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1. INTRODUÇÃO

sem o calor, sem o aporte de energia térmica em quantidades
generosas e com alta qualidade não existiria a sociedade moderna,
com seu padrão de vida e seus altos níveis de consumo de bens e
serviços. De um modo quase absoluto, estes fluxos de calor são
conseguidos a partir de sistemas de vapor. O uso de vapor de água
como vetor de transporte de energia térmica traz grandes vantagens,
que explicam sua grande disseminação, pois a água é uma substância
facilmente disponível, pouco agressiva quimicamente e com grande
capacidade de transportar energia2.
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2. Objetivo

O objetivo deste trabalho é obter soluções consolidadas, economicamente viáveis e
ambientalmente atrativas para os problemas energéticos identificado no sistema de
combustão da caldeira, a partir de cálculos da eficiência energética.

2.1 Objetivo Geral

O interesse crescente das indústrias em ampliar suas margens de lucro investindo
em projetos ecoeficientes, porém tecnicamente confiáveis e consolidados, motiva o estudo
da aplicabilidade das tecnologias disponíveis no mercado e o retorno financeiro que as
mesmas podem proporcionar. Desta forma, é cada vez mais importante o desenvolvimento
de metodologias de identificação de perdas e proposição de soluções para redução de
perdas energéticas. O objeto de estudo deste trabalho é uma caldeira aquatubular
industrial cujas variáveis controladas atendem parâmetros pré definidos pela engenharia
de processo, impactando na variação da eficiência energética mensal.

2.2 Objetivo específico

Identificar o potencial de ganho energético decorrente da operação de caldeiras
com malhas de controle em modo automático. Verificar se a mesma atende a eficiência
proposta em projeto, através dos cálculos por métodos diretos e indiretos, além de propor
mudanças em variáveis de entrada para aumento da eficiência das caldeiras.
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3.2 Conceitos fundamentais

Sistema termodinâmico - Consiste em uma quantidade de matéria ou região para
a qual nossa atenção está voltada, definido em função do que se pretende analisar. Tudo
que se situa fora do sistema termodinâmico é chamado meio ou vizinhança. Os sistemas
termodinâmicos podem ser:

■ Sistema fechado - Não há fluxo de massa nas fronteiras que o definem.

■ Volume de controle - Há fluxo de massa na superfície de controle que define o
sistema.

3.3 Mudança de estado de um sistema termodinâmico

A seguir apresentam-se os principais tipos de processos de interesse:

■ Processo isobárico (pressão constante)

■ Processo isotérmico (temperatura constante)

■ Processo isocórico (isométrico) (volume constante)

■ Processo isoentálpico (entalpia constante)

■ Processo adiabático (sem transferência de calor)
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3.6 Geradores de vapor

É um aparelho térmico que produz vapor a partir do aquecimento de um fluido
vaporizante. Na prática adotam-se alguns nomes, a saber:

• Caldeiras de Vapor

• Caldeiras de Recuperação

• Caldeiras de Água Quente

• Geradores Reatores Nucleares:

3.6.1 Caldeiras de vapor

A caldeira a vapor aquatubular será o objeto de estudo, por isso será brevemente
detalhada. Dentro das Caldeiras de Vapor temos as seguintes classificações:

1) Quanto à posição dos gases quentes e da água:

- Aquatubulares (Aquatubulares)

- Flamotubulares (Fogotubulares, Pirotubulares)

2) Quanto à posição dos tubos:

- Verticais

- Horizontais

- Inclinados

3) Quanto à forma dos tubos:
- Retos
- Curvos
4) Quanto à natureza da aplicação:
- Fixas
- Portáteis
- Locomóveis (geração de força e energia)
- Marítimas1.
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3.6.2 Projeto da Caldeira estudada

- Detalhes da caldeira aquatubular
a) Queima: Principalmente OC (Óleo combustível)
b) Norma que orientou o projeto: ASME  
c) MCR (Máxima Carga de Rendimento) – 100 t/h por Caldeira.  
d) Máxima pressão de operação no tubulão da caldeira – 100bar(g).  
e) Temperatura do vapor principal – 311ºC  
f) Temperatura de água de alimentação – 133ºC  
g) Pressão de projeto da Caldeira – 110 Bar(g)  
h) Temperatura de projeto da Caldeira – 350ºC  
i) Número de tubulão: Dois Tubulões.  

