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A Integração de Processos (IP) se mostra uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento de processos industriais sustentáveis que levam ao crescimento 

econômico, à proteção ambiental e ao progresso social sem comprometer os ecossistemas 

para as gerações futuras. No conjunto das ferramentas de IP, o Diagramas de Fontes (DF) 

vem ganhando destaque. O DF possibilita a minimização do uso de recursos (materiais e 

energéticos), da geração de resíduos e emissões, além de possibilitar avaliar o sistema de 

maneira holística. Com o intuito de explorar o potencial desta ferramenta, a mesma foi 

aplicada em três áreas distintas: (a) extensão do Diagrama de Fontes de Água (DFA) para 

superar as limitações envolvendo problemas de vazão fixa, perda e/ou ganho de água em 

sistemas com um ou múltiplos contaminantes; (b) desenvolvimento do Diagrama de 

Fontes de Água de Resfriamento (DFAR) visando a determinação da vazão mínima de 

água no sistema de resfriamento, sem prejudicar a remoção da carga térmica no conjunto 

de trocadores de calor; (c) desenvolvimento do Diagrama de Fontes de Carbono (DFC), 

que possibilita o gerenciamento das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) na 

elaboração de um planejamento energético. Os resultados obtidos foram comparados com 

diversos outros descritos na literatura, obtendo-se valores similares e, em muitos dos 

casos, uma maior redução do valor da função objetivo. Aliado a isso, o DF se mostra um 

método sistemático, que apresenta simplicidade nos seus conceitos fundamentais e possui 

uma abordagem estruturada, possibilitando a proposição de diversas melhorias em 

sistemas, de forma a atender aos preceitos do desenvolvimento sustentável.   
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Process Integration (PI) is an important tool for the development of sustainable 

industrial processes that lead to economic growth, environmental protection and social 

progress without compromising the ecosystems for future generations. In the set of PI 

tools, the Source Diagram (SD) has been gaining prominence. The SD enables the 

minimization of the use of resources (materials and energy), the generation of waste and 

emissions, as well as making it possible to evaluate the system in a holistic way. In order 

to explore the potential of this tool, it was applied in three distinct areas: (a) extension of 

the Water Sources Diagram (WSD) to overcome the limitations involving fixed flowrate 

problems, loss and/or gain of water problems in systems with one or multiple 

contaminants; (b) development of Cooling Water Sources Diagram (CWSD), in order to 

determine the minimum water flowrate of the cooling system, without affecting the 

removal of the heat load in the set of heat exchangers; and 3) development of the Carbon 

Sources Diagram (CSD), which enables the management of GHG emissions in the 

elaboration of energy planning. The results obtained were compared with several others 

described in the literature, obtaining similar values and, in many cases, a greater reduction 

in the value of the objective function. Allied to this, SD is a systematic method that 

presents simplicity in its fundamental concepts and has a structured approach, allowing 

the proposal of several improvements in the system, in order to meet the precepts of 

sustainable development. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Atualmente, há um aumento da preocupação mundial com o meio ambiente. Os 

governos vêm enfrentando questões relacionadas aos desafios de mudanças ambientais e 

sociais, incluindo a segurança energética, escassez de água, alimentos, matérias-primas, 

deterioração de ecossistemas e mudanças climáticas. Tais preocupações se devem 

principalmente pelo rápido crescimento da população mundial; estimativas dizem que 

atualmente há cerca de 7,3 bilhões de pessoas e esse número está caminhando para quase 

10 bilhões em 2050 (UN, 2015).  

O crescimento populacional, a rápida urbanização e o aumento do nível de vida 

estão exigindo demandas cada vez maiores sobre recursos naturais finitos para a 

agricultura, o fornecimento de energia e a produção industrial. Se estas tendências 

continuarem, prevê-se que até 2050 as demandas de água aumentem em 55% (Leflaive, 

2012) , a de energia em 80% (Marchal et al., 2011)e a de alimentos entre 59-98% (Valin 

et al., 2014).  

Os desafios com a demanda de recursos serão experimentados principalmente em 

cidades onde as crescentes classes médias serão os principais consumidores de produtos 

e serviços, com uma maior necessidade por matérias-primas, energia, utilização de 

transporte, capacidade de transformação, disposição de resíduos e a consequente poluição 

(World Economic Forum, 2011).  

O consumo excessivo e a diminuição da pobreza acabam exercendo uma enorme 

pressão sobre o ambiente. Estas e uma série de outras tendências sugerem que o 

paradigma de desenvolvimento atual é insustentável (UNEP, 2016; World Economic 

Forum, 2011). Observa-se que o desenvolvimento econômico tem desconsiderado 

impactos ambientais e sociais que podem trazer consequências não intencionais e não 

desejadas, como evidenciado pela ameaça das mudanças climáticas, do uso excessivo de 
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água doce, da perda da biodiversidade e do aumento das desigualdades sociais (Azapagic 

e Perdan, 2011). 

Neste sentido, devem-se buscar novas formas para o desenvolvimento mais 

sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável tem crescido a partir de 

preocupações sobre o “estresse” observado nos sistemas interdependentes econômicos, 

ambientais e sociais. De maneira geral, trata-se de uma abordagem de desenvolvimento 

cujo enfoque está em integrar as atividades econômicas com a proteção ambiental e as 

preocupações sociais. 

1.1. Desenvolvimento Sustentável 

No final da década de 60 e início dos anos 70, começaram a surgir evidências de 

que era perfeitamente possível aliar preservação ambiental com desenvolvimento 

econômico e social, despertando, de maneira incipiente, os contornos conceituais do 

chamado “desenvolvimento sustentável” e da “sustentabilidade”. Nesse período temos a 

Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo 

(1972) pela Organização das Nações Unidas, envolvendo Estados e a comunidade 

científica. Este evento foi o reconhecimento de que a degradação do meio ambiente pelas 

atividades humanas, a pobreza generalizada, o crescimento econômico, etc., estavam 

inter-relacionados e foi o início da busca mundial por uma conciliação entre práticas de 

preservação ambiental e desenvolvimento econômico e social. 

A Conferência de Estocolmo foi a primeira manifestação mundial com o intuito 

de organizar as relações do homem com o meio ambiente e estabelecer princípios para 

questões ambientais internacionais, incluindo direitos humanos, gestão de recursos 

naturais, prevenção da poluição, e relação entre ambiente e desenvolvimento (UN, 1972). 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi estabelecido na forma como é 

atualmente quando foi publicada uma nova declaração sobre a proteção do meio ambiente 

e o desenvolvimento sustentável, intitulada “Nosso Futuro Comum” (Our Common 

Future), que ficou mais conhecida como o Relatório de Brundtland. O termo 

"desenvolvimento sustentável" foi definido como: “development that meets the needs of 

the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
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needs."1 (WCED, 1987). Esta é a definição mais amplamente aceita de desenvolvimento 

sustentável em todo o mundo. Além disso, foi estabelecido nesse documento um quadro 

geral de estratégias ambientais para integrar a questão ambiental ao desenvolvimento 

econômico. 

O segundo grande evento em desenvolvimento sustentável ocorreu em 1992, a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) 

ocorrida no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra. 

O evento deu origem a importantes documentos dentre eles a “Carta da Terra”, a 

“Declaração do Rio” e a “Agenda 21”. A “Agenda 21” é um acordo para elaboração de 

estratégias que propõe um novo padrão de desenvolvimento para o século 21, englobando 

os três pilares da sustentabilidade, a saber, meio-ambiente, sociedade e economia. A 

“Agenda 21” e a “Declaração do Rio” podem ser vistas como um plano de ação para 

alcançar o desenvolvimento sustentável em nível mundial. Os três pilares da 

sustentabilidade foram adotados em uma série de acordos internacionais relacionados às 

mudanças climáticas, à conservação da biodiversidade e a uma declaração unificada sobre 

ambiente e desenvolvimento. Este evento levou a se consolidar e nivelar a percepção do 

discurso que associa desenvolvimento socioeconômico a alterações do meio ambiente. 

Na Rio-92 e nos anos seguintes, o conteúdo do conceito de desenvolvimento 

sustentável foi definido com maior precisão e foi confirmado através de uma vasta gama 

de acordos, programas nacionais, planos de ação e estudos científicos. Eles representam 

um esforço sério por parte de organizações governamentais, não governamentais e 

privadas para combater os problemas de um desenvolvimento não sustentável em prol do 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental. 

Dessa forma, observa-se que o objetivo principal é alcançar a sustentabilidade e o 

desenvolvimento sustentável para atender às necessidades de uma população muito 

maior, sustentar os sistemas de apoio do planeta e reduzir (ou acabar com) a fome e a 

pobreza (Ruiz-Mercado e Cabezas, 2016). O desenvolvimento sustentável deve ser 

utilizado para resolver problemas e necessidades em qualquer setor empresarial. 

Para tal, deve-se considerar a sustentabilidade na engenharia. Portanto, os 

engenheiros devem desenvolver processos sustentáveis que sejam concebidos e 

                                                            
1 Tradução livre: “desenvolvimento que contempla as necessidades atuais sem comprometer a habilidade 

das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” 
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implementados através do uso de abordagens, utilizando a engenharia verde (Anastas e 

Zimmerman, 2003), para alcançarem o projeto de processos sustentáveis (ou projeto 

sustentável dos processos).  

Baseado em muitos princípios de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

e engenharia verde, a Academia Real de Engenharia identificou um conjunto de 12 

Princípios Orientadores da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável (Royal 

Academy of Engineering, 2005). El-Halwagi (2012a, pg.3) define o projeto de processos 

sustentáveis da seguinte forma: 

[…] the design activities that leads to economic growth, 

environmental protection, and social progress for the current generation 

without compromising the potential of future generations to have an ecosystem 

that meets their needs.2 

Em conjunto, o autor cita os principais objetivos de um projeto sustentável: (1) 

Conservação de recursos (massa e energia), (2) Reúso/reciclo, (3) Prevenção da poluição, 

(4) Melhoria da lucratividade, (5) Melhoria dos rendimentos, (6) Aumento de capital-

produtividade e desengargalamento, (7) Garantia e melhoria do controle de qualidade e 

(8) Segurança dos processos.  

Por conseguinte, a concepção de processos sustentáveis exige uma abordagem de 

sistemas através da qual a sustentabilidade é integrada sistematicamente na concepção do 

processo, em vez de ser considerada apenas como um complemento (Azapagic, Perdan e 

Clift, 2004). A visão sistêmica consegue abordar de maneira significativa as complexas 

interações entre a indústria, a sociedade e os ecossistemas. Dessa forma, a implementação 

da sustentabilidade exige uma abordagem holística, abrangendo todo um sistema além da 

fábrica. 

