baseado em princípios fundamentais de design, 

turbinas de reação tendem a ser de 1 a 2% mais eficientes que turbinas de impulso. Esta 

eficiência resulta em um aumento de receita na casa de 10% no primeiro ano de operação 

e, próximos a 60% assumindo tempos de vida de 15 anos do equipamento. 

 

2.2.1.5  VÁLVULAS DE ABERTURA 

Com o decorrer dos anos, a evolução tecnológica proporcionou um maior 

controle de uma turbina. Historicamente turbinas eram concebidas com somente uma 

válvula para controle de vapor a ser direcionado ao equipamento. Hoje pode-se encontrar 

no mercado dois principais tipos de injeção de vapor em turbinas de impulso, válvula 

simples ou multiválvulas, as diferenças entre as duas tecnologias são: 

 

 Válvulas simples: São comumente utilizadas em pequenas turbinas, justificadas 

quando a economia no investimento é necessária. Quando se usa uma válvula 

única para se regular a entrada de energia, esta normalmente é operada 

manualmente, uma vez que são instaladas em turbinas de pequeno porte e com 

fluxo constante de vapor, não necessitando de atuações para controle de geração 

de energia. 

 

 Multiválvulas: São normalmente utilizadas quando existe uma necessidade de 

queda de pressão constante, mesmo com pequenas quantidades de vapor. O 

principal ganho na aquisição de um equipamento multiválvulas é a possibilidade 

de se ter sempre uma velocidade de impelimento alto do vapor dentro das pás da 

turbina com variações na quantidade de vapor. O cabeçote de válvula automático 

sempre irá liberar a abertura da próxima válvula de injeção somente quando uma 

maior quantidade de vapor estiver disponível, e todas as válvulas de estágios 

anteriores estiverem completamente abertas. Este tipo de controle é normalmente 

utilizado em unidades cujo range da quantidade, pressão e volume de vapor são 
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variáveis durante o dia. Este equipamento fora desenvolvido no final da década de 

80, e hoje opera sempre com um controlador lógico programável para otimizar o 

controle de fluido na turbina. 

 

2.2.1.6  CLASSES DE TURBINAS 

Conforme Block; Singh (1996), a última classificação para utilização de materiais 

de fabricação de turbina estão relacionadas à disponibilidade de vapor e combustíveis. 

As turbinas são comumente distribuídas em classes de trabalho conforme a pressão e 

temperatura de trabalho. Estas informações também delimitam quais são os principais 

materiais a serem fabricados, suas principais peças, a carcaça, o eixo e as pás. A 

TABELA 3 apresenta as classes de trabalho e condições limites para turbinas a vapor. 

 

TABELA 3 – CLASSES DE TRABALHO – TURBINAS DE VAPOR  

Classe Material 
Temperatura Pressão 

ºC bar 

I Ferro Fundido 260 17,2 

II Aço 343 48,3 

III Aço 399 48,3 

IV Aço Inox 399 62 

V Aço Alloy 440 62 

VI Aço Cromo-Molibdênio 482 62 
 

Fonte: Steam Turbine - Design, Application and re-rating. 
 

2.2.2 CONDENSADOR 

No condensador, de acordo com Cengel; Boles (2002), existe transferência de 

calor do vapor restante de 2 para a água de arrefecimento. O vapor é condensado 

e a temperatura da água de arrefecimento aumenta. Este condensado é 

direcionado para a sua saída em 4. Em regime estacionário o balanço de energia 

neste volume de controle é dado por: 

 𝑄 ̇

�̇�
= ℎ − ℎ  

4 

Sendo que: 
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QFria é a taxa na qual a energia é transferida por calor do fluido de trabalho para a 

água de arrefecimento, em kJ/h; 

ṁ corresponde vazão massica do fluido de trabalho que passa através da caldeira, 

em kg/h; 

h3 e h4 são as entalpias nos pontos mencionados na FIGURA 3, em kJ/kg. 

 

2.2.3 BOMBA DE CONDENSADO 

Moran et al. (2013) assumem o líquido condensado proveniente do condensador 

em 4 e sendo bombeado para a caldeira em 1 com uma pressão superior à de 

entrada através de uma bomba, este equipamento é o responsável por impelir 

trabalho ao sistema. Um volume de controle, admitindo que não exista nenhuma 

perda de calor para seu entorno, apresenta a sua equação principal de 

funcionamento dada por: 

 𝑊 ̇

�̇�
= ℎ − ℎ  

5 

Tal que: 

ẆBomba é a potencia de entrada da bomba, em kJ/h; 

ṁ corresponde vazão massica do fluido de trabalho que passa através da bomba, 

em kg/h; 

h1 e h4 são as entalpias nos pontos mencionados na FIGURA 3, em kJ/kg. 

2.2.4 GERADOR DE VAPOR 

O fluido de trabalho que finaliza o ciclo como líquido que deixa a bomba em 1, é 

nomeado de água de alimentação da caldeira. Este é aquecido até sua 

evaporação, saturação e superaquecimento. Moran et al. (2013) indicam que o 

volume de controle deste equipamento, tem sua fórmula dada por: 

 𝑄 ̇

�̇�
= ℎ − ℎ  

6 

Tal que: 
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QQuente é a taxa de transferência de calor da fonte de energia para o fluido de 

trabaho, em kJ/h; 

ṁ corresponde vazão mássica do fluido de trabalho que passa através da caldeira, 

em kg/h; 

h1 e h2 são as entalpias nos pontos mencionados na FIGURA 3, em kJ/kg. 

Por muitas vezes, a energia disponível de ser absorvida pelo condensado na 

caldeira é superior a necessidade de vapor de somente uma turbina, por este motivo, são 

normais retornos de condensado para reaquecimento, evaporação e reutilização em 

turbinas de menor tamanho. 

 

Equipamentos auxiliares necessários para o processo são: 

 Caixa de redução: Dependendo da configuração, é utilizada para adequar a 

velocidade de rotação da turbina com a velocidade máxima do gerador de energia; 

 Gerador de energia: Responsável pela geração de energia elétrica através da 

rotação de seu eixo mecânico; 

 Sistema conversor de potência: Adequa a energia gerada pelo gerador a fim de 

ser utilizada no sistema elétrico vigente na unidade; 

 Torre de resfriamento: Responsável pela troca térmica do calor retirado do vapor 

e dissipação no meio. 

Usualmente é verificada a instalação deste conjunto de equipamentos em 

complexos químicos e petroquímicos quando a disponibilidade de vapor é maior. 

Dependendo do porte e necessidade, o sistema de geração é primordial ao processo, 

pois devido ao custo total, é instalado sem uma unidade reserva ou outro equipamento 

que possa suprir a sua falta por um curto período de tempo. Portanto, a necessidade do 

dimensionamento correto frente as variáveis de processo, ajudam a minimizar os custos 

com tempos de paradas e utilizações de materiais de manutenção sem a devida 

necessidade.  
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Outros critérios para escolha também devem ser levados em consideração como: 

 

2.2.5 REAQUECIMENTO 

Com a necessidade de aumento de eficiência, no decorrer da década de 70 foi 

implementada a utilização de turbinas em série para reaproveitamento do calor gerado 

pela caldeira. Muitas vezes é possível retornar com o condensado que passou por uma 

primeira turbina, este nomeado de condensado de primeiro passe, a fim de evaporá-lo e 

reaquece-lo novamente a fim de ser utilizado em uma segunda caldeira de menor pressão 

e vazão. Hubka; Skolnik (2013) apresentam um trabalho de simulação computacional que 

apresenta um algoritmo para uma turbina que opera simultaneamente com vapor inicial 

de entrada e uma seção de vapor reaquecido que fora rejeitado de um primeiro passe e 

foi retornado a caldeira para reaquecimento. Seu trabalho apresenta a modelagem 

computacional e a construção usual do equipamento. A utilização em série do 

reaquecimento do fluido altera o ciclo de Rankine da FIGURA 7 na etapa 2 para 3, 

gerando um gráfico de acordo com a FIGURA 8.  

 

FIGURA 8 - CICLO DE RANKINE COM REAQUECIMENTO 

 

Fonte: Adaptado de Princípios da Termodinâmica, Moran et al. (2013) 
 

Moran et al. (2013) indicam que através do reaquecimento, uma planta geradora 

pode aumentar ainda mais a sua eficiência com a utilização de caldeiras de maiores 

pressões e consequentemente maiores temperaturas de vapor. No ciclo com 

reaquecimento mostrado na figura 8, o vapor não se expande até a pressão do 
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condensador em um único estágio. Estes se expandem isentropicamente uma primeira 

turbina até um valor de pressão entre as pressões da caldeira e do condensador (Etapa 

2 para 2.1). O vapor então é reaquecido na caldeira, (Etapa 2.1 para 2.2) e, é direcionado 

a segunda turbina que realiza a segunda expansão isentrópica (Etapa 2.2 para 3).  

Muitas vezes o título do vapor na saída da segunda turbina é reduzido em 

comparação ao ciclo sem superaquecimento. Isto pode auxiliar na redução da 

manutenção nas rodas motrizes mais ao final da turbina, por conta de gotas de 

condensado que não se formam no decorrer do equipamento e se chocam em 

velocidades supersônicas na saída, desbalanceando-as e gerando ruídos na máquina 

como um todo. 

 

2.2.6 PLANTAS SUPERCRÍTICAS  

Temperaturas de vapor geram restrições de metalurgia impostos pelos materiais 

utilizados para a confecção da máquina. Altas pressões de geração de vapor também 

requerem tubulações que consigam suportar grandes tensões a temperaturas elevadas. 

Moran et al. (2013) afirmam que o desenvolvimento tecnológico tem gradualmente 

elevado estes limites, aumentando cada vez mais a eficiência do processo e reduzindo o 

consumo de combustível. A FIGURA 9 mostra um ciclo Rankine simples, sem 

reaquecimento, porém o processo de geração de vapor, etapa 1 para 2, não utiliza um 

gerador de vapor convencional onde o condensado borbulha por tubos gerando vapor. 

Em vez disso a água é continuamente aquecida sem este borbulhamento acima da fase 

de saturação. 

FIGURA 9 - CICLO DE RANKINE SUPERCRITICO. 

 

Fonte: Adaptado de Princípios da Termodinâmica, Moran et al. (2013) 
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Este progresso possibilita a operação de maquinas térmicas com pressões 

superiores a 22,1 MPa (225,3 Kgf/cm²), pressão crítica da água. 

Moran et al. (2013), indicam que atualmente plantas de potência supercrítica 

operam continuamente às pressões próximas a 30 MPa (305,9 Kgf/cm²) e 600ºC, 

permitindo eficiências térmicas de até 47% no ciclo total. Novas superligas, resistentes a 

elevadas temperaturas e altas pressões se tornam comercialmente viáveis, com valores 

de até 35 MPa (356,9 Kgf/cm²) e 750ºC, com eficiências teóricas de 50%.  

Enquanto os custos destas instalações são superiores as unidades normais, o 

consumo de combustível é significativamente inferior. Estas plantas apresentam melhor 

eficiência, consomem menos combustível, geram menos dióxido de carbono e outros 

gases residuais de queima do carvão pulverizado com o ar. 

 

2.2.7 SISTEMAS DE SELAGEM DE VAPOR 

Block; Singh (1996), indicam que os sistemas de selagem do vapor dentre as 

partes estacionarias e rotacionais das turbinas vêm evoluindo significativamente no 

decorrer dos anos. Anéis de carbono são normalmente os mais comuns métodos de 

interromper o vazamento indevido em turbinas de até 1.500 kW. Desenvolvimentos desde 

os anos 80 estão fazendo com que cada vez mais melhorias dos pontos de selagens 

sejam executadas a fim de se aumentar a eficiência do equipamento e reduzir os custos 

de manutenção. 

 

2.3 PRODUÇÃO DE FORMALDEÍDO 

Moreira (2012) relembra que em 1859 foi descoberto o formaldeído por 

A.Butlerov, quando ele sentiu o odor característico na solução resultante da hidrólise do 

acetato de metila (C3H6O2) . Hofmann, em 1867, desenvolveu um método que se constitui 

em um dos principais modelos de obtenção de formaldeído através da passagem de 

vapor de metanol e ar sobre uma espiral de platina quente.  

Atualmente são considerados dois processos industriais principais para a 

produção de formaldeído: por oxidação do metanol na presença do catalisador de ferro-

molibdênio, e outro, por desidrogenação através de um catalisador de prata para sua 

produção na forma gasosa e ausente de água conforme indicado por Coelho (2009). O 
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processo que utiliza o catalisador de ferro-molibdênio é o mais utilizado quando 

comparado com o processo da prata, por apresentar vantagens relacionadas 

principalmente a uma temperatura inferior de reação e melhor rendimento. Mesmo com 

uma temperatura inferior de reação, esta temperatura ainda se dá próximo a 300 º C, 

uma vez que a reação é extremamente exotérmica. Para a manutenção da temperatura 

do reator, uma serpentina de resfriamento é instalada no interior do reator para 

resfriamento e, consequente geração de vapor superaquecido. 

 

2.4 ÍNDICE EROI DE AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O índice EROI, Energy Returned On (energy) Invested, é utilizado principalmente 

em avaliações energéticas, onde pode ser considerada a divisão da energia inserida pela 

energia final disponível do processo. Hall et al. (2014) indicam que a energia final 

disponível é dada pela subtração das perdas ocasionadas no processo da energia 

inserida. Estas perdas determinam a energia gasta para a transformação da matéria 

prima a fim de se chegar a determinado produto com maior valor agregado. Este é 

calculado pela relação entre a saída e a entrada de energia de um mesmo processo. Esta 

quantificação numérica pode prover os benefícios de se obter determinada quantidade 

de energia em relação a energia gasta. É dada pela equação: 

 

 EROI = E inserida / E final disponível 7 

   

 EROI = E inserida / (E Inserida + E Recuperada - E Perdida)  

 

Tal que: 

E inserida é a energia inserida no processo para se obter o produto; 

E final disponível é a energia disponível para ser utilizada após a transformação exigida 

no processo. Esta energia se dá pela soma das fontes de energia inserida e recuperada, 

subtraída de todas as perdas.  

