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RESUMO
A nec essidade de dados para fins de projeto na area de cogera~ao industrial e a
sua apresenta~ao esparsa motivaram este trabalho, que procura caracterizar urn
~aram~
tro adimensional para relacionar as quantidades de energias eletromecanica e
termica
demandadas por diversos setores industriais, e variaveis segundo caracteristicas tecno
logicas, materias-primas empregadas, fatores regionais e ambientais. Sao apresentados
valores para 0 Brasil, analisados face
conjuntura atual; discute-se a
oportunidade
de organiza~ao de urn Banco de Dados, acerca das necessidades energeticas dos setores .

a

INTRODU<;AO
A caracteriza~ao dos setores industriais por meio
de urn parametro adimensional que relacione as quantid~
des demandadas de energia eletrica e termica e de gra~
de utilidade na determina~ao do potencial destes
seta
res: a partir de valores que representem resultados ca
racteristicos de urn certo setor, variavel numa
cer ta
faixa ern fun~ao de diferen~as tecnologicas,
mater~as
primas empregadas tanto na manufatura dos equipamentos
de processo quanta na linha de produ~ao, e fatores
re
gionais, e possivel nao apenas avaliar-se a viabilidade
na utiliza~ao de diferentes sistemas de cogera~ao para
a caso de empresas que ja possuam processos
consolida
dos, como tambem projetar, a partir do conhecimento da
tecnologia empregada, a provavel demanda corn a qual uma
nova empresa ira operar, de modo a bern dimensionar
0
equipamento gerador.
Diversos modelos se utilizam deste parametro para
estudos de viabilidade e projeto de sistemas de cogera
~ao . A necessidade da organiza~ao de um Banco de Dados
confiavel, que contenha informa~oes precisas sobre
as
necessidades enereeticas de diferentes setores
indus
triais, e a escopo deste trabalho, procurando nao
ape
nas oferecer valores ja disponiveis mas tambem ficando
aberto para novas contribui~oes .
MODELO PARA CARACTERIZA<;AO DOS SETORES INDUSTRIAlS
Considerando-se que as setores em analise necessi
tam de vapor ern algumas etapas do processo, em ativida
des de secagem, evapora~ao, co zimento e aquecimento, e
de energia eletromecanica para transporte de materiais,
bombeamento, acionamento de motores, compressores, born
bas, correias e guindastes, entre outras atividades, po
de-se configurar tais necessidades de uma forma generT
ca par meio de urn parametro adimensional que as relacio
ne. A Figura 1 ilus tra esquematicamente urn processo in
dustrial, retratando os insumos energeticos necessarios

'para

obten~ao

do produto final.
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Figura 1 . Esquema generico de urn processo industrial .

Sendo E a consum~ demandado pelo processo de
p~
tencia eletromecanica [kJ/h] e S 0 consumo demandado p~
10 processo de potencia termica [kJ/h] , a rela~ao
que
se obtem do quociente entre tais variaveis e urn
valor '
adimensional, a qual se denomina parametro ALFA,
E

ALFA

(1)

S

cu jo valor e caracteristico para cada processo e setor,
variavel dentro de certa faixa em fun~aode diferen~as
tecnologicas e/ou fatores regionais, e muitas vezes va
rivel na escala temporal.
Dutra rela~ao, de grande interesse para a computo
do excedente de vapor disponivel para ge ra~ao de
ener'
gia firme para venda

as

concessionarias,

ea

que expres

sa a fluxo massico (m) de vapor em fun9ao da demanda de
energia termica disponivel. Conhecida a condixao do pr~
cesso , isto e, a faixa de temperatura e pres sao do
va
par necessaria, e a fluido termico empregado, tal rela
~ao e dada par
S
e

[kg/h]