Como observado na Figura 1-1, torna-se evidente que as plantas industriais 

modernas não podem mais ser concebidas utilizando apenas os fatores econômicos e 

técnicos, e que as outras duas dimensões da sustentabilidade - ambiental e social - devem 

tornar-se parte integrante do processo de concepção do projeto. Essas duas dimensões não 

devem ser consideradas quando os componentes técnicos e econômicos do projeto já 

estejam finalizados. 

                                                            
2 Tradução livre – [...] as atividades de projeto que levam ao crescimento econômico, proteção ambiental e 

progresso social para a geração atual, sem comprometer o potencial das gerações futuras de ter um 

ecossistema que atenda às suas necessidades. 
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Figura 1-1 - Integrando a sustentabilidade no projeto de processos. Fonte: adaptado de Azapagic 

(2010)3. 

Assim, a sustentabilidade requer uma abordagem holística, que trata os desafios 

como inerentemente conectados. A abordagem holística inclui diversas metodologias e 

incorpora a necessidade de integrar tecnologias, economia, meio ambiente e as 

necessidades sociais, bem como possíveis restrições no projeto do processo. 

Neste sentido, os engenheiros de processos estão familiarizados com a abordagem 

sistêmica, pois ela está normalmente incorporada nas técnicas utilizadas pela Integração 

de Processos (IP), que auxiliam no desenvolvimento e redesenho de processos. A IP pode 

ser definida como "abordagem holística de projeto e operação de processos que enfatiza 

a unidade do processo” (El-Halwagi, 1997), ou seja, a IP faz a análise do processo de 

maneira sinérgica e otimizada, com uma visão global. Dessa forma, a IP é vista cada vez 

mais como uma estratégia-chave para obter de forma rentável a sustentabilidade dos 

processos. 

Dentro deste contexto, a IP permite que de forma metódica e efetiva seja 

alcançado o projeto de processos sustentáveis, baseado em três pilares (El-Halwagi, 

2016): (1) efetiva utilização e conservação de recursos naturais, (2) desenvolvimento e 

aplicação de tecnologias “verdes” e (3) melhoria de rendimentos, eficiência e 

lucratividade dos processos. Além disso, a IP fornece uma percepção global de um 

processo e as causas básicas que limitam o seu desempenho; avalia o desempenho do 

processo através de um determinado objetivo, antes do projeto detalhado, utilizando 

                                                            
3 Imagens retiradas de: http://acieg.com.br/faltam-acoes-sustentaveis-nas-industrias-goianas/, 

https://filipacasadinho.wordpress.com/, http://www.interportslogistica.com.br/responsabilidade-

ambiental/, http://blogdovalente.com.br/noticias/bahia/2016/11/para-atender-demanda-bahia-tera-que-

qualificar-mais-de-50-mil-trabalhadores/ e https://eco4u.wordpress.com/. 
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diferentes técnicas para obtenção das metas; gera e seleciona soluções alternativas para 

alcançar o melhor projeto e estratégia de operação (El-Halwagi, 2012a). Isso se resume 

nas quatro etapas que geralmente envolvem a IP (El-Halwagi, 2012a, 2016): (1) 

determinar os objetivos e os limites; (2) determinar as metas; (3) gerar diferentes soluções 

e selecionar as melhores (etapa de síntese4) e; (4) analisar as alternativas selecionadas 

(etapa de análise5). 

Desta forma, as etapas de síntese e análise do processo servem como os dois 

pilares primários para o projeto sustentável através da IP, com a síntese gerando 

alternativas e análise avaliando as alternativas geradas, como pode ser observado na 

Figura 1-2. 

 

Figura 1-2 - Pilares do projeto de processo sustentável. Fonte: Adaptado de El-Halwagi (2012). 

Para alcançar o projeto sustentável de processos devem ser utilizadas matérias-

primas e energia de forma sustentável, através de sua minimização ou empregando fontes 

verdes de matéria-prima e de energia. Felizmente, estão sendo desenvolvidos diversos 

métodos para a IP que podem ser empregados na busca por um projeto sustentável dos 

processos industriais (Chofreh et al., 2014; Dennis Spriggs, 1994; El-Halwagi, 1997, 

2016; Foo, El-Halwagi e Tan, 2012; Foo e Tan, 2016; García-Serna, Pérez-Barrigón e 

Cocero, 2007; Ghazouani, Zoughaib e Bourdiec, 2017; Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007; 

Gong e You, 2015; Hallale, 2001; Klemeš et al., 2011; Klemeš, Varbanov e Kravanja, 

                                                            
4 Diz respeito a escolha de quais dos muitos componentes disponíveis devem ser utilizados e como eles 

deveriam estar conectados para estruturar a melhor solução, com base em um critério específico (Ex.: 

econômico). 
5 Tem o objetivo de predizer, validar ou melhorar a performance de um processo definido ou a ser 

implementado sobre um dado conjunto de condições operacionais.  
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2013a; Liu et al., 2016; Mahmoud, Shuhaimi e Abdel Samed, 2009; Roh et al., 2016; 

Shenoy, 1995; Silva Francisco, da et al., 2015; Smith, 2016; Torkfar e Avami, 2016).  

1.2. Motivação 

Dentre as metodologias de IP, o Diagrama de Fontes figura como uma 

metodologia de destaque e vem sendo desenvolvida ao longo dos anos. Ele se enquadra 

como uma ferramenta para o projeto (ou retrofit) de processos sustentáveis. O Diagrama 

de Fontes está fundamentado nos dois pilares do processo sustentável, síntese e análise 

de processo, levando a uma utilização sustentável de matérias-primas e energia, através 

da minimização do consumo de um dado recurso (material ou energético) e/ou a redução 

de emissões nocivas, além de gerar diferentes cenários para serem analisados. Isto fica 

mais claro ao longo dos próximos capítulos. 

O desenvolvimento do Diagrama de Fontes teve início para a solução de 

problemas envolvendo redes de consumo de água em processos, recebendo assim a 

denominação Diagrama de Fontes de Água (DFA) (Gomes, 2002). O DFA tem como 

objetivo propor formas para reduzir o consumo do recurso água de maneira sistemática, 

sendo aplicado em diversos tipos de indústria, conforme será observado no Capítulo 2. 

Dando continuidade à utilização do conceito do Diagrama de Fontes, surgiu o Diagrama 

de Fontes de Hidrogênio (DFH) (Borges, Pessoa e Queiroz, 2012), que atua no 

gerenciamento do sistema de distribuição de hidrogênio em refinarias de petróleo. 

Quando comparada com outras metodologias algorítmicas, o Diagrama de Fontes 

se mostra mais versátil e simples de usar. Diversos métodos descritos na literatura (Aly, 

Abeer e Awad, 2005; El-Halwagi, 2006; Manan, Tan e Foo, 2004; Prakash e Shenoy, 

2005a; Smith, 2016) necessitam de duas etapas para a resolução do problema. Na primeira 

etapa acontece a determinação das metas e na segunda, a obtenção da rede. Já o Diagrama 

de Fontes não necessita de duas etapas para resolução do problema, obtendo as metas e a 

rede simultaneamente.  

Entretanto, ao observar aplicações de outras metodologias em diferentes áreas, 

notou-se uma oportunidade para o uso do Diagrama de Fontes em outras aplicações como, 

por exemplo, em: planejamento energético, planejamento do uso da terra, análise da 

cadeia de suprimentos (Supply Chain), síntese de redes de resfriamento, entre outros. 
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Soma-se a isso o fato de que o desenvolvimento da IP é assunto atual, atraindo 

continuamente a atenção de pesquisadores e de usuários das metodologias, que são 

aplicadas em vários campos e indústrias, incluindo setores de negócios, serviços, 

residenciais e até mesmo agrícolas. Isto se torna uma importante motivação para testar a 

aplicação do DF e sua performance em outros possíveis campos aumentando assim sua 

abrangência e consolidando-o como uma ferramenta robusta e capaz de ser utilizada em 

diferentes áreas e situações. Essa motivação central do presente trabalho soma-se ao fato 

de se estar desenvolvendo uma ferramenta genuinamente nacional, que pode auxiliar a 

diversos setores nacionais na busca de processos mais sustentáveis.  

Além disso, há necessidade do Diagrama de Fontes se tornar uma ferramenta 

estruturada que possibilite agregar diferentes funções em um único corpo para aplicação 

em diferentes situações e segmentos. Uma abordagem assim permitirá um significativo 

avanço no estado da arte do DF.  

1.3. Objetivo  

Diante das motivações apresentadas, o objetivo desta tese é desenvolver uma 

ferramenta baseada no conceito de Diagrama de Fontes que agregue as diferentes 

possibilidades de aplicação que são estudadas na área de Integração de Processos, como 

a minimização do consumo de água, de emissões de CO2, da utilização da terra para 

plantio de culturas para produção de biocombustíveis, entre outras. Pretende-se 

consolidar uma ferramenta que tenha ampla aplicabilidade e possa ser utilizada de forma 

simples e prática para auxiliar tomadores de decisões. 

Para alcançar esse objetivo geral, as seguintes etapas são realizadas: 

i. Estender a aplicabilidade do Diagrama de Fontes de Água (DFA) para 

problemas de vazão fixa e para problemas descritos através de 

Fonte/Demanda (Source/Sink) envolvendo múltiplos contaminantes; 

ii. Propor e testar o Diagrama de Fontes de Carbono (DFC) e demonstrando 

sua aplicação como uma ferramenta para o desenvolvimento do 

planejamento energético do setor elétrico tendo como base o Acordo de 

Paris e para avaliação da disponibilidade de terra para produção de 

biocombustíveis; 
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iii. Propor e testar o Diagrama de Fontes de Água de Resfriamento (DFAR) 

com o objetivo de determinar a vazão mínima de água no sistema de 

resfriamento, sem prejudicar a remoção da carga térmica nos trocadores 

de calor do sistema; 

iv. Propor uma versão unificada do Diagrama de Fontes contemplando todos 

os desenvolvimentos anteriores.  

1.4. Estrutura do Texto 

Este texto encontra-se dividido em sete capítulos. O Capítulo 2 apresenta a 

extensão do DFA para o gerenciamento de redes de água com operações que apresentam 

perda e/ou ganho de água e operações de vazão fixa, bem como uma nova forma de se 

trabalhar o DFA com a descrição do processo através de Fontes/Demandas (Source/Sink). 

Além disso, é proposto um novo algoritmo para a escolha do contaminante de referência 

e da operação de referência em problemas com múltiplos contaminantes.  

O Capítulo 3 aborda o gerenciamento de redes de resfriamento, apresentando um 

novo nicho de aplicação do DF.  

O Capítulo 4 traz a aplicação do Diagrama de Fontes para a área de planejamento 

energético por meio do Diagrama de Fontes de Carbono, com ele sendo utilizado para 

elaboração do planejamento energético nacional para 2025. 