Em um processo com um valor de EROI < 1.0, este é indicado como uma “fonte 

de energia”, já que é retirada mais energia que inserida no sistema. Quanto mais distante 

de 1 o valor encontrado for, mais gerador de energia o sistema se apresenta. 
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Já em um processo com o valor de EROI > 1.0, este é indicado como “dissipador 

de energia”, uma vez que é inserida mais energia que retirada do sistema. Quanto mais 

distante de 1 o valor encontrado for, mais consumidor de energia o sistema se apresenta. 

Em um processo idealizado que apresente o índice igual a 1, não existe variação de 

energia. 

Esta simples avaliação de consumo versus disponibilidade final de energia que 

pode ser ainda utilizada, abre caminho para avaliações de viabilidade técnica para as 

demais diversas áreas, sendo a indústria de petróleo e gás a que mais aplica este 

método. 

Murphy et al. (2011) indicam um método para definição de estudo de um índice 

EROI, sendo: 

 

 Passo 1: Delimite os objetivos - O primeiro passo para uma avaliação é a 

delimitação clara dos objetivos a serem analisados. Isto permite ao leitor gerar o 

senso de escala da análise assim como similar outros objetivos relacionados no 

contexto. 

 Passo 2: Criar um diagrama de fluxo para identificar os limites do estudo a fim de 

se desenhar as entradas e saídas de energia relacionadas. 

 Passo 3: Identificar todas as entradas e saídas de energia e seus limites de 

verificação - Uma vez que o diagrama esteja completo, este deve conter todos os 

fluxos de energia, definido por setas conectando dois símbolos legendados, com 

a indicação de entrada ou saída de energia, direta ou indireta.  

 Passo 4: Identificar os dados necessários para o cálculo do índice - Com os três 

passos anteriores completos, o analista deve identificar e levantar dados 

suficientes para executar o cálculo do índice. 

 Passo 5: Ajuste dos dados - Toda a entrada e saída de energia deve ser ajustada 

para uma unidade equivalente. O índice EROI por ser adimensional, requer que 

todos os dados estejam em uma mesma unidade. 

 Passo 6: Cálculo do EROI - Está é a etapa em que todas as unidades de energia 

são agregadas e o EROI é calculado. O analista pode comparar este valor com 
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outros a fim de se indicar alternativas ou mudanças verificadas e tornar assim um 

índice de útil informação. 

 

2.5 INDICADORES DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

Para a seção de análise financeira, é necessário a revisão de alguns 

fundamentos da matemática financeira como TMA, VPL, TIR e Pay back. 

 

2.5.1 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

Zotes et al. (2013) apresentam a taxa mínima de atratividade (TMA) como a 

melhor taxa com o menor grau possível de risco, disponível para se aplicar o capital com 

retorno garantido. Este é o menor índice que viabiliza o projeto, pois para qualquer valor 

abaixo deste, será mais garantida a aplicação em fundos de juros que não apresentem 

este risco. Para se estabelecer um valor inicial da TMA, pode-se utilizar a taxa de juros 

corrente do mercado no momento do aporte financeiro. No momento do estudo financeiro 

do projeto, esta deve ser levada em consideração para cálculo do valor presente líquido 

(VLP) e Pay back descontado.  

 

2.5.2 VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

Silva; Fontes (2005) apontam que o valor presente líquido (VPL) de um projeto 

pode ser definido como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a 

ele associado. De acordo com Zotes et al. (2013) o VPL se apresenta como a avaliação 

mais realizada e de fácil visualização dos valores de um fluxo de caixa indicados na data 

zero do projeto. Indica que o aporte financeiro no projeto recupera o investimento inicial 

realizado, retorna rendimento caso este tivesse sido aplicado a uma TMA e, ainda retorna 

algum investimento. 

Por definição, a equação 8 indica o método de aplicação: 

 

 
𝑉𝑃𝐿 =  −𝐹𝐶 +

𝐹𝐶

(1 + 𝑇𝑀𝐴)
 

8 

Tal que: 
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FC representa o valor do fluxo de caixa em cada período, do tempo zero até o 

tempo j; 

j representa o horizonte de planejamento adotado, usualmente indicado em 

meses entre o início do projeto e o período de sua conclusão; 

TMA é a taxa mínima de atratividade no período. 

Por definição, um valor de VPL >0 indica viabilidade econômica do projeto. 

 

2.5.3 TAXA INTERNA DE RETORNO 

Brito (2011) indica que a taxa interna de retorno (TIR), é o valor da taxa que torna 

o VLP calculado na fórmula 8 igual a zero, sendo um dos principais métodos de análises 

de investimentos uma vez que também pode ser utilizado para conhecer a taxa de juros 

de empréstimos. 

 Quando a TIR > TMA, é indicador de que existe maior ganho investindo-se a verba 

maior do que na TMA. 

 Quando a TIR < TMA o projeto se torna inviável. 

Quando a TIR se apresenta muito próxima a TMA, uma indicação de risco alto é 

encontrada, uma vez que mudanças financeiras ou qualquer variação não prevista no 

projeto pode mudar de viável para inviável. Quando a TIR se tornar inferior a TMA, na 

FIGURA 10, verifica-se a margem de risco entre as duas taxas. 

 

FIGURA 10 - SENSIBILIDADE VALOR PRESENTE LÍQUIDO VS TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 

 
 Fonte: Do autor. 
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2.5.4 PAYBACK DESCONTADO 

Segundo Brito (2011) o Payback ou período de recuperação de capital, indica o 

tempo necessário para que o valor de benefícios arrecadados com o andamento do 

projeto seja maior que o desprendido em fluxo de caixa no período zero. Zotes et al. 

(2013) cita que a avaliação deste retorno leva em consideração a TMA do projeto.  

Buarque (1984) cita como ponto negativo de uma avaliação econômica com o 

Payback simples como sendo a não consideração do valor do dinheiro no decorrer do 

tempo, não considerando os juros envolvidos. Neste trabalho, os valores de juros serão 

levados em consideração ao longo do tempo, assim operando através do Payback 

descontado. Como vantagens, ainda cita sua fácil aplicação e a fácil avaliação da 

quantidade de tempo necessário para a recuperação do investimento, facilitando a 

escolha entre as possibilidades de investimento. 

 

2.6 ANÁLISE DE POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA  

Para a análise de potência consumida pela unidade o levantamento da corrente, 

tensão e fator de potência se fazem necessários. Com estas informações a equação 9 é 

utilizada para o cálculo da potência consumida. A soma da potência das 3 fases informa 

o consumo total. A unidade de saída deverá ser de kW. 

 

 𝑃 = 𝐼 . 𝑈 . 𝐹𝑝 9 

Onde: 

P é a potência ativa por fase dada em Watts (W); 

I é a corrente por fase dada em Ampére (A); 

U é a tensão por fase dada em Volts (V); 

Fp é o fator de potência na fase, corresponde ao ângulo entre a tensão e a 

corrente da fase em análise. 

A soma das potências consumidas por fase é igual a potência total consumida 

pelo equipamento medido. 
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2.7 PROTOCOLO INTERNACIONAL DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

Como padronização para este trabalho, o Protocolo Internacional de Medição e 

Verificação de performance (PIMVP) da Efficiency Valuation Organization (2012) foi 

levado em consideração. Com o método de Medição e Verificação (M&V) e Ação de 

Eficiência Energética (AEE) é possível determinar de forma mais segura a economia 

gerada. O protocolo ainda indica que a economia propriamente dita não pode ser medida 

diretamente, uma vez que representa a ausência do consumo de energia. Neste caso, a 

economia é dada pela comparação de consumo antes e depois da verificação do projeto. 

Todavia, quando o projeto está em fase de escolha de caminho, ou em conclusão, o 

próprio protocolo prevê a utilização de software de simulação computacional para estudo 

e tomada de decisões. O PIMVP oferece 4 opções principais para a avaliação, e o que 

mais se enquadra neste estudo é a opção “D” ou “Simulação Calibrada”. Em resumo a 

simulação implica na utilização de uma ferramenta computacional calibrada, com o 

objetivo de prever a energia consumida da unidade avaliada com uma determinada 

calibração, a fim de obter um padrão. Esta opção é indicada para utilização quando: 

 

 É parte de um novo projeto de construção; 

 Uma extensão da instalação necessitando uma avaliação separada; 

 Um agrupamento de instalações onde não exista nenhum medidor individual. 

A opção “D” apresenta a abordagem principal de M&V para avaliações de 

eficiência energética na concepção de novas instalações. 
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3 TRABALHOS CORRELATOS 

Neste capítulo são apresentados estudos sobre os dois itens mais importantes e 

convergentes aspectos presentes neste trabalho. Na primeira parte são apresentados 

cinco artigos indicando diferentes utilizações do índice EROI: no primeiro, uma avaliação 

de viabilidade técnico financeira de extração de petróleo extrapesado com o método 

EROI, um segundo com uma avaliação deste método desde a cadeia produtiva de 

combustível até o seu consumidor final e a variação EROI neste período. O terceiro artigo 

demonstra uma avaliação temporal do preço do óleo combustível frente a sua utilização 

como fonte de energia através do índice e, um quarto artigo apresenta uma estrutura e 

metodologia para padronização do EROI, a fim de se obter dados cada vez mais 

consistentes ao longo do tempo. E por final um quinto artigo que opera em paralelo com 

o anterior e adiciona um novo fator para avaliar um ciclo idealizado e as possíveis 

melhorias do sistema que aumentam a eficiência do sistema. 

A segunda forma extrapola o exemplo dos combustíveis fósseis e indica outros 

sete artigos de estudos mais específicos para o aumento de eficiência no processo 

produtivo e modelagem computacional de turbinas a vapor.  

Dentre os primeiros estudos encontrados relacionados à energia gasta para a 

obtenção de um produto ou outra forma energia disponível, Hall et al. (2009) indicam as 

principais variações dos mercados econômicos de fontes como petróleo, gás natural, 

carvão, nuclear e biomassa e suas análises de custo benefício naquele momento. 

Apresentam o índice e seu método de cálculo afirmando que este retorna uma 

abordagem útil de vantagens e desvantagens possíveis para consumo dos diferentes 

combustíveis. Como principal objetivo do estudo, a investigação da quantidade energia 

requerida para a quantidade de energia entregue no produto final, casos de avaliação do 

etanol a partir de derivados do milho, mostram que é viável este processo de 

industrialização. Uma importante avaliação é a distância da geração do produto final, 

energia até o consumidor, caso seja grande e exista a necessidade de transporte. Perdas 

da eficiência são encontradas e o valor mínimo do índice deve ser elevado na fonte 

geradora para que o processo de torne viável. Por exemplo: caso uma usina de álcool a 

partir do milho possua um índice de 1,6:1, é gerada 1,6 vezes mais energia que 

consumida para a produção e, se consumidor esteja nas proximidades, não será 
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necessário grande desprendimento da energia para o transporte. Contudo, se o 

consumidor estiver do outro lado do país, as perdas para o transporte podem tornar o 

consumidor daquela energia inviável. Assim, sendo necessária a avaliação de outra fonte 

com um índice maior, que quando adicionadas as perdas, ainda seja vantajoso seu 

consumo do cliente final. Um índice mínimo para transporte é indicado como 3. 

Murphy et al. (2011) ainda apresentam o Protocolo Standard” para uma 

metodologia e estrutura, a fim de se garantir que todos os estudos sejam comparados, 

dentro ou não de uma mesma área de atuação para se obter resultados mais coerentes 

e significativos. São apresentados quatro principais linhas de estudos e benefícios que o 

método pode apresentar na avaliação de variações de energia. 

Heun; De Wit (2012) realizaram um importante estudo que estabelece uma 

evidência empírica da redução do EROI ao longo dos anos, avaliando o preço do óleo 

combustível versus a sua utilização para geração de energia. Baseado na economia dos 

anos avaliados e assumindo correlações entre tecnologias disponíveis na época e preços 

de produção de óleo. Um apontamento que deve ser realizado sobre este trabalho é o 

método de cálculo para verificação do índice. Neste artigo é calculado o EROI de forma 

inversa ao da equação 7. Deste modo valores entre zero e um são tidos como 

consumidores de energia e, maiores que um são geradores de energia. Foram avaliados 

dados históricos de 1954 a 1996 correlacionando os preços de 1997 a 2010 através de 

extrapolação linear. Foi então verificado que ao longo dos anos apresentavam-se 

variações de tecnologia e necessidade de energia que foram responsáveis pela variação 

no índice. Nos anos 1970 o índice tinha um valor EROI próximo a 25 e, próximo ao final 

do milênio, em 1999, este valor subiu para 32, até que em 2010 o valor fora reduzindo 

gradativamente para próximo a 10. Verificou-se uma redução no consumo desta matéria 

prima para geração de energia, sendo explicado pelo avanço tecnológico e eficiência 

energética das máquinas térmicas geradoras. Para a conclusão do trabalho, após todas 

as interações realizadas, os autores indicaram quatro principais fatores que mostram a 

transição dos valores não lineares no decorrer dos anos para a relação EROI e consumo 

de óleo para produção de energia, sendo: 

 Desenvolvimento tecnológico do setor; 

 Margem de lucro pequena; 
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 Relação não linear entre EROI e os custos de produção; 

 Relação não linear entre EROI e os custos do óleo. 

Devido ao fato de a política econômica estar relacionada diretamente nos dois 

últimos itens, com impostos e incentivos a fontes de energia renováveis, os autores 

ressaltam a necessidade de uma administração cautelosa no período de migração da 

utilização em grande escala do óleo combustível para demais fontes de energia. 