(2)

onde e representa a energia especifica . 0 estabelecimen
to de condi~oes tipicas para diferentes processos permT
te a avalia~ao da energia especifica (usualmente aproxT
mada
ental pia de condensa~ao) e, por conseguinte, da
vazao massica nao apenas para vapor d' agua mas
para·
qualquer fluido termico industrial . Ad emais, na
situa
~ao ern que se associa ao processo urn sistema de ;o~er~
~ao , passivel de operar ern diferentes cenarios t~p~cos
para 0 se tor, e possivel simular as co ndi~oes de gere~
cia do excedent e de vapo r .
Com respeito
questao das faixas usuais de tempe
ratura do vapor utilizaveis nos processos em questao, a
Engenh~ria de Processos os especifica em intervalos, ern
que as varia~oes dentro destes limites pode representar
a utiliza~ao de novas tecnol ogias ou uma certa varieda
de de produtos finais para cada processo . Estudos
do
perfil de utiliza~ao do cal or de processo
distribuido
por faixas de temperatura s [1, 2] permitem identificar
os setores que atuam nas faixas de alta, media e baixa
temperaturas, e assim organiza-los de tal modo que
se
jam supridos por adequados sis temas de ~era~ao termica~
Os valores apresentados a seguir [31 ilustram al
guns setores/processos e respectivas faixas de utiliza
~ao do vapor.

a

a

Tabela 1. Faixas de utiliza~ao de temperaturas de
cessos .
Faixa de

pro-

Temperatura (C) Discrimina~ao dos processos

ORGANIZA9AO DE UM BANCO DE DADOS
A inten~ao de se organizar um banco de dados que
co ntenha val ores representativos e atuais pa ra uma par~
metriza~ao dos processos ou setores industria i s
encon
tra forte ba rreira nao apenas na falta de estatisticas

<

SO

-aquecimento de residencias
e escritorios;

SO < T <

200

-aquecimento, secagem, cae
~ao em indus trias alimenta

oca sioes, na multiplicidade de informa~oes
realizadas
por orgaos d i s tintos , com grande di sparidade. Persiste

res, sanitarias, texteis ,

a inda, c omo agravante, 0 receio de muitas empresas
em
fornecer inf o rma~ oe s sobre sua situa~ao , por julgar que

T

200 < T

<

600

600 < T < 900
900 < T < 1200

etc:
-maior parte dos
reatores
quimicos, desidrata ~ ao
e
evapora~ao de agua de pr~
dutos;
-reatores petroquimicos;
-de scarbonata~ao e pre-aque
cimento de rnateriais,

1200 < T < 1700
T > 1700

for

nos de evapocraqueamento ;
-coc~ao de produtos argil~

sos (refratarios);
-tratamentos metalurgicos,
fusao de materiais.