O Capítulo 5 apresenta a ferramenta consolidada do Diagrama de Fontes através 

de uma apresentação unificada, contemplando a relação desta visão com as específicas 

anteriormente propostas. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões gerais e sugestões para trabalhos 

futuros. O Capítulo 7 traz as referências bibliográficas. Cabe ainda frisar que cada um dos 

capítulos anteriores é composto por uma parte introdutória específica, pela apresentação 

do método desenvolvido, as conclusões e as sugestões específicas para trabalhos futuros 

referentes ao tema abordado. 
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Capítulo 2  

Diagrama de Fontes de Água (DFA) 

Resumo 

Uma breve revisão sobre o DFA é apresentada, com o intuito de mostrar sua aplicação 

em diversos tipos de indústrias. Neste capítulo, uma extensão do DFA é proposta para superar 

as limitações envolvendo problemas de vazão fixa, perda e/ou ganho de água e a utilização de 

uma nova abordagem para lidar com múltiplos contaminantes. Além disso, uma modificação é 

implementada para permitir a utilização do DFA em problemas do tipo Source/Sink, o que 

permite sua expansão para lidar com outros campos (água de resfriamento e gerenciamento de 

emissões), como é abordado nos capítulos seguintes. Para os casos que envolvem múltiplos 

contaminantes, um novo algoritmo para a escolha do contaminante de referência e da operação 

de referência é apresentado. As novas abordagens são ilustradas através da resolução de 

problemas (estudos de caso).  

2.1. Introdução 

O Diagrama de Fontes de Água (DFA) surgiu como uma ferramenta voltada para o 

desenvolvimento sustentável, atuando no sentido de reduzir o consumo de água primária e a 

geração de efluentes em processos industriais, fornecendo ao mesmo tempo ganhos financeiros 

e ambientais. O DFA é uma importante ferramenta na gestão dos recursos hídricos das empresas 

que buscam melhorias e maior sustentabilidade em seus processos. 

Essa ferramenta foi desenvolvida e vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos pelo 

Grupo de Integração de Processos Químicos (GIPQ) da Escola de Química (EQ) na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O DFA está inserido dentro do grupo dos procedimentos 

algorítmico-heurísticos, tendo surgido como uma evolução dos trabalhos de Castro et al. (1999) 

e Wang e Smith (1995, 1994). Utiliza conceitos da Análise Pinch, tendo como característica 

distinta a possibilidade de solução via fonte/demanda (source/sink) e o tratamento de problemas 

envolvendo reúso e/ou reciclo. 
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As metodologias baseadas na Análise Pinch voltadas para o gerenciamento de recursos 

hídricos são mais conhecidas como “Water Pinch Methods” ou Ponto de Consumo Mínimo de 

Água ou Pinch de Água. Esses nomes vêm em decorrência desses métodos serem adaptações do 

Método Pinch, desenvolvido por Linnhoff e Flower (1978) para análises de energia.  

O DFA tomou forma com os estudos realizados por Gomes (2002) baseados nos 

procedimentos desenvolvidos por Silva, Queiroz e Pessoa (2001) e Castro et al. (1999). O 

procedimento algorítmico-heurístico proposto considerou a presença de um e múltiplos 

contaminantes nas correntes de processo, o uso de múltiplas fontes de água, regeneração com 

reúso, regeneração com reciclo e operações com perda de água. Além disso, o método permitiu 

uma representação simples das operações e das correntes de água, e possibilitou o cálculo da 

meta de consumo de água externa, gerando a rede do sistema de forma simultânea. Esse trabalho 

incentivou pesquisas posteriores para empreender melhorias e expandir o DFA para os mais 

diversos tipos de aplicações. 

Dentre as mais diversas aplicações envolvendo o DFA que foram então propostas, tem-

se: aplicação em processos com regeneração diferenciada (Delgado, 2003; Xavier, 2009), síntese 

de sistemas de regeneração e tratamento de efluentes (Delgado, 2008; Hungaro, 2005; 

Kumaraprasad e Muthukumar, 2009), em refinarias de petróleo (Camila Mendonça Higa et al., 

2007; Francisco et al., 2013; Mirre, 2007; Mirre et al., 2013; Ulson de Souza et al., 2009), em 

siderurgia (França, 2012), em petroquímicas (Scarlati, 2013), na indústria têxtil (Marques e 

Pessoa, 2009; Melo, 2008; Ulson de Souza et al., 2010), na industrialização de sucos cítricos 

(Marques, 2008), na indústria de papel e celulose (Francisco et al., 2014; Marques et al., 2008), 

na análise simultânea de redes hídricas e térmicas (Moreira e Silva, 2012; Stelling, 2004), em 

processos em batelada (Mirre et al., 2012; Ulson de Souza et al., 2007). 

Outras extensões foram desenvolvidas tendo o Diagrama de Fontes como base: o 

gerenciamento do consumo de hidrogênio em refinarias (Borges, 2009; Borges, Pessoa e 

Queiroz, 2012), no planejamento energético com restrição na emissão de CO2 (Francisco, Pessoa 

e Queiroz, 2014), no planejamento energético segregado (Francisco et al., 2015) e no 

planejamento energético do setor elétrico brasileiro (Quaresma, 2016). 

Além das aplicações mencionadas anteriormente, o DFA foi empregado em conjunto com 

programação matemática gerando métodos híbridos para a síntese e otimização de redes de água 

(Calixto, 2016; Karthick, Kumaraprasad e Sruti, 2010; Sá, 2015; Xavier, 2009). A metodologia 

híbrida busca aliar a facilidade de uso dos métodos algorítmico-heurísticos com o potencial dos 

métodos matemáticos. Ademais, o uso conjunto na realidade é sequencial, com a geração de 
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condições iniciais via os métodos algorítmicos para facilitar a execução dos métodos 

matemáticos.  

Com o intuito de acelerar e facilitar os cálculos e a interpretação dos cenários obtidos 

pelo DFA, Santos (2007) automatizou o método gerando um software baseado em linguagem 

VBA, denominado MINEA 1.0 (Minimização de Efluentes Aquosos). Naice (2015) reestruturou 

o MINEA 1.0 removendo os problemas encontrados nessa versão e acrescentando uma interface 

própria e amigável ao usuário. Esta nova versão foi denominada MINEA 2.0 e foi desenvolvida 

em linguagem C#. Recentemente, Calixto (2016) desenvolveu o software PROM-IG que é 

baseado em uma estratégia híbrida utilizando o DFA e programação matemática. O programa 

base está em linguagem VBA® e utiliza o GAMS® para obtenção do resultado final. Esse 

programa conta com uma nova abordagem para escolha do contaminante de referência e da 

operação de referência em problemas com múltiplos contaminantes (Calixto et al., 2015). 

Nos trabalhos listados anteriormente, é utilizada a premissa básica de que todas as 

operações são um equipamento de transferência de massa, ou seja, em todos os processos uma 

taxa mássica de contaminante é transferida do processo para as correntes, com a água assumindo 

o papel de agente de transferência de massa. Os problemas tratados são denominados de forma 

geral na literatura como Problema de Alocação de Água (Water Allocation Problem – WAP).  

As operações que utilizam água podem ser divididas em dois grupos: (1) controladas pela 

qualidade ou baseadas na transferência de massa (mass-transfer-based) e (2) controladas pela 

quantidade ou não baseadas na transferência de massa (non mass-transfer-based) (Dhole et al., 

1995; Polley e Polley, 2000; Hallale, 2002; Manan et al., 2004).  

As operações controladas pela qualidade são representadas por operações de carga fixa e 

a característica principal é que as unidades são modeladas como um processo de transferência 

de massa com uma quantidade fixa de contaminante sendo transferida de uma corrente de 

processo para uma corrente aquosa (Ex.: extração, absorção, stripping). As vazões de entrada e 

saída da corrente aquosa são tipicamente iguais e, portanto, neste tipo de operações não há perdas 

ou ganhos de água. Exemplos de operações que são caracterizadas dentro deste grupo podem ser 

observados na Figura 2-1. Muitos dos métodos descritos na literatura foram criados para lidar 

com problemas de carga fixa, pois foram desenvolvidos a partir do trabalho envolvendo síntese 

de Redes Trocadoras de Massa (RTM) (El-Halwagi e Manousiouthakis, 1989).  
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(a) Lavagem do vaso 

 

(b) Absorção de gás ácido 

Figura 2-1 - Operações controladas pela qualidade. Fonte: adaptado de Manan, Tan e Foo (2004). 

As operações controladas pela quantidade são representadas por operações de vazão fixa 

onde o foco é a vazão que passa através da operação (Ex.: torres de resfriamento, caldeiras, 

reação química com água como reagente ou produto) e essas normalmente não são modeladas 

como um processo de transferência de massa. Exemplos de operações que são caracterizadas 

como pertencentes a esse grupo podem ser observados na Figura 2-2. 

 

 

 

 

 

(a) Um reator que consome água 

na produção de anilina 

(Blowdown)

Drenagem

Processo

-Trocadores de Calor

- Chillers

-Condensadores

Retorno da Água Aquecida

Água de Reposição (Make-up)

 

(b) Uma torre de resfriamento que consome 

água de make-up para reestabelecer o sistema. 

Figura 2-2 - Operações controladas pela quantidade. Fonte: adaptado de Manan, Tan e Foo (2004). 

A característica principal para as operações de vazão fixa é que pode ocorrer a perda ou 

o ganho de água na operação. Este tipo de problema também pode ser caracterizado como 

problemas do tipo fonte e demanda (Source/Sink) que consomem ou geram uma quantidade fixa 

de água. A corrente de entrada da operação está limitada por valores máximos admissíveis de 

concentração, enquanto que a corrente de saída deve deixar a operação com o valor máximo de 

concentração da operação, que é independente da concentração de entrada (Fan et al., 2012; 

Teles, Castro e Novais, 2009). Objetivando reduzir o consumo de água externa (ou água 

primária), Prakash e Shenoy (2005) afirmaram que a corrente que sai de uma operação deve estar 
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no seu valor máximo de concentração, enquanto que a corrente de entrada deve possuir o valor 

máximo de concentração especificado em ambos os tipos de problemas (carga fixa e vazão fixa). 

Como há dois tipos de operações, baseadas ou não na transferência de massa, é possível 

constituir três tipos de rede de água: 1) sistemas contendo somente operações controladas pela 

qualidade, 2) sistemas contendo somente operações controladas pela quantidade e 3) sistemas 

híbridos ou mistos. 

O DFA foi criado dentro da premissa da RTM, lidando somente com problemas de 

alocação de água envolvendo operações de carga fixa. No DFA inicialmente não foi elaborada 

uma metodologia para lidar com problemas envolvendo o ganho ou a perda de água nas 

operações. Alguns trabalhos realizaram adaptações, em forma de restrições, para tentar suplantar 

essa deficiência (Gomes, 2002; Marques, 2008; Mirre, 2007; Santos, 2007; Scarlati, 2013). 

Para suplantar essa limitação, uma das propostas desta Tese, é criar um mecanismo mais 

simples para incorporar o ganho e/ou perda de água na resolução do DFA, ou seja, fazer com 

que o DFA possa lidar com problemas de vazão fixa, mantendo a sua concepção fundamental. 