Sena (2013) apresenta um trabalho voltado para a análise das reservas de uma 

planta petroquímica de refino de petróleo extrapesado, verificando assim a viabilidade do 

processo de refino frente a utilização de energia para isto. Com a utilização da 

metodologia da análise do retorno sobre investimento energético, é testada a hipótese 

de que as reservas podem não ser consideradas disponíveis na forma de produto 

acabado, uma vez que a energia gasta para a extração e beneficiamento é maior que o 

produto gerado. Sena (2013) ainda indica a real necessidade de se constituir um método 

e parâmetros definidos replicáveis, para que cada vez mais o EROI seja utilizado para 

avaliar reservas de petróleo dos principais países produtores do mundo, com o objetivo 

de se obter uma perspectiva global da disponibilidade destes recursos. 

Seguindo o primeiro estudo, e ainda o índice aplicado na indústria petroquímica e 

de fonte de energia, um novo estudo de Hall et al. (2014), dividem em classes distintas a 

perda de energia ao longo da cadeia de distribuição de derivados de petróleo em função 

da variação do índice EROI. O EROIstandard é denominado como a quantidade de energia 

consumida para a extração de uma quantidade de petróleo. Cerca de 10% da energia 

contida no petróleo é consumida em sua extração. O EROIPoin Of Use pode ser relacionado 

ao refino. Cerca de 27% da energia contida na matéria prima é retirada nesta etapa. O 

EROIExtended está ligado ao transporte deste combustível refinado ao consumidor. Cerca 

de 5% de perdas são geradas nesta etapa. E por último o EROISocietal é a quantidade de 

combustível que chega a ser utilizado, este valor é realmente muito difícil de se estimar 

por existirem muitas variáveis até este ponto. 

Como quinto artigo apresentado, Atlason; Unnthorsson (2014) apresentam outra 

classe de avaliação do índice, os autores indicam que um novo EROI ideal (EROIide) é 

obtido através da razão entre as entradas de energia pela máxima e teórica energia 

restante no sistema, o modelo foca no processo idealizado para o ciclo de Carnot. 
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Levando em consideração outros trabalhos de Hall e Murphy, Atlason e Unnthorsson 

indicam que o EROIide nunca pode ser igual ao EROIstandard pois a idealização não leva 

em consideração alguns fatores como perdas e variações de eficiências em relação ao 

tempo de vida do equipamento. Contudo o EROIstandard prevê informações base para o 

cálculo do EROIide . A mudança ocorre somente no numerador que é modificado, isto é, 

omitindo-se as perdas do sistema e verificada a máxima disponibilidade teórica. Assim 

atualizações de tecnológicas e melhorias EROIide .de processo fazem com que cada vez 

mais estes se tornem próximos. Como apresentação da operacionalização do índice, são 

apresentados estudos de três plantas geradores de energia, uma hidrelétrica, uma 

geotérmica e por último uma eólica. Fica evidente que dentro das avaliações as 

diferenças das perdas podem gerar grandes diferenças nos apontamentos de eficiência 

da unidade geradora. A mais crítica é encontrada na unidade geotérmica, que apresenta 

um índice EROIstandard de 33, e um EROIide de 894, quando a exergia total do sistema é 

levantada. Esta diferença se dá, pois, grande parte da energia gerada é consumida 

internamente para bombeamento interno de água de refrigeração da própria planta  

Saindo da primeira fase de avaliações de energia, sempre voltadas a 

petroquímicos, inicia-se a segunda vertente da revisão bibliográfica com o trabalho de 

Najjar (2001), que indica em seu estudo o uso eficiente de energia com sistemas de 

turbinas de ciclos combinados. Turbinas movidas a vapor superaquecido apresentam 

baixo custo de operação quando instaladas em unidades com disponibilidade de vapor 

e, turbinas a gás são capazes de receber variações nas cargas de operação com grande 

facilidade, permitindo que seja elevada e posteriormente diminuída a sua geração de 

energia. A dupla vantagem, eficiência e flexibilidade, garante a turbina de ciclo combinado 

a dominância de máquinas vendidas no mercado. Em 2001 a empresa norte americana 

General Eletric estimava que até o final daquela década aproximadamente 1.026 GW de 

potência seria instalada de diferentes fontes de geração, sendo 26% turbinas operando 

em ciclos combinados, 10% turbinas de simples combustão, 37% turbinas a vapor, 6% 

turbinas nucleares, 17% turbinas hidráulicas e 4% de fontes renováveis de energia. 

As principais causas do aumento de utilização de turbinas para geração foram o 

aumento de eficiência ao longo dos anos, como o aumento do sistema de refrigeração e 

condensação de turbinas, aumento das temperaturas de entrada no equipamento, 
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técnicas de tratamento de superfícies no conjunto girante da turbina, redução no 

consumo de energia de serviços auxiliares, entre outros. 

Com o decorrer dos anos, a eficiência desta maquina térmica saltou de 40% em 

sistemas aero derivativos simples, onde a turbina somente sofria o impulso em seu 

conjunto girante pela ação do fluxo em contato com as aletas para 60 % em sistemas 

com condensadores nas saídas das turbinas, que aumentam a diferença de pressão 

entre a entrada e a saída da turbina, aumentando a recuperação de energia. O programa 

Advanced Turbine Systems (ATS), sistemas de turbinas avançados, em tradução literal, 

subsidiado pelo departamento de energia dos Estados Unidos, indicam sistemas com 

eficiências superiores a 60% com turbinas que possam receber temperaturas em sua 

entrada próximas a 1500ºC, capaz de gerar aproximadamente 400 MW de energia por 

hora. 

Quando a operação em carga máxima de uma turbina de ciclo simples a 

combustão não atende mais a necessidade de energia, há alguns métodos de aumento 

de capacidade e remodelagem do sistema, chamado de HRSG, Heat Recovery Steam 

Generators, ou recuperação de calor em geradores de vapor, a fim de se aumentar a 

eficiência do conjunto gerador de vapor mais turbina geradora, com a implementação de 

um ciclo combinado, combustão mais vapor. Durante os últimos anos foram 

desenvolvidas novas gerações de turbinas, com grande eficiência e capacidade de 

aceitar as mais diversas fontes de calor. Najjar (2001), reitera em seu trabalho que 

existem alguns métodos principais de aumentar a performance de uma turbina e, indica 

onze casos de estudos que visam o aumento da eficiência térmica do equipamento, 

flexibilidade do combustível, redução nos custos de manutenção e disponibilidade de 

operação através de pequenos incrementos. Dentre eles, um estudo próximo ao proposto 

nesta dissertação, com equipamentos semelhantes, mas dispostos em uma estrutura 

diferenciada. Com uma unidade experimental de recuperação energética de um gerador 

de calor, em que sua exaustão é direcionada para um chiller de amônia aquosa, temos 

água refrigerada direcionada a um radiador que reduz a temperatura do ar, aumentando 

sua densidade, e consequentemente a possibilidade de adição de mais combustível, 

assim tendo aumento da sua eficiência. Tecnicamente este experimento indica uma 
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recuperação de calor entre 70 e 93% de recuperação energética desta fonte de calor que 

antes era desperdiçada. 

A partir da mesma linha de raciocínio, industrialmente existe a preocupação de 

se utilizar o máximo dos recursos e matérias primas disponíveis para garantir a eficiência 

do processo produtivo. A recuperação de calor em qualquer indústria permite a redução 

do consumo de energia elétrica e, consequentemente aumento de sua eficiência. Franco; 

Russo (2002) apresentam uma particular atenção em seu estudo para a otimização de 

um sistema de recuperação de calor de um gerador de energia elétrica, seja ele em um 

ciclo combinado em uma turbina geradora de energia elétrica ou, em um simples trocador 

de calor. Diferentemente de Najjar (2001), Franco; Russo (2002) avaliam um modelo 

termo dinâmico e termo econômico da instalação e apresentam uma equação com o 

propósito de se diminuir perdas de energia recuperando assim o máximo de calor 

disponível em um equipamento. Resultados deste modelo chegam a aumentos de 

eficiência térmica próxima a 60% sem modificações significativas na máquina, e somente 

com a melhor utilização do calor no equipamento. Todavia, são necessários grandes 

conhecimentos da unidade produtiva, como vazões mássicas de fluidos, perfis de 

temperaturas, valores de pressões, de operação em diversos pontos e eficiência teórica 

de trocadores de calor. Os parâmetros de operação são necessários para a correta 

utilização do seu algoritmo. Toda a avaliação de exergia, análise termodinâmica e 

econômica se apresentam muito significativas com alguns pontos a serem ressaltados, 

sendo eles: 

 A avaliação econômica leva em consideração conceitos técnicos, como avaliação 

de vazão e temperatura. Com isto pode-se avaliar o melhor caminho a ser tomado, 

levando em conta não somente o preço de um equipamento, mas também a sua 

eficiência energética, uma vez que nem sempre o equipamento com o mesmo 

custo e com premissas técnicas semelhantes apresentam a mesma eficiência 

térmica e tamanho de troca térmica; 

 Implementação do sistema para diferentes trocadores de calor, sejam eles das 

mais complexas turbinas, até simples trocadores de calor à placas e evaporadores. 

Com as fórmulas apresentadas no artigo, é possível a avaliação da exergia de um 

sistema e suas possíveis perdas para o meio, através das trocas térmicas dos fluidos e 
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materiais. Também é possível se avaliar o custo monetário desta perda e como isto 

impacta em um projeto, onde em muitos casos perdas deste tipo não são levados em 

consideração. 

Para que esta diferença de eficiência seja evidenciada e apresentada, a utilização 

do método EROI é uma forma de levantar dados e pôr a prova as indicações de aumento 

de eficiência apresentadas anteriormente. 

Ainda com a preocupação com a utilização dos recursos disponíveis, Magalhães 

et al. (2006) apresentam em seu estudo que a otimização de um cenário específico em 

indústria petroquímica com o controle de diversas turbinas a vapor que se mostra viável 

e eficiente. A modelagem de consumo de vapor foi tida como a etapa mais desafiadora 

do trabalho e concluída a partir de rigorosos dados coletados a partir de instrumentos de 

campo. Com um objetivo industrial de que após inseridos os algoritmos em um sistema 

de controle distribuído (SDCD), tanto um engenheiro quanto um operador da planta 

possam avaliar o sistema e realizar as modificações necessárias para otimizar a 

operação. Este trabalho representa a real necessidade de que o controle de uma turbina 

deve estar ligado em um sistema de controle centralizado para facilidade na operação e 

visualização de anomalias. 

Chaibakhsh; Ghaffari (2008) fornecem uma metodologia de modelagem para 

cálculos de balanço de energia, princípios termodinâmicos e equações empíricas que 

foram ajustadas de algoritmos genéticos a partir de estudos de campo. Com as fórmulas 

apresentadas, são possíveis as determinações de condições do vapor para casos de 

extração de vapor entre fase única, transiente ou duas fases para a saída da turbina. 

Estas fórmulas são de entalpia e entropia específica para fase líquida e vapor levando 

sempre em consideração a temperatura e pressão amostrada a partir de dados de 

campo. Para um estudo mais aprofundado no momento da automação da turbina e 

implementação da turbina no atual sistema supervisório da unidade de estudo, estes 

algoritmos podem ser utilizados para verificação online das condições de operação. 

Bahadori; Vuthaluru (2010) também apresentam uma modelagem matemática em 

seu estudo a fim de criar uma ferramenta capaz de fornecer estudos preliminares para 

dimensionamento de turbinas a vapor. Após aplicação da metodologia, foram verificadas 
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que existe uma relação direta no número de estágios e quantidade de válvulas de controle 

de vazão de vapor com a eficiência global do equipamento. 

Dulau; Bica (2014) apresentam um estudo voltado a modelagem matemática de 

turbinas a vapor com um método de simulação para processo contínuo. Utilizando a 

ferramenta Matlab/Simulink, foram simuladas as operações com turbinas de baixas, 

médias e altas pressões verificando as variáveis mais importantes para operação, como 

o torque no eixo, operação das válvulas de controle de vazão, resposta da turbina quando 

submetida a degraus de vazão e o próprio algoritmo de controle do equipamento. O mais 

importante fato levantado no artigo é a indicação de que nenhum modelo matemático 

será exatamente igual ao processo físico de campo, pois tipicamente valores de vazão, 

pressão e densidade são medidos experimentalmente ou calculados. O estudo apresenta 

uma simulação semelhante a deste trabalho operando com uma turbina de 3 estágios, 

variando a válvula de abertura de vazão e verificando o torque gerado e a melhor escolha 

de variáveis para o algoritmo de controle. Como as principais conclusões levantadas, a 

resposta dinâmica da turbina é influenciada diretamente por dois fatores frente ao estudo 

de caso, sendo a pressão de entrada da turbina e a quantidade de energia entregue ao 

reaquecedor de vapor. Esta resposta também pode ser relacionada com a abertura da 

válvula de vazão de vapor. 

Com o artigo de Tanuma (2016) pode-se evidenciar a importância do tema turbina 

a vapor relacionado com a geração de energia elétrica. Depois de apresentar um breve 

resumo histórico do equipamento, demonstra a grande variabilidade de capacidade de 

geração que o equipamento pode oferecer, seja ele de algumas centenas de kW, como 

é o caso deste trabalho, ou seja com turbinas gerando até 1.900 kW. A avaliação da 

possibilidade de geração está diretamente ligada com a evolução das tecnologias 

envolvidas e a melhoria da eficiência ao longo do tempo. Atualmente como já indicado 

por Moran et al. (2013), o autor japonês reforça a operação de plantas de larga escala 

ultra supercríticas (USC) operando a mais de 31 MPa e 600ºC. Unidades USC geram 

tipicamente entre 600 a 1.100 MW por uma única turbina visto a alta eficiência do 

equipamento. Normalmente turbinas nesta condição operam com um estágio de vapor 

de alta pressão, um ou dois estágios de pressões intermediárias e dois estágios de baixa 

pressão. Este último com lâminas de mais de um metro de comprimento motivados pela 
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baixa vazão volumétrica do vapor. No final do equipamento ainda é instalado um 

condensador a vácuo. 