MODELOS QUE UTILIZAM A PARAMETRIZAyAO
A necessidade dessa parametriza~ao se evidencia,
em diferentes aspectos, pelo seu uso consolidado em es
tudos de v iabilidade e projetos de sistemas termicos pa
ra fins industriais.
Na pesquisa que realizaram para levantamento das
necessidades energeticas das indus trias texteis italia
nas, Carnevale e de Lucia [4] ut ilizaram a rela~ao ETR~
que corresponde a razao entre a potencia t ermica media
pela potencia ele tromecanica media, como parametro fun
damental na analise dos processos industriais. Para es
ta rela ~ao , correspondente a forma inversa do parametro
ALFA, sao encontrados na Italia indus trias texteis com
valores ETR variando entre 2,5 e 15, dependendo do pro
cesso empregado, estando os valores mais baixos vincul~
dos as empresas onde processos de acabamento ou 0 ciclo
textil completo e realizado; altos va lores de ETR
sao
caracteristicos das empresas que realizam apenas tingi
men to ou acabamento dos tecidos.
Babus'Haq, Probert e Callaghan [5] se utilizam do
parametro ALFA em algo ritmo de simula~ao teorica em sis
temas de c ogera~ao de pequena escala, explorando
dif~
rentes cenarios de acordo com a carga termica ambiente
ao longo do dia, permi tindo desse modo uma decisao oti
mizada acerca da conveniencia ou nao de se investir na
instala ~ao destes sistemas.
Dentre outros, Hu [6] cita um parametro analogo a
ALFA como urn dos valores iniciais para se efetuar a es
timativa das necessidades energicas e de area plana pa
ra a implanta~ao de processos industriais dotados
de
sistemas de cogera~ao . Uma tabela, contendo a
rela~ao
entre as demandas de pico eletromecanica e termica,
e
apresentada por este autor, em associa~ao com 0 numero
de unidades industriais que se apresentam dentro de ca
da faixa (valores de ALFA entre 0,01 e 1,6 Com interva
los de 0,1), revelando distribui~ao log-normal ao longo
de 16 categorias de proces sos; tais valores sao emprega
dos em Simula~oes por Metodos de Monte-Carlo para apro
x imar, estocasticamente, a s necessidades energeticas de
pico esperadas.
Existem tambem diversos pacotes
computac~onais
disponiv e is para avalia~ao de sistemas de cogera~ao
e
que se utilizam do parametro ALFA. 0 modelo computacio
nal DEUS (Dual Ener gy Use Sys t ems) [7] foi desenvolvido
para simular , po r compara~ao, plantas industriais com e
es pecificados
sem sistemas de cogera~ao para valores
com resp e ito ao consumo de vapor para processo e
para
gera~ao eletromecanica, bern como taxas de retorno
para
o investimento no sistema. Os valore s do consumo de va
por para processo e gera~ao eletromecanica podem
ser
fornecid os nao apenas como indices medios unitarios pa
ra cada setor OU processo, mas em termos de perfil
de
varia~ao do parametro no tempo.

serias, confiaveis e re gular es , mas tambem, em

certas

possa haver quebra no sig ilo industrial, ou ainda,
Mende medidas de conten~ao no consuma par parte dos

te

or

gao s compe t entes.
Em face
diversidade d e fontes para 0 levantamen
tO foram utilizados o~ Balan~os Energetic os
NacionaT
[S j e dos Estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Rio
de
Janeiro para se obter indices globais em dez setores in
dustriais, a s aber: Cimento, Ferro Gusa , Ferro Liga, Ou
tros Metais, Minera~ao e Pelo ti za~ao, Papel e Celulose~
Ceramica, Textil, Alimentos e Bebidas, e Quimica.
Os indices a seguir apresentados (Tabela 2)
[9]
foram obtidos a partir de analise temporal e espacial,
s endo que cons tam apenas os val ores minimo, medio e rna
ximo verificados por setor ; a base temporal
utilizada
difere ligeiramente de urn Estado para outro, em fun~ao
da disponibilidade das informa~oes existentes .
Para
efeito de rateio da parcela de utiliza~ao da
ener gia
contido nos combustiveis destinado a calor de processo
e aquecimento direto, foram utilizados os indices forne
c idos pela Comissao Naciona l de Energia,Balan~o de Ener
gia Util[l O], que geraram constantes Ki especificas de c~
da setor, para serem multiplicados pelo consum~ de
va
por para processo, S, para compor 0 parametro ALFA :