No mesmo contexto, há o objetivo de adaptar o DFA para trabalhar com o conceito Source/Sink. 

Essa adaptação se faz necessária, visto que muitos dos dados disponíveis na literatura estão nesse 

formato, impossibilitando, muitas das vezes, a identificação dos equipamentos a eles 

relacionados ou mesmo perdas ou ganhos de água no processo, fatos que dificultam ou mesmo 

podem vir a impedir a aplicação do DFA no seu formato anterior. 

A próxima seção traz uma breve revisão da literatura sobre metodologias desenvolvidas 

para problemas envolvendo operações de vazão fixa para um contaminante. Posteriormente, será 

apresentada a nova metodologia do DFA para lidar com problemas desse tipo e também para 

trabalhar com o conceito Source/Sink. Inicialmente, essa metodologia será apresentada para 

problemas envolvendo apenas um contaminante.  

Na segunda parte deste capítulo a metodologia apresentada é estendida para problemas 

com múltiplos contaminantes.  

2.2. Revisão bibliográfica 

Vários métodos têm sido propostos para lidar com problemas de alocação de água. Em 

geral, esses procedimentos podem ser divididos em três grupos principais: engenharia conceitual 

(Ex.: Análise Pinch, Water pinch), algorítmicos e procedimentos baseados em programação 

matemática.  
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De uma maneira geral, a metodologia pinch oferece uma visão rigorosa e mais simples, 

enquanto que a programação matemática permite lidar com problemas mais complexos, com a 

dificuldade do entendimento de uma modelagem matemática complexa. Uma abrangente 

descrição desses procedimentos pode ser encontrada em Bagajewicz (2000), El-Halwagi (2012, 

2006), Foo (2012, 2009), Jeżowski (2010) e Klemeš (2012). Em particular, tais metodologias 

visam reduzir sistematicamente os impactos ambientais através da redução do consumo de 

recursos ou de emissões nocivas (Klemeš, Varbanov e Kravanja, 2013b).  

Como mencionado anteriormente, as operações que utilizam água podem ser divididas 

em dois grupos: (1) operações de carga fixa ou (2) operações de vazão fixa. Conforme relatado 

por Foo (2009), houve uma ênfase em problemas envolvendo síntese de redes de água com 

operações de vazão fixa. No entanto, existe um número limitado de trabalhos para projetar 

sistemas com operações de vazão fixa usando uma abordagem conceitual. É importante aqui 

salientar que a revisão a seguir enfocará trabalhos compreendendo sistemas hídricos com 

operações de vazão fixa.  

Originalmente, Wang e Smith (1995) sugeriram o uso de divisão de correntes e reciclo 

local para atender às restrições de vazão em problemas de vazão fixa com múltiplas fontes de 

água de diferentes qualidades. Para considerar a perda ou o ganho de água, os autores 

negligenciaram as alterações na vazão da água e, em seguida, contabilizaram essas alterações 

utilizando água primária.  

Em seguida, Dhole et al. (1995) apresentaram uma abordagem gráfica para a obtenção 

das metas para WAPs com operações de vazão fixa. Na representação gráfica do problema, cada 

corrente de entrada é tratada como uma demanda e cada corrente de saída como uma fonte. Eles 

também sugeriram que a mistura de correntes e o desvio (bypass) poderiam ser propostos como 

mudanças no processo para reduzir o consumo de água primária.  

Polley e Polley (2000) notaram um problema no procedimento de Dhole et al. (1995): 

uma escolha incorreta da mistura das correntes pode alterar a curva composta e conduzir a um 

valor maior do que o consumo mínimo verdadeiro de água primária. Além disso, Hallale (2002) 

também demonstrou que o procedimento de Dhole et al. (1995) não gerava os valores reais das 

metas, porque dependia da opção da mistura escolhida.  

No mesmo trabalho, Hallale (2002) sugeriu um procedimento gráfico para encontrar as 

metas reais em sistemas de água com operações de vazão fixa com base no Diagrama de Excesso 

de Água (Water Surplus Diagram - WSDia), um diagrama equivalente às Curvas Compostas das 

Fontes e Demandas (Source and Sink Composite Curves). No entanto, o processo de plotagem 
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das curvas do WSDia, por ser iterativo, torna esse processo tedioso e complicado com etapas de 

tentativa e erro. Além disso, o método não pode lidar com múltiplas fontes de água e, por ser de 

natureza gráfica, apresenta limitações para gerar metas precisas. Em segundo lugar, a 

necessidade do uso de dois gráficos indica que duas restrições precisam ser levadas em 

consideração no problema, ou seja, vazão de água e o balanço de carga do contaminante. 

Todavia, foi o primeiro trabalho que relatou que a concentração de pinch de problemas de vazão 

fixa estará sempre numa das concentrações das fontes (sources).  

Para superar e eliminar os passos iterativos do WSDia, El-Halwagi et al. (2003) 

propuseram uma abordagem rigorosa para obter as metas de problemas de redes de água com 

operações de carga fixa e de vazão fixa baseada nas curvas compostas das fontes e demandas. 

Uma versão numérica das curvas compostas das fontes e demandas foi desenvolvida por 

Almutlaq et al. (2005), denominada Abordagem Algébrica das Metas (Algebraic Targeting 

Approach). Este método faz uso do Diagrama de Intervalos de Carga (Load Interval Diagram - 

LID) (Almutlaq e El-Halwagi, 2007). Outro trabalho baseado no LID foi publicado por Aly et 

al. (2005), que apresentou um procedimento sistemático para a minimização da água baseado 

em dois passos. No primeiro passo, a meta de vazão de água primária é obtida utilizando a Tabela 

Problema de Carga, que é uma forma adaptada do LID. O segundo passo, o passo de síntese, usa 

a localização do pinch e algumas regras para gerar a rede de água através de uma estratégia 

especial de misturas de fontes de água para satisfazer as respectivas demandas de água. Este 

método necessita da construção de uma tabela onde a Análise em Cascata é realizada, primeiro 

encontrando a meta inviável e, posteriormente, a meta real. Para a etapa de síntese da rede, é 

necessária uma correta ligação entre as fontes e as demandas em cada intervalo de concentração. 

Este método é demorado porque envolve uma solução de tentativa e erro para ligar as fontes com 

as demandas. 

Simultaneamente, Manan et al. (2004) propuseram a Análise de Cascata de Água (Water 

Cascade Analysis - WCA), um método algébrico que pode ser aplicado para a obtenção das metas 

de consumo de água primária e da geração de efluentes, tanto para problemas de carga fixa 

quanto para problemas de vazão fixa. Contudo, essa abordagem é somente aplicada em 

problemas com um contaminante. Este procedimento é uma versão numérica do Diagrama de 

Excesso de Água de Hallale (2002), mas sem o passo iterativo; este método também exige a 

construção de dois diagramas, o Diagrama de Cascata de Água (Water Cascade Diagram) e o 

Diagrama de Cascata de Excesso de Água Pura (Pure Water Surplus Cascade Diagrams), que 

são integrados pela Tabela de Balanço de Água por Intervalos (Interval Water Balance Table).  
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Foo (2007) estendeu o WCA para lidar com problemas de vazão fixa com múltiplas 

fontes de água. A extensão proposta é baseada na adição de três novos passos para localizar o 

consumo mínimo das fontes de água primária e dos efluentes. Finalmente, Foo et al. (2006) 

ilustram um processo envolvendo uma rede com zero descarte de água em uma fábrica de papel 

usando o WCA. Parand et al. (2013) propuseram alguns ajustes na WCA para permitir a correta 

identificação de metas inviáveis, que são as principais questões iterativas do método. 

Prakash e Shenoy (2005) desenvolveram o Algoritmo do Vizinho Mais Próximo (Near 

Neighbor Algorithm – NNA). Esse algoritmo é baseado no uso da fonte disponível mais próxima 

da vizinhança para satisfazer uma demanda de água específica em termos de concentração. Em 

outras palavras, o método cria uma mistura de uma fonte que está logo acima e uma fonte que 

está logo abaixo da demanda específica para encontrar o valor da demanda em problemas de 

vazão fixa. Para ser aplicado em problemas de carga fixa é necessário primeiro convertê-lo em 

um problema de vazão fixa em termos de fontes e demandas. Esse método não pode ser utilizado 

em problemas com múltiplas fontes de água e com processos de regeneração. Ademais, o método 

utiliza uma abordagem gráfica, Diagrama Pinch de Recuperação Material (Material Recovery 

Pinch Diagram - MRPD), para determinar o consumo mínimo de água primária.  

Uma extensão do NNA, o Algoritmo do Vizinho Mais Próximo Melhorado (Enhanced 

Near Neighbor Algorithm – ENNA) (Shenoy, 2012), aumentou a aplicabilidade do algoritmo 

para o problema de vazão fixa, dando prioridade ao uso de reciclo local. Mais tarde, Agrawal e 

Shenoy (2006) analisaram a capacidade NNA para determinar a meta do consumo mínimo de 

água primária em problemas de vazão fixa com um único contaminante. Eles estenderam o 

conceito de curva composta para criar o Algoritmo da Tabela Composta (Composite Table 

Algorithm - CTA) com a finalidade de determinar o consumo mínimo de água primária, que é 

uma mistura entre as técnicas gráficas e algébricas. Parand et al. (2013a) demonstraram a 

aplicabilidade do CTA em vários problemas de síntese de redes de água (Ex.: carga fixa, carga 

fixa e vazão fixa, múltiplos pinches e problemas limites (threshold problems)), considerando 

esquemas de reúso e reciclo. No entanto, em redes de água integradas, a análise gráfica das 

Curvas Compostas Limites (Limiting Composite Curves - LCC) pode ser muito complicada.  

Por sua vez, Deng e Feng (2011) estenderam o método propondo a Tabela Problema 

Aperfeiçoada (Improved Problem Table - IPT) para determinar as metas de redes de águas 

convencionais e redes de água baseadas em propriedades com múltiplos recursos. Essa extensão 

necessita de cálculos adicionais para considerar mais do que uma fonte de água externa, o que 

torna a nova abordagem proposta um pouco complicada e/ou tediosa. 
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Bandyopadhyay (2006) propôs uma abordagem híbrida baseada em métodos gráficos e 

algébricos, que é uma forma generalizada do conceito inicial da Curva Composta da Fonte 

(Source Composite Curve) (Bandyopadhyay, Ghanekar e Pillai, 2006) para reduzir a produção 

de rejeitos em um dado tipo de aplicação (gerenciamento de água, gerenciamento de hidrogênio 

e reúso e/ou reciclo material). A técnica numérica baseia-se em hipóteses similares as do WCA, 

mas envolve apenas uma única cascata ao invés de duas. No entanto, nesse método a cascata é 

desenvolvida das concentrações mais altas para as mais baixas, enquanto que no WCA ocorre 

no sentido inverso. O gráfico obtido é denominado Curva Composta da Fonte e é plotado usando 

o resultado numérico obtido inicialmente. Com este gráfico, é possível prever a vazão e a 

concentração de saída das correntes de efluentes. A Curva Composta da Fonte apresenta as 

desvantagens dos métodos gráficos, sendo o processo de plotagem das curvas tedioso e 

demorado. 