Tanuma (2016) ainda indica o crescimento no consumo de energia elétrica. Em 

2012 o mundo consumiu aproximadamente 21.6 trilhões de kWh, em 2020 existe a 

previsão para consumo de 25.8 trilhões de kWh e para 2040 um valor próximo a 36.5 

trilhões de kWh. Sistemas de geração são classificados como térmicos (Carvão, Gás 

natural, e petróleo), Nuclear e renováveis (Hídricos, Eólicos, Biomassa, Geotérmicos, 

Solar Fotovoltaico e Solar Térmico). Turbinas a vapor estão amplamente utilizadas em 

plantas com ciclos combinados de carvão e gás natural, nuclear, geotérmicas e solares 

térmicas. Com 12.1 trilhões de kWh gerados por turbinas a vapor em 2007, 12.9 trilhões 

de kWh em 2012 e uma previsão de 17.3 trilhões de kWh em 2040, pode-se verificar um 

aumento considerável da utilização de turbinas para geração de energia. 

Por último, Tanuma (2016) apresenta as tendências para atualizações de turbinas 

no futuro, sendo estes: 

 Aumentar a pressão e temperatura de trabalho: Estudos estão sendo realizados 

para que as temperaturas de trabalho alcancem valores próximos a 750ºC a 

respectiva pressão crítica para plantas USC. 

 Desenvolvimento de equipamentos mais eficientes: O desenvolvimento de 

palhetas com até 50 polegadas estão se aproximando no limite aero mecânico e 

de tecnologia de materiais para equipamentos de 3.600 rotações por minuto para 

as áreas de baixa pressão. Para a operação a alta pressão existem estudos para 

também aumentar a eficiência, mas agora de palhetas de até 2 polegadas.  

Dentro da linha de pesquisa de avaliação de um índice EROI na geração de 

energia elétrica aplicada diretamente a uma planta industrial, nenhum trabalho foi 

encontrado, uma vez que estudos com este tema são mais direcionados ao equipamento 

gerador propriamente dito ou, ao método de extração ou movimentação de energia, seja 

ele petróleo ou algum combustível já refinado. 

A FIGURA 11 representa graficamente os artigos apresentados em uma linha de 

tempo. 
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FIGURA 11 - REPRESENTAÇÃO GRAFICA TEMPORAL DOS ARTIGOS LEVANTADOS 

 

 Fonte: Do autor. 

A partir da FIGURA 11 é possível verificarmos que estudos e teses sobre o índice 

EROI ainda estão sendo levantadas e ainda devem trilhar um rumo bastante grande no 

caminho científico. Somente três ou quatro pesquisadores escrevem atualmente e 

constantemente sobre o assunto. Já sobre turbinas, sejam elas de vapor, ciclo 

combinado, é possível encontrar mais trabalhos e estudos de aumento de eficiência, 

aplicações de materiais, manutenções e simulações ao longo dos anos. Dentre os 

trabalhos encontrados, os levantados aqui se apresentam os mais direcionados ao 

estudo proposto. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

Para a execução do trabalho, são necessárias uma série de informações para 

que este método seja reproduzido, para qualquer unidade de produção industrial que 

tenha o objetivo de recuperar energia através de vapor superaquecido para a geração de 

energia em uma turbina a vapor. Para que estas informações sejam levantadas, os 

seguintes equipamentos foram utilizados: 

 ANALISADOR DE ENERGIA: Foi utilizado um analisador de energia trifásico direto 

que apresenta as seguintes funções de medição e registro; 

 ANALISADOR DE ENERGIA: Modelo RE 6000 – Marca: Embrasul Indústria 

Eletrônica Ltda (2015); 

 SENSOR DE CORRENTE: Modelo TI3000, flexível com diâmetro de 240 mm; 

 CABOS DE TENSÃO: Originais do equipamento; 

 SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO: ANL6000, operando em plataforma Windows 

proprietário da Embrasul, responsável pela coleta de dados do equipamento e 

exportação para arquivo de extensão *.XLS 

No apêndice 2 encontram-se todas as especificações técnicas do equipamento, 

assim como de seus acessórios. 

 

4.1.1 FERRAMENTA COMPUTACIONAL 

A ferramenta computacional utilizada foi a Engineering Equation Solver (EES), 

que opera através da inserção das fórmulas relacionadas ao estudo, fornecendo os 

resultados com a utilização de tabelas de vapor contidas em seu banco de dados. Para 

que o EES apresente resultados coerentes e sem aproximações, os dados a serem 

fornecidos para cada linha de fluxo são: 

 

 Temperatura (ºC); 

 Vazão (kg/h); 

 Pressão (kPa). 
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Com estes dados é possível estimar muitos processos termodinâmicos. 

O EES (pronunciado 'ease'), em tradução livre “Solucionador de equações de 

engenharia”, utilizado na versão V9.227-3D da empresa norte americana F-chart 

Software. Sua função básica é prover soluções algébricas para equações dedicadas a 

engenharia e termodinâmica. Este software é capaz de resolver equações diferenciais, 

com variáveis complexas, aplicações de otimização de processo, regressões lineares e 

não lineares, gerar gráficos e animações a fim de simplificar a visualização e análise do 

estudo. Foi inicialmente desenvolvido para sistemas operacionais Windows 

95/98/2000/XP. Todavia, através de atualizações realizadas no decorrer dos anos, hoje 

roda em qualquer computador através de emuladores. As duas principais diferenças 

entre o EES e outros programas de resolução de equações são: 

 Identifica automaticamente um grupo de equações que devem ser resolvidas 

simultaneamente, mesmo que estas estejam fora da ordem de escrita no programa 

em sua base de programação. Isto ajuda a simplificar o processo de escrita do 

programa para o usuário, não o obrigando a seguir uma rotina pré-definida e 

aumentando a eficiência e praticidade no desenvolvimento do método; 

 É base de dados do programa uma série de funções matemáticas, termo-físicas e 

equações de engenharia, não sendo necessário que o programador gaste tempo 

desenvolvendo algo que já está pronto. Por exemplo: tabelas de vapor e 

propriedades termodinâmicas estão implementadas a fim de obter melhor rapidez 

na programação, sendo que para se obter qualquer variável desta tabela deve-se 

somente informar outras duas propriedades referentes e por interpolação e 

aproximações matemáticas o resultado é apresentado. Esta mesma função está 

implementada para a maioria dos refrigerantes orgânicos (incluindo algumas 

misturas), amônia, metano, dióxido de carbono, entre outros. Cartas 

psicrométricas de diferentes substâncias estão em sua base de dados. 

 

A biblioteca matemática do EES é extensa. Todavia, não é possível antecipar 

todas as possíveis necessidades dos usuários, por isso o software também permite que 

o usuário entre com sua própria base de dados e equações de diferentes formas.  
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4.1.2 PLANTAS ALDER VERSUS FORMOX 

De 1.867 até os dias de hoje existiram muitas atualizações e mudanças na 

tecnologia de produção de formaldeído. Mundialmente, para a produção de formaldeído, 

os dois atuais principais fabricantes de plantas são a empresa Italiana Alder SPA e a 

sueca Formox AB. Ambas fornecedoras utilizam o processo de oxidação e circulação de 

vapor de metanol através de reatores carregados com catalisadores de oxido de 

molibdênio e tri oxido de ferro, que operam a uma temperatura próxima a 320 ºC e 

necessita ser resfriado. A principal diferença está no design do reator, uma vez que, a 

empresa italiana resfria a reação altamente exotérmica de oxidação do metanol para a 

produção de formol com uma mistura eutética de sal térmico, e a fabricante sueca utiliza 

óleo térmico, com maior quantidade de equipamentos de controle. A segunda se torna 

mais cara e de melhor rendimento, uma vez que em seu design inicial existe a 

possibilidade de o cliente inserir uma turbina à vapor para economia de energia, já a 

unidade italiana é desprovida desta função. 

No Brasil existem 4 plantas de oxidação de metanol adquiridas da Itália, e com 

upgrades ao longo dos anos, todas as 4 plantas possuem alto poder de geração de vapor 

superaquecido a baixo custo. Com disponibilidade de vapor superaquecido, este pode 

ser utilizado para o aquecimento de outros processos dentro de uma indústria.  

As tecnologias que envolvem o processo produtivo de formaldeído basicamente 

são as mesmas, sendo os principais equipamentos: 

 Evaporador de Metanol; 

 Trocador de calor gás/gás; 

 Reator de formaldeído; 

 Coluna de Absorção com múltiplos estágios; 

Como principais diferenças entre as tecnologias, na planta italiana o metanol a 

ser evaporado troca calor com o vapor gerado no resfriamento do reator, e a planta sueca 

o faz com o gás de saída do reator, proporcionando economia de vapor. Outro ponto 

favorável à planta sueca é sua capacidade de produção, com equipamentos maiores e 

mais robustos, a unidade consegue ter um melhor rendimento devido à escalabilidade da 

operação e consequentemente maior geração de vapor. 

Todas as informações neste item contidas foram levantadas através da indústria. 
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4.2 MÉTODO 

O diagrama na FIGURA 12 mostra as etapas do método adotado: 

 

FIGURA 12 - METODOLOGIA APLICADA PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do Autor. 
 

As etapas 1 e 2a devem ser realizadas paralelamente com armazenamento de 

data e hora da medição, para que o tratamento dos dados possa ser realizado de maneira 

mais ágil. 

 

Etapa 3) Primeira 

análise de consumo. 

Etapa 5) Avaliação da 

viabilidade técnica de 

implementação. 

Etapa 7) Segunda análise através do índice EROI. 

Verificação da nova de eficiência. 

Etapa 4) Verificação 

de energia disponível 

para geração. 

Etapa 6) Avaliação da 

viabilidade econômica 

de implementação. 

Etapa 1) Levantamento 

dos dados de consumo 

de energia elétrica. 

 

Etapa 2a) Levantamento 

dos dados de geração de 

vapor. 

 

Etapa 2b) Cálculo 

para alinhamento 

das grandezas. 
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4.2.1 ETAPA 1) LEVANTAMENTO DOS DADOS DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. 

Inicia-se a aquisição de dados para o consumo de energia elétrica da unidade, 

com o analisador de energia ligado em cada fase. Os dados são arquivados na memória 

do equipamento em um tempo mínimo de 15 segundos por ciclo. 

Com a equação 9, através da mesma planilha em Excel que foram armazenados 

os dados, são calculados o consumo em kWh por fase e total da unidade. Este valor deve 

ser arquivado conforme a disponibilidade horária de dados. 

Dentro da avaliação dos dados elétricos da unidade é possível serem identificadas 

inconsistências de instalação ou até mesmos problemas elétricos na unidade. Este 

estudo poderá auxiliar a equipe da manutenção a agir preventivamente contra possíveis 

falhas que venham a ocorrer. 

 

4.2.2 ETAPA 2A E 2B) LEVANTAMENTO DOS DADOS DE GERAÇÃO DE VAPOR E 

CÁLCULO PARA ALINHAMENTO DAS GRANDEZAS. 

Inicia-se o método pelo levantamento dos dados de vapor disponíveis, valores de 

vazão (kg/h), pressão (kPa) e temperaturas (ºC) em um período de tempo em que a 

unidade produtiva esteja em sua capacidade usual e estável. Normalmente deve-se ter 

informações de uma queda de pressão através de uma válvula reguladora de pressão, 

para obter os dados a montante e a jusante deste equipamento. Com estes dados, inicia-

se o processo de verificação do total de energia disponível para ser convertida em energia 

elétrica através do software EES. 

A FIGURA 13 indica a forma de registrar os dados para serem utilizados no EES. 

Estes devem ser organizados em tabela Excel sendo que na 1ª coluna devem constar os 

valores de temperatura em ºC, e na 2ª coluna os valores de pressão absoluta em kPa. 

Assim, os dados estão prontos para serem exportados ao EES a fim de se obter a 

entalpia, entropia e volume específico do vapor no dado momento. 
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FIGURA 13 - BANCO DE DADOS A SEREM CALCULADOS NO EES 

 

Fonte: Do Autor. 

Com a macro Excel_EEs fornecida pelo próprio software é carregada a linha de 

programação e através do botão “Open or create a Macro” no botão “File” o arquivo 

Excel1. Por padrão o fluido de controle de “R134a” é carregado, este campo foi 

modificado para “Water” no campo “R$=”. 

Dependendo da quantidade de linhas na planilha que recebeu o banco de dados, 

as linhas que o EES avalia, também devem ser mudadas no campo “Macro comand List”, 

assim como o endereço em que se deseja arquivar as informações, apresentada na 

FIGURA 14. 
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FIGURA 14 - TELA DA FERRAMENTA COMPUTACIONAL - EES 

 
Fonte: Do Autor. 

 

Assim que executado, o EES se encarregará de aquisitar os dados da planilha 

em Excel, calcular os valores do vapor indicados acima e atualizar o arquivo em Excel, 

salvando-o. As 3ª, 4ª e 5ª colunas receberão os valores de entalpia em kJ/kg, entropia 

em kJ/kg-K e volume específico em m³/kg, respectivamente, conforme apresentado na 

FIGURA 15. 
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FIGURA 15 - BANCO DE DADOS CALCULADOS NO EES 

 

Fonte: Do Autor. 

Com os dados de entalpia, antes e depois das válvulas, deve-se aplicar a 

equação 3 para ser obtido o trabalho desperdiçado neste ponto. Este valor, dado em 

kJ/kg, é multiplicado pela vazão, obtendo-se a energia desperdiçada em kJ. Este dado 

deve ser transformado em kW para posterior utilização e arquivado conforme a 

disponibilidade horária de dados. 

 

4.2.3 ETAPA 3) PRIMEIRA ANÁLISE DE CONSUMO DA UNIDADE. 

A partir dos dados levantados de quantidade e qualidade de vapor e consumo de 

energia, o índice EROI é quantificado para uma primeira avaliação. O valor sempre é 

maior que um, pois a unidade é uma consumidora de energia. Quanto mais distante, mais 

ineficiente será o processo. 
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4.2.4 ETAPA 4) VERIFICAÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEL PARA GERAÇÃO. 

