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RESUMO 

COURA, Dimas Pereira. Análise termoeconômica e ambiental da central termelétrica de uma 

usina siderúrgica integrada a coque simulando numericamente o uso do hidrogênio como 

combustível auxiliar. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). Escola de Minas, 

Universidade Federal de Ouro Preto. 145 páginas. 2021. 

A siderurgia apresenta fundamental importância no contexto energético do Brasil, sendo 

caracterizada como um dos grandes consumidores de eletricidade no país. Para ter 

competitividade no mercado global, uma indústria siderúrgica precisa apresentar um excelente 

plano estratégico. Este plano inclui um planejamento energético eficiente, buscando um melhor 

aproveitamento dos recursos, baixos impactos ambientais e custos operacionais. As centrais 

termelétricas em ciclo Rankine das usinas siderúrgicas integradas demonstram grande potencial 

econômico, uma vez que fazem uso dos próprios gases residuais do processo. O objetivo 

principal deste trabalho é analisar, do ponto de vista termoeconômico, a central termoelétrica 

de uma indústria siderúrgica, observando a influência da adição de hidrogênio juntamente com 

os gases do processo siderúrgico. A geração de hidrogênio é pela eletrólise da água, alimentada 

eletricamente por placas fotovoltaicas. A metodologia compreende o uso de um modelo 

computacional criado através do software Cycle Tempo versão 5.0. Para validação do modelo, 

os dados da central termoelétrica são usados, como parâmetros operacionais, variáveis do fluido 

de trabalho e a descrição dos equipamentos. Após, é realizada a introdução do hidrogênio como 

combustível auxiliar na caldeira, com avaliação do impacto dessa adição. A modelagem 

termoeconômica tem como finalidade obter um sistema de equações de custos que representa 

matematicamente o processo de formação de custos na planta. Em 39 simulações 

computacionais e 7 cenários de misturas de combustíveis possíveis e realizando a mistura com 

o gás de alto forno, o gás de coqueria e o gás de aciaria com hidrogênio além de uma análise 

termoeconômica. Os resultados apontam que até 30% de hidrogênio com o gás de alto forno é 

possível de se obter eficiência energética e exergética equivalente ao cenário zero, que mais 

representa a operação na central termoelétrica e ainda reduzir o custo com combustível. 

 

Palavras-chave: Energia. Siderurgia. Central Termoelétrica. Análise Termoeconômica. 

Análise Energética. Hidrogênio. Sustentabilidade. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

COURA, Dimas Pereira. Thermoeconomic and environmental analysis of the thermoelectric 

power plant of a coke integrated steelmaking plant, numerically simulating the use of hydrogen 

as an auxiliary fuel. Thesis (Masters in Mechanical Engineering). School of Mining, Federal 

University of Ouro Preto. 145 pages. 2021. 

 

The steelmaking industry is of fundamental importance in the energy context of Brazil, being 

characterized as one of the major consumers of electricity in the country. To be competitive in 

the global market, a steel industry needs to present an excellent strategic plan. This plan 

includes efficient energy planning, seeking to make better use of resources, low environmental 

impacts and operating costs. The Rankine cycle thermoelectric power plants of the integrated 

steelmaking plant demonstrate great economic potential, since they make use of the waste gases 

themselves from the process. The main objective of this work is to analyze, from the 

thermoeconomic viewpoint, the thermoelectric plant of a steelmaking industry, observing the 

influence of the addition of hydrogen. The generation of hydrogen is by water electrolysis, 

powered electrically by photovoltaic panels. The methodology comprises the use of a 

computational model created using Cycle Tempo software version 5.0. The research is carried 

out through a quantitative, exploratory and bibliographic approach. To validate the model, 

data from the thermoelectric power plant are used, such as operational parameters, working 

fluid variables and equipment description. After that, the introduction of hydrogen as auxiliary 

fuel in the boiler is carried out, with evaluation of the impact of this addition. The purpose of 

the thermoeconomic modeling is to obtain a system of cost equations that mathematically 

represents the cost formation process in the plant. In 39 computer simulations and 7 scenarios 

of possible fuel mixtures and carrying out the mixture with the blast furnace gas, Linz-Donawitz 

Gas and Coke Oven Gas with hydrogen besides a thermoeconomic analysis. The results 

indicate that up to 30% of hydrogen with blast furnace gas it is possible to obtain energy and 

exergy efficiency equivalent to scenario zero that most represents the operation of the 

thermoelectric plant and still reduce the fuel cost. 

 

Keywords: Energy. Thermoelectric power plant. Thermoeconomic Analysis. Energy and 

Exergy Analyses. Hydrogen. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo trata da introdução, objetivos, metodologia, motivação para realização e 

ao tema do trabalho juntamente com os aspectos referentes a energia termelétrica no Brasil e o 

consumo de aço por habitante em diversos países e a relação do crescimento populacional e 

consumo de energia ao longo do tempo.  

 

1.1 A Geração da Energia Termelétrica no Brasil 

Nos últimos anos o setor elétrico brasileiro sofreu mudanças estruturais revolucionárias 

de ordem institucional, com regulamentação implantada que alteraram sensivelmente o 

panorama que era controlado pelo governo e tido como estável. Essa mudança gerou um 

ambiente competitivo. 

O ciclo a vapor constitui a tecnologia mais antiga para obtenção de energia elétrica. As 

centrais termelétricas de geração com ciclo a vapor utilizam como máquina térmica a turbina a 

vapor, com o objetivo de produzir eletricidade. Assim neste tipo de máquina térmica a 

combustão é externa e podem utilizar diversos tipos de combustível, como o óleo combustível, 

óleo diesel, carvão, gás natural, e biomassa (LORA e NASCIMENTO, 2004). 

O calor obtido pela queima do combustível é transferido para o fluido, que se expande 

no estado de vapor a alta pressão e temperatura na caldeira. A energia do vapor é convertida 

em energia mecânica na turbina, esta que por sua vez está acoplada e aciona o eixo de um 

gerador, que produz energia elétrica. Logo em seguida o vapor de exaustão da turbina é 

condensado na superfície dos tubos do condensador, pois troca calor com a água de 

resfriamento de uma fonte fria. O ciclo se completa, pois, o condensado é aquecido e retorna 

para a caldeira (LORA e NASCIMENTO, 2004; TOLMASQUIM, 2005). 

Na década de 1970, a cogeração ganhou relevância mundial logo após a crise do 

petróleo, mas apenas na década de 1980 é que iniciou no Brasil, visando à redução dos impactos 

ambientais provocados por outras fontes (SARAN, 2010). Em 1997, é assinado o Protocolo de 

Quioto, que possibilitaria em 2004 a comercialização de créditos de carbono oriundos, dentre 

outras fontes, da cogeração. 

No início dos anos 2000, é implantado o Programa Prioritário de Termeletricidade 

(PPT), visando a implementação de usinas termelétricas e centrais de cogeração a gás natural. 



23 

 

 

O estímulo à geração independente e descentralizada, além do aumento da geração de energia 

elétrica através da cogeração em indústrias, tem se alavancado no sentido de minimizar o risco 

de uma crise no setor. 

O processo sequencial de geração de eletricidade e consumo de energia térmica útil, 

cogeração, permite duas possibilidades de ciclo de acordo com a ordem de produção das formas 

de energia. O ciclo topping é o mais frequente encontrado na prática, amplamente usado no 

setor siderúrgico. No ciclo em questão, a geração de energia elétrica acontece primeiro (top - 

primeiro), e o aproveitamento do vapor em seguida, pois o calor rejeitado pelo sistema de 

geração de eletricidade é aproveitado no processo produtivo. Nos ciclos bottoming, o calor da 

queima do combustível é utilizado primeiramente em um processo térmico e o calor rejeitado 

deste processo é utilizado na produção de energia elétrica (bottom - posterior), como exemplo 

em indústrias químicas (PRIETO, 2003). A Figura 1 demonstra os ciclos topping e bottoming. 

 

Figura 1: Ciclos de cogeração topping e bottoming. 

 
Fonte: Fiomari, 2004. 

 

Pelo fato da obtenção da energia térmica e potência utilizando uma mesma fonte de 

energia, as centrais termoelétricas de cogeração tornam-se atrativas por resultarem em 

eficiências de primeira lei maiores do que aquelas encontradas quando ambas as formas de 

energia são produzidas em processos distintos. Assim as eficiências ficam em torno de 75% a 

90% (WALTER, 1994). 
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O aspecto mais importante inerente a definição, mas com relação à funcionalidade da 

tecnologia, é que estes sistemas são projetados para atender a demanda térmica do processo 

(paridade térmica), pois não é viável em grande parte dos cenários comprar este tipo de energia 

de outra empresa. A potência elétrica produzida pode atender parcialmente ou integralmente as 

necessidades da planta industrial, podendo em alguns cenários, ocorrer a venda do excedente 

de energia elétrica, constituindo-se em mais um produto para a planta. No caso de operação em 

paridade elétrica, os sistemas são projetados para atender toda a demanda elétrica do processo, 

sendo a demanda térmica um subproduto da central de cogeração (SARAN, 2010). 

Em plantas que tem o objetivo de produzir excedente de energia elétrica para venda, o 

vapor é fornecido a um turbogerador de maior eficiência que rebaixará a pressão do vapor a 

níveis adequados para a produção de energia elétrica. O vapor poderá ser direcionado ao 

processo tanto pelas extrações da turbina, no caso da turbina de extração-condensação, quanto 

pela saída da própria turbina, no caso da turbina de contrapressão, quanto diretamente provindo 

do gerador de vapor.  

A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem sido amplamente discutida em 

diversos fóruns em escala global nos três pilares fundamentais: o meio ambiente, a economia e 

a energia (VICHI, 2018). A elevação da temperatura levanta debates quanto aos impactos da 

queima de combustível fóssil e da popularização e queda de custo das energias renováveis. Um 

estudo apresentado no Rio de Janeiro desde 1992 pelo United Nations Solar Energy Group for 

Enviroment and Development (UNSEGED), fazia a projeção para o ano de 2050, que apontava 

a participação da energia solar e eólica sendo superior a 30% da matriz elétrica global 

(ALDABÓ, 2002). 

A siderurgia é um dos maiores consumidores de energia do setor industrial. Foi 

demonstrado que o custo com a energia incluindo carvões e utilidades chegam a ser o segundo 

maior custo em uma análise vertical do produto acabado. Na matriz energética, a energia 

elétrica representa quase 10% do total de energia utilizada nesse setor, sendo que cerca de 48% 

é gerado pelas próprias siderúrgicas quase exclusivamente através de centrais termelétricas que 

aproveitam os gases excedentes de processo (ARAUJO, 2015). 

Assim é possível dar uma dimensão da importância desse insumo e seu custo para as 

siderúrgicas e também o setor se manter atento às novas tecnologias e fontes de geração de 

energia. 
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Vários fatores devem ser considerados na constituição da matriz energética, além dos 

dados estatísticos registrados ao longo do tempo, dentre eles: PIB setorial, intensidade e 

eficiência energética, crescimento populacional, urbanização e consumo energético. 

A Figura 2 mostra a distribuição das várias fontes de energia que constituem a matriz 

energética brasileira, segundo dados do Balanço Energético Nacional referente ao ano de 2019. 

 

Figura 2: Matriz energética brasileira (326,4 milhões de TEP). 

 
Fonte: EPE, 2019. 

 

Na Figura 2 apresenta-se a distribuição da matriz energética brasileira com 326,4 

milhões de Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP), destas 44% é composto por petróleo, 

31% em biomassa, 14% gás natural, 10% hidráulica, 1% carvão e urânio abaixo de 0,5%, 

portanto identifica-se a oportunidade para o desenvolvimento voltado para as fontes renováveis 

como a solar e a eólica, porém, cabe a estruturação, planejamento e investimentos no setor. 

A Figura 3 apresenta a evolução do consumo de energia elétrica desde 2005 até 2019 

em relação ao crescimento acumulado do PIB. 
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Figura 3: Evolução acumulada do PIB e do consumo de energia elétrica no Brasil 

 
Fonte: Exata Energia, 2020. 

 

A Figura 3 mostra a demanda média anual de energia elétrica aumentando desde 2005 

até 2014, seguido por uma retomada em 2018. A evolução do PIB juntamente com o 

crescimento do consumo de energia elétrica apresenta-se de forma semelhante na série 

temporal. As quedas em 2009 e de 2011 até 2016, são reflexos do cenário econômico do Brasil 

que passou por crises, portanto a demanda média de energia elétrica a partir de 2014 se mostra 

com pequenas flutuações, com isso pode-se identificar que o crescimento do consumo de 

energia elétrica está atrelado ao crescimento do PIB no Brasil, ou seja a medida que o PIB 

evoluir positivamente toda a cadeia produtiva necessitará de aumentar o consumo de energia 

elétrica. 

A Figura 4 demonstra o crescimento populacional em relação ao consumo energético 

desde a 1850 até o ano de 2150, juntamente com a transição entre combustíveis sólidos, líquidos 

e gasosos, onde o hidrogênio se destaca.  
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Figura 4: Onda global de transição de energia. 

 
Fonte: Hefner III, 2007. 
 

De acordo com o visto na Figura 4, o consumo realizado está até o ano de 2005, que 

representa a entrada em vigor do protocolo de Quioto. Ainda é possível verificar a projeção de 

consumo energético global. Os combustíveis sólidos (madeira, nuclear e carvão) em 100% do 

total do mercado contribuíram para o crescimento econômico não sustentável durante a 

revolução industrial e entraram em declínio com o início da segunda guerra mundial, onde o 

petróleo começou a ser explorado em grande escala e os combustíveis líquidos (óleo e gás 

natural líquido) desde 1900 tiveram uma elevação de consumo que chegou ao pico de 

aproximadamente 60% entre os anos de 1950 a 2000, porém no século 21 entra em declínio 

semelhante aos combustíveis sólidos. Durante as eras citadas o consumo de gases em torno de 

40% em contrapartida vem se elevando em grande parte pelo metano até meados de 2050 (60%) 

que alinhado a um crescimento econômico sustentável direciona para o hidrogênio que atingirá 

100% do total do mercado, como a principal fonte energética, juntamente com tecnologias 

inteligentes, como máquinas com maior eficiência e uma infraestrutura robusta. O trabalho 

desenvolvido está atrelado ao consumo de hidrogênio no setor siderúrgico, contribuindo então 

para redução de emissão de gases causadores do efeito estufa e integrando o setor na economia 

do hidrogênio. 
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 O desenvolvimento da industrialização que acelerou o processo de degradação da 

natureza. Em face a esses acontecimentos, a partir da segunda metade do século XX, iniciou-se 

discussões em torno do desenvolvimento sustentável. Segundo Beck a sociedade se converteu 

em uma sociedade de risco a partir do momento em que o progresso foi tido como uma 

ideologia, pois o capital natural foi degradado e agora passa por auto-confrontação, pois 

questões climáticas juntamente como o desenvolvimento ganham espaço (BECK, 2008). 

 O processo de auto confrontação se dá por meio da reflexão, no momento em que a 

sociedade percebe os riscos que o atual padrão de desenvolvimento criou, e busca meios de 

mitigação (BECK, 2008). 

 O desenvolvimento sustentável é tido como um conceito holístico englobado pelas 

quatro dimensões da sociedade: desenvolvimento econômico, inclusão social, sustentabilidade 

ambiental e boa governança (SDSN, 2013). 

 No entanto, as mudanças climáticas se destacam por ser a maior ameaça dentre as quatro 

dimensões, pois os efeitos globais desestabilizam o meio ambiente. Diversas medidas estão em 

processo de desenvolvimento e implantação para reduzir danos como o aquecimento global, 

como por exemplo a diminuição de emissões de gases de efeito estufa (GEE). As iniciativas 

não são isoladas e diversos países como Estados Unidos, China e do continente europeu 

contribuem para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a energia limpa, mitigação e a 

redução de GEE por meio de ações e projetos na indústria (MARCOVITCH, 2012). 

 Em se tratando de redução de GEE, a indústria é relevante dentre os demais setores da 

economia, pois é a principal emissora de gases de efeito estufa destacando-se pela indústria do 

cimento, energia, papel e celulose, transporte, agropecuária e mudanças no uso da terra, além 

da siderurgia na produção do aço (RODRIGUES, 2011). 

 

1.2 A Motivação e Relevância do Trabalho 

A análise de dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2019) mostra que o 

consumo de energia elétrica no Brasil experimenta índices de crescimento populacional 

concentrado nas zonas urbanas e da modernização da economia. 

Devido a essa situação, o incentivo ao uso de outras fontes de energia e a busca pelo 

aumento da eficiência de produção tem sido crescente atualmente. Possibilidades podem ser 
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aprofundadas como a conversão para a adição do hidrogênio em centrais termoelétricas de 

siderúrgicas integradas, onde a obtenção do hidrogênio seria por fonte de energia renovável 

como a eólica, fotovoltaica e outros. 

O uso do hidrogênio juntamente com o gás de aciaria e de alto-forno, como combustível 

nas centrais termoelétricas pode apresentar atrativos econômicos e ambientais, sendo 

importante estabelecer as condições técnicas para as quais o uso combinado desses 

combustíveis pode ser praticado em usinas siderúrgicas, uma vez que recebam incentivos e 

implantação de novos investimentos. 

Em 2016, com o objetivo de desenvolver uma tecnologia para a produção de ferro e aço 

sem combustíveis fósseis, três empresas em junho de 2021 puderam apresentar o primeiro ferro-

esponja com redução de hidrogênio produzido na fábrica piloto da HYBRIT em Luleå. Este 

primeiro ferro-esponja foi desde então utilizado para produzir o primeiro aço fabricado com 

esta tecnologia revolucionária. O objetivo é fornecer aço sem fósseis ao mercado e demonstrar 

a tecnologia a uma escala industrial já em 2026. Utilizando a tecnologia HYBRIT, a SSAB tem 

o potencial de reduzir as emissões totais de dióxido de carbono da Suécia em aproximadamente 

10% e da Finlândia em aproximadamente 7% (SSAB, 2021). 

E contribuir com a sociedade na pesquisa, juntamente com alguns trabalhos sobre o 

tema. Tessaro (2009) realizou um estudo inicial de adaptação de uma usina termoelétrica para 

combustão de hidrogênio e concluiu que a eficiência do ciclo em estudo foi aumentada em 5%. 

Chapman et. al. (2019) realizou uma análise de quatro estudos de caso que avaliam o potencial 

de penetração do hidrogénio no futuro sistema energético e concluiu que nos EUA haveria uma 

redução de 10% a 30% na redução das emissões de CO2, cabe estudos na transição infra 

estrutural do hidrogênio, a possibilidade de explorar a energia nuclear na produção de 

hidrogênio e por último a valorização e ampliação na área, que poderá chegar a 3% do consumo 

mundial até 2050. 

Valencio (2019), realizou uma avaliação da eficiência da adição do hidrogênio em 

queimadores com biogás em caldeiras industriais, e reforça a contribuição do hidrogênio na 

redução da emissão de CO2 e aponta para o processo de concepção de um futuro queimador 

terá necessariamente que considerar um aumento da gama de qualidade do combustível, e é 

necessário desenvolver novos protocolos de ensaios e regulamentos para conformidade.  
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O enriquecimento do gás natural com hidrogênio na eficiência de combustão de 

caldeiras foi abordado por Basso et. al. (2017), destacou que as propriedades de condensação 

de misturas H2 e gás natural. Adicionar mais hidrogénio ao gás metano e queimar uma mistura 

em condições estequiométricas, a temperatura do ponto de orvalho aumenta ligeiramente 

enquanto a energia disponível por unidade de volume do combustível tende para diminuir, bem 

como o calor latente. Assim, o excesso de ar reduz em grande parte a temperatura do ponto de 

orvalho que penaliza na eficiência da condensação.  

 

1.3 Objetivos Geral e Específicos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar, do ponto de vista termoeconômico e ambiental, a central termoelétrica de uma 

indústria siderúrgica integrada a coque, observando a influência da adição de hidrogênio como 

combustível auxiliar no desempenho da central. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Realizar revisão bibliográfica acerca de ciclo Rankine, usinas siderúrgicas, caldeiras e 

seus combustíveis. 

 Analisar tecnicamente o uso da mistura do hidrogênio como combustível em caldeiras. 

 Avaliar a eficiência energética e exergética da central termoelétrica com uso do 

software Cycle Tempo. 

 Comparar os resultados encontrados a partir da mistura do hidrogênio no combustível 

na central termoelétrica. 

 Analisar a viabilidade financeira do uso do hidrogênio por meio da termoeconomia.  

 Analisar o impacto da redução de emissão e efeito do crédito de CO2. 

 

1.4 Justificativa  

O desenvolvimento industrial acarretou muitos benefícios às sociedades, no entanto, 

com alguns efeitos colaterais. A poluição ambiental trouxe consequências como chuva ácida, 

aquecimento global e ainda problemas de saúde (PORZIO et al., 2013). 
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Dos gases do efeito estufa, o que apresenta maior relevância para a indústria do aço é 

dióxido de carbono (CO2). Cerca de 1,9 toneladas de CO2 são emitidas por tonelada de aço 

produzido e por volta de 5-7% da emissão mundial de CO2 são conferidos a este setor. 