Alwi e Manan (2007) apresentaram um novo procedimento e um conjunto de novas 

heurísticas, que melhoraram as curvas compostas de fonte e demanda (El-Halwagi, Gabriel e 

Harell, 2003), a fim de estabelecer metas mínimas de vazão envolvendo múltiplas fontes de água 

em problemas de carga fixa e vazão fixa. Parand et al. (2013) mostraram que estas heurísticas 

não eram apropriadas para serem utilizadas acima do ponto de pinch no limite inviável6. 

Liu et al. (2007) apresentaram uma técnica chamada Análise de Intervalos de 

Concentração Modificada (Modified Concentration Interval Analysis - MCIA) que utiliza um 

processo equivalente (chamado operação fictícia) para representar a perda e/ou ganho de água.  

Wan, Alwi e Manan (2008) desenvolveram uma nova abordagem gráfica, denominada 

Diagrama de Alocação de Rede (Network Allocation Diagram - NAD), para obter 

simultaneamente as metas e a síntese da rede em sistemas de água para problemas de carga fixa 

e vazão fixa. A metodologia é dividida em quatro etapas: (1) definição das metas, (2) alocação 

das fontes para as demandas usando regras heurísticas, (3) projeto da rede usando NAD e (4) 

evolução da rede. Essa abordagem tem os mesmos inconvenientes das abordagens gráficas. 

Foo (2009) apresentou uma profunda e ampla revisão de análises de WAPs envolvendo 

operações de vazão fixa considerando redes com uma única fonte de água considerando a 

abordagem conceitual. O autor fornece algumas comparações entre as técnicas desenvolvidas 

para problemas de carga fixa. A revisão abrange técnicas para projetos de redes de água 

                                                            
6 Segundo os autores, o ponto de pinch no limite inviável ocorre quando há vazão negativa de efluente acima do 

pinch. Eles denominaram esse problema de “Infeasible Threshold Problem” e o ponto de pinch como “Infeasible 

Threshold Pinch Point (ITPP) Concentration”. 
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empregando reúso e/ou reciclo, regeneração e tratamento de efluentes, juntamente com os 

métodos de síntese das redes. 

Deng et al. (2011) propuseram uma nova abordagem gráfica para projetar redes de água 

e calcular o consumo mínimo de água primária ao mesmo tempo. Essa abordagem é uma 

extensão da Curva Composta Limite de Wang e Smith (1994) e pode ser aplicada em ambos 

tipos de problemas (carga fixa e vazão fixa). Em problemas que requerem vazão uniforme, os 

autores empregam reciclo local para cumprirem a restrição de vazão. Já em problemas com perda 

e/ou ganho de água, o perfil de água limitante modificado é utilizado para encontrar o consumo 

mínimo de água primária. 

Fan et al. (2012) propuseram uma extensão do trabalho de Liu et al. (2009), redefinindo 

o conceito de potencial de concentração a fim de considerar o reciclo em operações de vazão 

fixa, de modo a sintetizar redes de água para problemas de carga fixa e vazão fixa. Eles dividem 

o WAP em dois grupos de operações, carga fixa e vazão fixa. Inicialmente, todas as operações 

de carga fixa de contaminante são resolvidas e, em seguida, as operações de vazão fixa são 

consideradas.  

Os autores demonstraram que os resultados alcançados são próximos dos resultados 

obtidos por métodos que adotam programação matemática. No entanto, o procedimento para o 

cálculo manual é um pouco longo e laborioso, necessitando de um considerável esforço para 

definir qual operação será calculada primeiro e qual corrente deverá ser utilizada. Quando o 

cálculo de uma determinada operação está concluído, o processo inicial deve ser repetido 

novamente para a escolha de uma nova operação e uma nova corrente que serão calculadas. 

Foo (2013) desenvolveu uma diretriz generalizada considerando mudanças de processos 

para a síntese da rede de água com operações de vazão fixa. O autor estendeu o princípio mais-

menos (plus-minus principle) da síntese de redes de trocadores de calor para determinação das 

metas. 

Existem vários autores que estudaram processos com operações de carga fixa e vazão 

fixa incluindo regeneração e determinação do consumo mínimo de água primária. 

(Bandyopadhyay et al., 2006; Ng et al., 2007; Ng et al., 2007a, 2007b; Ng et al., 2008; Zhao et 

al., 2013; Parand et al., 2014). Esses trabalhos não serão revisados extensivamente, visto que o 

enfoque da extensão aqui proposta não envolve processos regenerativos.  

A maioria das metodologias descritas anteriormente está focada na determinação das 

metas de consumo de água primária e, portanto, se faz necessária uma abordagem adicional para 

obter a estrutura do sistema hídrico. Na literatura, existem algumas técnicas de síntese bem 
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estabelecidas para problemas de carga fixa (Ex.: Diagrama de Fontes de Água (Gomes, Queiroz 

e Pessoa, 2007), Water Main Method (Smith, 2005) e Diagrama de Rede de Água (Water Grid 

Diagram) (Wang e Smith, 1994) e para problemas de vazão fixa, Diagrama de Mapeamento 

Fonte-Demanda (Source-Sink Mapping Diagrams) (El-Halwagi, 2006), NNA (Prakash e 

Shenoy, 2005a) ou Regras Heurísticas (Aly, Abeer e Awad, 2005).  

Dentre o conjunto de métodos supracitado, o DFA (Gomes, 2002; Gomes, Queiroz e 

Pessoa, 2007) obtém simultaneamente as metas e a estrutura do sistema de uma maneira simples 

e direta para problemas de carga fixa, sendo estendido para casos com múltiplos contaminantes 

por Gomes et al. (2013) e posteriormente para outras áreas como será visto em outros capítulos. 

No entanto, cabe aqui enfatizar que todas as aplicações/extensões mencionadas acima para o 

DFA envolvem apenas a formulação de WAPs considerando operações com carga fixa de 

contaminante.  

Nesse contexto, um dos objetivos desta Tese é o desenvolvimento de uma extensão para 

determinar o consumo mínimo de água primária e gerar, simultaneamente, a estrutura da rede 

em sistemas hídricos com operações de vazão fixa e/ou carga fixa, além de também considerar 

fontes únicas ou múltiplas de água. A extensão proposta não recorre a procedimentos iterativos 

e cálculos laboriosos ao lidar com operações de vazão fixa e pode considerar estruturas 

alternativas de rede, assim como pode ser utilizada em processos que incluam operações com 

perda e/ou ganho de água e processos de regeneração. A extensão proposta também pode ser 

usada em WAPs que adotam a formulação Source/Sink. Esse tipo de representação é utilizado 

em muitos métodos descritos na literatura, especialmente, quando relacionados a problemas com 

operações de vazão fixa, com perdas e/ou ganho de água. 

2.3. Considerações em Problemas de Vazão Fixa e Carga Fixa 

Como descrito na seção anterior, as operações podem ser baseadas ou não na 

transferência de massa. As principais características de cada uma dessas operações são abordadas 

nesta seção. 

Operações controladas pela qualidade são representadas pelas operações de carga fixa e 

possuem como característica principal que uma determinada quantidade de contaminante é 

transferida entre as correntes de processo, sendo a vazão da operação uma preocupação 

secundária. Já as operações controladas pela quantidade, são representadas pelas operações de 

vazão fixa e sua principal característica é satisfazer as vazões de entrada e de saída especificadas 

para cada operação. 
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As principais características para problemas com operações de carga fixa é que a água 

atua como agente de separação de massa nos processos de transferência de massa e, a perda ou 

o ganho de água podem ser considerados desprezíveis, bem como a perda ou ganho de 

contaminantes representam muito pouco em relação aos valores totais das vazões envolvidas, o 

que permite adotar a igualdade entre as vazões das correntes de entrada e de saída de cada 

operação (Foo, 2009). Já para as operações de vazão fixa, uma das principais características é 

que as vazões de entrada e saída podem não ser iguais, o que é totalmente diferente dos problemas 

de carga fixa (Foo, 2009). Apesar das diferenças existentes entre as operações de carga fixa e de 

vazão fixa, o objetivo geral dos WAPs é o mesmo, ou seja, reduzir o consumo de água primária. 

Como em operações de vazão fixa as correntes de entrada e saída não são 

necessariamente iguais, ganho ou perda de água podem ocorrer nestas operações. Segundo Teles, 

Castro e Novais (2009) quando uma determinada quantidade de contaminante entra em uma 

operação de vazão fixa, independente da concentração de entrada alcançar ou não o seu valor 

limite, sua concentração de saída deve alcançar o valor limite. Em resumo, o valor de 

concentração de saída em uma operação de vazão fixa é independente da concentração de 

entrada. Na Tabela 2-1 é possível observar um resumo das características de cada um destes tipos 

de operação. 

Tabela 2-1 - Diferença entre operações de carga fixa e vazão fixa. Fonte: Fan et al. (2012). 

 Operações de carga fixa Operações de vazão fixa 

Controlada pela Qualidade Quantidade 

Baseada na Transferência de massa Não transferência de massa 

Concentração de entrada ≤ valor máximo permitido ≤ valor máximo permitido 

Concentração de saída ≤ valor máximo permitido Igual ao valor máximo permitido 

Vazão 

Valores de entrada e de saída são 

iguais e são ≤ aos valores 

limitantes 

Valores de entrada e de saída 

podem ser diferentes e são iguais 

aos respectivos valores limitantes 

Como mencionado anteriormente, o DFA no seu início considerava os processos como 

operações de carga fixa, ou seja, equipamentos de transferência de massa (El-Halwagi e 

Manousiouthakis, 1989; Gomes, 2002), que são representados esquematicamente na Figura 2-3. 

Na operação 𝑘, cada corrente do processo possui uma vazão 𝐹𝑘,𝑐 (em t/h) que é levada de uma 

concentração inicial 𝐶𝑘,𝑐,𝑖𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐

 (em ppm) até uma concentração final 𝐶𝑘,𝑐,𝑜𝑢𝑡
𝑝𝑟𝑜𝑐

 (em ppm) do 

contaminante 𝑐. Cada corrente do agente extrator tem uma vazão 𝑓𝑘 (em t/h), com uma 
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concentração inicial 𝐶𝑘,𝑐,𝑖𝑛 (em ppm) e uma concentração final 𝐶𝑘,𝑐,𝑜𝑢𝑡 (em ppm) do 

contaminante 𝑐. Em WAPs, a água é sempre o agente extrator. 

 

Figura 2-3 - Representação de um equipamento de transferência de massa. 