Com os valores de vazão disponível e variação de pressão necessária, foi 

calculado através do software EES, levando em conta as instalações de vapor e suas 

peculiaridades, a aplicação de uma turbina no lugar da válvula redutora de pressão. Com  

base nas equações 3, 4, 5 e 6 e os conhecimentos da unidade o valor final a ser atingido 

deve ser a possível potência gerada de uma turbina a vapor em kWh após as perdas na 

caixa de redução e no gerador de energia. 

 

4.2.5 ETAPA 5) AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA 

A partir do conhecimento técnico da planta a ser avaliada foi estudada a 

possibilidade de implementação de uma turbina. As peculiaridades do sistema e o perfil 

de consumo devem ser levados em consideração. Assim, como os regimes contínuos 

muitas vezes estão em operação com processos em batelada, onde em determinados 

momentos toda a carga de vapor é consumida e, em outros, todo o vapor deve ser 

condensado através de condensador de vapor presente na unidade. 

Outro fator levado em consideração é a disponibilidade de manutenção interna e 

peças sobressalentes disponíveis. Este ponto foi abordado tanto nesta etapa quanto na 

etapa 4.2.6, onde a viabilidade econômica é verificada. 

 

4.2.6 ETAPA 6) AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA  

Com os valores de vazão, pressões de entrada e saída e um cálculo teórico de 

energia gerada, o processo de cotação de uma máquina térmica foi iniciado. A proposta 

de fornecimento deve conter no mínimo as seguintes informações: 

 Preço; 

 Equipamentos reservas; 

 Limite de bateria de instalação e responsabilidades; 

 Horas mensais de operação; 

 Vazão de vapor requerida; 

 Pressão de entrada; 

 Pressão de saída; 

 Consumo específico de vapor; 
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 Potência gerada bruta; 

 Potência gerada liquida; 

 Tensão de geração. 

 

Com as informações acima foi iniciado o processo de cotação mecânica, civil e 

elétrica do equipamento, levado em conta o limite de bateria apresentado e o estudo de 

viabilidade técnica realizado. Estimativas de custos também podem ser levantados 

através de literatura especifica ou histórico de outros projetos semelhantes já executados. 

Para o estudo econômico da implantação foram utilizados os indicadores Capex, 

Opex, TIR, VPL, Payback, entre outros. Foi considerado o mês de aporte do investimento, 

o mês de finalização das instalações e início do comissionamento do sistema de geração. 

Todo o investimento foi descontado de uma conta de projeto de uma única vez. Para este 

trabalho não for levado em consideração os gastos no período entre início das instalações 

mecânicas/elétricas e o funcionamento com consequente geração de energia. 

Após esta etapa deve ser avaliado o interesse do projeto pela diretoria da 

empresa e, caso aceito, inicia-se o projeto através de técnicas de gerenciamento de 

projetos presentes em literaturas específicas. 

 

4.2.7 ETAPA 7) SEGUNDA ANÁLISE DE CONSUMO DA UNIDADE 

Com a informação da possível energia disponível pela turbina esta foi adicionada 

no denominador do índice EROI, indicando retorno de energia ao sistema e gerando um 

novo cálculo do índice. Um valor inferior deverá ser encontrado, uma vez que o 

numerador continua o mesmo e o denominador é inferior ao inicial. Neste momento a 

evidencia de melhoria ou não da eficiência energética com a instalação da turbina é 

verificada. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Para a aplicação do método foi avaliada a operação de uma planta produtora de 

formaldeído geradora de vapor e um chiller de absorção à brometo de lítio consumidor 

de vapor. Na FIGURA 16 é apresentado o atual arranjo de equipamentos da unidade. 

Logo na saída do vaso de vapor S101 na planta de formol é encontrada a válvula PV101, 

que reduz a pressão de vapor do vaso de 13 bar para 6 bar. Esta é a pressão de operação 

da linha geral de vapor que alimenta os demais consumidores. Outra válvula redutora de 

pressão, nomeada como VRP101, reduz a pressão da linha geral de 6 bar para 1,5 bar, 

pressão de operação do chiller de absorção. 

O trabalho propõe a instalação de uma turbina a vapor realizando a redução de 

pressão de ambas as válvulas citadas anteriormente, gerando energia elétrica e suprindo 

a necessidade de vapor do chiller.  

 

FIGURA 16 - FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO ATUAL DA UNIDADE 

 
Fonte: O Autor 
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Caso a geração de vapor seja superior ao consumo da turbina, a válvula PV101 

ainda irá operar direcionando o excedente para a linha geral. 

A FIGURA 17 apresenta uma vista das três plantas de formol instaladas na 

unidade. 

FIGURA 17 - LOCALIZAÇÃO DAS PLANTAS DE FORMOL 

 
Fonte: O Autor 

 

A planta 3 é a unidade mais nova dentre as presentes no site, que dispõe de 

espaço físico para mais fácil instalação da turbina e acessórios. A FIGURA 18 demonstra 

a proximidade da planta de formol 3 com o chiller a absorção.  

 

FIGURA 18 - LOCALIZAÇÃO DA PLANTA DE FORMOL 3 E CHILLER A ABSORÇÃO 

 
Fonte: O Autor 
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Os dados levantados representam a operação estável da unidade no período 

mencionado. Não houve nenhuma interrupção do processo produtivo nem falhas 

operacionais. Dentro da mesma companhia encontram-se mais duas unidades 

produtoras de formol e, consequentemente, geradores de vapor. Assim foi considerado 

que não haverá falta de vapor para os consumidores. 

 

5.1 ETAPA 1) LEVANTAMENTO DOS DADOS DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

A planta de estudo recebe energia elétrica através da concessionária Copel, a 

uma tensão de 13.800 Volts, grupo A, subgrupo A4, hora sazonal Azul, com classificação 

de horário de ponta de 2ª a 6ª feira, das 18h às 21h (das 19h às 22h no Horário de Verão). 

Para este estudo de caso foram realizadas as medições com um analisador de energia 

modelo RE-6000. 

Durante um período de medição de 33 horas, das 15:18:08 do dia 13/12/2016 até 

as 00:48:18 do dia 15/12/2016, o equipamento verificou dados de tensão, corrente e fator 

de potência por fase do quadro geral de baixa tensão 4 (QGBT4), correspondente a 

planta 3 de Formol. Estes dados foram armazenados e tabelados para posterior análise 

e verificação do consumo global desta unidade. Na ligação do equipamento as cores das 

fases foram: 

Fase A – Vermelho 

Fase B – Amarelo 

Fase C – Branco 

 

A FIGURA 19 mostra a instalação do analisador de energia no disjuntor geral de 

entrada do QGBT4, acomodado posteriormente de forma segura dentro do painel 

elétrico. 
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FIGURA 19 - EQUIPAMENTO RE 6000B INSTALADO  

 

Fonte: Do Autor. 
 

Com os dados coletados foram geradas as FIGURA 20 a FIGURA 22, que 

representam a variação da tensão, corrente e fator de potência na entrada da unidade.  

 

FIGURA 20 - TENSÃO FASE/NEUTRO DE ENTRADA NO QGBT4. 

 

Fonte: O Autor. 
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Na TABELA 4, é apresentado de acordo com a Resolução 505 (2009), a variação 

máxima entre as tensões de cada fase de 2%. Assim os níveis de tensões fornecido pela 

concessionária estão de acordo com a Resolução 505 da ANEEL que requisita um valor 

não maior que 5%, seja ele para maior ou menor. 

 

TABELA 4 – TABELA DE DESIQUILIBRIO ENTRE TENSÕES NO QGBT4.  
 

 
Fonte: Do autor. 

 
Na TABELA 5 e de acordo com a FIGURA 21 existe uma variação entre as 

correntes de cada fase, esta variação é ocasionada pelos diferentes equipamentos 

instalados no transformador da planta de formol. Foi verificada uma maior corrente na 

fase A em aproximadamente 6,5% em relação as demais.  

 

FIGURA 21 - CORRENTE POR FASE NO QGBT4. 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Fase A (V) Fase B (V) Fase C (V)
254,0 253,9 258,5
250,8 250,7 255,6

1,3 1,3 1,1

x 0,0 -1,9
0,0 x -1,9
1,9 1,9 x

Vb
Vc

Desequilibrio (%)
Desequilibrio entre Correntes (%)

Va

V maxima
Vmédia
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TABELA 5 – TABELA DE DESEQUILIBRIO ENTRE CORRENTES QGBT4.  
 

  FASE A (A)  FASE B (A) FASE C (A) 

I MÁXIMA 794,3 745,2 751,9 

I MÉDIA 779,9 729,9 736,2 

DESEQUILÍBRIO (%) 1,8 2,0 2,1 

DESEQUILÍBRIO ENTRE FASES (%) 

IA X 6,4 5,6 

IB -6,8 X -0,9 

IC -5,9 0,9 X 
  

Fonte: Do autor. 
 

De acordo com a FIGURA 22, no intervalo de tempo descrito, o fator de potência 

está abaixo do exigido pela Concessionária de energia sendo a exigência ser ≥ 0,92. A 

avaliação do funcionamento e do dimensionamento do banco de capacitores foi avaliada 

e atualizada a fim de se atingir o nível mínimo requisitado pela concessionária. 

 
FIGURA 22 - FATOR DE POTÊNCIA POR FASE NO QGBT4. 

 

Fonte: Do Autor. 
 

A partir dos dados do período da medição e resumo à FIGURA 23, onde são 

apresentadas as potências totais por fase, é apresentado a TABELA 6. 
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FIGURA 23 - POTÊNCIA POR FASE NO QGBT4. 

 

Fonte: Do Autor. 
 

A soma das potências por fase indica que a energia consumida média do período 

foi de 522 kWh conforme a TABELA 6, sem grandes variações entre fases. Este QGBT 

se apresenta estável e não são necessárias grandes mudanças nas cargas das fases. 

 
TABELA 6 – RESUMO DA ANÁLISE DO QGBT4. 

             (Continua) 

Intervalo considerado:  

13/12/2016 15:18 às  15/12/2016 00:48  
       

Faixas de horário estabelecidas  

Intervalo - Fora de ponta:  00:00 - 18:00  21:00 - 24:00   

Intervalo - Ponta: 18:00 - 21:00     
       

Fase A 

Tensão (V) Horário   Corrente (A) Horário 

Mínima 247,1 13/12/2016 21:51   Mínima 762,1 13/12/2016 19:29 

Média 250,8     Média 779,9   

Máxima 254,0 13/12/2016 22:43   Máxima 794,3 14/12/2016 06:12 
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(Conclusão) 
 

Fase B 

Tensão (V) Horário   Corrente (A) Horário 

Mínima 246,9 13/12/2016 21:51   Mínima 708,2 13/12/2016 16:36 

Média 250,7     Média 729,9   

Máxima 253,9 13/12/2016 22:43   Máxima 745,2 14/12/2016 06:12 
       

Fase C 

Tensão (V) Horário 

  

Corrente (A) Horário 

Mínima 251,7 13/12/2016 21:51 Mínima 714,2 13/12/2016 16:36 

Média 255,6   Média 736,2   

Máxima 258,5 13/12/2016 22:43 Máxima 751,9 14/12/2016 19:57 
       

Potência e Fator de potência por fase e trifásica     

  kWh Fp     

Fase A 181,3 0,9269     

Fase B 168,7 0,9221     

Fase C 172,0 0,9139     

Total 522,0       
Fonte: O autor. 

 
 

5.2 ETAPA 2A E 2B) LEVANTAMENTO DOS DADOS DE GERAÇÃO DE VAPOR E 

CÁLCULO PARA ALINHAMENTO DAS GRANDEZAS 

Durante o período de 13/12/16 a 15/12/16 foram aquisitados os dados de vazão, 

temperatura e pressão de vapor proveniente de uma planta de formol. 

A vazão de vapor expedido é apresentada na FIGURA 24, sendo instável e não 

previsível, uma vez que os consumidores operam em batelada. Contudo observa-se que 

a vazão é sempre superior a 6.100 kg/h de vapor expedido, consumo máximo teórico 

informado pelo fabricante do chiller. Como base de cálculo para o estudo, esta foi a vazão 

de vapor direcionada à turbina para cálculo da geração de energia. 
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FIGURA 24 - VAZÃO DE VAPOR EXPEDIDO NA PLANTA DE FORMOL 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Foram nomeadas como 1 as medições de vazão expedida, pressão (P1 [kPa]) e 

temperatura (T1 [ºC]) na geradora de vapor foram realizadas antes da válvula reguladora 

de pressão do vaso de vapor S-601, nomeada PV1, que opera a pressão de 12 bar g (13 

bar abs.), conforme apresentado na FIGURA 25 

 

FIGURA 25 - TEMPERATURA E PRESSÃO DO VAPOR ANTES DA VÁLVULA REGULADORA DA 

PRESSÃO PV1 

 

Fonte: Do Autor. 
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Foram nomeadas como 2 as medições de pressão (P2 [kPa]) e temperatura (T2 

[ºC]) realizadas após à válvula VRP101 da estação redutora de pressão que encaminha 

vapor ao chiller a absorção, operando a 0,5 bar g (1,5 bar abs.). Apresentadas na 

FIGURA 26. 

 

FIGURA 26 - TEMPERATURA E PRESSÃO DO VAPOR DEPOIS DA VÁLVULA VRP101 

 

Fonte: Do Autor. 
 

O consumo de vapor do chiller a absorção, mesmo com o envio de água gelada 

à vários consumidores não contínuos, devido ao grande volume estático de água, 

apresenta-se estável. Isto ocorre devido a sua válvula reguladora de pressão ser um 

modelo auto-operado, que se regula automaticamente sem a necessidade de um 

transmissor de pressão e um controlador, que geram demora no controle. Para o trabalho 

foi considerado o consumo de vapor da folha de dados do chiller como base para a 

implementação, uma vez que a unidade de formol tem capacidade de produção desta 

quantidade de vapor e seu consumo é estável durante toda a sua operação. Como a 

unidade é capaz de produzir mais que o consumo do equipamento, a válvula PV101 irá 

expedir o vapor excedente para a linha geral. 