Tubulão superior de vapor  
Tubulão inferior de lama.  

j) Tipo de suportação – Fundo suportado.
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• CIRCUITO DE ÁGUA E VAPOR
Todo o condensado entra por cima do vaso desaerante. A corrente recebe o vapor

que entra por baixo em contra corrente com a água. O O2 arrastado pelo vapor sai pelo
vent do vaso desaerante para atmosfera. A água desaerada e já aquecida pelo contato
com o vapor em contra corrente é succionada pelas bombas, onde são injetados os
produtos químicos na sucção das mesmas para desaeração química (remoção do O2 e
CO2) e ajuste de ph. Daí, já pré-aquecida, a água segue para as serpentinas do
economizador, onde recebe mais uma carga térmica por troca de calor com os gases de
combustão, entrando em seguida no tubulão superior.
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Figura 2 - Desaerador
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Figuara 3 - Serpentina de pré aquecimento 

da água do tubulão inferior 

Figura 4 - Tubulão Inferior ou tubulão de lama

Figura 5 - Circulação natural
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Figura 6 - Risers e Down comers

Figura 7 - Tubo de alimentação de 
água no tubulão

Figura 8 - Internos do Tubulão superior



• CIRCUITO DE COMBUSTÍVEIS

O óleo combustível CB2 ou OCB1 deverá conter no máximo 1,0% em peso de
enxofre e 0,1% de cinzas em peso. O teor de nitrogênio no combustível será de 0,8%
em peso no máximo. O óleo combustível deverá ser entregue nas seguintes
condições: A pressão normal de fornecimento no limite da bateria: 15 Bar (g) A
temperatura de alimentação de óleo deve ser controlada na faixa de 155-160 º C,
tanto para OCB1 quanto para o CB2.

Figura 9- Trocador tipo baioneta
10 - Filtro de óleo Combustível
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• CIRCUITO DE AR E GASES DE COMBUSTÃO 

- Ventilador de ar forçado

O ar para a combustão é provido pelo ventilador de ar forçado, e o
controle de vazão de ar é feito sob comando do BMS, no inversor de
frequência alterando a velocidade dos ventiladores e para os flaps da
INLET VALV, alterando, sob comando do BMS, a sua abertura na sucção dos
mesmos. O ventilador de ar forçado, succiona uma vazão de ar vindo da
atmosfera, e injeta na caixa dos queimadores. O ar na caixa dos
queimadores passa pelos difusores e são projetados para dentro da
caldeira para propiciar a combustão

Figura 11 - Visão interna da fornalha
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- Circuito de ar de selagem

- Queimadores

Figura 13 - Conjunto dos queimadores visão externa

Figura 12 - Ventilador de selagem
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- Difusores

- Duto de gases
Os gases de combustão saem do superaquecedor com temperatura em torno

de 430ºC, o que ainda é muito alta para descartar na chaminé. Por isto, os referidos
gases passarão por uma segunda fase de resfriamento que são os ECONOMIZADORES.
O economizador é um conjunto de serpentinas que aproveita a temperatura
remanescente dos gases de combustão para elevar a temperatura da água de
alimentação de caldeira

Figura 14 - Visão interna da fornalha com os queimadores
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- Circuito de ar de refrigeração de fotocélulas

- Ramonadores

Figura 15 - Ventilador da fotocélula

Figura 16 - Ramonador
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4. Metodologia

Será realizada análise de referências bibliográfica, cálculos da eficiência de caldeiras,
utilizando o método direto e indireto. Será estudado também o tipo específico de caldeira
utilizada na operação de indústria Petroquímica, que é a caldeira aquatubular, seus principais
componentes e o processo de geração de vapor.