Considerando o equipamento de transferência de massa representado na Figura 2-3, a 

taxa de massa do contaminante 𝑗 transferida entre as correntes, 𝛥𝑚𝑘,𝑗 (em g/h), em cada operação 

k é dada pelo seguinte balanço de massa em relação ao contaminante (Equação 2-1): 

𝛥𝑚𝑘,𝑗 =  𝐹𝑘,𝑗(𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐

− 𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡
𝑝𝑟𝑜𝑐

) = 𝑓𝑘(𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 − 𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛) Equação 2-1 

em que: 

𝛥𝑚𝑘,𝑗 → massa do contaminante j transferida na operação k em g/h; 

𝐹𝑘,𝑗 → vazão mássica da corrente do contaminante j na operação k em t/h; 

𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑐

 → concentração de entrada do contaminante j na corrente de processo na operação k em ppm; 

𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡
𝑝𝑟𝑜𝑐

  → concentração de saída do contaminante j na corrente de processo na operação k em ppm; 

𝑓𝑘 → vazão mássica da corrente aquosa na operação k em t/h; 

𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 → concentração de saída do contaminante j na corrente aquosa na operação k em ppm; 

𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛 → concentração de entrada do contaminante j na corrente aquosa na operação k em ppm; 

Da Equação 2-1, focando a parcela da corrente aquosa, pode-se escrever diretamente a 

Equação 2-2, que é a equação básica para utilização do DFA, a saber: 

𝑓𝑘 =  
𝛥𝑚𝑘,𝑗

(𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 − 𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛)
 Equação 2-2 

O DFA foi concebido para maximizar o reúso de água nas operações e como 

consequência, minimizar a captação de água primária e a geração de efluentes pelo processo 

como um todo. Quando existem diversas operações envolvidas no processo, há a possibilidade 

de reutilização de efluentes de uma ou outra que é determinada pela máxima concentração de 

entrada na corrente de água nas operações. O resultado desse reúso é a redução do consumo de 

água primária e a consequente diminuição do efluente do processo. 
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Savelski e Bagajewicz (2000) afirmam que os valores da concentração da corrente de 

saída e da corrente de entrada devem alcançar seus valores máximos, a fim de alcançar a maior 

redução de consumo da água primária. Para determinar a concentração máxima na saída da 

operação 𝑘 é preciso conhecer alguns fatores, tais como: a solubilidade máxima do contaminante, 

o limite de corrosão, o limite de deposição, a mínima força motriz de transferência de massa no 

equipamento e a concentração máxima de entrada para os processos de tratamento. Outros 

fatores como o índice de Langelier e das taxas de deposição também podem ser considerados 

para determinação da concentração máxima de saída, quando estiver avaliando água de 

resfriamento, por exemplo. Além disse, análise de incerteza pode ser avaliada para estudar o 

efeito da concentração máxima de saída das operações, quando não houver informações 

suficientes para a sua determinação. 

Nos processos com operações de vazão fixa, ou seja, equipamentos não baseados em 

transferência de massa, têm sua operação típica representada na Figura 2-4. Nesta operação, cada 

corrente do agente extrator tem uma vazão 𝑓𝑘 (em t/h), com uma concentração inicial 𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛 (em 

ppm) e uma concentração final 𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 (em ppm) do contaminante 𝑐. 

 

Figura 2-4 - Representação de um equipamento não baseado na transferência de massa 

O balanço de massa para determinação da carga de contaminante (𝑀𝑘,𝑗,𝑖𝑛 𝑒 𝑀𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡) é 

avaliado em cada entrada e saída da operação, sendo representado pelas Equação 2-3 e Equação 

2-4: 

𝑀𝑘,𝑗,𝑖𝑛 =  𝑓𝑘,𝑖𝑛𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛 
Equação 2-3 

𝑀𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 =  𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 
Equação 2-4 

em que: 

𝑀𝑘,𝑗,𝑖𝑛 → massa do contaminante j na corrente de entrada da operação k em g/h; 

𝑀𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 → massa do contaminante j na corrente de saída da operação k em g/h; 

𝑓𝑘,𝑖𝑛 → vazão mássica da corrente aquosa na entrada da operação k em t/h 

𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡 → vazão mássica da corrente aquosa na saída operação k em t/h 
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Para esse tipo de representação não importa se o valor de concentração de entrada for 

menor ou igual ao máximo permitido, o valor de concentração de saída será sempre o seu valor 

limite. As metodologias desenvolvidas para abordar problemas desse tipo (vazão fixa) lançaram 

mão de uma nova forma de visualização utilizando o conceito de Fontes/Demandas 

(Sources/Sinks) (Foo, 2009).  

A seguir, encontra-se uma breve descrição de como o conceito de fonte/demanda é 

abordado para lidar com tais problemas. Isto se faz necessário, visto que muitos dos problemas 

de vazão fixa e envolvendo Redes para Conservação de Recursos (RCN) são desenvolvidos 

através desse conceito. Outro ponto importante é que a extensão da aplicação do Diagrama de 

Fontes para outras áreas depende do entendimento de tal conceito. A decomposição de uma 

operação utilizando o conceito de fonte/demanda pode ser observada na Figura 2-5. 

 

Figura 2-5 - Decomposição do processo utilizando conceito Source/Sink. Fonte: adaptado de Foo (2012) 

Como observado na Figura 2-5, uma operação de carga fixa pode ser dividida em duas 

partes: demanda (sink) e fonte (source) de água em WAPs, considerando que não haja interação 

entre a fonte e a demanda (Foo, 2009). Para uma operação de carga fixa, a entrada pode ser 

considerada nessa abordagem como uma demanda 𝑚, com uma concentração de entrada (𝐶𝑖𝑛,𝑚) 

que corresponde a máxima concentração limite (𝐶𝑘,𝑗
𝑚𝑎𝑥) da operação 𝑘 com uma dada vazão, 𝐹𝑚,; 

enquanto que a saída pode ser considerada como uma fonte 𝑛 com uma dada vazão, 𝐹𝑛, com o 

valor da concentração de saída (𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡) da operação 𝑘 correspondendo ao valor da concentração 

da fonte 𝑛 (𝐶𝑛 ).  

Nesse contexto, a demanda pode ser definida como uma corrente que vai para uma 

operação com um requisito específico de qualidade de água. Já a fonte, é uma corrente que deixa 

a operação transportando o contaminante com uma determinada concentração. Essa definição 

permite que processos possuindo múltiplas entradas e/ou saídas possam ser facilmente 

modelados como problemas de alocação de água. Fazendo analogia com uma rede de 
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conservação de recursos, pode-se afirmar o seguinte: para um dado processo onde um recurso se 

encontra em sua corrente de saída e precisa ser recuperado, a corrente de saída é denominada de 

fonte (source) do processo. Por outro lado, uma demanda (sink) do processo se refere a uma 

unidade onde o recurso é consumido (Foo, 2012). Uma superestrutura representando o esquema 

de reúso/reciclo utilizando o conceito Source/Sink, pode ser observada na Figura 2-6. 

 

Figura 2-6 - Representação por superestrutura para reúso/reciclo via source/sink. Fonte: adaptado de Foo 

(2009). 

A seguir é mostrado como um problema com operações de carga fixa pode ser modelado 

na ótica de um problema de operações com vazão fixa, via o conceito Source/Sink. Observe os 

dados para operações de carga fixa na Tabela 2-2. 

Tabela 2-2 - Dados limitantes para o exemplo de transformação de operações de vazão fixa na formulação 

Source/Sink. 

Operação, 

𝑘 

𝛥𝑚𝑘,𝑗 

(kg/h) 

𝐶𝑘,𝑗,𝑖𝑛 

(ppm) 

𝐶𝑘,𝑗,𝑜𝑢𝑡 

(ppm) 
𝐹𝑘 (t/h) 

1 1 0 100 10 

2 2,5 50 100 50 

3 30 50 800 40 

4 8 400 800 20 

Para converter um problema com operações de carga fixa para formulação de um 

problema de operações de vazão fixa, os dados de vazão e das concentrações de entrada e saída 

são utilizados para formar o respectivo par demanda/fonte (Sink/Source). Os dados da Tabela 
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2-2 representam os dados limites para operações de carga, na qual podem ser observadas as 

cargas a serem removidas em cada operação k (𝜟𝒎𝒌,𝒋). Para transformar esses dados limites das 

operações de carga fixa em uma operação equivalente de vazão fixa, as entradas e as saídas de 

cada operação devem ser tratadas individualmente, como observado na Figura 2-5, resultando 

na Tabela 2-3. 

Tabela 2-3 - Dados transformados em problemas de vazão fixa utilizando o conceito Source/Sink. 

Sink, 𝑚 𝐹𝑚 (t/h) 
𝐶𝑚 

(ppm) 
Source, 𝑛 𝐹𝑛 (t/h) 

𝐶𝑛 

(ppm) 

1 10 0 1 10 100 

2 50 50 2 50 100 

3 40 50 3 40 800 

4 20 400 4 20 800 

Observa-se que as vazões para as fontes e as demandas são iguais as vazões limites dos 

respectivos processos de carga fixa. O mesmo vale para as concentrações. É possível fazer o 

caminho inverso, transformar os dados limites de operações de vazão fixa em operações de carga 

fixa, com alguns ajustes para considerar a perda e/ou ganho de água. Isso será visto com mais 

detalhes no item a seguir. 

2.4. Operações Fictícias para Descrição de Problemas Envolvendo 

Perda e/ou Ganho de Água 

Como já comentado, o DFA foi desenvolvido para problemas com operações de carga 

fixa. Porém muitos processos industriais são tratados como operações de vazão fixa. Essa 

limitação pode ser superada com o emprego do conceito de operações fictícias (ou operações 

equivalentes) (Liu, Yuan e Luo, 2007; Zheng et al., 2006) que permite que operações de vazão 

fixa sejam tratadas como operações de carga fixa. Utilizando esse conceito é possível usar o DFA 

para lidar simultaneamente com os dois tipos de operações. 

Zheng et al. (2006) foram os primeiros a utilizarem o conceito de operações fictícias para 

lidar com problemas de perda ou ganho de água. Nos processos que apresentam perda ou ganho 

de água, os autores dividiram a operação em duas unidades. Nos processos que apresentam perda 

de água, a primeira unidade possui o valor de entrada constante e de igual valor à vazão de saída 

da operação original. Os valores das concentrações de entrada e de saída da nova operação são 

iguais aos valores limites da operação original. A segunda unidade, representando a perda de 

água, possui o valor de vazão igual ao valor referente à perda. O valor de sua concentração de 

entrada é igual ao valor da concentração de entrada da operação original, e o valor da 
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concentração de saída assume o máximo valor entre todas as operações, de modo a não permitir 

o seu reúso por outras operações. 