Governantes do mundo todo tomam medidas buscando frear o aquecimento global. Neste 

panorama, a indústria siderúrgica se encontra altamente inclinada às reduções energéticas e 

emissivas de CO2 (PORZIO et al., 2013). 

Em uma planta térmica que utiliza os próprios gases de processo para geração de energia 

elétrica, a eficiência energética elevada está atrelada a um gasto reduzido de combustíveis, um 

menor impacto sobre o meio ambiente e consequentemente custos reduzidos em relação à 

demanda energética do processo siderúrgico. 

No que se refere aos países emergentes, como o Brasil, existe um elevado interesse em 

aumentar a eficiência energética deste ramo industrial e conduzir os custos para baixo com 

intuito de não ficar para trás dos competidores globais (SHAABAN et al., 2011). 

É certo que determinadas perdas nos processos podem ser evitadas. Contudo, deve-se 

analisar a viabilidade de ações tanto técnica quanto econômica dos investimentos em melhoria, 

uma vez que o retorno pode acontecer através da própria economia gerada. Assim sendo, o 

consumo específico do produto final ou dos processos é menor, gerando um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais com menores impactos ambientais e custos operacionais. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

No Capítulo 1 são abordados alguns aspectos referentes à cogeração de energia, 

incluindo a definição, tecnologia e sua aplicação no setor siderúrgico juntamente com a sua 

contribuição para o setor e destaca-se a motivação para a realização do trabalho. 

No Capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura relacionando à cogeração de energia 

no setor siderúrgico, gases do processo, o hidrogênio e a termodinâmica aplicada aos impactos 

econômicos, dentro do contexto, definido pelo objetivo do trabalho. Os conceitos 

termodinâmicos e termoeconômicos necessários para a avaliação das plantas de cogeração, as 

eficiências dos equipamentos e processos. Além de alguns itens fundamentais da 

termodinâmica e os parâmetros relevantes na central termoelétrica de Ciclo Rankine. 
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No Capítulo 3 é apresentada a planta de cogeração de energia no ciclo real e no modelo 

proposto para simulação, as características operacionais e os equipamentos envolvidos. 

No Capítulo 4, apresenta-se, inicialmente, as hipóteses consideradas e os cálculos 

preliminares necessários para as simulações. Em seguida é feita a descrição dos principais 

resultados das análises termodinâmicas e termoeconômicas.  

No Capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões do trabalho e as sugestões para 

trabalhos futuros. 

Finaliza-se com a lista de referências bibliográficas usadas para a execução deste 

trabalho, que contempla livros clássicos, artigos de periódicos e de congressos, teses e 

dissertações, além de websites de empresas e instituições. Na sequência, consta o Apêndice que 

relaciona o balanço dos custos exergoeconômicos e geração anual fotovoltaica. O Anexo são 

relativos aos equipamentos usados na pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

Neste capítulo apresenta-se uma revisão bibliográfica da siderurgia, da central 

termoelétrica por ciclo Rankine e seus combustíveis. Logo após o uso do hidrogênio, o processo 

de eletrólise e o efeito fotovoltaico e em seguida a análise energética, exergética e 

termoeconômica. 

 

2.1 A Siderurgia 

O ciclo do aço é o ciclo da vida, pois o aço está nas relações humanas, no consumo, na 

saúde, nos lares e na projeção para o futuro. Em 1200 a.C. se inicia a idade do ferro, seu 

descobrimento ocasionou uma revolução na sociedade, como exemplo, na agricultura, na 

confecção de armas de fogo, segundo o Instituto Aço Brasil (2021). 

Aplicando técnicas cada vez mais aprimoradas, o ferro se torna resistente à deformação 

e a corrosão, pois, técnicas de aquecimento para produção de materiais para manuseio do ferro 

já fundido foram aprimoradas, possibilitando trabalho com o ferro em estado líquido. Sendo 

assim, nasce a técnica de fundição de armas de fogo, balas de canhão e sinos, portões, placas 

elaboradas e outros. 

A descoberta para produção do aço com propriedades mecânicas diferentes do ferro 

fundido, também é trabalhado em grandes quantidades e sendo a matéria prima de indústrias 

ocorre em 1856 com Henry Bessemer (1813-1898) que desenvolveu uma forma de utilizar o 

oxigênio para redução do teor de carbono no ferro primário (ferro-gusa ou ferro-esponja), 

conforme Instituto Aço Brasil (2021). Um resumo cronológico da evolução da obtenção do aço 

é mostrado na Figura 5. 
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Figura 5: Resumo cronológico da evolução na obtenção do aço 

Fonte: Gerdau, 2021. 

 

A Figura 5 traz o resumo cronológico da evolução na obtenção do aço, sendo que em 

2.750 antes de Cristo (A.C.) os primeiros objetos foram fabricados a partir de pedaços de 

meteoritos, 2.000 A.C. há os primeiros registros da fabricação de ferro a partir do minério e 
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carvão, 500 A.C. a tecnologia de fabricação do aço expande para a fronteira oriental da Europa 

e em 400 A.C chega à China, 200 A.C. a China realiza os primeiros tratamentos térmicos de 

têmpera, no início do século XV aplica-se a insuflação de ar nos altos fornos para obtenção do 

ferro líquido, ainda no mesmo século a produção e a capacidade de carga dos altos fornos é 

aumentada, no século XVIII com a revolução industrial a demanda por aço aumenta juntamente 

com a produtividade dos altos fornos, acarretando a redução do custo do aço, 1856 é implantado 

o processo Bessemer para refino do ferro-gusa por sopro de ar e no período de 1948 a 1952 há 

o invento do primeiro sopro de oxigênio pra refino do ferro-gusa.  

O ferro é um material empregado na sociedade por ser abundante e adaptável nas mais 

diversas condições solicitadas, conforme Machado et al. (2003). Existem dois grandes grupos 

na metalurgia, sendo o primeiro, a metalurgia dos não-ferrosos e a siderurgia. 

A World Steel Association (2021), tem como indicador de desenvolvimento do mercado 

econômico interno de um país, o consumo médio de aço em quilos (kg) por habitante. A Figura 

6 mostra o consumo médio de aço por habitante no mundo. 

 

Figura 6: Consumo médio de aço por habitante (kg) 

 

Fonte: Instituto Aço Brasil, 2020. 

 

Dentre os países relacionados na Figura 6, a China é o terceiro país que mais consome 

aço por habitante, atrás da Coréia do Sul e Taiwan. O Brasil é o 16º no ranking a frente apenas 

da Índia. 
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Setores como o de transporte, construção civil e naval, aviação, máquinas e 

equipamentos, mineração e indústrias ligadas à produção e transporte de energia, estes são 

dependentes do aço, com isso melhoram a economia de países em desenvolvimento (EPE, 

2009). 

A Figura 7 apresenta a produção de aço bruto no mundo entre agosto de 2019 até janeiro 

de 2021.  

 

Figura 7: Produção mundial de aço bruto (Mt/mês) 

 

Fonte: World Steel, 2021. 

 

Percebe-se, pela Figura 7, que com os efeitos da pandemia a maior queda da produção 

de aço foi no período de fevereiro a abril de 2020, quando a China recuou 1,7%, e o resto do 

mundo de -10,7%, resultando em uma queda mundial de -6,1%. 

A Figura 8 mostra os dez maiores produtores de aço bruto no mundo em 2020. 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Figura 8: Os dez maiores produtores de aço bruto no mundo  

 
Fonte: World Steel, 2021. 

 

Segundo mostra a Figura 8, a produção de 2020 foi de 64% da produção mundial para 

a China. O Brasil apresenta-se como o penúltimo neste ranking, com a produção de 2% de aço 

no cenário mundial. 

Segundo o Instituto Aço Brasil (2020), o parque produtor brasileiro possui 32 usinas, 

sendo 15 integradas e 17 semi-integradas, estas que são administradas por 12 grupos, o 

faturamento líquido é de R$ 98,2 bilhões, sendo que o Brasil possui uma capacidade instalada 

de R$ 51,5 milhões de toneladas ao final de 2019, e se consolidando como 9º produtor com 

32,6 milhões de toneladas, representando 53% da produção da América Latina que é de 60,6 

milhões de toneladas. Cabe ressaltar que em 2019 o mundo obteve uma produção de 1.875 

milhões de toneladas. 

A Figura 9 apresenta a distribuição dos produtores de aço, delimitando os estados e as 

regiões do Brasil. 
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Figura 9: A indústria brasileira do aço 

 
Fonte: Instituto Aço Brasil, 2019. 

 

As usinas siderúrgicas são classificadas em integrada (podendo ser a coque ou carvão 

vegetal) e semi-integrada. A Figura 10 apresenta as rotas do processo produtivo do aço. 
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Figura 10: As rotas de fabricação do aço 

 
Fonte: Instituto Aço Brasil, 2019. 
 

A Figura 10 mostra as principais rotas de fabricação do aço e as respectivas áreas. A 

aciaria elétrica, recebe gusa sólido e sucata, já a aciaria L.D. depende dos altos fornos, estes 

que são áreas subsequentes da sinterização, coqueria e carbonização, onde respectivamente tem 

como matéria prima, minério de ferro, carvão mineral e madeira. Após o refino do ferro-gusa 

na aciaria o aço é direcionado a etapa de laminação, e tem como produto final, laminados panos 

e laminado longos. 

As rotas de produção do aço são denominadas como “fileiras técnicas” segundo Ferreira 

(1993). Estas constituem de uma sequência de conjuntos técnicos a fim de se obter um produto 

desejado, e a fabricação se faz em alta frequência e em etapas sucessivas, conforme a Figura 11. 

Figura 11: Esquemático das fileiras técnicas 

 
Fonte: Ferreira, 1993 
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Para Garrouste (1985), a fileira técnica é uma série de processos técnicos, que permite 

fabricar um determinado produto, e ainda pode-se definir como uma estrutura dos conjuntos 

das relações existentes entre os processos técnicos desta fileira, e a função como o produto 

resultando do processo. 

Os encadeamentos possíveis dos processos técnicos podem ser adquiridos por diversas 

alternativas tecnológicas de produção dentro de um determinado ramo industrial (DOSI, 

ORSENIGO, 1988). 

As fileiras técnicas da redução do minério de ferro no interior da indústria siderúrgica 

possuem três esquemas alternativos para produção do aço. O processo clássico ou longo se 

baseia no alto-forno que é o equipamento central para a produção do ferro-gusa, onde o coque 

é o principal redutor/combustível, logo após tem-se a aciaria e a laminação. Uma “subfileira” 

de menor escala é limitada em algumas regiões do planeta, já que os locais onde são instaladas, 

são pobres em carvão metalúrgico e dotadas de recursos florestais (FERREIRA, 1993). 

O processo de redução direta (RD) indica o emprego do processo, geralmente em média 

escala, com forno elétrico a arco na elaboração do aço a partir do mineral pré-reduzido, 

chamado de ferro esponja. 

A fileira semi-integrada não possui a etapa da redução, pois processa o aço a partir da 

sucata com forno elétrico a arco. Este modelo produtivo é amplamente utilizado nos EUA, e 

em grande parte especializado em laminação de longos. 

As rotas de produção apresentam suas particularidades devido a tecnologia empregada 

e característica econômica, seja pela utilização de matérias-primas, flexibilidade dos produtos 

intermediários e acabados, rendimentos obtidos em relação à produção e outros. Estas 

características tendem a se alinhar a condição de produção da região ou do país, quanto aos 

recursos naturais, densidade e configuração da estrutura industrial, mão de obra, nível 

tecnológico, disponibilidade recursos financeiros, entre outros. Determinando assim, as 

condições de elevação da produtividade e de rentabilidade dos investimentos (FERREIRA, 

1993). 

Na redução direta faz-se uso de gás natural, num forno, em concorrente com pelotas de 

ferro para redução. O processo MIDREX é o mais importante processo de fabricação de ferro 

reduzido diretamente (DRI), responsável por cerca de 66% da produção mundial de DRI. A 

Figura 12 mostra o processo MIDREX com os seus principais equipamentos. 



41 

 

 

Figura 12: Processo MIDREX 

 
Fonte: Silva, Bernardes, 2011 

 

Na Figura 12, no processo MIDREX o reator principal é do tipo de leito móvel, pois as 

pelotas de minério se movem em contracorrente com o gás natural, proporcionando então a 

redução e produzindo o DRI (SILVA, BERNARDES, 2011). 

Denomina-se coqueria a etapa de transformação da mistura do carvão mineral em coque, 

este que é utilizado no alto-forno na forma de combustível, redutor, fornecedor de carbono e 

permeabilizador de carga. Os coprodutos como alcatrão e gás de coqueria são reaproveitados 

no processo, estes como combustíveis utilizados, até mesmo para a geração de energia elétrica 

conforme (MACHADO et al., 2003). 

Para Machado et al. (2003), o processo de sinterização tem como princípio a 

aglomeração do minério de ferro, este produto denominado sínter, é primordial para a produção 

do ferro-gusa nos altos-fornos. Este processo de obtenção do ferro se dá pela redução dos 

óxidos, pelos redutores (coque, carvão vegetal ou mineral). As temperaturas acima de 1000ºC 

aceleram este processo e a produção do ferro ocorre por redução direta ou indireta. A redução 

direta, se dá devido o minério de ferro ser reduzido a ferro metálico sem a fusão da carga no 

reator, este produto, é obtido na fase sólida e chamado de ferro-esponja. A redução indireta 

ocorre junto ao carvão vegetal ou coque e o fundente, no processo o minério de ferro é 



42 

 

 

direcionado ao topo, ao descer, há a transformação pela ação de gases soprados nas ventaneiras, 

o carvão com oxigênio soprado, transformam o minério de ferro, em ferro gusa líquido e 

escória, o material resultante do processo é contido na parte inferior do alto-forno, chamado de 

cadinho. O cadinho é perfurado em suas laterais, pelo qual o ferro-gusa líquido escoa para os 

carros torpedos que vão, para outra etapa do processo, ao termino do processo, ou seja, quando 

o reservatório do carro torpedo está cheio, o furo realizado no cadinho é tampado com uma 

massa preparada e refratária. A Figura 13 ilustra o arranjo de um alto-forno e seus principais 

equipamentos. 

Figura 13: Esquema de um alto-forno 

 
Fonte: Geerdes et al., 2009 

 

A Figura 13 mostra que o alto-forno, além do ferro-gusa gerado, gera coprodutos, como 

a escória (que pode ser utilizada na indústria cimenteira e asfáltica) e o gás de topo (que é 

utilizado como combustível, principalmente na central termoelétrica). 

O processo subsequente tem como função o refino, etapa que acontece na aciaria. O 

refino secundário tem como objetivo melhorar as propriedades do aço, e a reduzir o tempo de 

produção na aciaria que é feita em corridas. O método convencional denominado de 

convertedor LD visa oxidar o ferro-gusa em estado líquido por sopro com oxigênio puro para 

formar o aço (CARVALHO et al., 2015). 

Para Carvalho et al. (2015), para obtenção de alguns produtos em especificações 

necessárias, o processo de desoxidação é realizado, este que tem como função, retirar gases 
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indesejados como o nitrogênio e hidrogênio que são absorvidos durante o vazamento. Pode-se 

ainda ajustar a temperatura, composição química, adição de outros elementos, a remoção de 

enxofre (dessulfuração) abaixo de 0,005% e descarburação abaixo de 0,002%. 

O gás de aciaria (Linz-Donawitz Gas – LDG) gerado é reaproveitado como combustível 

no processo siderúrgico. Um método pouco usual no lingotamento é realizado pelo vazamento 

de moldes, para a solidificação, outro método amplamente utilizado, é o lingotamento contínuo 

que pode produzir placas diretamente do aço líquido (CARVALHO et al., 2015). 

Machado et al. (2003) afirma que no processo siderúrgico a etapa final acontece na 

laminação, que consiste em transformar mecanicamente a forma do material para obtenção de 

um produto acabado. O processo de laminação pode ser a quente ou a frio, a Figura 14 mostra 

um processo de laminação de tiras a quente. 

 

Figura 14: Laminador de tiras a quente 

 
Fonte: Souza et al., 2018 

 

Na Figura 14 é mostrado que o forno de reaquecimento transfere calor para o material 

até uma temperatura desejada, para diminuição do esforço do equipamento na etapa seguinte, e 

redução de tempo para conformação, logo após o material é laminado através de rolos que giram 

em sentido contrário e deformam o material em dimensões requeridas em múltiplos passos, este 

laminador tipo quádruo reversível Steckel e bobinadeiras. Na última etapa a bobinadeira adequa 

o material para transporte, caso o material fique fora das especificações, seguirá para o 

resfriamento e tido como sucata. 
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A área de utilidades de uma siderúrgica, gerencia os combustíveis, sistema de águas, a 

geração e distribuição de energéticos, assim como gerar, receber, e distribuir energia elétrica, 

vapor e ar comprimido (MACHADO et al., 2003). 

 

2.2 O Processo de Cogeração no Processo Siderúrgico 

O gás de alto-forno, gás de coqueria, gás de aciaria e alcatrão são combustíveis oriundos 

do processo, assim como o óleo mineral e o gás natural podem ser incorporados e utilizados na 

central termoelétrica para geração de ar soprado, vapor de processo e eletricidade. A Figura 15 

mostra as entradas e saída de materiais em uma planta de produção de aço. 

 

Figura 15: Entradas e saídas de materiais em uma planta de produção de aço 

 
Fonte: Instituto Aço Brasil 2020 

 

De acordo com a Figura 15, 47% da energia elétrica é de geração própria do setor 

siderúrgico nacional. Estes são dados do ano de 2019. 
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A Tabela 1 apresenta o Poder Calorífico Inferior (PCI) dos gases siderúrgicos. O PCI se 

refere ao valor absoluto da entalpia de reação, quando a água no produto está no estado gasoso, 

e pode-se obter em termos molares ou mássicos. O processo de combustão atinge altas 

temperaturas, usualmente é a água que está sob forma de vapor nos produtos de combustão, 

então, por isso, o valor que representa a forma da energia liberada nesses processos é do PCI 

(OLIVEIRA, 2015). 

PCI =  −∆𝐻  [kJ/kmol] (1) 

𝑃𝐶𝐼 =
PCI

𝑀
 [kJ/kg] 

(2) 

 

Tabela 1: PCI dos gases residuais siderúrgicos. 

Combustíveis residuais PCI [kJ/Nm³] 

Gás de Coqueria 17974 

Gás de Aciaria 8151 

Gás de Alto-Forno 3344 

Fonte: Machado et al., 2003 

 

O PCI do alcatrão líquido é de 35.950 kJ/kg, mesmo existindo alguma limitação no 

consumo pela termoelétrica, os gases são direcionados à torre de combustão (flare), que se pode 

associar como uma chaminé, porém, na torre de combustão, há o direcionamento do gás até a 

torre que possui ignitores, então a mistura, gás, ar e a fonte de calor, se realiza a queima, 

diferentemente de uma chaminé que direciona os gases exaustos. Portanto, os benefícios na 

geração de energia elétrica na central termoelétrica são: 

 Otimização no aproveitamento dos subprodutos gerados na “fileira técnica”; 

 Redução ou não uso de energia elétrica adquirida; 

 Redução na emissão de gases nocivos ao meio ambiente; 

 Economia com o custo de energéticos. 

 

O principal objetivo da central termoelétrica em uma siderúrgica, se dá ao envio de ar 

soprado para o alto-forno, para que o processo de obtenção do ferro-gusa, seja, ininterrupto, já 

que o impacto no alto-forno alcança toda a rota do caminho do aço. O vapor gerado na central 
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termoelétrica tem relevância para as áreas da linha de produção, sendo assim, a geração de 

energia elétrica, possui um peso menor na escala de prioridades no negócio da área. 

A Figura 16 demonstra o esquemático da central termoelétrica tipo Ciclo Rankine. 

 

Figura 16: Esquemático central termoelétrica 

 
Fonte: Do autor, 2021 

 

 Na central termoelétrica da Figura 16 pode-se identificar um gerador de vapor de alta 

pressão (caldeira), através dos gases residuais, uma turbina a vapor acoplada a um gerador de 

energia. Como periféricos, está um condensador para captar o vapor de turbina, e por troca de 

calor com o sistema de recirculação, a água coletada, já em estado líquido, é redirecionada ao 

tanque de condensado, este tanque está conectado a um outro tanque de água desmineralizada 

e as bombas de sucção para envio da água ao desaerador que retira os gases não condensáveis, 

logo após, a bomba de envio de água para a caldeira, a água, troca calor com os gases oriundos 

da combustão, antes de entrar na caldeira. 
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2.3 Ciclo Rankine Ideal 

Este ciclo em comparação com outros tipos tem característica de ser mais simples para 

a geração de vapor, pois as perdas nos equipamentos são desconsideradas. A irreversibilidade 

interna não é envolvida, e pode ser explicado conforme a Figura 17. O objetivo do Ciclo 

Rankine é utilizar a energia proveniente do trabalho de eixo exercido pelo fluido de trabalho. 