Após o levantamento dos dados iniciou-se a verificação da entalpia, antes e 

depois das válvulas de controle de pressão. O gráfico com a entalpia específica de cada 

redução ao longo do tempo é apresentado na FIGURA 27. 
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FIGURA 27 - ENTALPIAS DE VAPOR ANTES DA PV1 E DEPOIS DA VÁLVULA VRP101 

 

Fonte: Do Autor. 
 

É visível que as duas linhas são muito semelhantes aos das temperaturas de 

vapor 1 e 2, uma vez que é direta a relação da temperatura do vapor com a sua entalpia. 

Na FIGURA 27, pode-se ter uma dimensão da energia desperdiçada, correspondente 

como a área entre a entalpia H1 a H2. Esta perda se dá em forma de dissipação sonora, 

térmica e condutiva. 

Com os dados das diferentes de entalpias de vapor, a gerada pela planta (H1 

[kJ/kg]) e a consumida pelo chiller (H2 [kJ/kg]), juntamente com a vazão de vapor, estima-

se a quantidade de energia desperdiçada de forma análoga à da equação 3. Estes 

valores são apresentados graficamente na FIGURA 28. 
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FIGURA 28 - ENERGIA DESPERDIÇADA ENTRE A PV1 E A VRP101 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Como já indicado anteriormente, devido à redução de consumo de vapor, é visível 

um vale no centro do gráfico. Contudo, em operação com carga máxima, foi estipulado 

valor médio de 295 kWh de energia desperdiçada. 

 

5.3 ETAPA 3) PRIMEIRA ANÁLISE DE CONSUMO DA UNIDADE. 

 

Para o cálculo do índice EROI, os passos indicados por Murphy et al. (2011) foram 

seguidos: 

 Passo 1: Objetivos: 

O objetivo do cálculo do EROI é avaliar a eficiência energética do estudo 

proposto, realizando a verificação da energia consumida na unidade e a quantidade de 

energia desperdiçada. O limite de bateria na linha de avaliação elétrica levado em 

consideração é a entrada de energia no QGBT4.  

Após esta verificação, com os mesmos dados levantados, foi estimada uma 

quantidade máxima possível de energia a ser re-injetada no processo fora do limite de 

bateria estipulado, reduzindo o consumo de energia da concessionária. A potência 

consumida da unidade não sofrerá variação. 
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 Passo 2: Diagrama de fluxo para identificar os limites do estudo: 

A FIGURA 29 apresenta um breve resumo da circulação de energia e matérias 

primas na unidade produtora de formaldeído. Delimitando o limite de bateria do estudo e 

avaliação da circulação de energia, é possível verificar que a inserção da energia gerada 

pela turbina está dentro do limite de bateria da unidade.  

 

FIGURA 29 - DIAGRAMA EROI 

QGBT4

Energia 
Concessionária

Motores da 
unidade de 

formaldeído

Reator de 
formaldeído

Turbina

Produção de 
formaldeído

Vapor 
superaquecido

Matérias primas

Chiller

Vapor 
saturado

Energia 
gerada

Água 
quente

Água 
gelada

Limite de bateria do estudo

Matéria prima / Produtos
Água

Energia Elétrica
Vapor

 

Fonte: Do Autor. 

 

O trabalho propõe avaliar somente a variação de energia adquirida da 

concessionária e a descarga de vapor saturado de saída da turbina para alimentação do 

chiller. 

 Passo 3: Identificação das entradas e saídas de energia: 
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Levando em consideração como variação de energia a diferença da energia da 

concessionária adquirida. A energia gerada pela turbina irá ser considerada dentro do 

limite de bateria do projeto. 

 

 Passo 4: Identificação dos dados necessários para o cálculo do índice: 

Os dados para o primeiro cálculo do índice são: 

 Consumo total da unidade de formaldeído; 

 Energia desperdiçada entre a unidade de formaldeído e o chiller. 

Os dados para o segundo cálculo do índice são: 

 Consumo total da unidade de formaldeído; 

 Energia desperdiçada entre a unidade de formaldeído e o chiller; 

 Energia gerada pela turbina e inserida no quadro geral de baixa tensão. 

 

 Passo 5: Ajuste dos dados: 

Ajuste dos dados levantados dos equipamentos e cálculos realizados para 

alinhamento das grandezas através da ferramenta computacional. 

 

 Passo 6: Cálculo do índice EROI  

A análise foi executada através da equação 7, onde a energia elétrica consumida 

foi dividida pela energia dissipada na unidade. Este índice EROI refletirá de certo modo 

a eficiência da planta.  

A análise através do índice EROI se deu através da avaliação da energia 

consumida pela planta em relação a quantidade de energia disponível após a válvula PV1 

até o consumo deste vapor pelo chiller a absorção. Ou seja, a partir da equação 7 tem-

se: 

 

        EROI = E inserida / E final disponível  

 

 EROI = E inserida / (E Inserida  - E Perdida)  
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 EROI = 522 kWh / (522-295) kWh  

 

 EROI = 2,3  

 

O índice 2,3 mostra que a unidade é uma consumidora de energia. Caso no futuro 

este índice venha a se aproximar do valor 1, a unidade se tornará mais eficiente 

energeticamente. A partir de todas as medições, é possível se obter da FIGURA 30, a 

variação do índice EROI relacionada a expedição de vapor da unidade ao longo do 

tempo. 

 

FIGURA 30 - AVALIAÇÃO EROI DA UNIDADE DE FORMALDEIDO 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Com o consumo constante de energia apresentada na TABELA 6 e a variação 

de vapor apresentada na FIGURA 24 observa-se um período de 10 horas no centro do 

gráfico, onde a unidade se mostra menos eficiente energeticamente. Outra informação 

que é possível ser verificada é o valor médio do índice próximo a 2.32. Isso demonstra 

que parte da energia que poderia ser reutilizada está sendo desperdiçada. Levando em 

conta que em média o consumo da planta é 522 kWh e a energia desperdiçada é 295 

kWh, tem-se que 56% do consumo de energia está sendo desperdiçado. 
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5.4 ETAPA 4) VERIFICAÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEL PARA GERAÇÃO 

Com o estudo de disponibilidade de vapor, temperaturas e pressões de operação 

do vapor, a ferramenta EES foi utilizada para que uma modelagem matemática indicasse 

qual seria a máxima geração de energia do equipamento. A FIGURA 31 é uma 

representação visual do programa. 

 

FIGURA 31 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GERAÇÃO DE VAPOR NO SOFTWARE EES 

 

Fonte: Do Autor 
 

Como premissas, a vazão estável de consumo de vapor do chiller a plena carga 

de operação é de 6100 kg/h de vapor a 1,5 bar, pois os consumidores de água gelada da 

unidade comprometem a total produção de água gelada do equipamento. Este é o valor 
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mássico inserido no balanço da turbina para dimensionamento da possível energia a ser 

gerada. Caso a unidade de formaldeído exceda a produção de vapor, este deve ser 

direcionado à linha geral de vapor. Utilizando as equações 3 a 6 para o dimensionamento 

do sistema, a turbina apresenta capacidade máxima de geração de 232 kW. Foi 

considerado 10% de perdas na caixa de redução e 5% no gerador de acordo com Block; 

Singh (1996). Assim um valor médio de 197 kWh fora estabelecido como o máximo de 

energia possível a ser gerada em uma turbina sob as acima citadas condições de 

trabalho. Esta quantidade representa 66% de recuperação média de energia, frente aos 

295 kWh estimados de perdas e 37% da energia total recuperada dos 522 kWh que foram 

inseridos na unidade. A programação do software é apresentada no apêndice 1.  

 

5.5 ETAPA 5) AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA  

Para a avaliação de viabilidade técnica da unidade em questão, foram levados 

em conta alguns fatores: 

 

5.5.1 ESCOLHA DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE VAPOR 

O atual arranjo da unidade é apresentado na FIGURA 16, com a utilização do 

vapor excedente da planta de formol, sendo reduzida sua pressão através de duas 

válvulas PV1 e VRP101, responsáveis pelo ajuste da pressão para a linha geral e entrada 

do vapor no chiller a absorção respectivamente. Por executarem este ajuste de pressão 

de operação somente variando a sua área passagem do vapor, a energia neste ponto é 

desperdiçada. O novo arranjo é apresentado na FIGURA 32, onde a turbina é alocada 

para a geração de energia e sua descarga de vapor é direcionada ao chiller York. 
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FIGURA 32 - FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DA UNIDADE ADICIONANDO A TURBINA 

 
Fonte: Do Autor 

 

Este arranjo é mais indicado pelo motivo da facilidade com que a operação 

poderá realizar atuações no equipamento em campo e pela proximidade ao consumidor 

de vapor. Conforme apresentado na FIGURA 32, a linha de vapor para direcionamento à 

turbina deve ser adicionada antes da válvula de controle de vapor para a linha geral, com 

o objetivo de exportar o vapor excedente que não é consumido pela turbina para a linha 

geral. A FIGURA 33 apresenta as instalações de campo do sistema de controle de vapor 

da planta de formol. 
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FIGURA 33 - INSTALAÇÕES DE VAPOR – VÁLVULA PV1 

 
Fonte: Do Autor 

 

A FIGURA 34 indica a localização da válvula VRP-101, que é a válvula de 

controle de vazão de vapor para o chiller. 
 

FIGURA 34 - INSTALAÇÕES DE VAPOR – VÁLVULA VRP101 

 
Fonte: Do Autor 

 

5.5.2 ESPAÇO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DA TURBINA 

Para a unidade de produção de formol avaliada, a FIGURA 35 mostra as 

possíveis áreas capazes de receber a turbina. 
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FIGURA 35 - LAY-OUT BÁSICO DA UNIDADE PRODUTORA DE FORMOL 
 

 
Fonte: Do Autor 

 

A área 1, onde existe a possibilidade de instalação do equipamento, está logo 

atrás da unidade produtiva de formol, em cinza e próxima à central de comando de 

motores (CCM) e ao transformador, área 2, e ao chiller York, principal utilizador do 

excedente de vapor proveniente da turbina, indicado em vermelho no Layout. 

A FIGURA 36 apresentam este local de instalação possível do equipamento. Hoje 

existe um tanque de água para recebimento do excedente de água da coluna de absorção 

de formol, que deverá ser reposicionado posteriormente. 

Área 1 

Área 2 

Chiller 
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FIGURA 36 - LOCAL PARA INSTALAÇÃO DA TURBINA (VISTA 3) 

 
 

Fonte: Do Autor 
 

A área 1 comporta a instalação da turbina, juntamente com o gerador e quadro 

de comando elétrico e paralelismo. 

  

5.5.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

A instalação elétrica da turbina fornece energia para motores do processo 

produtivo e demais equipamentos para continuidade das operações. Caso em algum 

momento seja necessária a operação sem a geração da turbina, toda a energia deve 

consumida da concessionária até que a situação se retome. O limite de bateria da 

empresa que fornecerá a turbina é a alimentação no disjuntor geral do transformador 

destinado para este fim.  

 

5.5.4 REGIME DE OPERAÇÃO DA PLANTA 

A unidade de formol opera com regime permanente e estável durante 24 horas 

por dia. Salvo variações de demanda menor, a operação da unidade segue 

rigorosamente um padrão de manutenções preventivas e preditivas para que a unidade 

opere em capacidade máxima sem grandes paradas. 

Dentro desta mesma unidade estão mais duas unidades produtoras de formol 

gêmeas, garantindo assim a disponibilidade de vapor para os demais consumidores 

quando a turbina estiver em sua plena capacidade de consumo de vapor. 
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5.5.5 MANUTENÇÃO INTERNA DO EQUIPAMENTO 

Durante a parada programada anual da unidade, poderão ser realizadas 

vistorias, manutenções preventivas e corretivas para assegurar a integridade física do 

equipamento. 

 

5.6 ETAPA 6) AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA  

Antes de iniciar o processo de cotação do equipamento, é necessário que 

algumas informações básicas para dimensionamento do equipamento sejam resumidas 

para emissão de consulta pública de fornecimento.  

O tipo da turbina a ser adotado deve ser de reação por contrapressão, uma vez 

que para o arranjo disponível na unidade, tem-se um consumidor de alta vazão de vapor 

a baixa pressão, um chiller de absorção a brometo de lítio, que terá a função de 

condensador do excesso de vapor a baixa pressão da máquina térmica. Para o estudo 

de caso em questão, e para fins orçamentários, tem-se a TABELA 7. 

 

TABELA 7 – TABELA DE ESPECIFICAÇÃO PARA ORÇAMENTO DA TURBINA.  
 

TURBINA 

  Unid. 

Tipo da máquina 
Reação + 

Contrapressão  

Potência de eixo 350 a 400 kW 

Vazão de admissão 9 ton. / h 

Pressão do vapor na admissão 13 bar g 

Temperatura do vapor na admissão 220 °C 

Pressão do vapor na exaustão 1,5 bar g 

Temperatura do vapor na exaustão 151 °C 

Regime de operação 8.640 h / ano 

GERADOR 

Frequência 60 Hz 

Tensão 440 V 
 

Fonte: Do autor. 
A potência de eixo e a vazão de vapor são maiores que o valor teórico 

apresentado pelo estudo através do EES. Isto se dá pelo layout da unidade do site, que 
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possui três plantas produtivas e o projeto de instalação da quarta unidade prevista para 

2020. Em um futuro próximo é necessária a aquisição de outro chiller, e neste momento, 

o vapor de outra planta de formol pode ser direcionado para esta turbina elevando a sua 

geração de energia para a plena capacidade instalada. 

Após verificação das empresas no mercado brasileiro capazes de fornecer uma 

turbina com as especificações acima, somente uma atendeu plenamente os pré-

requisitos. Em resumo, as especificações da turbina ofertada são apresentadas na 

TABELA 8. 

TABELA 8 – TABELA DE RESUMO DO ORÇAMENTO DA TURBINA.  
 