Nos processos que apresentam ganho de água, a primeira unidade fictícia possui o valor 

das vazões de entrada e de saída iguais ao valor da vazão de entrada da operação original. Os 

valores das concentrações de entrada e de saída da operação fictícia são iguais aos valores limites 

da operação original. A segunda operação fictícia, representando o ganho de água, possui o valor 

de vazão igual ao valor referente ao ganho, porém sua concentração de entrada é mantida a 0 

ppm para evitar o uso de outras operações e a concentração de saída será considerada a 

concentração máxima da operação. A água adicionada na segunda unidade da operação deve ser 

descontada da rede final.  

Liu, Yuan e Luo (2007) também usaram o conceito de operações fictícias para lidar com 

operações de vazão fixa, mas de forma diferente da adotada por Zheng et al. (2006) em relação 

aos valores utilizados para as concentrações das operações fictícias. A primeira unidade possui 

as mesmas características das mencionados por Zheng et al. (2006) para os casos de perda ou 

ganho de água. Na segunda unidade, os valores de vazão para a perda ou ganho de água são 

iguais a perda ou ao ganho de água correspondente, porém o valor da concentração de entrada é 

igual ao valor especificado da concentração de saída da operação original, com perda ou ganho 

de água. No que diz respeito à concentração de saída, o valor adotado assume o máximo valor 

entre todas as operações, de modo a não permitir o seu reúso por outras operações. 

Na extensão do DFA proposta nesta Tese, as operações de vazão fixa com perda de água 

são divididas em duas operações fictícias. A primeira operação apresenta uma vazão constante e 

de igual valor da saída da operação original, e as suas concentrações de entrada e de saída 

possuem valores iguais aos correspondentes na operação original. A segunda operação, que 

representa a perda de água, terá o valor da vazão igual a perda de água da operação modelada, a 

concentração de entrada é a mesma da operação original e a concentração de saída assume o 

valor máximo entre todos os valores da concentração das operações do sistema, de modo a não 

permitir o seu reúso por outras operações.  

Por outro lado, quando há ganho de água em uma operação, a operação original é 

representada por uma operação fictícia com uma vazão constante e de igual valor a vazão de 

entrada da operação original, com as concentrações de entrada e de saída possuindo os mesmos 

valores da operação original. Para representar o ganho de água na operação, uma nova fonte 

interna de água é disponibilizada. Essa nova fonte de água possui uma disponibilidade de vazão 

de água calculada pela Equação 2-5: 
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𝑓𝑎𝑣𝑎
𝑁𝑜𝑣𝑎,𝑘 =  𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡 − 𝑓𝑘,𝑖𝑛 

Equação 2-5 

Na qual: 𝑓𝑎𝑣𝑎
𝑁𝑜𝑣𝑎,𝑘

é a vazão disponível da nova fonte a partir da operação original 𝑘, 𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡 

e 𝑓𝑘,𝑖𝑛 são as vazões de saída e de entrada na operação original, respectivamente. A concentração 

desta nova fonte de água é igual à concentração de saída da operação original. 

O procedimento descrito anteriormente para adaptação das operações de vazão fixa ao 

contexto do DFA é resumido na Figura 2-7(a) para operações envolvendo ganho de água e na 

Figura 2-7(b) para perda de água. 

 

Figura 2-7 - Esquema ilustrativo da conversão de operações de vazão fixa em operações de carga fixa (a) 

operação com ganho de vazão (b) operação com perda de vazão 

A Tabela 2-4 apresenta um resumo do texto anterior descrevendo como as operações 

fictícias são tratadas por cada autor. 
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Tabela 2-4 - Resumo de como as operações fictícias são tratadas em diferentes trabalhos. 

Operação 

Fictícia 
Dados 

Zheng et al. 

(2006) 

Liu, Yuan e Luo 

(2007) 
DFA 

Perda de 

água 

1º 

Vazão 𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑘,𝑜𝑢𝑡 

Concentração 

de Entrada 
𝐶𝑘,𝑖𝑛 𝐶𝑘,𝑖𝑛 𝐶𝑘,𝑖𝑛 

Concentração 

de Saída 
𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 

2º 

Vazão 
Igual ao valor da 

perda de água 

Igual ao valor da 

perda de água 

Igual ao valor da 

perda de água 

Concentração 

de Entrada 
𝐶𝑘,𝑖𝑛 𝐶𝑘,𝑖𝑛 𝐶𝑘,𝑖𝑛 

Concentração 

de Saída 

Igual ao maior 

valor entre todas 

as operações 

Igual ao maior 

valor entre todas 

as operações 

Igual ao maior 

valor entre todas 

as operações 

Ganho 

de água 

1º 

Vazão 𝑓𝑘,𝑖𝑛 𝑓𝑘,𝑖𝑛 𝑓𝑘,𝑖𝑛 

Concentração 

de Entrada 
𝐶𝑘,𝑖𝑛 𝐶𝑘,𝑖𝑛 𝐶𝑘,𝑖𝑛 

Concentração 

de Saída 
𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 

2º 

Vazão 
Igual ao ganho de 

água 

Igual ao ganho 

de água 
- 

Concentração 

de Entrada 
0 ppm 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 - 

Concentração 

de Saída 
𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 

Igual ao maior 

valor entre todas 

as operações 

- 

Fonte 

interna 

Vazão - - 𝑓𝑎𝑣𝑎
𝑁𝑜𝑣𝑎,𝑘

 

Concentração - - 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 

Observa-se que as operações de vazão fixa com perda de água são tratadas de forma 

análoga por Zheng et al. (2006) e Liu, Yuan e Luo (2007) e no DFA, mas as operações com 

ganho de água são descritas de forma diferente no DFA, o que possibilita uma melhoria e 

simplificação nos cálculos da metodologia.  

Com base no que foi comentado até o momento, fica claro que os dados limites em WAPs 

são intercambiáveis entre problemas de vazão fixa e carga fixa. Assim, o DFA pode ser usado 

para localizar a vazão mínima de água e gerar a rede de água correspondente em qualquer 

problema, desde que os dados sejam convertidos corretamente. 
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2.5. Utilização do Conceito de Fonte/Demanda (Source/Sink) no 

DFA 

Na seção anterior foi demonstrado que é possível lidar com processos envolvendo perda 

e/ou ganho de água na estrutura do DFA através do uso de operações fictícias para adaptar ao 

formalismo de carga constante as operações de vazão constante. Todavia, observa-se na prática 

uma grande quantidade de dados envolvendo ambos os tipos de operações sendo descritos como 

fontes e demandas (Source/Sink). Ocorre que, muitas vezes, não é possível transformar os dados 

na forma fontes/demandas para o formalismo de operações. Assim, decidiu-se também trabalhar 

na adaptação do algoritmo DFA para lidar com a descrição fonte/demanda. 

Na realidade, são necessárias pequenas adaptações para empregar o algoritmo DFA em 

processos representados por fontes e demandas. As fontes em suas respectivas concentrações 

atuam como fontes internas, o que garante o seu uso somente a partir do respectivo intervalo. 

Tal procedimento é similar ao já adotado pelo algoritmo DFA ao lidar com problemas de 

múltiplas fontes de água.  

No DFA padrão, as operações são representadas no diagrama por uma linha que liga suas 

respectivas concentrações inicial e final da operação. No caso das demandas, elas serão 

representadas por uma linha no diagrama que vai do valor de concentração da demanda em 

questão (concentração inicial) até o máximo valor de concentração entre todas as fontes e 

demandas do sistema, isto é, o último intervalo de concentração. Isso na realidade permite que 

todas as demandas possam alcançar o seu valor de vazão limite. Aqui é importante destacar uma 

regra que vale para o último intervalo analisado: 

(I). Se uma dada demanda 𝑡 no último intervalo de concentração não tiver alcançado 

o seu valor de vazão limite, deve-se utilizar a fonte de água mais próxima com o 

maior valor de concentração para permitir que a vazão da demanda 𝑡 alcance o 

seu valor limite. 

Portanto, verifica-se a necessidade de pequenos ajustes para possibilitar que o algoritmo 

DFA lide com problemas utilizando o conceito Source/Sink. Essa nova adaptação ficará mais 

clara na apresentação do Estudo de Caso 4, que representa um processo descrito na forma de 

fontes e demandas. 
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2.6. DFA Original e a Proposta para Lidar com Perda e/ou Ganho 

de água 

Algumas adaptações são aqui propostas para o DFA para lidar com problemas 

envolvendo perda e/ou ganho de água. Para demonstrar sua originalidade, é realizada uma breve 

análise de todas as propostas, feitas até o momento, de como abordar perda e/ou ganho de água 

utilizando o DFA. Na seção 2.7, um problema da literatura será usado para demonstrar o passo 

a passo da extensão aqui proposta para o DFA lidar com as operações fictícias.  

2.6.1. Perda de água 

Gomes (2002) tratou de perda de água nas operações do sistema, sugerindo a criação de 

uma nova operação para representar essa perda. Nesse caso, a operação original se mantém com 

os mesmos dados de vazão e concentração. Já a operação que representa a perda, possuía como 

valor da vazão o valor da perda, e sua concentração tenha valor igual ao da concentração na qual 

ocorre a perda.  

O algoritmo do DFA era aplicado em todas as operações, exceto na que representa a perda 

que era tratada ao final do procedimento. Após realizado o DFA, avaliava-se o requerimento da 

operação representativa da perda, ou seja, fazia-se um levantamento de todas as correntes que 

estavam disponíveis no diagrama, em termos de vazão e concentração. De posse desses dados, 

buscava-se encontrar a melhor solução de utilização das correntes disponíveis para atender à 

exigência da operação de perda, em termos de vazão e concentração. Para isso, realizava-se um 

balanço global e por componentes na operação de perda, de modo que se encontrasse a solução 

que utilizasse a menor vazão da fonte externa mais pura. 

Santos (2007) também considerou que as perdas deviam ser consideradas como 

operações no DFA (operação de perda), representadas normalmente com os valores da vazão e 

da concentração de entrada iguais aos da operação original. Em relação à concentração de saída, 

Santos (2007) indicou que o valor deveria ser utilizado um alto valor para inviabilizar o reúso da 

operação de perda. No sentido de sistematizar o procedimento, ele adotou como valor para a 

concentração de saída o dobro do valor máximo de concentração de saída das demais operações 

do problema. Dessa forma, com a operação de perda caracterizada (vazão, concentrações de 

entrada e saída), bastava seguir o algoritmo do DFA normalmente. Assim, houve um avanço em 

relação a forma como Gomes (2002) tratava esse caso, pois passou a não ser mais necessária a 

realização de um passo extra para obtenção das metas e da rede final no DFA. 
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Mirre (2007) tratou as operações com perdas através de sua subdivisão em duas novas 

operações: uma operação apresentando vazão fixa igual à da corrente de saída e as concentrações 

de entrada e de saída da operação original, e a outra operação representando a perda, com o valor 

da vazão igual ao da perda e com concentração de entrada igual à da operação original. Essa 

operação foi considerada como uma demanda e por isso não havia necessidade de utilizar um 

valor de concentração de saída na sua definição. Todavia, como o autor fez uso do MINEA 

(Santos, 2007), ficou subentendido que o valor da concentração de saída nesta operação de perda 

era o dobro do maior valor de concentração entre as operações do sistema. 