 
Figura 17: Diagrama e entropia do ciclo Rankine ideal 

 
Fonte: Çengel e Boles 2006. 

 

Na Figura 17 o Ciclo Rankine ideal pode ser expresso como: 

 Processo 1-2: Compressão isentrópica na bomba; 

 Processo 2-3: Fornecimento de calor a pressão constante na caldeira; 

 Processo 3-4: Expansão isentrópica na turbina; 

 Processo 4-1: Rejeição de calor a pressão constante no condensador. 

 

A água captada de um reservatório tem sua pressão elevada por uma bomba de 

alimentação na caldeira, a água, portanto passa de líquido saturado (estado 1), para líquido 

comprimido (estado 2) na entrada da caldeira. O processo 2-3, é uma transferência de calor 

isobárica, e a água, portanto, muda sua fase que era de líquido comprimido para vapor 

superaquecido na saída da caldeira (estado 3). O processo 3-4 é uma expansão adiabática, o 

vapor superaquecido entra na turbina, e o fluido de trabalho expande e produz trabalho de eixo. 

O processo 4 é caracterizado pela transferência de calor isobárica. O condensador torna o vapor 

de baixa coletado da turbina em líquido saturado (estado 1) e o ciclo recomeça retornando à 

bomba. 
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As variações de energia cinética e potencial são desprezadas, por serem mínimas, 

conforme Çengel e Boles (2006). Então a equação de energia aplicada a um dispositivo de 

escoamento em regime permanente por unidade de massa vapor, pode ser expressa como: 

(𝑞 − 𝑞 ) + (𝑤 − 𝑤 ) =  ℎ − ℎ       (kJ/kg)  (3) 

Na caldeira e no condensador, o trabalho é nulo e aplica-se na bomba e turbina que 

sejam isentrópicas. Assim, a equação de energia aplicada aos dispositivos é expressa como: 

Bomba (𝑞 = 0): 𝑤 , = ℎ − ℎ  (4) 

Caldeira (𝑤 = 0): 𝑞 = ℎ − ℎ  (5) 

Turbina (𝑞 = 0): 𝑤 , = ℎ − ℎ  (6) 

Condensador (𝑤 = 0): 𝑞 = ℎ − ℎ  (7) 

A eficiência térmica do ciclo é dada por (ÇENGEL e BOLES, 2006): 

𝜂 =
𝑤

𝑞
= 1 −

𝑞

𝑞
 (8) 

Assim: o trabalho líquido 𝑤 í  é a diferença entre o trabalho produzido pela turbina 

𝑤 ,  e o trabalho consumido pela bomba 𝑤 , . O trabalho líquido é a diferença entre 

o calor inserido (𝑞 ) e o calor retirado no ciclo (𝑞 ). 

 

2.3.1 Ciclo Rankine Real 

O Ciclo Rankine real possui uma variação quando se comparado com o ciclo ideal, pois 

as irreversibilidades são consideradas. O valor do trabalho na turbina é admitido no numerador 

da expressão para rendimento térmico do ciclo, as perdas na turbina têm o maior impacto entre 

o ciclo real e o ideal. Na bomba, as perdas associadas ao escoamento são semelhantes ao da 

turbina, porém menores. Na tubulação ocorre a perda de carga, ocasionada pelo atrito e a 

transferência de calor para o ambiente. Na caldeira há queda de pressão e um trabalho adicional 

é necessário para elevar a água a uma pressão acima da pressão desejada, conforme Sonntag e 

Borgnakke (2009). 

A Figura 18 apresenta uma comparação entre o Ciclo Real e o Ideal, considerando a 

irreversibilidade dos componentes. 
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Figura 18: Diagrama T-S e o afastamento do ciclo Rankine ideal e o real  

 

Fonte: Çengel e Boles 2006. 

 

A Figura 18 aponta que a pressão de entrada da turbina está abaixo do que a da saída da 

caldeira (estado 2-3). A queda de pressão no condensador é pequena, mas deve ser considerada 

(estado 4-1). A perda de calor para a vizinhança e o atrito do fluido impactam na queda de 

pressão na caldeira, no condensador e nas tubulações do sistema. 

Devido as irreversibilidades, Çengel e Boles (2006) afirmam que a bomba consome 

mais trabalho e a turbina produz menos trabalho, o desvio é calculado pelas equações abaixo, 

utilizando as eficiências isentrópicas. 

𝜂 =
𝑤

𝑤
=

ℎ − ℎ

ℎ − ℎ
 (9) 

𝜂 =
𝑤

𝑤
=

ℎ − ℎ

ℎ − ℎ
 (10) 

Na Figura 19, tem-se 2r e 4r como os estados reais da bomba e na turbina, e 2s e 4s, 

como os estados para o caso isentrópico. 
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Figura 19: Diagrama T-S e o afastamento do ciclo Rankine ideal e o real para bomba e turbina  

Fonte: Çengel e Boles 2006. 

 

A Figura 19 apresenta o afastamento do Ciclo Real para o Ideal, mostrando as 

irreversibilidades em detalhe para a bomba e na turbina. Os estados 2r e 4r possuem um 

afastamento à direita, demonstrando o aumento da entropia no processo real devido às 

irreversibilidades. 

 

2.3.2 O Vapor Superaquecido 

Segundo Çengel e Boles (2006), para que o vapor de entrada na turbina, tenha um nível 

energético mais elevado, ou seja, que o vapor atinja a fase superaquecida, aplica-se o 

superaquecedor, este que é um trocador de calor. A Figura 20, demonstra o aumento do 

trabalho, com a aplicação deste equipamento, pois há aumento no fornecimento de calor, 

resultando em um melhor modo operacional da turbina, pois o vapor consiste de menor 

umidade. 
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Figura 20: Diagrama temperatura (T) – entropia (s) e o superaquecimento do vapor no ciclo Rankine ideal 

Fonte: Çengel e Boles 2006. 

 

Na Figura 20 um diagrama termodinâmico mostra o estado de um sistema com um ponto 

num gráfico bidimensional, em função de duas propriedades independentes. Os diagramas mais 

usuais são: o diagrama de temperatura versus volume, pressão versus temperatura ou volume e 

temperatura versus entropia. Na mudança de fase, uma substância pura pode coexistirem duas 

ou mais fases. A mudança de fase, a uma certa pressão, faz-se a temperatura constante 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

2.4 Ciclo Rankine e sua Eficiência 

A análise da potência e eficiência de um processo de cogeração demonstra o desempenho 

da central termoelétrica, porque todos os equipamentos fazem parte para uma boa resposta da 

planta como um todo. Para a permanência da planta ao longo do tempo, a manutenção 

preventiva e preditiva deve atuar nos componentes, pois o processo pode trazer danos como a 

corrosão, fadiga das superfícies aquecedoras, perda de rendimento no condensador, degradação 

da eficiência isentrópica da turbina, erosão da turbina a vapor e incrustação (ROMEIRO, 2008). 

Romeiro (2008), ainda afirma que alguns aspectos são essenciais para reduzir a 

intervenção corretiva, como: o monitoramento e diagnóstico, no histórico de dados, na linha de 

tendência e o desempenho dos equipamentos. 
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2.4.1 O Ciclo Rankine com Reaquecimento 

O ciclo com reaquecimento consiste em utilizar duas turbinas, uma de alta e outra de 

baixa pressão para realizar a expansão do vapor, já que o vapor de saída da turbina de alta, 

retorna a caldeira para o reaquecimento, e logo após é direcionado a segunda turbina. O circuito 

intermediário extrai o vapor da turbina a uma pressão intermediária, este que é colocado no 

banco de tubos (reaquecedor), logo após o vapor reaquecido volta aos andares da segunda 

turbina (OLIVEIRA, 2015). 

Moran e Shapiro (2006) afirmam que há aumento da eficiência nesse modelo de ciclo 

térmico por meio do reaquecimento do vapor após sua saída no primeiro estágio da turbina, a 

área apresentada no diagrama T-S na Figura 21, demonstra a maior eficiência global, atrelada 

ao título do vapor de entrada no condensador. 

 

Figura 21: Diagrama temperatura (T) entropia (s) do ciclo Rankine com reaquecimento (RA) 

Fonte: Moran e Shapiro 2006. 

 

O diagrama T-S na Figura 21 demonstra que 1-2 faz-se a expansão da turbina de alta 

pressão; em 2-3 tem-se a entrada de calor adicional resultante do reaquecimento realizado pela 

caldeira, de 3-4 efetua-se a expansão isentrópica na turbina de baixa pressão. O reaquecimento 
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é feito a pressão constante, portanto a função essencial do reaquecimento é aumentar o título de 

vapor à saída da turbina, no ponto 4 deslocado para a direita (OLIVEIRA, 2015). 

Oliveira (2015) define que a finalidade do reaquecimento não é aumentar o rendimento, 

mas sim permitir um título de vapor superior junto à saída da turbina, porém se a pressão de 

reaquecimento for bem definida consegue-se aumentar de fato o rendimento, se comparando ao 

caso sem reaquecimento. Existe um valor ótimo da pressão que permite maximizar o 

rendimento, se a pressão de reaquecimento for inferior ou superior a pressão ótima o rendimento 

do ciclo diminui. 

 

2.4.2 O Ciclo Rankine Regenerativo 

O aquecimento da água de alimentação da caldeira é uma alternativa para o aumento da 

eficiência, sendo que neste modelo se insere em aquecedores de baixa e alta pressão para 

aumentar a temperatura da água. Estes aquecedores captam a água advinda das bombas e a 

aquecem antes de que entre na caldeira, conforme a Figura 22. A regeneração acontece pela 

extração de vapor da turbina, pois é por meio da extração que há troca térmica com a água de 

alimentação, ou seja, o vapor extraído não segue para a realização de trabalho na turbina 

(MORAN e SHAPIRO, 2006). 

 

Figura 22: Diagrama T-S e ciclo Rankine regenerativo (RA) 

Fonte: Moran e Shapiro 2006. 



54 

 

 

O Ciclo Rankine regenerativo possui um meio conveniente de desaerar a água retirando 

o ar para o condensador evitando assim, a corrosão na caldeira, outro benefício é o de reduzir a 

vazão volumétrica de vapor nos estágios finais da turbina, pois existe alto volume específico a 

baixa pressão. Este modelo regenerativo é aplicável em todas as centrais termoelétricas 

modernas desde 1920 (ÇENGEL e BOLES, 2006). 

Segundo Oliveira (2015) quando se tem a temperatura de superaquecimento e a pressão 

de evaporação fixas, resta somente o aumento da temperatura equivalente da água em estado 

líquido antes de se introduzir na caldeira. O conceito de regeneração refere-se à transferência 

interna de energia térmica de um processo para outro, dentro do ciclo, sem que se recorra a 

energia recebida do exterior, para que se possa obter alguma vantagem em termos de eficiência. 

Num permutador (regenerador) em contracorrente, a diminuição de temperatura do vapor na 

turbina, implica em um aumento da temperatura da água de alimentação. O conceito de 

regeneração é definido pelo fato da troca de calor interna ao ciclo não necessitar de calor 

adicional vindo do exterior (caldeira). 

A ideia de regeneração é aplicada na prática extraindo vapor quente da turbina, a uma 
pressão intermediária, e usando a energia térmica deste vapor para aquecer a água de 
alimentação. Este aquecimento pode ser feito, por mistura direta do vapor e da água 
em um tanque, que se designa por pré-aquecedor de água de alimentação de tipo 
aberto, ou por permuta de calor sem contato direto, num pré-aquecedor de tipo 
fechado.  (OLIVEIRA, 2015, p. 123). 

As pressões intermediárias de extração ótimas fazem com que o aumento de entalpia 

que a água de alimentação sofre em cada pré-aquecedor fique igualmente distribuído pelos 

vários pré-aquecedores, ∆ℎ  = 𝐶𝑡𝑒. 

Oliveira (2015) aponta algumas vantagens da regeneração: 

 Permite um aumento de rendimento de cerca de 10% quando se aplica cerca de 5 a 6 

pré-aquecedores; 

 A extração de vapor nos estágios de baixa pressão da turbina atua como uma “cinta” de 

evacuação de água, removendo gotas de água da mistura de vapor úmido em expansão 

e diminuindo assim os riscos de erosão das pás da turbina; 

 A extração de vapor faz também diminuir a vazão volumétrica nos estágios de baixa 

pressão da turbina, podendo assim reduzir-se o comprimento das pás que são longas 

nessa zona. 
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As desvantagens podem ser descritas como um aumento da complexidade da central 

termoelétrica, logo do seu custo; e o trabalho líquido diminui, o que implica uma caldeira maior 

para uma mesma saída. 

 

2.5 Superfície Terrestre e a Energia Solar 

A radiação emitida pelo Sol, atravessa o vácuo do espaço e ao encontrar nossa 

atmosfera, fenômenos de absorção e reflexão da luz acontecem, assim há uma perda inerente e 

então apenas parte da radiação e luz é que são aproveitadas nos sistemas fotovoltaicos e 

unidades termossolares conforme Figura 23. 

A interação da radiação solar extraterrestre com a atmosfera provoca reações de 
absorção e espalhamento de fótons com os constituintes da atmosfera. Assim, o 
espectro solar resultante na superfície terrestre dependerá da concentração, 
configuração espacial e temporal desses constituintes e será de natureza estocástica 
(REIS e TIBA, 2012, p.28). 

 

Figura 23: Radiação incidente no solo 

 

Fonte: Reis e Tiba., 2012. 

 

Segundo Silva (2014), a atmosfera dissipa uma quantidade de energia solar sob forma 

de reflexão da luz, absorção de radiação por constituintes do nosso planeta. A porcentagem de 
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energia solar refletida pela atmosfera em média é de 35%, de um total de 30 a 40%, de energia 

incidente em solo terrestre conforme a Figura 24. 

 

Figura 24: Espectro da radiação solar em relação a atmosfera terrestre 

 
Fonte: Silva, 2014. 

 

Assim a inclinação do planeta Terra em relação aos raios solares ao atravessarem a 

camada atmosférica, detém de uma grande influência na intensidade de energia solar que chega 

ao solo mostrado na Figura 25 (SILVA, 2014). 

 

Figura 25: Espessura da camada atmosférica em relação aos raios solares 

 
Fonte: Silva, 2014. 
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2.5.1 Potencial Teórico de Geração de Energia Solar 

A latitude é usada para referência no ângulo de inclinação do sistema fotovoltaico, um 

ângulo seguindo a maior média anual se baseando na irradiação, pode ser usado para obtenção 

de maior eficiência no sistema, assim tendo maior geração durante o ano. A Tabela 2 demonstra 

como a latitude relaciona diretamente com a quantidade de energia incidente no solo. 

 

Tabela 2: Latitude e variação da energia solar 

Latitude Energia incidente em relação a energia incidente no Equador 
0º 100,0% 
10º 98,5% 
20º 94,6% 
30º 88,1% 
40º 79,0% 

Fonte: Silva, 2014. 

 

A latitude pode ser negativa para o hemisfério sul e positiva para o hemisfério norte. 

No caso da Figura 26 o ponto P é representado como um local qualquer na superfície terrestre, 

que em relação a linha do Equador é formado o ângulo f, logo tem-se a latitude (SILVA, 2014). 

 

Figura 26: Latitude 

 
Fonte: Silva, 2014. 

 

O ângulo de inclinação é uma variável importante para que o sistema fotovoltaico 

tenha a maior eficiência possível. Assim, um ângulo incorreto permite que os raios solares 

escapem do campo de captação do painel fotovoltaico. 
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Para Silva (2014), o ângulo zenital (Figura 27) é relevante para definir o ângulo entre 

os raios solares e a normal sobre a superfície. Assim, em condições onde não há obstáculos, a 

radiação começa com ângulo zenital de 90º no sol nascente e vai até – 90º no sol poente. 

 

Figura 27: Ângulo zenital 

 
Fonte: Silva, 2014. 

 

Conforme Kalogirou (2016), a inclinação ideal é dada pela expressão para latitude 

local menor que 65º como: 

 

𝛽 = 2,14 + (0,764 𝑥 𝜑) (11) 

 

Sendo: β o ângulo de inclinação do painel (º); Φ a Latitude (º). 

De maneira geral no Brasil, os painéis solares devem ficar voltados para o hemisfério 

norte, pois grande parte do país está abaixo da linha do Equador. Uma opção é direcioná-los 

para a região Norte ou Nordeste, onde há perdas de 3 a 8%, Leste ou Oeste entre 12% e 20%, e 

para Sul até 50% na eficiência (SANTOS, 2016). 

A geração anual pode ser obtida multiplicando a potência de cada módulo, o número 

de módulos, o nível médio de radiação solar e a eficiência global (SILVA, 2014). 

 

𝐸 = 𝑃 × 𝑁 × 𝑁 × 𝜀 × 𝑁  (12) 

 

Em que 𝐸  é a energia elétrica gerada anualmente pelo sistema em kWh, 𝑃  é a 

potência de cada módulo do painel em kW, 𝑁  é o número de painéis, 𝑁  é o nível médio de 

radiação solar (h) que é definido dividindo o dia médio de irradiação inclinada kWh/m².dia por 
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1 kW/m² que é a irradiação solar padronizada a 25ºC, 𝜀  é a eficiência global na região onde o 

painel será posicionado e 𝑁  é o número de dias de funcionamento. 

A Figura 28 demonstra a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol, em 

diferentes posições do movimento de translação. 

 

Figura 28: Órbita do planeta Terra 

 
Fonte: Ferreira, 2016. 

 

Assim, para o Figura 29, tem-se as variações do período diurno solar em relação à 

altura do sol ao longo do ano, pode-se analisar a mudança entre os trópicos de câncer e 

capricórnio. Então do ponto de vista do hemisfério Norte, tem-se o solstício de inverno 

(dezembro) e o solstício de verão (junho). 
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Figura 29: Análise de sombreamento anual 

 
Fonte: Adaptado de Kalogirou, 2006. 

 

2.6 A Localização Geográfica do Brasil 

O Brasil tem uma grande extensão territorial entre o Equador e o Trópico de 

Capricórnio, nessa condição existe uma grande vantagem para exploração de fonte de energia 

solar (SILVA, 2014 apud SANTOS, 2016). 

No Brasil os melhores índices de irradiância direta normal (do inglês direct normal 

irradiance - DNI) está nos estados da Bahia, São Paulo, Piauí, Goiás, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais e Paraná, demonstrados na Figura 30. Estes estados possuem índices acima de 

2.000 kWh/m²/ano sendo 5,5 kWh/m²/dia (FILHO, 2018, p. 64). 

A radiação global horizontal na superfície, sob qualquer condição do céu, é obtida por 
meio da relação linear existente entre o fluxo de radiação solar na superfície e as 
condições de céu limpo e de céu nublado. O índice de cobertura de nuvens é o fator 
de ponderação entre essas duas condições extremas e é determinante para a obtenção 
de valores mais precisos de radiação solar estimada.  
A irradiação direta normal é estimada assumindo que a absorção da radiação solar 
pelas nuvens não é significativa e que a contribuição do espalhamento da radiação 
solar causado pelas nuvens pode ser adicionada à transmitância atmosférica em 
condições de céu claro. A irradiação inclinada, incidente em superfície inclinada com 
ângulo igual à latitude local foi obtida utilizando a metodologia desenvolvida por 
Perez et al. (1987) (VIANA et al., 2010, p. 3). 

 

As áreas onde a irradiação direta normal é maior ou igual a global é mostrada na Figura 

30, essas regiões são de grande potencial energético, pois grande parte das interferências da 

radiação que chega ao solo foram superadas. 
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O Nordeste deve ser destacado como a região que possui os maiores índices de 

insolação do Brasil estando com média entre 7 e 8 horas diárias e com pouca variação sazonal, 

isso se compara a regiões desérticas (PORFIRIO e CEBALLOS, 2014). 

 

Figura 30: Áreas do Brasil onde a irradiação direta normal é maior ou igual a global horizontal  

 
Fonte: Viana et al., 2010. 

 

 

2.7 A Energia Fotovoltaica no Brasil 

Após a Crise do Petróleo (1973-1979), as pesquisas se disseminaram em diversas 

instituições, mas à medida que o preço do petróleo foi caindo e chegando a patamares antes da 

crise, projetos foram abandonados. De 1994 até 2002, as instalações foram de 5Wp em 
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instalações comunitárias e menos favorecidas. Diversos incentivos vêm sendo implantados pelo 

país como leis regulatórias e desenvolvimento de cidades, como exemplo a Cidade Solares, 

para tecnologia de coletores solares para aquecimento de água. 

Silva (2014), cita que no campo fotovoltaico, projetos vêm sendo entregues, incluindo 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que divulgou para uma chamada pública 

para a inclusão desta modalidade na matriz energética brasileira em 2011: 

 Facilitar a inserção da geração solar fotovoltaica brasileira; 

 Viabilizar economicamente a cadeia produtiva da indústria solar fotovoltaica; 

 Nacionalização da tecnologia empregada para energia solar fotovoltaica; 

 Desenvolver profissionais para atuarem nos diversos setores que envolvem a tecnologia; 

 Promover a otimização dos recursos energéticos existem quanto a solar fotovoltaica; 

 Estimular a redução de custo da tecnologia, incluindo a tributária; 

 Propor aperfeiçoamento para segurança e aumento de confiabilidade na tecnologia 

fotovoltaica. 