5. Resultados e discussão

5.1 Cálculos da eficiência da caldeira estudada

Seguindo a sequência dos cálculos, como mostrado na sessão 3.7.1, e usando a
equação 1.7 e algumas considerações relevantes:

- Considerar a carga máxima da caldeira estudada, que no caso foi a caldeira B e sua MCR
(Máxima Carga de rendimento) de 100 t/h;

- Considerar o fluxo de OC (Óleo Combustível) para queima na carga operando a 100 MCR;
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Tabela 1- Dados do projeto
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Figura 17 - Planilha gerada pelo software, para cálculo da eficiência mensal da caldeira



A seguir o acompanhamento mensal da eficiência da caldeira B, gerado 
através do software:
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Figura 17 - Gráfico da eficiência da caldeira



5.2 Propostas de melhoria para aumento da eficiência

Para economia de combustíveis: Aumentar a temperatura da água na
entrada do tubulão inferior;

- Controle de vazão de ar.

- Para economia de combustíveis: sempre um excesso de ar.

- Para economia de combustíveis: Baixa pressão de fluido de atomização .

- Para economia de combustíveis: controlar a vazão de fluido de atomização.

- Reduzir a umidade do vapor: Possibilitar um processo adequado de
nebulização do combustível.

- Usar o óleo na temperatura ideal: A viscosidade do óleo é função da
temperatura e da qualidade do mesmo, e é uma das principais variáveis no
processo.

- Usar o atomizador em condições satisfatórias: Os bocais atomizadores
quando trabalham com óleos que contém maior teor de metais, sílica e
outros, ficam sujeitos a maior erosão e ataque ácido.
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- Realizar limpeza periódica nos bicos de óleo: Baixa vazão e baixa pressão de
óleo e a redução da vazão de óleo por obstrução de parte interna do bico
atomizador pode causar grande instabilidade na chama.

- Manter a chama estável, evitando a alta pressão de fluido de atomização.

- Manter o Bico de óleo bem posicionado: O mau posicionamento da lança de
óleo em relação à entrada de ar e ao dispositivo estabilizador de chama é um
dos problemas mais comuns e mais danosos à queima de óleo.

- Reduzir a Perda de calor através dos gases da combustão: A perda de calor se
deve a: Temperatura dos gases anormal, produtos de combustão
parcialmente queimados – CO, elemento combustível não queimado –
Carbono, elemento não combustível oxidado (reagidos) – NOx.

- Reduzir os Fatores que influenciam na combustão de óleos: Teor de
contaminantes, metais pesados, enxofre, água e sedimentos, viscosidade e
Tamanho da gota.

CÁLCULO DA EFICIÊNCIA   E  PROPOSTA DE MELHORIA DO SISTEMA 
ENERGÉTICO DA CALDEIRA AQUATUBULAR DE UMA PETROQUÍMICA



6. Conclusão

Com este estudo esperava-se a análise dos resultados e proposta de melhorias em
algumas variáveis de entrada para ganho na eficiência energética da caldeira. Várias
propostas de melhorias ecoeficientes já estão economicamente consolidadas e são
referenciadas na literatura atual, porém apenas seguir as instruções do fabricante e operar
o equipamento de acordo com o procedimento, já pode resultar em um ganho energético.

O cálculo da eficiência da caldeira pelo método direto resultou na eficiência
esperada. Os dados usados foram provenientes do fabricante e o resultado foi satisfatório.
O cálculo da eficiência pelo método indireto não pode ser realizado, pois neste método
envolvia as perdas de energia, principalmente as perdas pela chaminé e necessitava de
certos dados que o fabricante não disponibilizava e nem tinha condições de segurança para
conseguí-los em loco. O Software utilizado não pode ser citado e as planilhas geradas foram
acessadas pela engenharia, por isso algumas células não tinham informações completas ou
estavam vazias, devido aos vínculos com os instrumentos de campo, que dava os valores
necessário a geração do cálculo da eficiência. O método utilizado pelo software também é o
método direto, porém ele não despreza as variáveis do processo, diferentemente do cálculo
demostrado na literatura na sessão 3.7.1 e mesmo assim os resultados concordaram,
comprovando assim que o cálculo da literatura é equivalente ao cálculo realizado pelo
software e que a caldeira a MCR opera com a eficiência desejada e esperada pelo
fabricante.
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