a

onde: ECp - energia para calor de processo (vapor, flui
do termico, etc.)
EAD - ener gia para aquecimento direto (fornos, se
cadores diretos, etc.)
EU - energia util total no setor.
CONCLUSOES E COMENTARIOS
Uma analise temporal dos va l ores de ALFA
revela
uma tendenc"ia de crescimento do parametro com 0 passar
dos anos, para a maioria dos setores, a nivel nacional,
como se observa nas Figuras 2 e 3; pode-se explicar as
flutua~oes ocorridas em alguns setores como decorrencia
do comportamento do mercado consumidor para estes prod~
tos.
o crescimento temporal de ALFA pode ser interpretado como um maior aumento na demanda de energia ele tri
ca comparativamente ao aumento na demanda de
energia
termica; tal afirmativa e compart ilhada por Berman [11J,
que 0 atribui
necessidade de um aumento da
prote~ao
ao ambiente pelo uso de uma energia mais limpa e
como
fun~ao da necessidade, por parte das empresas, de
uma
maior confiabilidade atraves da interliga~ao ~om a con
cessionaria, quando praticam a cogera~ao. Em muitos ca
sos , processos termicos de separa~ao e concentra~ao tem
evo luido incorporando proc essos mecanicos e consequente
mente elevando a participa~ao relativa da energia
ele
trica.
Devido a falta de informa~oes mais detalhadas jun
to aos se t ores produtivos, nao foi possivel um levanta
mento, para 0 Brasil, sobre quant itativos
energe t~c os
demandados de energia eletromecanica e vapor para
pr~
cesso nos moldes do trabalho desenvo lvido por Brown et
alli [12], que fornecem nao apenas es tes valo res
como
t ambem a temperatura e a vazao massica de vapor tipicas
em cada e tapa do processo produtivo de diversos se tores
representativos da economia norte-americana. Espera - se
que, a partir de informa~oes obtidas por empresas publi
cas, como a Agencia para Aplica~ao de Energia [2] e
a

a

Tabela 2. Valores obtidos para

0

parametro ALFA em diferentes se t ores industria i s.

MINAS GERAIS

LOCALIDADE

SAO PAULO

RIO DE JANEIRO

Eficien
cia (%)

Min.

Med.

Max .

Min.

Med.

Max.

Cimento

80,8

0 ,098

0,122

0 ,15 0

*

*

*

Ferro Gusa

99 ,7

0 ,107

0,117

0,125

Ferro Liga

92,1

0,768

0,838

0,940

Ou tros Metais +

48,1

-

-

-

Minerac;ao/Pelo
tizac;ao
-

61,1

0 ,68 2

1,072

1,349

Papel Celul ose

73,8

0,046

0,128

Ceramica

77 ,1

0,027

Textil

65,3

Alimentos/Bebidas
Quimica

Se t or Industrial

Min .

Med .

:·lin .

Med.

Max.

0 , 2898 0,2923 0 , 2957 0,084

0,105

0,137

0,2731 0,4569 0,6817 0 , 3367 0,3464 0,3578 0,052

0,081

0,101

0 , 650

1,032

1, 627

0,3650 0,6036 0 , 8501 0,4465 0,4577 0 , 4635 2,758

2,701

5,004

0,166

0,320

0,816

0,158

0,1869 0 , 3245 0,5674 0,4646 0 ,47 32 0 , 4830 0,230

0,364

0,582

0 ,036

0,041

0,1145 0,1455 0,1897 0,5210 0,6509 0,7435 0,045

0,113

0,271

0,594

0,743

0,897

0,2318 0,4119 0,6151 0,4042 0,4200 0,4313 0,436

0,696

1,306

98,6

0,063

0,092

0,136

0,2418 0,5288 0,8899 0,3293 0,3870 0,423 1 0,033

0 , 070

0,140

75,9

0,924

1 ,088. 1,264

0,1932 0,2322 0,3019 0,3795 0,4161 0,4639 0,234

0,331

0,500

-

-

-

-

-

-

-

Nax.

BRASIL

-

-

+ inclui Aluminio, Cobre, ...

*

100% usa de eletricid ade .
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ABSTRACT
This article i s derived from the need of data to
the industrial cogoneration design; a
non-dimensional
parameter is presented to relate the eletric-roechanical
and thermal energy demanded by the industrial process,
that varies according to the t echnology employed, envi ronmental and regional ractors, and others. It's presen
ted some v·a lues to Brazil and its States, and the oppor
tunity of a Data File reliable and accessible about the
processes industrial needs is discussed.