Diante da posição tomada pela ANEEL, projetos foram conduzidos pelas 

concessionárias de energia totalizando 24,6MWp e investimentos da Europa e dos Estados 

Unidos buscaram o Brasil. 

Um grande impasse do cenário brasileiro é o baixo poder aquisitivo da população e 

nenhum programa de incentivo até o ano de 2013. Poucas empresas detêm de fabricação de 

células fotovoltaicas no Brasil e mesmo assim, dentre as existentes não dominam toda a cadeia 

de produção sendo necessário acionar países para que o ciclo de fabricação se complete 

(SILVA, 2014). 

 

2.8 O Mercado da Energia Solar 

Os países mais desenvolvidos no aproveitamento da energia solar são: Alemanha, 

Itália, Japão, Espanha e Estados Unidos, juntos detém de 88% da potência total instalada no 

mundo, cerca de 35 mil MW. O grande pilar foi a instalação para pessoas físicas, essas tinham 

o sistema fotovoltaico ligado à rede, portanto toda a energia era comprada pela concessionária 

de energia (MACHADO e MIRANDA, 2014). 

Machado e Miranda (2014) afirmam que a Alemanha em 2011 implantou uma política 

de incentivo para a disseminação da tecnologia fotovoltaica, a ponto de o produtor ter sua 
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geração valendo mais que os outros meios de geração de energia elétrica, portanto o produtor 

acaba recebendo pela sua participação no sistema elétrico de potência (SEP). 

O Brasil é um dos países que possui uma das maiores reservas de quartzo de qualidade 

e o quarto maior produtor de silício de grau metalúrgico do mundo, mas como não detém de 

tecnologia para se trabalhar no próprio país todas as etapas do processo, tem de exportar matéria 

prima e importar produtos, pois não há empresas do segmento no país, isso encarece os custos 

do sistema. 

Os maiores produtores de módulos são a China (50%), Europa (10%), Japão (10%) e 

Estados Unidos (5%) (MACHADO e MIRANDA, 2014). A Figura 31, demonstra o custo dos 

módulos fotovoltaicos desde 1976 até o ano de 2009 em relação a geração, e é visível a queda 

no custo da tecnologia à medida que é difundida mundialmente. 

 

Figura 31: Custo dos módulos ao longo do tempo 

 
Fonte: Silva, 2014. 

 

2.9 Hidrogênio no Processo Siderúrgico 

Neste tópico, apresenta-se uma análise do hidrogênio e os gases de combustão gerados 

em um processo siderúrgico. O estado da arte para a geração de hidrogênio se dá por meio de 
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uma fonte renovável de energia podendo ser a energia solar. Assim, para o presente trabalho é 

admitido que a geração de hidrogênio em uma siderúrgica integrada é suficiente para 

alimentação da central termoelétrica em estudo.  

Para Zeng e Zhang (2010) no setor industrial o hidrogênio é utilizado no refino do 

petróleo, na produção de amônia e até no refino de metais como níquel, tungstênio, molibdênio, 

cobre, zinco, urânio e chumbo. Pode-se ainda ser aplicado para transporte, aquecimento e 

geração de energia (SULEMAN et al., 2015). 

Há estudos e trabalhos voltados ao consumo de hidrogênio na redução, que é uma área 

de alto consumo de energéticos, por exemplo na injeção em conjunto com outros gases nos 

regeneradores dos altos-fornos. A Figura 32 mostra a distribuição percentual do consumo 

energético nos processos produtivos, 73% do consumo energético da usina é demandado pela 

redução, que integra sinterização, coquerias, carboquímicos e altos-fornos. 

 

Figura 32: Distribuição do consumo energético por processo. 

Fonte: Araújo 2015. 

 

Araújo (2015), afirma que 68% dos energéticos gerados dentro do processo siderúrgico 

integrado, como o coque metalúrgico, o alcatrão, o gás de coqueria (Coke Oven Gas – COG), 

o gás de alto-forno (Blast Furnace Gas – BFG) e a energia elétrica gerada nas turbinas de 

recuperação de gás de topo dos altos-fornos. A Figura 33 apresenta a distribuição por processo 

em relação à geração de energéticos. 
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Figura 33: Distribuição da produção de energéticos por processo em uma usina integrada. 

Fonte: Araújo 2015. 

 

2.9.1 Um Panorama para a Produção de Hidrogênio 

O aumento da temperatura média anual do planeta tem sido relacionado com o dióxido 

de carbono (CO2) e o metano (CH4). A queima de combustíveis fósseis, impacta diversos 

subsistemas do meio ambiente e na saúde humana. O aumento do preço do petróleo e a elevação 

da demanda energética, direcionam para ações para o aumento do uso de fontes de energias 

renováveis (CGEE, 2010). 

O hidrogênio é um combustível limpo, com poder calorífico superior de 141,86 kJ/g, a 

25ºC e 101,325 kPa, e produz apenas água como produto da combustão. A economia do 

hidrogênio aponta este elemento químico como sendo o vetor energético para a diversificação 

de uma economia dependente em grande parte por recursos não renováveis (CGEE, 2010). 

Ursúa et al. (2012) afirma que os eletrolisadores alcalinos estão bem desenvolvidos para 

a produção por fontes renováveis, porém, se tratando da economia de hidrogênio, a capacidade 

de produção das unidades de eletrólise precisa aumentar. 

O hidrogênio não é encontrado em forma livre na natureza, e sim junto a outros 

elementos químicos, como a água e o gás natural, e por isso a necessidade de processamento 

químico. Suleman et al. (2015) afirma que 48% do hidrogênio é obtido pelo gás natural, 30% 

pela indústria do petróleo, 18% pela gaseificação do carvão, 3,9% pela eletrólise e 0,1% por 

outros processos, ou seja, a produção por fontes não renováveis não elimina a dependência dos 
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combustíveis fósseis, diferentemente se for produzido por fontes renováveis, que podem reduzir 

significativamente os impactos ambientais. 

Ursúa et al. (2012) relata que a eletrólise da água é um processo de menor complexidade 

e que pode produzir hidrogênio com até 99,99% de pureza. Na eletrólise da água, hidrogênio e 

oxigênio são gerados pela inserção de corrente elétrica contínua que promove a dissociação da 

molécula de água por meio de reações de oxirredução. Para obtenção do hidrogênio de forma 

limpa, deve-se combinar a água com fontes de energias renováveis, como hidráulica, eólica e 

solar fotovoltaica, denominado hidrogênio verde (ZENG; ZHANG, 2010). 

O Brasil tem a maior parte de sua geração de energia elétrica por usinas hidroelétricas, 

que são consideradas fontes de energia renováveis e limpas. Porém causam impactos ambientais 

como alagamentos de grandes áreas. Existe um grande potencial eólico no país, em parte na 

região intertropical, que também apresenta condições ótimas para o aproveitamento em energia 

solar (PEREIRA et al., 2006). 

Segundo Zeng e Zhang (2010), a produção de hidrogênio por eletrólise da água, ainda 

precisa evoluir em eficiência energética, segurança, durabilidade, operabilidade, portabilidade 

e redução dos custos de instalação e operação.  

O hidrogênio é o elemento químico mais simples e mais leve da tabela periódica. Sua 

massa específica é de 0,0899 kg/Nm3, sendo 15 vezes mais leve que o ar. É um gás incolor, 

inodoro e não tóxico, embora bastante reativo. Os limites de flamabilidade no ar são de 4 a 75% 

em volume, e no oxigênio podendo chegar a 95% em volume (FUKUROZAKI, 2011; 

SULEMAN et al., 2015; URSÚA et al., 2012).  

O hidrogênio é o combustível com maior quantidade de energia por unidade de massa e 

possui poder calorífico superior (PCS) de 3,54 kWh/Nm3, sendo que a energia liberada na 

combustão por unidade de massa é de 2 a 3 vezes maior que a do biodiesel, metanol, etanol, 

gás natural e gás liquefeito de petróleo. O armazenamento do elemento químico pode ser 

realizado na forma gasosa, líquida e como hidretos de metal, variando com a destinação final 

(SULEMAN et al., 2015; ZENG; ZHANG, 2010). 

Segundo Ursúa et al. (2012) e Suleman et al. (2015), a produção de hidrogênio por 

fontes renováveis é possível por processos biológicos (fermentação da biomassa), pela 

gaseificação, pela pirólise, pela extração supercrítica, pela liquefação, pela hidrólise e também 

pela água, em processos de eletrólise, decomposição térmica e decomposição fotocatalítica. 
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2.9.2 O Hidrogênio Verde e o Processo de Eletrólise 

Suleman et al. (2015) afirmam que a combinação de energia solar fotovoltaica com a 

eletrólise da água é um método com um grau de complexidade menor, para obtenção do 

hidrogênio. A Figura 34 apresenta a cadeia do hidrogênio, desde a fonte de energia, no estágio 

de suprimento, logo em seguida as técnicas diversas para a produção de hidrogênio, depois a 

transmissão e distribuição e seus tipos, a penúltima etapa, se difere pela finalidade, que se for 

destinado ao transporte, segue para o abastecimento, e o último estágio, que é o uso final, ou 

como fonte de energia para algum processo, ou para o transporte. 

 
Figura 34: Cadeia do hidrogênio. 

Fonte: Energy Information Administration, 2009. 

 

A eletrólise é um processo químico não espontâneo onde ocorre a decomposição 

eletroquímica de uma substância que integra a corrente elétrica. Resumindo, a conversão de 

energia elétrica em energia química (HAMANN et al., 2007). 

Segundo Ticianelli e Gonzalez (2005), a corrente elétrica que flui em um sistema 

eletroquímico, acarreta reações de oxidação e redução das espécies envolvidas. O processo 

eletroquímico possui no mínimo dois condutores eletrônicos (eletrodos) imersos em um 

condutor eletrolítico (eletrólito). Os eletrodos e eletrólitos são partes básicas, pois ocorrem 

interações eletroquímicas, que podem ou não interagir com as reações químicas. 



68 

 

 

No processo de eletrólise o hidrogênio é gerado no cátodo e o oxigênio no ânodo. A 

eletrólise é descrita pela separação das moléculas nos gases hidrogênio e oxigênio junto à 

corrente elétrica contínua. A corrente flui por meio de dois eletrodos separados e em meio a um 

eletrólito, este que tem a função de aumentar a condutividade iônica do meio. Um diafragma 

ou também chamado de separador é utilizado para separar os gases gerados nos eletrodos. Os 

eletrodos, o diafragma e o eletrólito são constituintes da célula eletrolítica (URSÚA et al., 

2012). 

Para a produção de hidrogênio por eletrólise da água, os eletrolisadores podem ser de 

três tipos: 

 Alcalinos: Utilizam uma solução alcalina como eletrólito, geralmente hidróxido de 

potássio (KOH) com concentrações mássicas entre 25-30%. Os parâmetros operacionais 

como a temperatura pode ser de 65 a 100ºC; a pressão é de 25-30 bar, mas podem 

também operar a pressão atmosférica, porém a modelos que chegam a 448 bar 

(GAMBETTA, 2010; URSÚA et al., 2012). 

 Proton Exchange Membrane (PEM): Os eletrolisadores de membrana polimérica, ou 

membrana de troca de prótons ou ainda de polímero de eletrólito sólido, como o nome 

define, possui um eletrólito sólido (GAMBETTA, 2010; URSÚA et al., 2012); 

 Solid Oxide Electrolyzers (SOE): O processo neste modelo, é caracterizado pela 

eletrólise do vapor de água em temperaturas de 600 a 900ºC, sendo mais eficiente em 

relação aos outros modelos descritos. A operação pode ser entendida como o oposto de 

uma célula a combustível de óxido sólido (URSÚA et al., 2012; ZENG; ZHANG, 

2010). 

 

É possível analisar a produção de hidrogênio por eletrólise a partir do consumo de 

energia elétrica. A tensão de funcionamento (V) de uma célula eletrolítica é dada por (SILVA, 

2014): 

𝑉 = 𝐸 + 𝜂 + 𝜂 + 𝐼 × 𝑅  (13) 

Em que: E é a tensão termodinâmica mínima (CNTP), ηc é a polarização no cátodo e ηa 

é a polarização no ânodo, I é a corrente na célula e Ra é a resistência da célula (Ω). A Tabela 3 

apresenta o consumo do eletrolisador (pilha) de água (CNTP), sendo desconsiderado o consumo 

de componentes auxiliares tais como (bombas, contadores, indicadores, controladores e etc.), 
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contudo quanto maior for a capacidade do eletrolisador, menor será a participação destes 

componentes no rendimento global. 

 

Tabela 3: Consumo de energia para eletrolisadores de água na condição ambiente 

Rendimento do 

Eletrolisador (%) 

Consumo de Energia 

Elétrica (kWh/m-3.H2) 
Tensão de Operação (V) 

100 3.574 1.477 (mínimo termodinâmico) 

95 3.763 1.558 

90 3.972 1.638 

85 4,198 1.739 

80 4.459 1.846 

75 4.756 1.965 

70 5.102 2.109 

Fonte: Silva, 2014 

 

2.10 Os Gases Siderúrgicos 

Neste estudo há uma breve explicação sobre os processos siderúrgicos que dão origem 

aos subprodutos, conforme Mourão et al. (2007). 

2.10.1 Gás de Coqueria (GCO) 

O gás de coqueria (Coke Oven Gas – COG) é obtido através da coqueificação, pois o 

coque metalúrgico que é utilizado como redutor no alto-forno, é produto da destilação de carvão 

mineral à temperatura de 1000ºC, porém nem todo o carvão mineral apresenta propriedades de 

coqueificação. O carvão mineral metalúrgico deve ter a propriedade de se tornar plástico 

durante o aquecimento, e à medida que elimina as matérias voláteis, ele se solidifica em outra 

estrutura. A coqueificação é feita em uma bateria que contém retortas (de formato retangular, 

mas com arestas caracterizadas de altas e estreitas) que possui aquecimento entre uma e outra. 

A extinção é a etapa de resfriamento brusco, que pode ser com água ou nitrogênio, e ocorre 

após o descarregamento. 

Na produção do coque metalúrgico, subprodutos são gerados como diferentes 

hidrocarbonetos, derivados da destilação do carvão e o gás combustível. O gás de coqueria é 

um importante combustível, pois sua composição é principalmente, metano, hidrogênio e 



70 

 

 

monóxido de carbono. Seu poder calorífico inferior (PCI) é em torno de 50% do gás natural e 

cinco vezes maior que o do gás de alto-forno, sendo 18.710 kJ/Nm3 (4.476 kcal/Nm3). Em 

usinas integradas, este gás é utilizado para o aquecimento da própria coqueria, no pré-

aquecimento de ar no alto-forno, nos fornos de aquecimento, e na central termoelétrica. A 

Tabela 4 apresenta a composição do COG a ser utilizado no estudo. 

 

Tabela 4: Composição do COG. 

Gás de Coqueria (COG) Fração Volumétrica (%) 
H2 62,29 

CO2 1,78 
C2H4 1,96 
C2H6 0,55 
C2H2 0,10 
H2S 0,11 
C3H8 0,10 
C4H10 0,03 
C5H12 0,02 
C6H6 0,96 
C7H8 0,09 

C8H10 0,01 
O2 0,14 
N2 2,95 

CH4 21,88 
CO 7,02 

Total 100,00 

Fonte: Caputo, 2009 

 

2.10.2 Gás de Alto-Forno (GAF) 

O gás de alto-forno (Blast Furnace Gas – BFG) é oriundo da produção de ferro-gusa 

líquido para a produção de aço. Com os aumentos significativos de produtividade desde a 

década de 1970, em constante desenvolvimento, na redução do consumo de combustível e 

aumento do uso de redutores, como o carvão pulverizado e o gás natural, levaram o processo a 

estabilidade.  

O alto-forno, que é o equipamento destinado para a produção de ferro-gusa, opera a uma 

temperatura de 1.500ºC, e utiliza matérias-primas básicas para a carga metálica (sínter, pelotas, 

minério granulado), combustível sólido (coque ou carvão vegetal) e fundentes como redutores. 
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O gás de alto-forno é obtido na parte superior. O gás sujo de partículas desce até o coletor de 

pó, onde são depositadas as partículas mais grossas, que são acumuladas e descarregadas em 

um vagão. O gás então flui para a lavagem, tipo Venturi, onde são retiradas as partículas finas 

em forma de lama. O estágio final do tratamento do gás consiste pela passagem em um 

desumidificador, e é levado aos regeneradores e sistema de distribuição de gases. A Tabela 5 

mostra a composição do BFG, que possui um PCI de 3.360 kJ/Nm3 (804 kcal/Nm3). 

 

Tabela 5: Composição do BFG. 

Gás de Alto-Forno (BFG) Fração Volumétrica (%) 
H2 3,81 

CO2 22,57 
N2 50,27 
CO 23,36 

Total 100,00 

Fonte: Caputo, 2009 

 

2.10.3 Gás de Aciaria (GAC) 

O gás de aciaria (LD Gas – LDG) foi utilizado até 2005 em 77% da produção brasileira 

de aço. O processo de aciaria resulta do uso de um sopro de oxigênio de alta pureza, onde é 

fornecido a energia e a quantidade de gás suficiente para que a redução ocorra. Empresas do 

setor detém a posse dos sistemas de captação deste tipo de produto, porém o seu PCI é de 7.440 

kJ/Nm3 (1.780 kcal/Nm3), sendo inferior ao PCI dos gases de coqueria e de alto-forno. O LDG 

não possui outra aplicação na planta siderúrgica além da possibilidade de ser utilizado como 

combustível na central termoelétrica. A Tabela 6 apresenta a composição do LDG. 

Tabela 6: Composição do LDG. 

Gás de aciaria - LDG Fração Volumétrica (%) 
H2 1,35 

CO2 16,59 
C2H6 0,01 
C6H6 0,02 
C7H8 0,01 

O2 0,49 
N2 24,18 
CO 57,35 

Total 100,00 

Fonte: Caputo, 2009 



72 

 

 

 

2.11 Análise Energética e Exergética 

Neste tópico se apresenta uma introdução à análise energética e exergética de usinas 

termoelétricas de uma siderúrgica. 

 

2.11.1 A Análise Energética 

A análise de sistemas e processos pela primeira lei da termodinâmica, se baseia na 

conservação da energia e de massa. No caso de um processo em regime permanente, a 

conservação da massa inclui somente a análise da vazão mássica, ou seja, se analisa a entrada 

e a saída do volume de controle, pois, desconsidera-se a variação da massa no interior do 

volume de controle, que é a região limitada de estudo (SARAN, 2010). Ainda desprezando no 

balanço de energia as variações de energia potencial, as equações que resultam são: 

�̇� − �̇� = 0 (14) 

�̇� . . − �̇� . . + �̇� (ℎ +
1

2
𝑉 ) − �̇� (ℎ +

1

2
𝑉 ) = 0 

(15) 

Sendo: �̇�  a vazão de massa entrando no volume de controle (kg/s); �̇�  a vazão mássica 

saindo do volume de controle (kg/s); ℎ  a entalpia específica na entrada do volume de controle 

(kJ/kg); ℎ  a entalpia específica na saída do volume de controle (kJ/kg); �̇� . . a taxa transferida 

de calor no volume de controle (kW); �̇� . . a potência no volume de controle (kW). 

As somatórias que estão nas equações representam a possibilidade de várias entradas e 

saídas de massa e de vários fluxos de calor e potência na superfície de controle. As 

irreversibilidades num processo são quantificadas pela Segunda Lei da Termodinâmica, e a 

propriedade determinante é a entropia. A taxa na qual a entropia é transferida para fora do 

volume de controle que deve ser igual à soma da taxa na qual a entropia entra no volume de 

controle, da taxa de entropia gerada pelos fluxos de calor e da taxa de geração de entropia 

devida as irreversibilidades. Em processos em um determinado volume de controle, em regime 

permanente, o balanço de entropia é aplicado como (SONNTAG e BORGNAKKE, 2009): 
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�̇� . . . +
�̇�

𝑇
+ �̇� 𝑠 − �̇� 𝑠 = 0 (16) 

Sendo: 𝑠  a entropia específica na entrada do volume de controle (kJ/kg K); 𝑠  a entropia 

específica na saída do volume de controle (kJ/kg K); �̇� 𝑇⁄  a taxa de entropia gerada pelos 

fluxos de calor no volume de controle (kW/K); 𝑇  a temperatura superficial do volume de 

controle (K); e �̇� . . . a taxa de geração de entropia no volume de controle (kW/K). 

 

2.11.2 A Análise Exergética 

Análise exergética pode ser definida como o emprego da primeira e segunda leis da 

Termodinâmica, simultaneamente para a avaliação de desempenho em processos de conversão 

de energia. A análise energética não contabiliza a qualidade da energia que está se perdendo e 

não apontam onde ocorrem as irreversibilidades dos processos. A Figura 35 apresenta as perdas 

que ocorrem ao longo da planta.  

 

Figura 35: Fluxograma do processo de conversão de energia em uma usina termelétrica 

 

Fonte: Lima, 2010. 