TURBINA 

  Unid. 

Tipo da maquina Contrapressão  

Potência de eixo 400 kW 

Vazão de admissão 9 ton. / h 

Pressão do vapor na admissão 13 bar g 

Temperatura do vapor na admissão 201,37 °C 

Pressão do vapor na exaustão 1,5 bar g 

Temperatura do vapor na exaustão 111,37 °C 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Admissão de vapor na turbina 9 ton. / h 

Consumo de vapor (processo) 0 ton. / h 

Consumo específico bruto 15 ton. / MWh 

Consumo específico líquido 16,67 ton. / MWh 

Energia gerada bruta 284000 kWh 

Energia gerada líquida 255600 kWh 

Horas trabalhadas /mês 710 h 

Dias de operação /ano 355 dias 

Potência gerada bruta 400 kW 

Potência interna (estimado) 40 kW 

Potência liquida 360 kW 

Tensão de geração 440 V 

Tensão de rede 440 V 
 

Fonte: Do Autor. Adaptado do orçamento. 
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Somente o quesito horas trabalhadas por mês não foram atendidos, uma vez que 

o fabricante indica um rendimento horário mensal de 98,6%, ou 710 horas mensais de 

funcionamento. Após questionado sobre este valor, o fabricante indicou que este número 

está diluído do período médio anual do equipamento parado para manutenção, ou seja, 

10 dias para manutenções, quando o especificado é somente 5 dias. Esta indicação de 

manutenção de 10 dias por ano foi indicada no fluxo de caixa sempre no mês de 

dezembro somente para fins de apontamentos. Operacionalmente esta parada irá variar 

de acordo com a necessidade de troca de catalisador da planta de formol.  

O orçamento apresentado para esta máquina foi de R$ 1.730.000,00. A TABELA 

9 apresenta as responsabilidades da contratante e contratada. 

 
TABELA 9 – TABELA DE RESPONSABILIDADES.  

 

DESCRIÇÃO CONTRATADA CONTRATANTE 

Turbina X  
IHM de operação X  
Redutor de Velocidade X  
Gerador de Energia Elétrica X  
Painel de comando e geração X  
Instalações mecânicas pertinentes X  
Instalações elétricas pertinentes X  
Condensador X  
Sistemas de Vácuo X  
Bomba de Condensado X  
Utilidades  X 

Sistema de Óleo X  
1º Carga de Óleo X  
Medição e controle X  
Sistema de geração de vapor  X 

Painel de interligação Transformador  X 

Aterramento do equipamento  X 

Documentação (Projeto + ART) X  
Adequação do projeto na concessionária  X 

Frete  X 

Deslocamento para comissionamento  X 

Operação assistida X  
Obras civis  X 

Licenças ambientais  X 
Fonte: Do Autor. Adaptado do orçamento. 

 



    76 

 

Na TABELA 9 estão resumidas as reponsabilidades de cada parte. Todo o 

sistema de condensado e vácuo já está sendo considerado como instalado no chiller York 

e nas utilidades pertinentes ao processo. Este valor leva em consideração as instalações 

mecânicas das linhas de vapor de alimentação da turbina proveniente da planta de formol 

e a linha de vapor para o chiller. As figuras FIGURA 32 e FIGURA 35 foram tomadas 

como base para emissão do orçamento. 

 

5.6.1 PREMISSAS MACROECONÔMICAS 

As premissas macroeconômicas utilizadas são apresentadas na TABELA 10. 

Nela verifica-se que foi levado em consideração um aporte financeiro direto do caixa da 

empresa, sem financiamento. O valor se apresenta como saída e restituído ao fundo da 

companhia no decorrer do período.  

 

TABELA 10 – PREMISSAS MACROECONÔMICAS DO MODELO.  
 

Premissas Macroeconômicas do modelo 

Data Base Jan. /18 

Horizonte de planejamento 10 anos 

Valor Financiado R$                    0,00 

Taxa mínima de atratividade 11% aa 

Indexador de juros IGP-M 
 

Investimentos 

Conjunto maquina térmica + gerador  R$     1.730.000,00  

Materiais de Instalação  R$        300.000,00  

Materiais consumíveis  R$          80.000,00  

Mão de obra Instalação  R$          60.000,00  

Acessórios  R$          30.000,00  

Valor Total do Investimento  R$     2.200.000,00  
Fonte: Do Autor. 

 
A data base selecionada foi janeiro de 2018 e representa uma proposta para o 

trabalho. O indexador de juros, aqui utilizado o IGP-M, é indicado pelo fornecedor da 

turbina. É aconselhável que para a aplicação dos dados em um estudo futuro sejam 

atualizados seus valores vigentes do período. O horizonte de planejamento está 

delimitado como 10 anos. A taxa mínima de atratividade é indicada através do setor 
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financeiro da companhia, que analisa suas oportunidades de investimento e estipula 

como 11% ao ano um rendimento viável para lucro do projeto.  

 
5.6.2 INVESTIMENTOS 

A FIGURA 37 representa os investimentos a serem realizados para 

implementação do projeto. 

 

FIGURA 37 - REPRESENTATIVIDADE DE INVESTIMENTOS 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Pode ser verificado que o maior desprendimento, cerca de 90%, está relacionado 

a compra e instalação do equipamento em si. No item “Materiais de instalação” está 

sendo considerado somente tubulação e seu acessórios, cabos elétricos e acessórios 

elétricos. As demais necessidades para a instalação e operação, como testes de 

tubulação, liquido penetrante e testes de raio X, isolamento de linhas de vapor e 

condensado e, acessórios diversos como posicionadores secundários e transmissores 

redundantes estão nas linhas materiais consumíveis e outros acessórios. 

 

5.6.3 CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

Para as despesas de manutenções programadas foram levadas em 

consideração as informações do fabricante, juntamente com uma breve cotação no 
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mercado do custo de cada item. Assim foi gerada a TABELA 11 de despesas anuais de 

manutenção. 

TABELA 11 – DESPESAS ANUAIS DE MANUTENÇÃO DA TURBINA.  

Relação das Despesas 
Data base das 

Despesas 
Custo anual da 

despesa 
Custo mensal da 

despesa 
Taxa 
(%aa) 

Manutenção do equipamento  Jan. /18 R$     57.100,00 R$      3.975,00 5,00% 

 Mancais (4 unidades) Jan. /18 R$  28.000,00  R$    2.333,33 5,00% 

 Selo labirinto vapor Jan. /18  R$    8.000,00    R$       500,00  5,00% 

 Óleo (400L) Jan. /18  R$    8.000,00    R$       500,00  5,00% 

 Selo labirinto óleo Jan. /18  R$    6.000,00    R$      333,33  5,00% 

 Juntas espiroflex (vários diâmetros Jan. /18  R$    3.000,00    R$         83,33  5,00% 

 Gaxeta grafitada Jan. /18  R$    2.000,00    R$      100,00  5,00% 

 PT-100 redutor Jan. /18  R$    1.800,00    R$      100,00  5,00% 

 Graxa acoplamento (10 kg) Jan. /18  R$       300,00    R$         25,00  5,00% 

Contrato de manutenção  Jan. /18  R$     60.000,00   R$      5.000,00  10,00% 
 

Fonte: Do Autor. 
 

 

5.6.4 CUSTOS DE OPERAÇÃO  

Os custos anuais com colaboradores foram levantados na TABELA 12 e, 

avaliada a mão de obra de equipe de operação e manutenção. A primeira é encarregada 

de operar, emitir relatórios diários de condições de operação, registrar no diário da turbina 

qualquer imprevisto ocorrido e monitorar a energia gerada pelo equipamento. Foram 

considerados 4 operadores, um por turno diurno e outro noturno, por um período de 12 

horas, trabalhando a cada 3 dias e folgando 3 dias. A segunda é responsável por análises 

agendadas mensalmente e manutenções corretivas quando necessário. Foram 

consideradas dez horas de cada especialidade por mês para verificações no 

equipamento. Este valor pode ser informado através da expertise do fabricante em dados 

históricos de outros projetos.  
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TABELA 12 – DESPESAS ANUAIS DE OPERAÇÃO.  
 

Relação dos Custos 
Data Base dos 

Custos 
Valor dos 

Custos (R$/h) 

Valor dos 
Custos 

(R$/mês) 

Valor dos 
Custos 

(R$/ano) 

Equipe de Operação Jan. /18 2.700,00 10.800,00 129.600,00 

 Operador - Sala de controle Jan. /18 1.500,00 6.000,00 72.000,00 

 Operador de campo Jan. /18 1.200,00 4.800,00 57.600,00 

Equipe de Manutenção Jan. /18 850,00 8.500,00 102.000,00 

 Mecânico Jan. /18 250,00 2.500,00 30.000,00 

 Eletricista Jan. /18 250,00 2.500,00 30.000,00 

 Instrumentista Jan. /18 200,00 2.000,00 24.000,00 

 Auxiliar de Manutenção Jan. /18 150,00 1.500,00 18.000,00 
 

Fonte: Do Autor. 
 

Para avaliação das representatividades dos custos anuais com pessoas, a 

FIGURA 38 apresenta as porcentagens de cada subitem que estão indicadas nas cores 

verde e azul claro. Já nas cores verde e azul escuro, os grupos, com uma 

representatividade de 56% de custo em operação e 44% em manutenção.  

 

FIGURA 38 - REPRESENTATIVIDADE DOS CUSTOS OPERACIONAIS ANUAIS 
 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Assim é verificado que o maior custo operacional é efetivamente da operação do 

equipamento, uma vez que o período de manutenção programado indica uma operação 
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de aproximadamente 8.520 horas durante o ano de acordo com a TABELA 8. Os custos 

anuais de manutenção correspondem a soma das 10 horas mensais para manutenção 

durante o período de operação do equipamento. Esta manutenção pode tanto ocorrer 

diluída durante o ano quanto no período dedicado para manutenção anual de 10 dias de 

parada da planta de formol. 

 

5.6.5 RECEITAS 

Estão sendo consideradas receitas do projeto a energia que não foi consumida 

pela operação dos equipamentos listados no item 5.5.3 e a sua respectiva demanda. O 

custo de combustível para a geração do vapor superaquecido é zero, como relatado no 

item 2.3. O período de horário de ponta está sendo levado em consideração para cálculo 

do valor. Para o cálculo da energia gerada pela turbina, foi considerada a informação de 

potência liquida estimada contida na TABELA 8. Esta potência multiplicada pela 

quantidade de horas em horário de ponta e fora de ponta em um mês representam 18.600 

kWh e 148.800 kWh respectivamente em meses normais e 12.000 kWh e 96.000 kWh 

respectivamente no mês de manutenção. Estes valores multiplicados pelo custo da 

energia elétrica no mês de estudo de viabilidade do projeto delimitam uma parte das 

receitas possíveis. 

O restante das receitas é indicado pela diminuição da demanda de consumo da 

concessionária, onde os 200 kW valorados ao custo da demanda no horário dentro e fora 

de ponta representam a outra parcela de economia. 

Os valores de energia elétrica considerados para o estudo estão apresentados 

na TABELA 13, retirados da conta de Outubro/17. 

 
TABELA 13 – PREÇO DA ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA COPEL EM SET/2017. 

 

Consumo - Horário de Ponta   R$ 0,6549 /kWh 

Consumo - Horário Fora de Ponta   R$ 0,4507 /kWh 

Demanda - Horário de Ponta   R$ 51,35 /kW 

Demanda - Horário Fora de Ponta   R$ 22,49 /kW 
 

Fonte: Do Autor. 
 

Estão acrescidos os valores de ICMS, PIS e COFINS. Não está sendo levada em 

consideração a dedução de impostos para estudo. Não está sendo levado em 
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consideração também o acréscimo e variação das bandeiras tarifárias, uma vez que 

apresentam alta volatilidade e são imprevisíveis, e o modelo de precificação não é 

transparente ao público e não pode ser recalculado. 

Na FIGURA 39 a representação gráfica das receitas que ocorrerão ao longo dos 

10 anos do horizonte de planejamento é apresentada. Os vales nos finais de cada ano 

representam as paradas para a manutenção e redução nas receitas. Para estas paradas 

estão sendo consideradas 240 horas a menos de geração de energia proveniente da 

informação dada pelo fabricante que corresponde ao período de manutenção do 

equipamento. 

Os valores de demanda não geram receitas nestes mesmos períodos uma vez 

que para a concessionária a indicação de demanda é a maior do mês que ocorra durante 

um período maior que 15 minutos. Nos demais meses esta diferença da demanda a 

menor é acrescida como receita ao projeto. 

 

FIGURA 39 - COMPORTAMENTO DAS RECEITAS AO LONGO DO PROJETO 

 

Fonte: Do Autor. 
 

Com todas as informações levantadas e tabuladas, estas foram inseridas em 

uma planilha de estudo de viabilidade técnico econômica para modelagem, com os 

métodos de avaliação do item 2.5 e as conclusões do estudo de viabilidade  tomadas. 
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Em resumo os valores são apresentados na TABELA 14 e mostrados graficamente a 

seguir. 

TABELA 14 – INDICADORES DE RENTABILIDADE E RISCO DE PROJETO 
 

Valor Presente Líquido (VPL) em R$: 2.525.641,93 

Taxa Interna de Retorno (TIR) em %: 39,74% 

Payback descontado (meses): 76 

 
Fonte: Do Autor. 

 
 

Na FIGURA 40 é apresentado o Payback descontado ao longo do tempo e 

analisado o prazo de recuperação do capital investido, levando ‘a remuneração da taxa 

mínima de atratividade em consideração. Também o ponto de equilíbrio é verificado, em 

inglês Break Even Point, onde tem-se a indicação de que a partir deste momento, a 

retirada de dividendos do projeto é possível. 

 

FIGURA 40 - AVALIAÇÃO PAYBACK DESCONTADO AO LONGO DO PROJETO 

 

Fonte: O Autor. 
 