 

Então, em uma avaliação onde se considera ambas as leis termodinâmicas, pode-se ter 

uma efetiva avaliação dos processos, na quantificação do valor termodinâmico de um fluxo, em 

termos da extração do trabalho mecânico e também as irreversibilidades durante o 

desenvolvimento do processo (SARAN, 2010). 
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Segundo Tsatsaronis (1993), a análise exergética permite: 

 Uma melhor forma de avaliação da magnitude da energia perdida em relação a energia 

total suprida sob a forma de insumo energético; 

 Uma medida da qualidade (ou da perda) da energia, pela visão da termodinâmica; 

 Uma variável para definir a eficiência racional para o sistema energético. 
 

Para Kotas (1985) a exergia é o padrão de qualidade da energia, semelhante ao trabalho 

útil máximo, que pode ser obtido de um tipo de energia, utilizando os parâmetros do meio (P0, 

T0) como referência. Na exergia sempre há uma parcela que é destruída, definida como 

irreversibilidade, conforme mostra a Figura 36.  

 

Figura 36: Irreversibilidade em uma usina termolétrica 

Fonte: Adaptado de Sousa e Sanchez, 2016. 

 

A exergia se baseia na comparação de um estado inicial a um estado de equilíbrio. Os 

estados de equilíbrio, são definidos como: 

 Equilíbrio restrito: estado em que o sistema é levado a um equilíbrio térmico e 

mecânico com o meio ambiente, onde a temperatura e pressão do sistema são iguais ao 

do ambiente estudado; 

 Equilíbrio irrestrito: estado onde há o equilíbrio térmico e mecânico, e ainda o 

equilíbrio químico. O estado de equilíbrio, nesta condição, entende-se que há energia, 

porém, a exergia é zero. 
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Um fator importante para o cálculo da exergia de um sistema é o ambiente de referência. 

O ambiente real é complexo para ser utilizado nos cálculos termodinâmicos, então se insere um 

meio ambiente ideal. Assim, não existem gradientes de temperatura, pressão, potencial 

químico, energia cinética e potencial, o que impossibilita a resolução do trabalho por interação 

nas várias partes (KOTAS, 1985). O ambiente pode ser modelado pelas premissas: 

 As substâncias que formam o meio ambiente de referência são definidas de forma que 

coincidam com a substâncias do sistema analisado; 

 Todos os sistemas são analisados com um único estado de referência, e este estado, pode 

ou não coincidir com o ambiente real. 

 

Kotas (1985) e Szargut et al. (1988), afirmam que a exergia é função de propriedade de 

dois estados, uma vez fixado o ambiente de referência. Pode-se utilizá-lo para efetuar os 

cálculos da exergia de qualquer outro estado. A variação da exergia entre os dois estados será 

independente do processo seguido para alcançar um se baseando pelo outro. Define-se a 

trajetória composta por vários processos para desmembrar a exergia total (𝑒𝑥 ) na soma de 

vários termos. Assim, propõem-se a seguinte relação (SONNTAG e BORGNAKKE, 2009): 

𝑒𝑥 = 𝑒𝑥 + 𝑒𝑥  (17) 

Sendo: 𝑒𝑥  a exergia física específica (kJ/kg); e 𝑒𝑥  a exergia química específica 

(kJ/kg). 

A exergia física de um fluxo (kJ/kg) é calculada com base num estado morto de 

referência (P0, T0), no qual há equilíbrio térmico e mecânico com o meio (SONNTAG e 

BORGNAKKE, 2009): 

𝑒𝑥 = (ℎ − ℎ ) − 𝑇 (𝑠 − 𝑠 ) +
𝑉

2
+ 𝑔(𝑧 − 𝑧 ) (18) 

Desprezando os termos decorrentes da energia cinética e potencial, a equação se reduz a: 

𝑒𝑥 = (ℎ − ℎ ) − 𝑇 (𝑠 − 𝑠 )  (19) 

Segundo Kotas (1985), a exergia química pode ser definida como a máxima quantidade 

de trabalho obtida da transformação de uma substância em equilíbrio físico com o ambiente até 

o estado de referência irrestrito, através de processos que somente se limitam a transferência de 

calor e troca de substâncias com o meio. 
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No equilíbrio completo com o meio, o sistema deve estar no equilíbrio químico com ele. 

O trabalho que pode ser obtido através de um processo reversível, que transforma o sistema do 

estado de referência restrito até o estado de referência de equilíbrio completo (“estado morto”), 

então a exergia química é definida como (MORAN e SHAPIRO, 2006): 

𝑒𝑥 = 𝛴 𝜇 − 𝜇 , 𝑥  (20) 

Sendo: 𝜇 ,  o potencial químico de referência do elemento (P0, T0); 𝜇  o potencial 

químico do elemento na mistura (P0, T0); e 𝑥  a fração do componente na mistura. 

Então a exergia total (𝑒𝑥 ) é representada como (SONNTAG e BORGNAKKE, 2009; 

MORAN e SHAPIRO, 2006): 

𝑒𝑥 = (ℎ − ℎ ) − 𝑇 (𝑠 − 𝑠 ) + 𝛴 𝜇 − 𝜇 , 𝑥  (21) 

Szargut et al. (1988) definiram uma substância padrão para cada um dos elementos da 

tabela periódica, assim, foi definido um ambiente padrão com o qual é possível calcular a 

exergia de qualquer composto químico. Além disso, eles calcularam a exergia de muitos 

compostos químicos e as apresentaram na forma de tabelas e equações (SARAN, 2010). 

O conceito de exergia química está relacionado com o máximo trabalho útil em 

processos que ocorrem em condições ambientais (P0, T0), quando um composto qualquer reage 

com substâncias que existem naturalmente no ambiente e se transforma em outras substâncias 

do ambiente. A relevância está na reação química, ou seja, para o caso de um sistema aberto, 

quando as substâncias que entram no volume de controle, reagentes, são diferentes das 

substâncias que saem do mesmo volume de controle, produtos. (OLIVEIRA, 2015). 

A exergia química molar de uma mistura de compostos gasosos, cada um possuindo a 

sua própria exergia química 𝜀̅ ,  (kJ/kmol), é dada por: 

(𝜀̅ ) = 𝑥𝑖𝜀̅ , + 𝑅𝑇 [𝑥𝑖 ln(𝑥𝑖)] (22) 

 A exergia nesta equação vem expressa por kmol da própria mistura, sendo esta indicada 

pelo índice 𝑀. O primeiro termo é o somatório das exergias molares dos constituintes da mistura 

(calculadas a P0, T0), ponderadas pelas respectivas frações molares, e o segundo é uma correção 

para o fato de se ter que considerar que estes constituintes não estão submetidos à pressão total 

P0, mas sob respectivas pressões parciais da mistura, Pi. (OLIVEIRA, 2015). Verifica-se que a 
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exergia química da mistura é inferior à soma das exergias químicas dos componentes, pois o 

termo logaritmo é negativo. 

 

2.12 Análise do Custo Exergético 

Este tipo de análise se baseia na contabilidade da exergia não aproveitada que 

experimentam os fluxos na sua passagem, pelos diferentes equipamentos constituintes do 

processo. Assim, são contabilizadas as eficiências e perdas exergéticas, para cada volume de 

controle do processo, e o resultado se dá pelo custo exergético de cada um dos portadores de 

energia (SARAN, 2010). 

Valero e Lozano (1994), afirmam que no balanço de custo utilizado para o k-ésimo 

componente do sistema mostra que a soma das taxas de custos associadas com todos os fluxos 

de exergia de saída é igual à soma das taxas de custos de todos os fluxos de exergia de entrada 

mais o preço apropriado pelo investimento de capital e despesas de manutenção e operação. 

Então para um determinado componente que recebe uma transferência de calor e gera potência, 

resulta em: 

𝐶𝑠𝑘 + 𝐶𝑤𝑘 = 𝐶𝑄𝑘 + 𝐶𝑒𝑘 + 𝑍𝑘 (23) 

Sendo: �̇�   o custo médio do fluxo de saída por unidade de tempo no componente k 

(R$/s); �̇�  o custo médio do fluxo de trabalho por unidade de tempo no componente k (R$/s); 

�̇�  o custo médio do fluxo de calor por unidade de tempo no componente k (R$/s); �̇�  o custo 

médio do fluxo de entrada por unidade de tempo no componente k (R$/s); �̇�  o custo médio do 

total de saída por unidade de tempo no componente k (R$/s). 

A análise pela equação (23) pode-se constatar que o custo total dos fluxos de saída de 

exergia é igual a despesa total para obtê-lo. Pode-se notar que, para um determinado 

componente ao receber potência (compressor ou bomba), o termo �̇�  tem seu sinal invertido. 

O mesmo ocorre quando existe transferência de calor adjacente, onde o termo �̇�  é representado 

com sinal negativo. Em análise os balanços de custos são escritos de forma que todos os termos 

são positivos, então a análise se dá pelo rearranjo da equação em relação ao sinal de igualdade. 

Os fluxos de matéria entrando e saindo com taxas associadas de transferência de exergia 

(�̇�  e �̇� ), potência (�̇�), e a taxa de transferência de exergia associada com a transferência de 

calor (�̇� ), obtém-se (SARAN, 2010): 
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𝐶 = 𝑐 𝐵 = 𝑐 (�̇� 𝑏 ) (24) 

𝐶 = 𝑐 𝐵 = 𝑐 (�̇� 𝑏 ) (25) 

𝐶 = 𝑐 �̇� (26) 

𝐶 = 𝑐 𝐵  (27) 

Sendo: 𝑐 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑐  representam em relação a um determinado equipamento e sua função, 

o custo médio por unidade de exergia em reais por GigaJoule (R$/GJ), respectivamente. 

No k-ésimo componente, as taxas de exergia entrando e saindo (�̇�  e �̇� ), e também as 

taxas de calor transferido e de trabalho (�̇�  e �̇�), são calculadas pela análise exergética. 

Antes de quantificar o �̇� , deve ser calculado o custo anual dos equipamentos (𝑍 ) com 

amortização (𝑍 ), sendo considerado as despesas com investimento de capital e com 

manutenção e operação (SARAN, 2010): 

𝑍 = 𝑍 (𝑓 + 𝑓 + 𝐹𝐶𝑓 ) (28) 

Sendo: 𝑍  o custo de investimento de capital no equipamento k (R$); 𝑓  o fator de amortização; 

𝑓  o percentual de custo anual fixo associado à manutenção e operação; 𝑓  o percentual de 

custo anual variável de manutenção e operação e 𝐹𝐶 o fator de carga. 

O fator de amortização (𝑓 ) pode ser calculado por: 

𝑓  =
𝑖(1 + 𝑖)

(1 + 𝑖)
 (29) 

Sendo: i a taxa anual de juros (%); n o período de amortização (anos). 

A partir das equações (23) e (24), pode-se chegar à (SARAN, 2010): 

𝑍  = 𝑍
𝑖(1 + 𝑖)

(1 + 𝑖)
+ 𝑓 + 𝐹𝐶𝑓  (30) 

Segundo Leite (2003), a taxa de custo para cada equipamento (�̇� ), considerando as 

despesas com investimento de capital, manutenção e operação, além do tempo efetivo de 

funcionamento, pode ser calculada a partir de (SARAN, 2010): 

𝑍 =
𝑍  

3600 𝑡  
 (31) 

Sendo: (�̇� ) taxa de custo do equipamento k (R$/s); (𝑍 ) o custo anual de equipamento k 

com amortização (R$/ano); (𝑡 ) o tempo efetivo de operação do equipamento k (h). 

Inserindo as equações de taxa de custo (equações 24, 27, e 31) na equação 23 obtém-se: 
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(𝑐𝑠𝐵𝑠)
𝑘

+ 𝐶𝑤𝑘�̇�𝑘 = 𝐶𝑄𝑘𝐵𝑄𝑘 + (𝑐𝑒𝐵𝑒)
𝑘

+
𝑍𝑘

𝑎 

3600 𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟 
 (32) 

 

A equação (32) possui variáveis que referenciam aos custos particionados por unidade 

de exergia para os fluxos de exergia associados com o k-ésimo componente (𝑐 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑐 ). Para 

analisar cada componente pode-se assumir que os custos por unidade de exergia são conhecidos 

para todos os fluxos de entrada. Caso uma sequência venha incorporar o sistema, o custo dessa 

sequência será o seu custo de compra, então, as variáveis desconhecidas a serem calculadas 

pelo balanço de custos para o k-ésimo componente são os custos por unidade de exergia dos 

fluxos que saem (𝑐 ). No caso de o componente analisado gerar potência ou calor o custo por 

unidade de exergia deverá ser associado como transferência de potência (𝑐 ) ou calor (𝑐 ). 

A quantificação dos custos é feita de acordo com um conjunto de regras enumerada por 

Valero e Lozano (1994), que aplica um conjunto de definições prévias de estrutura física e 

produtiva de modo a gerar um sistema de equações para a determinação dos custos dos fluxos 

de uma instalação, sendo: 

 Postulado 1: Custos exergéticos e exergoeconômicos são quantidades conservativas 

como consequência de suas definições, e pode-se, portanto, escrever em uma equação 

de balanço para cada unidade do sistema. Na quantificação do custo exergético, o lado 

direito de cada equação de balanço será igual a zero e, na determinação do custo 

exergoeconômico, igual aos demais custos associados ao processo, com sinal negativo; 

 Postulado 2: Na ausência de informações externas, o custo exergético de um insumo 

suprido externamente ao sistema é igual à sua exergia, e o custo exergoeconômico será 

o custo de aquisição do insumo; 

 Postulado 3: Todos os custos gerados no processo produtivo devem ser inseridos no 

custo final dos produtos, o que se traduz na atribuição de custo zero a todas as perdas. 

Os Postulados 2 e 3 permitem escrever tantas equações quanto foram os fluxos supridos 

ao sistema de perdas. Geralmente o número de fluxos é superior à soma do número de 

sistemas, dos fluxos de entrada e das perdas, as equações obtidas pela aplicação dos 

Postulados 1 e 3 não constituem um sistema determinado. As equações adicionais serão 

obtidas pela aplicação dos Postulados 4a e 4b; 

 Postulado 4a: Se um fluxo que sai de uma unidade for parte do insumo desta unidade, 

então o custo exergético unitário do fluxo é constante através da unidade; 
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 Postulado 4b: Se o produto de uma unidade é composto por mais de um fluxo, então 

são iguais aos custos exergéticos unitários de cada um desses fluxos. 

 

2.13 Emissão de Gases de Efeito Estufa no Setor do Aço 

As principais questões ambientais enfrentadas pela siderurgia nacional e mundial 

englobam, poluição atmosférica incluindo emissão de gases de efeito estufa (GEE), geração de 

resíduos, e impactos nos recursos hídricos (DE PAULA, 2012). 

A emissão de gases de estufa continua sendo o maior impacto ambiental no processo 

siderúrgico. Estão correlacionadas diretamente com a energia e a conservação de recursos, pois 

a emissão significa perda de materiais e energia que poderiam ser aproveitadas de outra forma. 

Como no processo siderúrgico ainda não se pode anular totalmente a emissão de gases nocivos 

à atmosfera, porém deve-se mitigar o impacto ao ambiente. A taxa de geração de CO2 está em 

torno de 1.510 a 1.950kg/t de aço bruto em usinas integradas a coque e de 450 a 600 kg/t de 

aço bruto nas usinas semi-integradas (CGEE, 2010). 

A siderurgia tem por característica de se um setor intensivo em matéria, energia, capital 

e demanda em relação a itens ambientais. Em relação à energia particular, é importante destacar 

é que o consumo específico varia conforme a rota de produção empregado. A usina integrada a 

coque, com alto-forno a coque e aciaria LD, são necessários 17 a 19 GJ/t. Para usinas semi-

integradas, cujo o forno é elétrico a arco, o consumo está em 8 a 10 GJ/t. As etapas de matéria-

prima e redução de usinas integras englobam 80% a 85% do total da energia consumida para a 

rota tecnológica e para usina semi-integradas está entre 70% a 75% da energia total, estas que 

são despendidas nas fases de matérias-primas e refino (CGEE, 2010). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são mostrados os materiais e métodos usados para o desenvolvimento da 

pesquisa, para determinação da natureza e classificação, a área da pesquisa, método e 

instrumentos utilizados na coleta, as variáveis e indicadores adotados para a realização dos 

cálculos e análises. 

 

3.1 Metodologia 

Para o trabalho é necessário um estudo bibliográfico a fim de apresentar o 

equacionamento e a modelagem dos principais parâmetros na determinação da eficiência 

térmica do ciclo analisado, além de descrever e detalhar os componentes a serem estudados do 

ciclo a vapor. A modelagem e o equacionamento do Ciclo Rankine são divididos em partes pela 

aplicação da conservação de energia para cada volume de controle. Por exemplo: na turbina 

será determinada a potência gerada através das variáveis conhecidas (potência nominal da 

turbina, temperaturas de entrada e saída do fluido de trabalho, pressões de entrada e saída do 

fluido de trabalho, vazão de entrada, extração e exaustão do fluido de trabalho). O 

equacionamento e a modelagem termodinâmica dos volumes de controle permitem o 

desenvolvimento de rotinas computacionais para a análise da sensibilidade e comparação 

energética dos mesmos. A análise de sensibilidade é realizada através da variação de parâmetros 

recorrentes da rotina de uma usina siderúrgica integrada onde não há prioridade para geração 

de energia elétrica, e sim de fornecimento de ar soprado aos altos-fornos e vapor ao processo. 

Será então possível inferir os melhores pontos de operação assim como os principais 

responsáveis pela melhor geração elétrica. Para a realização da simulação da modelagem 

termodinâmica dos ciclos é empregado o software Cycle Tempo que permite a realização de 

análise numérica, gráfica e de sensibilidade. Na concepção da simulação termodinâmica do 

ciclo são destacadas as principais influências dos componentes do ciclo na geração elétrica e 

posteriormente para a análise termoeconômica e emissão de dióxido de carbono. 

A pesquisa consiste quanto à abordagem, em quantitativa, pois utiliza de dados 

numéricos, cálculos e processo de análise estatística, deixando de lado resultados alcançados 

por observações e interpretações. Quanto ao objetivo, é uma pesquisa exploratória, devido ao 

fato de que se observa e analisa o princípio de funcionamento de um ciclo térmico a vapor 

conforme um caso de referência, a fim de descrever, registrar e comparar os resultados obtidos 
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de acordo com as mudanças nas variáveis do sistema. A pesquisa ainda abrange uma avaliação 

de natureza bibliográfica, visto que é fundamentada em uma variedade de livros, teses, 

dissertações, artigos e internet, com o objetivo de enriquecimento teórico para realização do 

estudo proposto e experimental, uma vez que realiza simulações de variados cenários utilizando 

um software adequado. Anda há um estudo de caso de uma central termoelétrica de uma usina 

siderúrgica integrada, onde é observado o comportamento de alguns parâmetros do ciclo a vapor 

de forma a fazer um melhor detalhamento. 

 

3.2 Simulação Numérica Computacional 

A ferramenta utilizada neste trabalho é o software da empresa holandesa ASIMPTOTE 

chamado de Cycle Tempo, este software comercial é amplamente utilizado em simulação de 

termelétricas. 

O programa computacional Cycle Tempo realiza simulações de sistemas térmicos, estas 

simulações podem ser diferenciadas como no ponto de projeto, que utilizam uma gama 

detalhada de modelos analíticos, de processos termodinâmicos, de transferência de calor e 

mecânica dos fluidos. Os equipamentos são representados por ícones, conforme a Figura 37, 

onde estão os principais equipamentos de um sistema termodinâmico.  

 

Figura 37: Ícones do software Cycle Tempo 

 
Fonte: Adaptado de Cycle Tempo 2021. 

 

O usuário pode montar qualquer ciclo térmico, conforme a necessidade, com a inserção 

de dados e condições de operação.  
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O software Cycle Tempo possui uma biblioteca disponível que pode ser usada para 

realização e execução diante do estudo necessário. Os equipamentos são dependentes de 

variáveis específicas em relação ao modo de operação e contribuição no circuito térmico, 

podendo assim simular eficiência e balanço de massa e energia. 

Após a modelagem do sistema, a configuração física do sistema é identificada pelo 

software, sendo possível a criação dos mais diversos cenários e situações criadas 

independentemente, sendo pertencentes ao modelo. Estes cenários podem ser identificados 

como análises da planta fora do ponto de projeto. O Cycle Tempo possibilita a interação com o 

Microsoft Excel, que permite que os dados possam ser exportados, sendo possível a análise 

gráfica de variáveis e dos resultados. 

 

3.3 Apresentação da Linha de Pesquisa 

Para o trabalho é utilizado o estudo bibliográfico no equacionamento e modelagem dos 

principais parâmetros para a análise energética, exergética e termoeconômica do ciclo 

analisado, além de descrever e detalhar os componentes a serem estudados no ciclo a vapor. A 

Figura 38 representa um fluxograma com as etapas para a realização do trabalho. 

A simulação do Ciclo Rankine é definida pela aplicação da lei da conservação da massa 

e da conservação da energia em regime permanente para cada volume de controle. A eficiência 

térmica do sistema é considerada em relação à análise energética, à análise exergética, com os 

diferentes combustíveis propostos. Já a termoeconomia apresenta a resposta financeira do Ciclo 

Rankine nas condições pré-estabelecidas. 

O equacionamento e a modelagem termodinâmica dos volumes de controle possibilitam 

o avanço de rotinas computacionais para a análise de sensibilidade e a comparação energética 

dos constituintes do sistema térmico. A análise termoeconômica é realizada através da variação 

dos parâmetros dos combustíveis do ambiente siderúrgico em relação a um proposto.  

A modelagem termodinâmica dos ciclos é realizada pelo software Cycle Tempo, 

consistindo pela contribuição da análise numérica, gráfica e de sensibilidade. No programa 

computacional é realizada a simulação do ciclo real e o ciclo composto pelo hidrogênio 

juntamente com o gás de alto-forno e logo após com o gás de aciaria, gerando assim destaques 

para o impacto dos gases na geração de energia elétrica. 
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Figura 38: Fluxograma de realização do trabalho 

 

Fonte: Do autor, 2021. 

 

A revisão bibliográfica abrange todos os fundamentos e dados para o trabalho, como os 

equipamentos e modos operacionais. Os softwares Cycle Tempo e o Microsoft Excel 

possibilitam simular numericamente com as variáveis e a determinação de resultados. O 
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Microsoft Word é utilizado para descrever os fenômenos, ao longo do estudo, relato da 

discussão e conclusão. Para simular as reações de combustão é utilizado o software Gaseq®. 

Este último é um software para o cálculo do equilíbrio químico nas reações de combustão que 

pode ser obtido gratuitamente. O software tem uma plataforma simples e objetiva, com 

situações pré-definidas de equilíbrio químico e uma seleção de elementos e substâncias que 

podem ser selecionados como reagentes e produtos. O programa permite o cálculo de reações 

de combustão incompletas, através da entrada das concentrações de espécies químicas, e 

informa todas as propriedades termoquímicas dos reagentes e produtos envolvidos na reação. 

 

3.4 Estudo da Região 

Para o estudo de caso é analisado a insolação em todo o território nacional, por ter um 

amplo parque siderúrgico. 

Na pesquisa é escolhido a região do Alto Paraopeba onde há incidência solar média no 

estado de Minas Gerais por ter um representativo parque siderúrgico é escolhido para retirada 

de dados, a cidade de Ouro Branco que possui irradiação média adequada. Com área de 

aproximadamente 2 mil km2, o Alto Paraopeba que está localizado na região central do estado 

de Minas Gerais, abrange 13 municípios conforme a Figura 39 o rio Paraopeba dá o nome à 

região, pois em língua indígena, significa rio raso (CABIDO et al., 2010). 

 

Os dados de Ouro Branco, de acordo com IBGE (2019) e ALMG (2016), são: 

 Latitude: 20º 31’ 15” sul e longitude, 43º 41’ 31” oeste; 

 β de 17,81º aproximadamente 18º; 

 Distância da capital Belo Horizonte, 116 km; 

 População estimada, 38.601 habitantes; 

 Área total, 258,726 km2; 

 Municípios que fazem divisa: Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itaverava e Ouro Preto. 

 

Ouro Branco apresenta grande potencial de irradiação solar, conforme Figura 40 e Tabela 7. 

 

 

 

 



86 

 

 

Figura 39: Alto Paraopeba 

 
Fonte: IBGE, 2019 

 

Figura 40: Irradiação solar no município de Ouro Branco 

 
Fonte: Ferreira, 2016b apud Silva, 2014 
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Tabela 7: Dados de incidência solar de Ouro Branco 

Ouro Branco 
Irradiação Normal Direta (diária) (kWh/m²) 5,16 
Irradiação Global Horizontal (diária) (kWh/m²) 5,11 
Irradiação Global no Plano Inclinado conforme Latitude (diária) (kWh/m²) 5,47 
Temperatura do Ar a 10 m (graus Celsius) 20,7 
Temperatura na Superfície da Terra (graus Celsius) 21,9 
Pressão Atmosférica (kPa) 92,62 
Umidade Relativa do Ar (%) 69,27 

Fonte: Ferreira, 2016a. 

 

Na Figura 41, é apresentada a irradiação horizontal de Ouro Branco, durante o ano, 

juntamente com a média global. 

 

Figura 41: Irradiação horizontal e média global de Ouro Branco 

 
Fonte: Cresesb, 2021 
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3.5 Indicadores do Ambiente de Estudo 

Uma variável segundo Gil (2009) é qualquer comportamento que pode ser classificado 

a partir de dois parâmetros, ainda pode ser utilizado como meio de classificação, uma porção 

de variação, um parâmetro operacional que contém valores, propriedade ou aspecto, onde pode-

se realizar uma verificação do sistema em estudo. 

Para este trabalho onde se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica, quantitativa e 

exploratória, as medições das variáveis podem ser relacionadas como indicadores dos 

equipamentos em relação ao objetivo da pesquisa, onde são apontados de forma qualitativa ou 

quantitativa. 

Os dados para a pesquisa são levantados por uma pesquisa bibliográfica, por livros, 

teses, dissertações, manuais e catálogos, juntamente com a observação direta na reunião de 

dados práticos, e também pelo estudo de caso em questão, com intuito do embasamento técnico 

necessário, para realização das simulações da termoelétrica de siderúrgica integrada. 

Dados específicos do processo poderão ser obtidos através sistema de gerenciamento de 

informações da planta (Plant Information Mangement System - PIMS) que centraliza os dados 

das diversas áreas da unidade em um único ambiente virtual de rede controlado e com 

sucessivas atualizações no tempo. 

 

3.6 A Central Termoelétrica 

O primeiro caso estudado consiste na planta da Usina Siderúrgica do Alto Paraopeba, 

que utiliza equipamentos com mais de 30 anos de operação incluindo 4 caldeiras e cada uma 

produz 140 toneladas de vapor na pressão de 5,9 MPa e temperatura de 485ºC. Grande parte 

desse vapor é consumido em turbinas de extração-condensação de múltiplos estágios, acoplada 

a geradores e sopradores com capacidade de 119,225 MW equivalente, todos os acionamentos 

são elétricos. A Tabela 8 apresenta os parâmetros de operação da planta. 
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Tabela 8: Parâmetros da central termoelétrica 

Parâmetros Valor Unidade 

Período de Operação 365  dias 

Horas de Operação 8.513,23  h 

Pressão do Vapor 5,884  MPa 

Geração de Vapor 140  t/h 

Consumo de GAF 161.981  m3/h 

Consumo de GAC 34.464  m3/h 

Consumo de GCO 7.324  m3/h 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Na Tabela 9 são apresentados os parâmetros de operação da turbina a vapor Mitsubishi 

7EL-7. A turbina a vapor adotada para este trabalho possui funcionamento por ação (impulso), 

do tipo extração e condensação com cilindro simples de sete estágios Rateau, sendo três de alta 

pressão e quatro de baixa pressão, com fluxo simples e caixa de redução. 

 

Tabela 9: Dados técnicos da turbina a vapor 

Turbina a vapor Mitsubishi 7EL-7 

Potência 15 MW 

Pressão do vapor de admissão 5,9 MPa 

Temperatura do vapor de admissão 480 ºC 

Pressão de extração 1,25 MPa 

Pressão de exaustão (condensador) 0,015 MPa 

Fluxo máximo de vapor de admissão 120 t/h 

Fluxo máximo de vapor de extração 90 t/h 

Fluxo máximo de vapor de exaustão 45 t/h 

Velocidade da turbina 7108 rpm 

Velocidade do gerador 3600 rpm 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

O condensador adotado para este estudo é classificado como de superfície, do tipo casco 

e tubo, tendo vapor de exaustão da turbina no lado do casco e água resfricada das torres de 
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resfriamento no lado dos tubos. A Tabela 10 apresenta os parâmetros de operação do 

condensador do tipo casco-tubo. 

 

Tabela 10: Dados técnicos do condensador. 

Características do condensador 

---  Casco Unidade Tubo Unidade 

Fluido Vapor 
Água da torre de 

resfriamento 

Fluxo 45 t/h 2200 m³/h 

Temperatura de entrada 53,5 ºC 35 ºC 

Temperatura de saída 53,5 ºC 44,2 ºC 

Pressão de entrada 14,71 kPa 392,27 kPa 

Superfície de resfriamento 520 m² --- --- 

Tubos de resfriamento 2832 peças ---  -- 

Número de passes 1 passe 2 passes 

Coeficiente global de transferência de calor   2559 J/s-m²K 

Fator de incrustação --- --- 85 % 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

O trabalho consiste na pesquisa da composição química, PCI, exergia química, massa 

específica e massa molar dos gases de coqueria, aciaria e alto-forno. O levantamento é realizado 

em pesquisa e modelado com o software Excel, juntamente com o software Gaseq há a 

validação dos dados com a conferência de itens relevantes para a pesquisa, como a massa 

específica e toda a reação química dos reagentes e produtos. A planilha apresentada pela Figura 

42 permite a elaboração de diversos cenários de composição dos gases em condições de 

combustíveis para as caldeiras. Outra vantagem empregada possibilita a simulação dos gases 

de processo junto com o hidrogênio. 
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Figura 42: Planilha do software Excel, e o software Gaseq. 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

3.7 Cenários Simulados 

As simulações são realizadas em duas fases, a primeira combinando as condições atuais 

(representado pelo cenário 0) e os demais seguindo as combinações possíveis do cenário 1 ao 

cenário 6. A segunda fase combina diferentes proporções de hidrogênio com o GCO, GAF e 

GAC. Para todos dos cenários e combinações há a apresentação das eficiências energéticas e 

exergéticas. 

A central termoelétrica do estudo construída no software Cycle Tempo está representada 

na Figura 43. 
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Figura 43: Fluxograma do ciclo de água e vapor do ciclo em estudo 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Um dos modelos dos geradores de vapor (GV4) é diferente das demais caldeiras. Com 

isso as proporções de combustível são distintas. Para a inclusão desta particularidade houve a 

separação de um conjunto (caldeira-turbina) para que esta variável fosse considerada. A Tabela 

11 mostra as proporções para os cenários relacionados entre os gases do processo. 

 

Tabela 11: Composição dos gases nos cenários simulados. 

Cenário 

GV1, GV2 e GV3  

Composição do gás 

GV4 

Composição do gás 

GCO GAF GCO GAF GAC 

0 24% 76% 24% 76% 0% 

1 40% 60% 10% 80% 10% 

2 40% 60% 10% 40% 50% 

3 40% 60% 50% 50% 0% 

4 100% 0% 10% 80% 10% 

5 100% 0% 10% 40% 50% 

6 100% 0% 50% 50% 0% 

Fonte: Do Autor, 2021 
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Em seguida, há o levantamento do PCI e exergia química de cada uma das misturas, 

conforme a Tabela 12. 

Tabela 12: PCI e exergia dos cenários simulados. 

Cenário 
GV1, GV2 e GV3  GV4 

PCI (kJ/kg) ε0M (kJ/kg) PCI (kJ/kg) ε0M (kJ/kg) 

0 6.013,521 6.453,780 6.013,521 6.453,780 

1 9.322,487 9.839,073 4.067,038 4.449,146 

2 9.322,487 9.839,073 5.290,908 5.623,267 

3 9.322,487 9.839,073 11.957,095 12.539,604 

4 42.726,800 44.212,240 4.067,038 4.449,146 

5 42.726,800 44.212,240 5.290,908 5.623,267 

6 42.726,800 44.212,240 11.957,095 12.539,604 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

3.8 Análise Ambiental 

As simulações de emissão de GEE são realizadas com software Gaseq e Excel. A 

metodologia utiliza conceitos do balanceamento químico dos reagentes e produtos da mistura 

dos gases. Primeiramente é realizado o cálculo para os cenários básicos com os gases do 

processo e em seguida com a adição de hidrogênio. 

O número de mol (n) representa a quantidade de uma matéria qualquer e pode expressar 

a quantidade de partículas, massa ou volume. Utilizado na designação ou unidade, o número de 

mol na química tem o objetivo de tornar possível o trabalho numérico com partículas. A 

definição geral refere-se à quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades 

elementares (átomos, prótons, nêutrons, elétrons), portanto o número de mol tem uma relação 

direta com a constante de Avogadro (6,021023.1023 entidades) (DIAS, 2021).  

 

1 mol = 6,021023 x 1023 entidades elementares = massa molar = volume molar (22,4 litros) 
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3.9 Fator de Emissão 

O fator de emissão está associado à fonte da atividade. Os fatores de emissão 

demonstram a quantidade de CO2 equivalente emitida por unidade de atividade, sendo possível 

demonstrar o quanto uma determinada atividade emite gases de efeito estufa, ou seja, é uma 

medida de taxa de emissão (IBAMA, 2011). 

O fator de emissão (FE) inerente ao processo de produção e ao consumo de combustíveis 

(energia térmica) e energia elétrica está apresentado na Tabela 13 para a rota integrada e para a 

rota semi-integrada. 

 

Tabela 13: Fator de emissão para a rota integrada e semi-integrada 

Tipo 
Fator de emissão (tCO2/taço) – 

rota integrada 

Fator de emissão (tCO2/taço) – 

rota semi-integrada 

Processo 1,46 0,08 

Combustíveis 0,42 0,32 

Energia Elétrica 0,01 0,29 

Total 1,89 0,69 

Fonte: USEPA, 2009; EPE, 2009; Gomez, 2006. 

 

Em relação ao Fator de Emissão nas tecnologias de baixo carbono, a captura e 

recirculação do gás de topo permitem uma mitigação de carbono de até 60% (EUROPEAN 

COMISSION, 2014). 

 Para emissões de combustível relacionadas a diversos processos e unidades, como 

fornos de têmpera, fornos panela, poços de imersão, caldeiras, fornos de processo entre outros, 

utiliza-se o estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (United 

States Environmental Protection Agency – USEPA). 

 Os combustíveis primários utilizados no estudo de caso na rota integrada são os gases 

gerados no processo, como o gás de coqueria e de alto-forno, gerando 0,32 tCO2/taço apresentado 

na Tabela 14. 
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Tabela 14: Discretização dos combustíveis utilizados na rota integrada. 

Combustível 
FE dos combustíveis 

(tCO2/GJ) 

FE final da energia 

(tCO2/taço) 

Gás de Coqueria 0,0447 0,02 

Gás de Alto-Forno 0,2600 0,30 

Total - 0,32 

Fonte: USEPA, 2009. 

 

3.10 O Mercado de Crédito de Carbono 

A cooperação entre países de forma a limitar o aquecimento global a menos de 2ºC até 

o final do século, o Acordo de Paris regula o mercado de compra e venda de créditos de carbono. 

Este instrumento tem o potencial de ajudar países a atingirem a redução enquanto outras ações 

de transição energética são implementadas. Há mercados nacionais em atividade, cada um com 

suas regras, mas falta uma regulação global. As negociações têm avançado no mundo. O preço 

da tonelada de carbono no mercado regulado europeu onde estão 90% das transações do mundo, 

mostra o valor de 57,87 euros por tonelada de CO2. Analistas afirmam ser uma escalada de 

longo prazo rumo aos níveis necessários para que investimentos em tecnologias “limpas” 

inovadores sejam desencadeados (UNIÃO NACIONAL DA BIOENERGIA, 2021). 

Analistas afirmam que o preço do carbono na União Europeia deve avançar para níveis 

suficientemente altos para desencadear cortes de CO2 na indústria, pois as novas tecnologias 

ainda não conseguem competir com as tecnologias tradicionais de combustíveis fósseis. O 

Fundo Monetário Internacional (FMI) defende a criação de um piso internacional para taxar a 

emissão de carbono, a taxa global deveria ser de US$ 75 por tonelada até 2030 para que os 

países consigam atingir as metas estabelecidas no Acordo de Paris. O preço global médio é, 

atualmente, de US$ 2 por tonelada (THE NATURE CONSERVANCY, 2021) 

Segundo a União Nacional da Bioenergia (2021), sem o imposto sobre o carbono não 

será possível atingir as metas de estabilização do clima. Juntamente com investimentos em 

infraestrutura verde há o potencial de aumentar o PIB global acima de 0,7% ao ano pelos 

próximos 15 anos. 
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O Brasil é um dos países com maior capacidade de reflorestamento no mundo, com 40% 

das florestas tropicais do mundo pode atrair grandes investimentos na ordem de US$ 45 bilhões, 

com a regulamentação acertada (THE NATURE CONSERVANCY, 2021). 

A Figura 44 apresenta a distribuição geográfica atual e futura do mercado mundial em 

relação a redução da emissão de CO2. 

 

Figura 44: Atual situação do mercado mundial em relação a redução de emissão CO2 

 

Fonte: The Nature Conservancy, 2021 

 
Na Figura 44 é possível observar que, em verde estão os países que possuem sistemas 

de comércio de licenças de emissão em vigor, em amarelo estão os países com sistemas de 

comércio de licenças de emissão em desenvolvimento e em azul estão os países com sistemas 

de comércio de licenças de emissão sendo considerados ou em discussões iniciais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo aborda a simulação da central termoelétrica com intuito de avaliar a 

sensibilidade da mudança de combustíveis em relação às eficiências de Primeira e Segunda Leis 

da Termodinâmica. Em primeiro lugar é avaliado o potencial fotovoltaico, juntamente com a 

produção de hidrogênio por eletrólise. Por fim, realiza-se a análise termoeconômica e 

ambiental. 

As eficiências de primeira e segunda leis simuladas em cada um dos cenários, estão 

representadas pela Figura 45, onde pode-se avaliar a influência dos combustíveis no ciclo.  

 

Figura 45: Eficiência energética e exergética da Central Termoelétrica 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Nos cenários analisados pôde-se perceber uma elevação na eficiência exergética, ou 

seja, um melhor aproveitamento na utilização da energia dos combustíveis pelo ciclo térmico. 

As simulações em todos os cenários utilizam as mesmas condições para os equipamentos e 

ambiente. Ressalta-se a importância da gestão de energéticos em uma organização quanto a 

potenciais ganhos financeiros e reduções de custo. O cenário 0 baseado no modelo operacional 

real se mostrou com menor eficiência exergética (23,87%), já o cenário 6 se destacou pela maior 

(24,69%). 

Cenário 0 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

Exergética bruta 23,872% 24,082% 24,237% 24,308% 24,452% 24,612% 24,686%

Exergética líquida 22,282% 22,478% 22,623% 22,689% 22,824% 22,974% 23,042%

Energética bruta 25,619% 25,619% 25,619% 25,619% 25,619% 25,619% 25,619%

Energética líquida 23,913% 23,913% 23,913% 23,913% 23,913% 23,913% 23,913%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

Eficiências Energéticas e Exergéticas
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Na segunda fase procede-se a adição do hidrogênio em cada um dos gases do processo 

(GCO, GAF e GAC) de 0% de hidrogênio até 100%, em intervalos de 10%. As demais variáveis 

da primeira fase são mantidas constantes exceto o PCI e a exergia química. Logo, é necessário 

calcular a quantidade de hidrogênio a ser produzido a partir da eletrólise da água e no sistema 

fotovoltaico. A análise a seguir contempla esse cálculo. 

 

4.1 Análise do potencial fotovoltaico e geração de hidrogênio 

O local estudado da indústria siderúrgica da região do Alto Paraopeba, são os telhados 

de galpões da laminação, caracterizado pela conformação do aço a quente, para obtenção de 

produtos como bobinas, perfis e fios máquina. Embora industrias siderúrgicas contenham vários 

galpões há a exposição das placas fotovoltaicas em área aberta. Galpões que ficam próximos a 

área de redução estão sujeitos a particulado suspenso de minério, sendo um agravante a 

aplicação de painéis fotovoltaicos, uma vez que o material particulado esteja assentado nos 

painéis a eficiência é reduzida pela dificuldade de a luz encontrar às células. Os galpões de 

laminação são os que ficam mais distantes das áreas de redução e consequentemente a 

quantidade de particulados em suspensão é menor e por isso são aplicados nesse estudo. 

Utilizando a ferramenta Google Maps em conjunto com o software Google Sketchup 

Pro 2019 é possível analisar e quantificar áreas de telhado dos galpões de laminação onde existe 

condições de instalação de painéis fotovoltaicos. A Figura 46 mostra a região onde está 

localizada a siderúrgica do Alto Paraopeba e a orientação está para o Norte e Sul. 
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Figura 46: Empresa do Alto Paraopeba 

 
Fonte: Google Maps, 2021 

 

Seguindo a referência do Google Maps, foi realizado a reprodução dos galpões. Assim 

foi possível fazer o levantamento da área total dos telhados dos galpões existentes, conforme 

mostra a Figura 47. 

 

Figura 47: Área total de telhado dos galpões 

 
Fonte: Google Sketchup Pro, 2021 
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Em reprodução no software, a área total encontrada foi de 338.814,88 m², sendo 

considerado que todos os telhados possuem disponibilidade de receber painéis fotovoltaicos. 