Já na FIGURA 41, tem-se representação gráfica do VPL e a indicação da TIR e 

TMA do projeto. Como pode-se avaliar, o projeto se apresenta viável visto que existe uma 

grande faixa entre as taxas TMA e TIR. 
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FIGURA 41 - AVALIAÇÃO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO VERSUS TAXA MÍNIMA DE 
ATRATIVIDADE E TAXA INTERNA DE RETORNO 

 

Fonte: Do Autor. 
 

É apresentado na FIGURA 42 a variação do fluxo de caixa mensal e acumulado 

do projeto. Pode-se verificar pequenas variações anuais em ambas linhas provenientes 

dos períodos de paradas para manutenção. 

 

FIGURA 42 - AVALIAÇÃO FLUXO DE CAIXA AO LONGO DO PROJETO 
 

 

Fonte: Do Autor. 
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Como o proposto, haverá um único aporte de verba no mês zero e, a partir deste 

momento serão consideradas somente as receitas mensais.  

 

5.7 ETAPA 7) SEGUNDA ANÁLISE DE CONSUMO DA UNIDADE 

Com os dados de potência teórica disponível de uma turbina, o EROI foi 

recalculado levando em conta os 227 kWh gerados na turbina sendo retornados ao 

sistema. 

     EROI = E inserida / E final disponível  

 EROI = E inserida / (E Inserida + E Recuperada - E Perdida)  

 EROI = 522 kWh / (522+197-295) kWh  

 EROI = 1,23 

 

 

A partir da adição destes 197kWh no cálculo, é gerada a FIGURA 43 como linha 

temporal, demonstrando a redução do índice EROI de um valor médio de 2,3 para 1,23 

e um aumento na eficiência energética. Uma vez que quanto mais próximo a 1 a unidade 

de formaldeído recupera a energia que era desperdiçada em forma de dissipação sonora, 

térmica e condutiva nas válvulas PV101 e VRP101, a reutiliza no QGBT4. 

 

FIGURA 43 - AVALIAÇÃO EROI RECALCULADA DA UNIDADE DE FORMALDEIDO 

 

Fonte: O Autor 
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O PIMVP indica um modelo semelhante à FIGURA 44 para apresentar o histórico 

do índice EROI, com um degrau para o novo índice calculado levando em consideração 

a implementação do AEE.  

Com a redução do índice, é possível afirmar que a unidade em questão passou 

de um nível de maior consumo de energia para um nível de menor consumo de energia. 

Devido a unidade de formol operar continuamente durante 360 dias por ano a plena 

carga, foi estipulada esta economia pelo histórico de consumo de energia e estimada a 

redução do consumo para um período futuro. 

 

FIGURA 44 - VARIAÇÃO DO INDICE EROI COM A IMPLEMENTAÇÃO DO AEE. 

 

Fonte: O Autor  
 

Após uma futura implementação do projeto, todos os índices de economia e geração de 

energia podem ser recalculados para verificação da efetividade. 
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6 CONCLUSÃO 

Frente ao estudo realizado na planta de produção de formaldeído Alder, 

considerando todas as variáveis técnico-econômicas, a instalação de uma turbina de 

reação e contrapressão geradora de energia elétrica a partir de vapor superaquecido, em 

excesso, é viável. A operação do atual sistema, de dupla redução de pressão, para 

expedição de vapor da planta e operação do chiller se mostrou ineficiente, frente ao 

desperdício de energia que as reguladoras de pressão de vapor ocasionam, conforme 

apresentado na FIGURA 28. Com a utilização de uma máquina térmica instalada nesta 

posição, aproveita-se o vapor como força motriz, gera energia elétrica e entrega a energia 

necessária em forma de vapor saturado para o chiller, com a mesma operação antes 

realizada, aumenta a eficiência do sistema comprovadamente através do índice EROI. 

O estudo técnico se mostrou preciso devido a disponibilidade de informações e 

facilidade de ensaios, tantos em relação a avaliação do vapor, quanto nas verificações 

elétricas contidas neste caso. Com um consumo medido de 522 kWh por hora e a 

indicação através da ferramenta computacional EES de que aproximadamente 292 kWh, 

56% da energia, em forma de vapor, estava sendo desperdiçada, e que 197 kWh ,66% 

deste desperdício poderá ser reaproveitado, aponta a viabilidade do projeto. O consumo 

estimado final é de 325 kWh, uma redução de 37%.  

A metodologia proposta pode ser utilizada para avaliação de outros processos, 

tendo sempre em mente as suas peculiaridades e necessidades. O software EES se 

mostrou de fácil adaptação para quaisquer necessidades de cálculos relacionados à 

estimada termodinâmica do processo, devido a sua vasta base de dados e 

implementações na escrita do programa que auxiliam a personalização de caso a caso. 

O estudo econômico apresenta incertezas, como a variação do preço da energia 

elétrica, a não consideração das bandeiras tarifárias vigentes no modelo de precificação 

no Brasil atualmente e a possibilidade de a empresa migrar para o mercado livre de 

energia elétrica. Todavia, este estudo indica que é válida a implementação frente às 

informações levantadas no cenário proposto. Em resumo os indicadores de rentabilidade 

e risco, tanto o VPL, R$ 2.525.641,93, quanto a TIR de 39,74% e o payback descontado 

de 76 meses, estão em níveis aceitáveis para que a empresa venha a tomar uma decisão 

de iniciar este projeto, indicando, pois, a sua viabilidade e, o mais importante, a 
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continuidade do processo produtivo de formaldeído estão dentro dos parâmetros de 

qualidade. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Em trabalhos futuros que visam avaliar a aplicação industrial de turbinas 

geradoras de vapor de pequeno porte, o autor sugere: 

 Implementação do estudo econômico levando em contas as bandeiras tarifárias e 

o mercado livre de comercialização de energia elétrica no Brasil. Para o primeiro 

item deve-se avaliar o nível dos reservatórios de água pertinentes a região de 

trabalho, extrapolar valores contra os volumes de chuva nos últimos anos e, prever 

a mudança na bandeira tarifária para o período do projeto. Para o segundo item, 

indica-se verificar o custo da energia elétrica no mercado livre sem e com contrato 

de fornecimento de 3 a 7 anos e, suas variações de preço pertinentes; 

 Implementação do estudo econômico com a utilização de uma caldeira 

convencional movida com os principais combustíveis de sua região; 

 Considerando uma planta industrial onde não exista uma necessidade da retirada 

de vapor saturado de exaustão na turbina e sim uma saída de liquido 

completamente condensado, deve-se avaliar o custo de uma turbina com um 

condensador a água, a fim de aumentar a variação de pressão da entrada para a 

saída do vapor e, verificar sua eficiência e variação no retorno financeiro; 

 Visto que a geração atual de água gelada não supre a necessidade da planta, 

avaliar a aquisição de um novo chiller de mesmo princípio de funcionamento, 

porém menor capacidade, direcionamento de vapor de outra planta de formol para 

a turbina, chegando a total capacidade de geração de energia possível de ser 

gerada pela turbina. 
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APÊNDICE 1 – Programa EES 

"-------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Programa EES - Ellon Marcel Kufky Siqueira - Tese Mestrado" 
"-------------------------------------------------------------------------------------------" 
 
"INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO - LACTEC" 
 
"AUMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TEÓRICA DE UMA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
FORMALDEIDO." 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo do trabalho disponível da turbina" 
 
"Formula 3 - Trabalho Turbina (kW)" 
W[1]=M[3]*(H[3]-H[5]) 
 
"Trabalho Total Turbina (kW)" 
Wt=W[1] 
 
"Eficiência Teórica Turbina" 
nt=0,4 
 
"Trabalho corrente - Turbina - Perdas redução e gerador (kW)" 
W_ca=W[1]-nCR1-nG1 
 
"Perdas da Caixa de redução" 
nCR1=Wt*ncr 
 
"Perdas do Gerador" 
nG1=Wt*ng 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo do trabalho necessário para a bomba de condensado" 
 
"Formula 4 - Trabalho da bomba (kW)" 
Wb2=M[3]*(H[12]-H[11]) 
 
"Volume bombeado (m³/h)" 
Vb=M[11]*V[11]*3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo Serpentina planta de Formol - Valor fixo do fabricante (Mcal/h -> kW) " 
Q[1]=Qser*1,163 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo Gás Cooler planta de Formol - Valor fixo do fabricante (Mcal/h -> kW)" 
Q[2]=Qtc*1,163 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo do condensador de vapor de excesso" 
Q[4]=M[7]*(H[7]-H[5]) 
 
"Cálculo para troca de unidade (Mcal/h -> kW) " 
Qcond=-Q[4]/1,163 
 



    92 

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo do condensador do Chiller York" 
Q[3]=-Qev*1,163 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo das variáveis de processo, quando necessárias:  
 
Pressão 
Temperatura 
Entalpia 
Entropia 
Título 
Balanço mássico" 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de saída da serpentina" 
"P[1]=" 
"T[1]=" 
H[1]=ENTHALPY(WATER;P=P[1];T=T[1]) 
S[1]=ENTROPY(WATER;P=P[1];T=T[1]) 
X[1]=QUALITY(WATER;P=P[1];T=T[1]) 
M[1]=Q[1]/(H[1]-H[12]) 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
mk[1]=M[1]*3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de saída do Gás Cooler" 
"P[2]=" 
"T[2]="                                                                                    
H[2]=ENTHALPY(WATER;P=P[2];T=T[2]) 
S[2]=ENTROPY(WATER;P=P[2];T=T[2]) 
X[2]=QUALITY(WATER;P=P[2];T=T[2]) 
M[2]=Q[2]/(H[2]-H[12]) 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
mk[2]=M[2]*3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de mistura de entrada na turbina" 
P[3]=P[1] 
T[3]=T[2] 
H[3]=((H[1]*M[1])+(H[2]*M[2]))/(M[3]+M[13]) 
S[3]=ENTROPY(WATER;P=P[3];H=H[3]) 
X[3]=QUALITY(WATER;P=P[3];H=H[3]) 
M[3]=mk[3]/3600 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
"mk[3]=" 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de purga da turbina" 
"P[4]=" 
T[4]=TEMPERATURE(WATER;P=P[4];H=H[4])             
H[4]=H[3]-Nt*(H[3]-ENTHALPY(WATER;S=S[3];P=P[4]) 
S[4]=ENTROPY(WATER;P=P[4];H=H[4]) 
X[4]=QUALITY(WATER;P=P[4];H=H[4]) 
"Vazão de purga - Indicado pelo Fabricante e qualidade da água" 
"mk[4]=" 
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"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
M[4]=mk[4]/3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de saída da Turbina" 
"P[5]="                                                                                    
T[5]=TEMPERATURE(WATER;P=P[5];H=H[5])         
H[5]=H[4] 
S[5]=ENTROPY(WATER;P=P[5];H=H[5]) 
X[5]=QUALITY(WATER;P=P[5];H=H[5]) 
M[5]=M[3]-M[4] 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
mk[5]=M[5]*3600  
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de entrada no Chiller York" 
"P[6]=" 
T[6]=TEMPERATURE(WATER;P=P[6];H=H[6]) 
H[6]=ENTHALPY(WATER;P=P[6];X=X[6]) 
S[6]=ENTROPY(WATER;T=T[6];H=H[6]) 
X[6]=0 
"mk[6]=" 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
M[6]=mk[6]/3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de saída ddo condensador de excesso de vapor" 
P[7]=P[6] 
T[7]=TEMPERATURE(WATER;P=P[7];X=X[7]) 
H[7]=ENTHALPY(WATER;P=P[7];X=X[7]) 
S[7]=ENTROPY(WATER;P=P[7];X=X[7]) 
X[7]=0 
M[7]=M[5]-M[6] 
mk[7]=M[7]*3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de mistura de condensado" 
P[8]=P[6] 
T[8]=TEMPERATURE(WATER;P=P[8];H=H[8]) 
H[8]=(M[6]*H[6]+M[7]*H[7])/M[8] 
S[8]=ENTROPY(WATER;P=P[8];H=H[8]) 
X[8]=QUALITY(WATER;P=P[8];H=H[8]) 
M[8]=M[5] 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
mk[8]=M[8]*3600 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de mistura de água de reposição" 
"P[9]=" 
"T[9]=" 
H[9]=ENTHALPY(WATER;P=P[9];T=T[9]) 
S[9]=ENTROPY(WATER;P=P[9];H=H[9]) 
X[9]=QUALITY(WATER;P=P[9];H=H[9]) 
M[9]=M[4] 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
mk[9]=M[9]*3600 
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"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de mistura de água de reposição após válvula de reposição" 
P[10]=P[9] 
T[10]=TEMPERATURE(WATER;P=P[10];H=H[9]) 
H[10]=H[9] 
S[10]=ENTROPY(WATER;P=P[10];H=H[10]) 
X[10]=QUALITY(WATER;P=P[10];H=H[10]) 
M[10]=M[9] 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de mistura de condensado com água de reposição" 
P[11]=P[9] 
T[11]=TEMPERATURE(WATER;P=P[11];X=X[11]) 
H[11]=ENTHALPY(WATER;P=P[11];X=X[11]) 
S[11]=ENTROPY(WATER;P=P[11];X=X[11]) 
X[11]=0 
M[11]=M[8]+M[10] 
V[11]=VOLUME(WATER;P=P[11];X=X[11]) 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de saída da bomba de condensado" 
"P[12]=" 
T[12]=TEMPERATURE(WATER;S=S[11];P=P[11]) 
H[12]=H[11]-(H[11]-ENTHALPY(WATER;S=S[11];P=P[12]))/Nb 
S[12]=ENTROPY(WATER;P=P[11];H=H[11]) 
X[12]=QUALITY(WATER;P=P[11];H=H[11]) 
M[12]=M[11] 
 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
"Cálculo da linha de envio de vapor para a linha geral" 
 
M[13]=M[1]+M[2]-M[3] 
"Cálculo para troca de unidade (kg/s -> kg/h) " 
mk[13]=M[13]*3600  
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APÊNDICE 2 – Especificações técnicas RE6000 
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