Conforme mostrado nos capítulos 2 (referencial teórico) e 3 (metodologia), para a 

região de estudo em Ouro Branco, os painéis solares devem ficar a uma inclinação de 18º, para 

que o sistema funcione em sua maior eficiência. Como a instalação deverá ser em telhados, a 

utilização de suportes para ajustes do ângulo correto poderá ser aplicada. A análise de possíveis 

áreas de sombreamento durante o ano em diferentes horas do dia foi realizada com o software 

Google Sketchup Pro 2019 e o resultado é mostrado na Figura 48. 

 

Figura 48: Análise de sombreamento regional 

 
Fonte: Google Sketchup Pro, 2021 

 

Com base nas informações de perdas de eficiência energética em relação a inclinação, 

houve necessidade de se realizar o levantamento das áreas dos telhados com inclinação para o 

Norte, Leste e Oeste. Telhados com inclinação para o Sul são considerados para o estudo de 

caso. A análise das áreas nos telhados é mostrada na Figura 49 e na Tabela 15. 
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Figura 49: Análise de áreas de telhados 

 
Fonte: Adaptado de Google Sketchup Pro, 2021 

 

Tabela 15: Áreas e potencial energético 

Cor Orientação Meses Eficiência Área disponível (m²) 
  Norte 12 90% 137.018,82 
  Leste/Oeste 12 80% 72.126,93 

  Sul 
8 80% 

129.669,13 
4 50% 

Total Telhados  338.814,88 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

De acordo com a Tabela 15, a área disponível é de 338.814,88 m2. Para o cálculo da 

geração de energia fotovoltaica é utilizada a área de 320.000 m2, o que corresponde a 94% da 

área total disponível. Considera-se para esse estudo o painel solar da Risen Solar, modelo 

RSM72-6-340P de silício multicristalino com 340 Wp. A escolha deste modelo é devida ao 

preço e à disponibilidade no mercado. As características do equipamento estão no Anexo A e 

no Anexo B está o inversor que é um equipamento que tem como função de converter a corrente 

contínua gerada pelos painéis para corrente alternada. 

 

As informações do painel fotovoltaico são:  

 

 Área do painel RSM72-6-340P de 1,94 m2; 

 Área de instalação dos painéis: 320.000 m2; 
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 Número de painéis em relação a área disponível: 320.000 ÷ 1,94 = 164.949 painéis; 

 Potência de entrada CC do inversor: 66.000 W 

 Número de módulos por inversor ( = 99%) = 66.000 ÷ (340 × 0,99) = 192 módulos. 

 

A geração anual pode ser dada pela multiplicação da potência de cada módulo, número 

de módulos, nível médio de radiação solar e eficiência (SILVA, 2014). A Tabela 16 demonstra 

a geração anual levando em consideração a eficiência para cada orientação. 

 

Tabela 16: Geração anual 

Orientação Área (m²) Número de Painéis Geração Anual (MWh) 
Norte 130.000 67.010 37.945,639 

Leste/Oeste 70.000 36.083 18.162,364 

Sul 120.000 61.856 
20.756,511 
9.170,182 

Total 320.000 164.949 86.034,696 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

De acordo com a equação (13), Tabela 3 e a geração de energia elétrica pelos painéis 

fotovoltaicos em relação a um eletrolisador com rendimento de 90%, pôde-se obter 

21.660.121,02 m3 de hidrogênio ao ano. O cálculo é realizado com base na geração anual 

dividido pelo consumo do eletrolisador para se obter 1 m3 de H2 na faixa de rendimento 

determinada. 

 

4.2 Análise dos cenários usando hidrogênio 

Conforme explicado no final da seção 4.2, a segunda fase de simulações é realizada com 

a adição do hidrogênio. A Figura 50 apresenta o poder calorífico inferior da mistura dos gases 

de alimentação dos geradores de vapor usando hidrogênio e a Figura 51 mostra a exergia 

química correspondente para cada mistura. 
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Figura 50: PCI das misturas com hidrogênio 

 
Fonte: Do Autor, 2021 

 

Figura 51: Exergia química das misturas. 

 
Fonte: Do Autor, 2021 

 

O limite dos queimadores das caldeiras é determinado a partir das simulações da 

primeira fase, onde o maior PCI e exergia química são os limites máximos suportados pelo 

equipamento. A combinação dos gases de processo com o hidrogênio ocasiona uma elevação 

nestes valores à medida que a proporção de hidrogênio aumenta.  
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Observa-se que o limite está em 100% do gás de coqueria e 0% de hidrogênio, 

anteriormente simulado nos cenários 4, 5 e 6, ou seja, nas condições atuais o equipamento não 

suportaria quaisquer acréscimos na mistura, uma vez que o GCO possui 60,20% de H2 em sua 

composição. Para o GAC que possui 0,85% de H2 o limite foi de 88%, e para o GAF com 3,83% 

de hidrogênio, o limite foi de 89% de adição de H2, faixas superiores a 100% de GCO dependem 

de estudos pontuais, já que há possibilidade de intervenções para adaptar o equipamento à 

composição desejada. 

Diante dos cenários simulados as faixas de adição de hidrogênio para cada um dos gases 

do processo (GCO, GAF e GAC) será analisado tanto em eficiência exergética quanto 

termoeconomicamente com o cenário 6 (24,69%) e o cenário 0 (23,87%). A Figura 52 apresenta 

todos seis cenários simulados em relação as misturas de cada gás com o hidrogênio. Pode-se 

verificar que o cenário 0 possui a eficiência exergética líquida menor ao contrário do cenário 6. 

A mistura do hidrogênio com os gases do processo, também é apresentada na Figura 50 e a 

elevação da eficiência exergética líquida para o gás de aciaria é mais acentuada para o gás de 

alto forno à medida que a proporção de hidrogênio é aumentada na mistura. 

 

Figura 52: Eficiência energética e exergética dos casos estudados 

 

Fonte: Do Autor, 2021 
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4.3 Análise Termoeconômica e Ambiental 

 Os resultados termoeconômicos são apresentados a partir de algumas considerações e 

cálculos preliminares necessários para correlacionar as simulações com o potencial financeiro. 

Primeiramente destaca-se que a exergia e o PCI dos combustíveis e das respectivas misturas 

com hidrogênio são calculadas de acordo com a metodologia exergoeconômica (Apêndice A) 

e na Figura 53, onde é considerado o fluxo exergético e os custos de cada volume de controle 

em entradas e saídas. 

 

Figura 53: Entradas e saídas de um volume de controle. 

 
Fonte: Do Autor, 2021 

 

A solução do sistema de equações resultante da análise termodinâmica de cada um dos 

cenários é realizada no software Excel. Os custos dos equipamentos e das configurações 

estudadas são estimados a partir das informações aproximadas devido ao longo tempo de 

operação e são apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Custo dos equipamentos 

Equipamento Custo estimado 

Caldeira (140 t/h, 65 bar, 480 ºC) R$ 30.000.000,00 

Turbina Extração-Condensação R$ 26.000.000,00 

Bomba de Baixa R$ 50.000,00 

Bomba de Alta R$ 400.000,00 

Gerador R$ 56.000.000,00 

Desaerador R$ 800.000,00 
Fonte: Do Autor, 2021 
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O custo anual dos equipamentos com amortização é calculado considerando um período 

de 60 anos. A taxa de juros considerada foi de 15% que está adequado ao cenário econômico 

brasileiro (1999-2020). É considerado ainda um percentual de custo anual fixo associado à 

operação e manutenção de 8% bianual e um percentual de custo anual variável de operação e 

manutenção de 1%. A modelagem exergoeconômica está representada pela Figura 54. 

 

Figura 54: Modelagem termoeconômica do ciclo em estudo. 

 
Fonte: Do Autor, 2021 

 

A Tabela 18 e a Tabela 19 mostram os custos exergoeconômicos para os cenários 0 e 6, 

detalhado por volume de controle, custo unitário e custo monetário. 
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Tabela 18: Modelagem termoeconômica com as caldeiras 1,2 e 3 

Equip. 
Custo 

combustível 

Exergia 

Quím / 

Potência 

Fluxo 

Exergético 
Z Equi. 

Custo Unitário 

(kW/kW) 

Custo Total 

Monetário 

(R$/MWh) 

GV123 R$ 0,588 6.453,78 170.347 0,476 c123 0,498101 R$ 84,85 

BB R$ 0,291 275,81 426 0,000 cdes 0,188525 R$ 0,08 

Des R$ 0,189 425,95 11.402 0,004 J+B 0,011273 R$ 0,13 

BA R$ 0,291 551,62 12.541 0,002 J+B1 0,014903 R$ 0,19 

TA R$ 0,107 12.184,47 11.402 0,550 TA-Ex 0,664577 R$ 7,58 

TB+C R$ 0,107 89.000,00 17.384 0,550 TB+C 1,099452 R$ 19,11 

BP R$ 1,764 88.172,56 28.786 1,184 B2 6,587637 R$ 189,63 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Tabela 19: Modelagem termoeconômica com a caldeira 4 

Equip. 
Custo 

combustível 

Exergia 
Quím / 

Potência 

Fluxo 
Exergético 

Z Equi. 
Custo 

Unitário 
(kW/kW) 

Custo Total 
Monetário 
(R$/MWh) 

GV4 R$ 0,196 6.453,780 47.712 0,1586 c123 0,185107 R$ 8,83 

BB R$ 0,291 275,812 119 0,0003 cdes 0,672432 R$ 0,08 

Des R$ 0,672 119 3.193 0,0042 J+B 0,029350 R$ 0,09 

BA R$ 0,291 551,624 3.513 0,0021 J+B1 0,047772 R$ 0,17 

TA R$ 0,375 3412,725 3.193 0,1375 TA-Ex 0,537970 R$ 1,72 

TB+C R$ 0,375 30225 4.869 0,1375 TB+C 2,463917 R$ 12,00 

BP R$ 3,002 29397,56 8.063 0,2961 B2 11,24152 R$ 90,64 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Observa-se que na caldeira o custo no cenário 6 é menor do que no cenário 0, o que 

indica um melhor aproveitamento dos combustíveis no ciclo resultando em uma maior 

eficiência exergética. A eficiência pela Segunda Lei da Termodinâmica para a caldeira 

apresenta um valor baixo, em relação a alta geração de irreversibilidade no processo de 

combustão com um agravante da grande diferença de temperatura entre os gases resultantes da 

queima e o fluido de trabalho (água). Para uma turbina a vapor, as irreversibilidades e a 

eficiência de Segunda Lei são maiores do que uma turbina a gás, pois não existem perdas 

inerentes à combustão que são irreversíveis. 

Para precificar os gases oriundos do processo há diferentes formas. Uma alternativa 

seria pelas entradas e saídas de cada processo (Alto-Forno, Aciaria e Coqueira), porém as 

informações não estão disponíveis. Assim o estudo em questão se baseou no preço da molécula 
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do gás natural (sem impostos) que é utilizado amplamente no setor, conforme a Tabela 20. O 

preço do hidrogênio é extraído da União Nacional de Bioenergia (2021), onde há projeção de 

US$ 0,55/kg de H2 advindo de fontes renováveis em um cenário futuro para o Brasil. 

 

Tabela 20: Precificação dos gases 

Gás PCI (kcal/Nm3) % Custo do Gás (R$) 

GAF 799,73 8,929% 0,1041 
GCO 4.376,23 48,863% 0,5694 
GAC 1.730,76 19,325% 0,2252 
GN 8.956,07 100% 1,1654 
H2 - - 0,2623 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

A Tabela 21 mostra a exergia química dos gases em relação às faixas de adição de 

hidrogênio. A cor laranja indica faixas inapropriadas para a utilização na caldeira, o vermelho 

mostra as faixas que não são viáveis economicamente e o verde onde há ganho financeiro 

agregando o hidrogênio nas misturas.  

 

Tabela 21: Exergia química por mistura de gases 

H2 
GCO ou GAF ou 

GAC 
GCO (kJ/kg) GAF (kJ/kg) GAC (kJ/kg) 

0% 100% 44.212,24 2.796,87 5.536,77 
10% 90% 45.990,40 3.636,41 6.356,83 
20% 80% 48.104,36 4.677,59 7.377,72 
30% 70% 50.658,56 5.995,29 8.670,70 
40% 60% 53.805,77 7.711,99 10.355,66 
50% 50% 57.778,66 10.037,18 12.638,00 
60% 40% 62.949,89 13.359,42 15.898,75 
70% 30% 69.955,98 18.488,47 20.931,56 
80% 20% 79.981,08 27.436,77 29.707,20 
88% 12% - - 43.397,93 
89% 11% - 44.034,14 - 
90% 10% 95.507,66 46.967,65 48.837,86 
100% 0% 122.787,44 122.787,44 122.787,44 

Fonte: Do Autor, 2021 
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As projeções financeiras anualizadas estão na Tabela 22, onde pode ser realizada a 

separação e análise para a comparação entre os cenários 0 e 6 assim como verificado na Tabela 

21 com a exergia química. A adição com hidrogênio se mostra viável na faixa de 10% a 30% 

de H2 e 90% a 70% de GAF conforme a Figura 55, as demais faixas para o GCO (Figura 56) e 

para o GAC mostrados na Figura 57 se mostram economicamente inviáveis. 

 

Tabela 22: Ganho termoeconômico do hidrogênio em relação ao cenário 0 e 6 

 Cenário 0 Cenário 6 Cenário 0 Cenário 6 Cenário 0 Cenário 6 

 H2 H2-GCO H2-GAF H2-GAC 

0% 
-R$ 

99.895.221,65 
-R$ 

99.969.292,17 
R$ 

4.065.183,43 
R$ 

3.991.112,91 
R$ 71.885,50 -R$ 2.185,02 

10% 
-R$ 

98.224.919,14 
-R$ 

98.298.989,66 
R$ 

3.459.769,47 
R$ 

3.385.698,96 
-R$ 

798.256,16 
-R$ 872.326,68 

20% 
-R$ 

96.811.015,39 
-R$ 

96.885.085,91 
R$ 

2.629.004,67 
R$ 

2.554.934,15 
-R$ 

1.889.014,17 
-R$ 

1.963.084,68 

30% 
-R$ 

95.732.534,23 
-R$ 

95.806.604,75 
R$ 

1.485.493,92 
R$ 

1.411.423,41 
-R$ 

3.280.089,15 
-R$ 

3.354.159,66 

40% 
-R$ 

95.105.053,37 
-R$ 

95.179.123,88 
-R$ 

111.259,34 
-R$ 

185.329,86 
-R$ 

5.104.377,77 
-R$ 

5.178.448,29 

50% 
-R$ 

95.104.581,38 
-R$ 

95.178.651,89 
-R$ 

2.400.732,58 
-R$ 

2.474.803,10 
-R$ 

7.589.311,36 
-R$ 

7.663.381,88 

60% 
-R$ 

96.012.975,73 
-R$ 

96.087.046,25 
-R$ 

5.826.697,71 
-R$ 

5.900.768,23 
-R$ 

11.156.612,93 
-R$ 

11.230.683,44 

70% 
-R$ 

98.311.591,97 
-R$ 

98.385.662,49 
-R$ 

11.313.748,90 
-R$ 

11.387.819,42 
-R$ 

16.684.685,28 
-R$ 

16.758.755,80 

80% 
-R$ 

102.895.811,36 

-
R$102.969.881,

88 

-R$ 
21.159.680,21 

-R$ 
21.233.750,73 

-R$ 
26.354.687,14 

-R$ 
26.428.757,66 

88% R$ R$ R$ R$ 
-R$ 

41.472.700,08 
-R$ 

41.546.770,60 

89% R$ R$ 
-R$ 

39.774.953,52 
-R$ 

39.849.024,04 
R$ R$ 

90% 
-R$ 

111.642.785,22 
-

R$111.716.855 
-R$ 

43.087.096,18 
-R$ 

43.161.166,70 
-R$ 

47.484.784,91 
-R$ 

47.558.855,43 
100
% 

-R$ 
129.286.568,15 

-
R$129.360.638 

-
R$129.286.568 

-
R$129.360.638 

-
R$129.286.568 

-R$ 
129.360.638,67 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

A Figura 55 apresenta as simulações realizadas com o hidrogênio e o gás de alto-forno. 

A mistura H2/GAF demonstra a maior faixa de adição de hidrogênio com limite de 89% de H2, 

porém, termoeconomicamente e ambientalmente a viabilidade se mostra até o limite de 30% de 

H2, essa limitação se dá pelo custo considerado no estudo, pois, o gás de alto forno é o que 

possui o menor preço (R$ 0,1041) em relação aos demais gases, portanto a medida que a 

proporção de hidrogênio é maior na mistura com o GAF, o ganho termoeconômico vai 
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diminuindo e a partir de 40% o hidrogênio passa a elevar o custo do combustível e se tornar 

inviável. 

Figura 55: Resultado termoeconômico H2-GAF 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

A Figura 56 demonstra as simulações realizadas entre o hidrogênio e o gás de aciaria. 

A mistura H2/GAC se mostrou em uma faixa semelhante ao do gás de alto-forno, com o gás de 

aciaria a adição foi de 88% de H2, porém, termoeconomicamente não se mostra viável. O custo 

considerado no estudo para o gás de aciaria pela metodologia do PCI foi de R$ 0,2252, neste 

caso a viabilidade é obtida com a adição de um terceiro gás, ou seja, o gás de alto-forno, nestas 

condições a partir da proporção 70% de GAC, 20% de GAF e 10% de H2 pode-se conseguir 

ganhos termoeconômicos, e para aumento da proporção de hidrogênio pode-se reduzir a 

proporção de GAC e aumentar a de GAF. 
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Figura 56: Resultado termoeconômico H2-GAC 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

A Figura 57 mostra as simulações realizadas para o hidrogênio e o gás de coqueria. A 

mistura H2/GCO apresenta PCI e exergia química acima até mesmo que o cenário 6, e, portanto, 

não se mostra adequada para utilização, portanto, termoeconomicamente não se mostra viável. 

O custo considerado no estudo para o gás de coqueria foi o maior (R$ 0,5694) em comparação 

com o gás de alto forno e o de aciaria, a justificativa se dá pelo maior poder calorífico inferior 

(42 MJ/kg) devido a proporção de 21,8% de CH4. Devido o gás de coqueria conter em sua 

composição 62,29% de hidrogênio, a viabilidade termoeconômica se dá a partir do PCI de 

4,8MJ/kg em uma proporção de 80% de GAF, 10% de GCO e 10% de H2. 
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Figura 57: Resultado termoeconômico H2-GCO. 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

A Figura 58 relaciona a eficiência energética e exergética líquida incluindo os resultados 

termoeconômicos nas faixas de adição de hidrogênio, juntamente com o cenário 0 e com o 

cenário 6.  

A eficiência exergética bruta e líquida se comportaram de forma semelhante, se 

elevando à medida que a proporção de hidrogênio aumenta. A elevação na eficiência exergética 

se dá pela maior exergia química de mistura de gases, e demonstra o trabalho máximo quando 

o sistema passa do estado ambiente para o estado morto, o mesmo acontece com a Figura 59 

que demonstra a eficiência energética e exergética bruta. 

Para ambas as figuras a marcação em destaque por triângulos na linha da mistura H2-

GAF apontam as proporções termoeconomicamente viáveis, diante dos cenários simulados.  

A economia de combustível em resposta pela maior eficiência exergética do ciclo 

diminui à medida que a proporção de hidrogênio se aproxima do limite de 30%. Alinhado com 

a primeira lei da termodinâmica, em todos os cenários simulados a eficiência energética se 

manteve inalterada, já que não considera a interação do volume de controle com o estado morto 

e a parcela de energia útil do sistema. 

 Nas proporções de 10%-90% e 20%-80% de H2/GAF (triângulo vermelho) se mostram 

termoeconomicamente viáveis, porém a eficiência exergética estão abaixo do cenário 0. 
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 Na proporção de 30%-70% de H2/GAF (triângulo verde) que se mostrou viável 

termoeconomicamente apresenta a eficiência exergética próximo ao do cenário 0 e, portanto, 

se mostra como a melhor mistura dentre todas as outras nas condições simuladas. 

 

Figura 58: Análise de eficiência exergética líquida e termoeconomia. 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Figura 59: Análise de eficiência exergética bruta e termoeconomia. 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

 As emissões de gases de efeito estufa foram analisadas com base em todos os cenários 

simulados, a central termoelétrica possui em média 44% das emissões de CO2 ao longo do ano. 

A Figura 60 mostra as emissões para os 6 cenários utilizados como base para as análises 
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anteriores. A emissão no cenário 0 é a maior dentre os demais cenários, o cenário 1 apresenta 

uma redução de 3,2% em relação ao cenário 0, o cenário 6 é o que menos emite CO2, pois o 

GCO possui mais 60% de H2 em sua composição, com isso sua redução é de 66% se comparado 

com o cenário 0. 

 

Figura 60: Emissão de Dióxido de Carbono por ano 

Fonte: Do Autor, 2021 

 
 A adição de hidrogênio na mistura se mostrou relevante para a redução das emissões, 

pode-se verificar na Tabela 23 que à medida que a proporção de hidrogênio se eleva na mistura 

de gases, a proporção de CO2 emitido se reduz. 
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Tabela 23: Efeito da adição de hidrogênio e emissão de CO2  

H2 
GCO GAC GAF 

CO2 (Nº Mol) 

0% 1,39115 20,0350 28,1519 

10% 0,97034 22,4994 27,2228 

20% 0,58945 20,0350 22,2996 

30% 0,26330 17,3973 17,7030 

40% 0,04799 14,0407 13,2058 

50% 0,00166 10,7150 9,34486 

60% 1,26.10-05 7,53277 5,84976 

70% 4,76.10-08 4,61635 2,94708 

80% 7,21.10-10 2,06777 0,73972 

88% - 0,38994 - 

89% - - 8,81 x 10-05 

90% 2,469 x 10-16 0,08729 1,08 x 10-05 

100% 0 0 0 

Fonte: Do Autor, 2021 

  

A redução de CO2 no gás de coqueria é a mais significativa dentre os demais gases, o 

GCO em combinação com hidrogênio chegando em mais de 90% de redução, este resultado é 

obtido devido a proporção elevada de hidrogênio na mistura, principalmente com volume acima 

de 40% de H2 em comparação com todos os cenários, conforme a Figura 61. 
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Figura 61: Proporção de redução de CO2 na mistura H2-GCO. 

Fonte: Do Autor, 2021 

 
  A Figura 62 mostra a redução de CO2 para a mistura hidrogênio com o gás de aciaria, 

a linha limite de 100% indica quando a mistura atinge redução de CO2 que tende a 0 e com 

100% a anulação de emissão. Em comparação com todos os cenários, a adição de 70% de H2 

demonstra uma redução em torno de 90%, porém de 10% até 30% de hidrogênio houve uma 

elevação da emissão, isso ocorre devido ao alto teor de H2 contido no GCO que é consumido 

em 100% nas caldeiras 1,2 e 3 e 50% na caldeira 4. Em relação ao cenário 0 com 10% de H2 há 

uma redução de 50% nas emissões de CO2. 
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Figura 62: Proporção de redução de CO2 na mistura H2-GAC. 

Fonte: Do Autor, 2021 

 
A Figura 63 demonstra os cenários que estão representados pelas linhas com 

marcadores, o cenário 0 com linha e marcador com elipse na cor azul, o cenário 1 com quadrado 

e linha na cor laranja, o cenário 2 com linha e marcador com triângulo ambos na cor cinza, o 

cenário 3 possui marcador em cruz e linha em amarelo, o cenário 4 com linha e marcador em 

asterisco, o cenário 5 na cor verde juntamente com linha e marcador em círculo, o cenário 6 

com linha e marcador com traço vertical e o limite de emissão de CO2 com a linha na cor 

marrom e sem marcador. 

A Figura 63 mostra a redução de CO2 para a mistura hidrogênio com o gás de alto forno. 

Em relação a todos os cenários, a adição de 60% de H2 mostra uma redução próxima de 80%, 

porém, semelhante ao gás de aciaria de 10% até 30% de hidrogênio houve uma elevação da 

emissão.  
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Figura 63: Proporção de redução de CO2 na mistura H2-GAF. 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Na Figura 63 pode-se identificar que na proporção de 10% de H2 há uma redução de 

40% de CO2, com 20% de H2 a diminuição foi de 50% se comparado com o cenário 0. O losango 

vermelho em destaque no gráfico aponta a proporção H2-GAF com eficiência equivalente ao 

cenário 0 (23,96%) e com ganho financeiro diante da análise termoeconômica, que com 30% 

de hidrogênio o resultado obtido foi de 61% na redução de emissão de CO2.  
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5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho realiza-se a análise termoeconômica da central termoelétrica da usina 

siderúrgica do Alto Paraopeba usando o hidrogênio como combustível auxiliar no gerador de 

vapor. Esta análise consiste primeiramente de uma simulação computacional usando o software 

Cycle Tempo e o software Excel. O aproveitamento do hidrogênio em uma central termoelétrica 

pode possibilitar a pressurização de ar soprado e geração de energia elétrica através de 

modificações na mistura dos gases para os geradores de vapor. Para tanto, se estabelece que a 

geração de hidrogênio seja obtida por energia fotovoltaica.  

São realizadas 39 simulações, 7 cenários de misturas de combustíveis possíveis, onde o 

cenário zero é a configuração real. Este cenário apresenta a menor eficiência exergética. O 

cenário 6 (100% GCO nos geradores 1, 2 e 3, 50% de GCO e 50% de GAF no gerador 4) obteve 

a maior eficiência exergética, em uma primeira fase. Em uma segunda fase, hidrogênio é 

adicionado às composições dos gases do processo: GCO, GAF e GAC. 

A mistura de gases proporciona uma elevação do poder calorífico e da exergia química 

à medida que a adição de hidrogênio é elevada. Para o GCO, o limite se dá pela capacidade dos 

queimadores, sendo que a proporção a partir de 10% de hidrogênio adicionado ultrapassa o 

limite do equipamento, assim como a proporção de 88% H2 e 12% GAC e 89% H2 e 11% GAF. 

Para o GAC há possibilidade de inserir um terceiro gás para que a mistura se torne 

termoeconomicamente viável, porém para o GAF a adição de hidrogênio pode chegar a 30% e 

se equiparar em eficiência exergética ao cenário 0. Para misturas com poder calorífico acima 

de 42 MJ/kg, estudos específicos voltados à combustão e intercambiabilidade de combustíveis 

devem ser realizados, mapeando-se os componentes que podem ser modificados. 

A análise termoeconômica é realizada com base nos cenários zero e seis em comparação 

com as proporções de hidrogênio para cada um dos gases. Os resultados mostram que grande 

parte da perda financeira está ligada às irreversibilidades das caldeiras, onde a utilização de 

uma mistura com alto poder calorífico e exergia química, podem não ser o suficiente para que 

o ciclo tenha uma eficiência exergética aumentada, ou seja, deve-se trabalhar também em 

projetos de melhoria do ciclo estudado, com equipamentos, atualização ou até o 

repotenciamento (repowering).  

As misturas de 10%-90% (H2/GAF) e 20%-80% (H2/GAF) e 30%-70% (H2/GAF) 

contribuem para a economia de combustível no atual ciclo, porém, pela área calculada a 
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produção de hidrogênio corresponde de 4 a 5% do consumo total durante o ano para as 4 

caldeiras em relação ao cenário 0. No caso do cenário 6 a área necessária é em torno de 15 vezes 

a realizada no estudo (4.761.029 m2) podendo chegar a um custo estimado para instalação de 

R$ 966 milhões, apenas para a usina fotovoltaica, portanto há espaço para estudos com o ganho 

potencial de crédito de carbono nas reduções das emissões de CO2. 

De acordo com a União Nacional de Bioenergia a média global por tonelada de CO2 é 

estimada em US$ 2, em julho o preço chegou em 57,87 € e em 2030 poderá chegar a US$ 75 

por tonelada. Assim o ganho financeiro anual na faixa de 30% H2 e 70% GAF, pode iniciar em 

R$ 10 milhões com base na média global, atingir R$ 339 milhões e chegar a R$ 391 milhões 

em 2030. 

Para uma análise do sistema fotovoltaico e eletrolítico é interessante realizar um estudo 

econômico mais minucioso, levando-se em conta todas as variáveis envolvidas no processo, 

utilizando técnicas preconizadas pela engenharia econômica, que consideram importantes 

parâmetros, tais como: Valor Atual Líquido, Tempo de Retorno de Investimento e Taxa Interna 

de Retorno, pois após este período o preço do H2 estará equiparado ao dos outros gases. 

Para trabalhos futuros a sugestão é o estudo das caldeiras, como a aplicação de técnicas 

específicas da teoria da combustão, como análise da chama, sustentação da chama, excesso de 

ar na mistura e trabalhos nos queimadores atuais, como até o redimensionamento se necessário, 

juntamente como simulações dinâmicas da fornalha. Estudos no campo da transferência de 

calor por convecção e fenômenos de transporte, para avaliar os gases de exaustão, em 

temperatura e reações químicas que afetam a vida útil dos equipamentos, dutos e a chaminé e 

para o sistema fotovoltaico, ainda pode-se realizar um estudo estrutural dos galpões quanto a 

resistência para suportar a massa dos painéis fotovoltaicos e equipamento auxiliares. 

Outras rotas de obtenção de hidrogênio podem ser estudas, por exemplo via gás natural 

ou GCO, até que o cenário das tecnologias atuais possa estar mais competitivo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Termoeconomia 

A termoeconomia é um ramo da engenharia que combina a análise exergética com os 

princípios econômicos, pois fornece ao projetista ou operador do processo, informações não 

disponíveis por método de análises energética e econômica convencionais, mas relevantes para 

o custo efetivo do projeto e operação do sistema (BEJAN et al., 1996). 

A análise termoeconômica tem como base a junção de uma análise termodinâmica 

(Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica) com uma análise econômica. Essa técnica auxilia 

a compreender o processo de formação dos custos, minimiza o custo total (global) dos produtos 

e distingue o custo dos vários insumos do processo. 

Se em um processo analisado existe mais de um produto final, como exemplo a 

cogeração pode-se descobrir o custo de produção de cada produto. Então os custos são avaliados 

para o produto final adequado, de acordo com o tipo, e volume de cada “insumo” consumido 

para geração daquele produto. 

Segundo Tsatsaronis (1993) e Bejan et al. (1996), a análise termoeconômica tem como 

objetivos principais: 

 Identificar a localização, magnitude e desperdício de fontes termodinâmicas reais num 

processo energético; 

 Calcular separadamente o custo de cada produto gerado por um processo que possui 

mais de produto final; 

 Facilitar estudos de viabilidade e otimização na fase de projeto ou melhoria do processo 

de um sistema existente; 

 Auxiliar em procedimentos de tomada de decisão relacionados à operação manutenção 

e alocação de fundos de pesquisa; 

 Calcular os custos associados às exergias não aproveitadas; 

 Entender o processo de formação de custo e o fluxo de custo no sistema; 

 Otimizar variáveis específicas em um único componente; 

 Melhorar o sistema global; 

 Comparar alternativas técnicas. 
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Uma Introdução às Origens da Termoeconomia 

Segundo Takaki (2006), o primeiro a utilizar a exergia como parâmetro de alocação de 

custo foi Keenan em 1932, ele indicou que os custos deveriam ser divididos entre os produtos 

como a potência elétrica e o calor útil, em uma planta de cogeração, proporcional à sua exergia. 

Em 1961 Gaggioli aplicou um conceito semelhante ao de Kennan, onde pode determinar 

a espessura do isolamento para a tubulação de vapor de uma central termoelétrica, pois adotou 

a premissa de equivalência de exergia perdida com da energia elétrica que se deixa de gerar em 

função da perda. 

Tribus e Evans em 1962, apresentaram uma análise exergética de uma planta de 

dessalinização, nesse trabalho eles relacionaram a exergia aos fluxos dos custos econômicos e 

iniciaram o novo termo, chamado de: Termoeconomia. A metodologia associa o fluxo 

monetário podendo ser, combustíveis, operação e amortização, da instalação ao fluxo 

energético. Assim, aplica-se o balanço de custo nos equipamentos individualmente, e pode-se 

quantificar os custos econômicos unitários dos diferentes fluxos (TRIBUS e EVANS apud EL-

SAYED E GAGGIOLI, 1989). 

Bergman e Schimdt em 1965 (apud VALERO E LOZANO, 1994) associaram custos à 

exergia destruída em cada equipamento separadamente de uma central térmica. El-Sayed e 

Evans (1970) ampliaram a teoria matemática, para a otimização termoeconômica dos sistemas 

térmicos. 

Em 1970 Reistad desenvolveu uma análise termoeconômica de plantas de cogeração e 

utiliza o método de El-Sayed e Evans para um sistema de potência simples (SARAN, 2010). 

Entre as décadas de 80 e 90, houve uma evolução no tema e a utilização de técnicas 

termoeconômicas para análise, projeto e melhorias de sistemas térmicos. Trabalhos como os de 

Chiristos Frangopoulos, George Tsatsaronis, Antônio Valero, e Michael Von Spakovsky 

(CGAM) se destacaram, pois foram publicados na revista “Energy”, em edição especial, esta 

revista que tem como tema a termoeconomia. A publicação apresentou um sistema de cogeração 

que considerava a turbina a gás regenerativa com uma caldeira de recuperação, denominado 

como CGAM. 
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Hua et al. (1989) demonstraram a partição da otimização do sistema total em 

subsistemas para melhorar os sistemas térmicos de alta complexidade por meio de avaliação 

exergética e econômica. 

Em 1994 Frangopoulos, desenvolve a teoria da “Análise Funcional Termoeconômica”, 

definindo um processo como um conjunto de sistema inter-relacionadas, assim, cada 

equipamento tem uma função única (produto) determinando sua relação com os equipamentos. 

Ainda nesse ano, Spakovsky denomina a “Análise Funcional de Engenharia” considerando o 

estudo das condições termoeconômicas dos equipamentos isolados do sistema capaz de 

produzir uma otimização global do processo. 

Valero et al. (1994) com sua “Teoria dos Custos Exergéticos” descreveram um grupo 

de regras para construir o conjunto de equações utilizado na determinação dos fluxos de 

sistema. 

Tsatsaronis e Pisa (1994), utilizaram os custos exergéticos para analisar os fluxos de 

exergia, de energia e de materiais e a identificação dos custos associados à aquisição e 

manutenção de equipamentos (SARAN, 2010). 

Bejan, Tsatsaronis e Moran (1996), demonstraram como variáveis relativas à exergia 

podem ser utilizadas na redução do custo de um sistema térmico. As variáveis relativas 

consideram a eficiência exergética, os custos associados com a exergia destruída, investimento 

de capital, operação e manutenção de um sistema térmico. 

Nebra e Cerqueira (1999) utilizaram as diversas metodologias a um sistema de energia 

igual ao CGAM, o objetivo do trabalho, foi analisar uma comparação entre elas. 

 

As Vertentes da Termoeconomia 

No histórico da termoeconomia muitos pesquisadores estudaram e discutiram sobre o 

assunto. Durante o período várias metodologias e abordagens foram propostas para o 

desenvolvimento matemático, que descrevessem de forma confiável a distribuição dos custos. 

Segundo Takaki (2006), são duas as principais vertentes da Termoeconomia. A primeira 

estabelece que a otimização é a parte integrante e fundamental da divisão dos custos. A 

utilização da exergia é justificável pela possibilidade de se dividir processos complexos em 
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partes que possam se otimizadas separadamente. A segunda vertente utiliza a alocação dos 

custos médios dos produtos, internos e externos dos componentes do processo, alinhando 

alguns objetivos: 

 Fornecer informações a partir das quais decisões referentes ao processo possam ser 

analisadas e aplicadas; 

 Propiciar bases confiáveis para a precificação de produtos ou serviços; 

 Determinar o custo presente dos produtos ou serviços; 

 Fornecer por meio de direcionar e gerir os gastos. 

 

Para a primeira vertente destaca-se as metodologias de Otimização Termoeconômica de 

El-Sayed e Evans (1970) e a Análise Funcional Termoeconômica, desenvolvida por 

Frangopoulos (1983), na segunda vertente o destaque se dá a Análise dos Custos Exergéticos 

de Lozano e Valero (1994). 

 

Modelos Termoeconômicos 

A metodologias criadas para a alocação de custos em sistemas energéticos se 

desenvolveram na base de que a exergia por si, era suficiente para definir estruturas produtivas. 

Os equipamentos dissipativos mudaram esse conceito agregando conceitos como o da 

neguentropia que passou a ser utilizada juntamente com a entalpia, representa a parcela fictícia 

da exergia, onde se pode garantir a resolução de problemas termoeconômicos, porém com 

inconsistências (BELISARIO, 2012). 

Belisario (2012), afirma que a diferença das metodologias está quanto ao tipo de fluxo 

produtivo utilizado (exergia, entalpia e neguentropia). Sendo assim, há três modelos que podem 

ser aplicados para avaliação termoeconômica de sistemas térmicos: Modelo E, Modelo E&S e 

Modelo H&S. 

 Modelo E: Se baseia na exergia total do fluido de trabalho. É recomendado quando o 

sistema em estudo não possui equipamento cuja função produtiva não pode ser definida 

unicamente em termos de exergia total. O modelo E que será utilizado neste trabalho 

considera que um equipamento dissipativo deve ser alocado juntamente a outro 
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equipamento da estrutura física com função definida. Por isso, o condensador é 

agregado à turbina (SERRA, 1994); 

 Modelo E&S: Utiliza, além do fluxo de exergia total, a neguentropia. Diferente do 

modelo E, este modelo pode ser aplicado a sistemas com equipamentos dissipativos tais 

como ciclos a vapor com condensadores, ciclos combinados com caldeiras de 

recuperação e ciclos Brayton em geral.  

 Modelo H&S: É caracterizado pela estrutura produtiva montada utilizando a exergia 

desagregada nas parcelas de entalpia e neguentropia. Este modelo não possui um 

produto definido para válvulas de expansão (processos isoentálpicos) 
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Equações Termoeconômicas 

Bloco 

Termoeconômico 
Equações 

GV 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� + �̇� = 0 

BB 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� + �̇� = 0 

Des 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� + �̇� = 0 

BA 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� + �̇� = 0 

J-B 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇�

− 𝑐 �̇� = 0 

TA 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� = 0 

TB+C 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇�

− 𝑐 �̇� = 0 

GE 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� + �̇� = 0 

B 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� − 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + �̇� = 0 
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APÊNDICE B: Gráfico contendo a geração anual mensal e média 

 

 

 

Mês Geração (MWh) 
Janeiro 6.939 

Fevereiro 7.273 
Março 7.264 
Abril 7.029 
Maio 7.074 
Junho 6.930 
Julho 7.312 

Agosto 8.477 
Setembro 7.907 
Outubro 7.130 

Novembro 6.087 
Dezembro 6.724 

Média 7.179 

Total Anual 86.144,33 
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APÊNDICE C: Programa Cycle Tempo 

Nos dias atuais é possível simular uma planta de produção energia através de programas 

computacionais como o IPSE-Pro e o Cycle Tempo, estes que são ferramentas práticas e 

eficazes para análise de viabilidade e custos. 

O Cycle Tempo pertence a empresa holandesa ASIMPTOTE que trabalha com 

consultoria de projetos de sistemas energéticos dando suporte na análise térmica desde 

componentes até plantas de geração de energia. Os softwares desta empresa foram 

desenvolvidos inicialmente por Delft University of Technology, Politecnico di Milano e 

Stanford University. 

O programa Cycle Tempo é utilizado para análise térmica e otimização de sistemas 

térmicos, assim como simular sistemas convencionais como para geração de energia, sistemas 

de refrigeração e de aquecimento e sistemas complexos como Ciclo Orgânico de Rankine 

(ORC), células de combustível e refrigeração por absorção. 

A empresa disponibiliza em seu site na internet (http://www.asimptote.nl/) uma versão 

demo, uma estudantil e outra profissional. A versão estudantil foi a que foi utilizada e que tem 

6 meses para a licença. O Fluidprop foi utilizado juntamente, pois possui as propriedades 

termodinâmicas necessárias para análise no Cycle Tempo. 

Para uso do software, a empresa oferece um manual de introdução ao uso do programa. 

Um guia sobre os equipamentos da biblioteca e exemplos de sistemas possíveis para serem 

analisados. Devido a disponibilidade no site da empresa gratuitamente, este programa mostrou-

se adequado para a realização do projeto em questão. 

A Figura 63 abaixo mostra a tela de trabalho inicial do programa, nesta tela é possível 

visualizar a biblioteca de ferramentas e um espaço em branco onde se é possível modelar o 

sistema a ser estudado. 
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Figura 63: Área de trabalho do Software Cycle Tempo. 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

A biblioteca possui turbina, bomba, condensador, desaerador e trocador de calor. A 

Figura 64 apresenta os tipos de conexão entre esses equipamentos como água, vapor ou 

combustível. A composição do ar e do combustível são definidas pelo usuário. 

 

Figura 64: Tipos de conexões 

 

Fonte: Do Autor, 2021 
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Na tela de modelagem primeiramente deve-se selecionar o equipamento da biblioteca e 

depois posicionar conforme sistema proposto. Na Figura 65 demostra a tela para alterações nas 

variáveis, como exemplo de uma turbina.  

 

Figura 65: Tela de alterações de variáveis 

 

Fonte: Do Autor, 2021 

 

Após o término de montagem do sistema e inserir os parâmetros de projeto, deve-se 

aplicar a função Run! encontrado na barra de ferramentas, uma mensagem de aviso poderá 

aparecer caso algum parâmetro não esteja adequado para os cálculos, neste caso deve-se 

solucionar para que sistema funcione de forma adequada. 

Uma mensagem de sucesso aparece na tela quando a configuração do sistema está 

correta. Na janela Index é possível acessar os resultados obtidos da simulação e verificar 

informações como as eficiências dos aparatos e dados de temperatura e pressão.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Catálogo do painel solar utilizado no estudo de caso 

Fonte: Risen Energy, 2021 
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Fonte: Risen Energy, 2021 
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ANEXO B: Catálogo do inversor utilizado no estudo de caso 

 

Fonte: Renovigi, 2021 
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