Marques (2008) e Scarlati (2013) ao tratarem operações com perda de água aplicaram a 

subdivisão da operação original em duas, uma com vazão igual à da saída da operação original 

e a outra representando a parcela da perda. O método de resolução adotado para este tipo de 

problema foi o mesmo adotado por Gomes (2002). 

O modo de lidar com perdas de água em operações utilizando o DFA se resume 

basicamente nas opções descritas por Santos (2007) e Gomes (2002). O procedimento aqui 

proposto para tratar operações com perdas é uma mescla dos métodos de Santos (2007) e Gomes 

(2002). A operação original é descrita por duas operações, uma chamada de original e outra 

tratada como fictícia, e a concentração de saída da operação fictícia é considerada igual ao valor 

máximo das concentrações do sistema. 

2.6.2. Ganho de Água 

Santos (2007), ao desenvolver o software MINEA incluiu a opção de ganho de água. A 

estrutura do MINEA trata perda e ganho de água, a princípio, da mesma forma, alterando 

somente o sinal do valor utilizado para perda (positivo) e/ou ganho (negativo). Diante disso, 

pode-se levar a conclusão de que é criada mais uma unidade para representar o ganho de vazão, 

contudo não ficaram especificados quais seriam os valores utilizados de concentração. Tudo 

indica que Santos (2007) seguiu a linha de Zheng et al. (2006) na criação de operações fictícias, 

com concentração de entrada igual a 0 ppm e a concentração de saída igual à da operação que 

apresenta o ganho de vazão. 

Marques (2008), ao tratar do ganho de água em operações, também as subdividiu em 

duas, a primeira com vazão constante e igual ao valor da vazão de entrada da operação original, 

e a segunda com o ganho de vazão. A operação que representa o ganho de água possui 

concentração de entrada igual ao da operação original e o valor da concentração de saída não é 

especificado. No DFA reportado pela autora, as operações de ganho de água são demonstradas 

como fontes internas com valor de concentração igual à concentração de entrada da operação 
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original e, quando a rede final é construída, uma corrente com a vazão do ganho de água com a 

mesma concentração de entrada da operação original é adicionada à operação que sofreu a 

divisão. Assim, não há a possibilidade de utilização desta fonte interna (ganho de água) em outras 

operações, o que pode acarretar em uma solução não ótima, levando a um aumento do consumo 

de água externa.  

Scarlati (2013) tratou as perdas e os ganhos de água em operações da mesma forma que 

Gomes (2002) e Marques (2008), respectivamente. O DFA resolvido dessa forma leva ao não 

atendimento de sua simplicidade e rapidez, sendo necessário a realização de mais uma etapa 

envolvendo novos cálculos para a obtenção da meta e da rede final. É importante mencionar que 

nos trabalhos de Gomes (2002), Gomes, Queiroz e Pessoa (2007) e Gomes et al. (2013) não são 

abordadas operações com ganho de água. 

2.7. Extensão do algoritmo DFA para problemas de um 

contaminante com operações de vazão fixa. 

O novo algoritmo do DFA para processos com um contaminante pode ser dividido em 

quatro passos principais, a saber: 

1. Definição, quando necessário, de operações fictícias para representar o ganho ou a 

perda de água. 

2. Geração da estrutura do DFA incluindo todas as operações fictícias e as novas fontes 

internas. 

3. Aplicação do algoritmo DFA originalmente proposto para problemas de carga fixa. 

4. Esboço da rede e sua Evolução. Este passo serve para avaliar se todas as operações 

de vazão fixa encontraram a sua vazão limite. Se violações são encontradas, então a 

rede é evoluída para uma viável. 

Uma ilustração desses passos é apresentada a seguir utilizando um processo descrito na 

literatura. Para mais detalhes do procedimento DFA original é sugerida a leitura dos trabalhos 

de Gomes (2002), Gomes, Queiroz e Pessoa (2007) e Gomes et al. (2013). 

O processo aqui usado foi apresentado por Wang e Smith (1995) e representa a produção 

de uma especialidade química. Ele forma um sistema híbrido, com duas operações de carga fixa 

(hidrociclone e sistema de vapor) e três operações de vazão fixa (reator, filtração e sistema de 

resfriamento). O reator e o sistema de resfriamento apresentam perda de água; enquanto que a 

operação de filtração apresenta ganho de água. Os dados limites originais são apresentados na 

Tabela 2-5. Apenas um contaminante é considerado no processo e a fonte de água externa 

disponível possui uma concentração de 0 ppm. 
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Tabela 2-5 - Dados limites originais. Fonte: Wang e Smith (1995) 

Nº da 

operação (𝑘) 
𝐶𝑘,𝑖𝑛 (

𝑚𝑔

𝐿
) 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) 

Perda de 

água (
𝑡

ℎ
) 

Ganho de 

água (
𝑡

ℎ
) 

Operação 

1 100 1000 80 60 * Reator 

2 200 700 50 * * Hidrociclone 

3 0 100 10 * 30 Filtração 

4 0 10 10 * * Sistema de vapor 

5 10 100 15 10 * Sistema de resfriamento 

Passo 1 – Aplicar o conceito de operações fictícias 

O sistema possui duas operações com perda de água (operações 1 e 5) e uma operação 

com ganho de água (operação 3). Então, as operações 1 e 3 serão divididas em duas operações 

fictícias cada, gerando as novas operações identificadas como: 1, 1.1, 5 e 5.1. As operações 1.1 

e 5.1 representam a perda de água na respectiva operação original.  

Como mencionado anteriormente, as novas operações (1.1 e 5.1) possuem as 

concentrações de entrada iguais às concentrações de entrada das respectivas operações originais 

e as concentrações de saída igual à concentração máxima do sistema. A operação 3 será dividida 

em uma operação fictícia (3) e uma nova fonte interna de água (F3.1). A nova operação fictícia 

(3) terá os valores das concentrações de entrada e de saída iguais ao da operação original; o valor 

de vazão dessa nova operação será igual ao valor de vazão de entrada da operação original. A 

nova fonte interna (F3.1) terá o valor de vazão dada pela Equação 2-5 e o valor de concentração 

será igual à concentração de saída da operação original.  

Passo 2 – Geração do DFA 

Seguindo o método do DFA, as operações devem ser arranjadas em ordem crescente das 

concentrações de entrada, o que facilita averiguar as possibilidades de reúso entre as operações. 

Se mais de uma operação possuir o mesmo valor para a concentração de entrada, a ordem das 

operações no diagrama será definida pela concentração de saída, organizada dos valores mais 

baixos para os mais altos. Se mais de uma operação tiver os mesmos valores para as 

concentrações de entrada e saída, essas operações devem ser alocadas no diagrama em ordem 

crescente de vazão. Outro ponto importante é manter sempre as operações fictícias 

correspondentes próximas, pois isto possibilita que as operações sejam atendidas por uma mesma 

fonte e, ao se agruparem para formar a operação original, a rede final possua um número de 

conexões reduzido. 
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A Tabela 2-6 mostra os dados limites rearranjados do processo com as operações fictícias. 

O algoritmo DFA é aplicado nesses dados e as operações devem ser inseridas no diagrama 

seguindo sua posição relativa nesta tabela. 

Tabela 2-6 - Dados operacionais limites rearranjados considerando a perda e o ganho de água 

Nº da operação (𝑘) 𝐶𝑘,𝑖𝑛 (
𝑚𝑔

𝐿
) 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) Operação 

4 0 10 10 Sistema de Vapor 

3 0 100 10 Filtração 

5 10 100 5 Sistema de resfriamento 

5.1 10 1000 10 Sistema de resfriamento 

1 100 1000 20 Reator 

1.1 100 1000 60 Reator 

2 200 700 50 Hidrociclone 

Fontes de água 𝐶𝑘,𝑖𝑛 (
𝑚𝑔

𝐿
) Disponível (

𝑡

ℎ
) 

Fonte Externa - FE 0 * 

Fonte Interna - 3.1 100 30 

A seguir, os intervalos de concentração são definidos pelos valores das concentrações de 

entrada e de saída de todas as operações e pelas concentrações das fontes externas disponíveis. 

No diagrama, representado pela Figura 2-8, cada operação é representada por linhas, desde a sua 

respectiva concentração de entrada até a concentração de saída. As operações são inseridas 

seguindo a ordem definida na Tabela 2-6 e as respectivas vazões limites (𝑓𝑘) são alocadas na 

coluna do lado esquerdo do diagrama. A quantidade de massa transferida por cada operação, em 

cada intervalo, é calculada utilizando a Equação 2-6.  

𝛥𝑚𝑘,𝑖 = 𝐹𝑘
𝑙𝑖𝑚 (𝐶𝑓,𝑖 − 𝐶𝑖,𝑖) Equação 2-6 

em que: 𝛥𝑚𝑘,𝑖 é a quantidade de contaminante transferido na operação k no intervalo i; 𝐹𝑘
𝑙𝑖𝑚 é a 

vazão limite da operação k; 𝐶𝑓,𝑖 é o limite superior de concentração do intervalo i e 𝐶𝑖,𝑖  é o limite 

inferior de concentração do mesmo intervalo i; 𝑘 = 1, … . , 𝑁𝑜𝑝 e 𝑖 = 1, … . , 𝑁𝑖𝑛𝑡; com 𝑁𝑜𝑝 sendo 

o número de operações presentes na Tabela 2-6 e 𝑁𝑖𝑛𝑡 o número de intervalos de concentração 

no DFA. Todos os valores de 𝛥𝑚𝑘,𝑖 são escritos no DFA entre parênteses sobre a respectiva linha 

da operação. As operações fictícias que representam as perdas na Figura 2-8 estão em vermelho 

e a fonte ligada ao ganho de água está em verde.  
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Figura 2-8 - DFA inicial para os dados da Tabela 2-6- exemplo ilustrativo. 

Passo 3 – Síntese baseada no algoritmo original do DFA 

Neste passo, a síntese da rede de água é obtida aplicando as três regras descritas em 

Gomes, Queiroz e Pessoa (2007). Utilizando essas regras em cada intervalo, é possível calcular 

o consumo mínimo de água primária (fonte externa) em cada um deles. Em alguns intervalos, é 

possível selecionar mais de uma fonte interna e, dependendo da fonte escolhida, diferentes 

estruturas de redes de água podem ser obtidas. Nota-se que essa é uma característica do DFA 

que permite a análise simultânea de diferentes possíveis redes para o sistema. Essa característica 

é observada na análise do terceiro intervalo (i = 3).  

Após aplicar as regras do algorítmo nos intervalos 1 e 2 (Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007), 

no terceiro intervalo de concentração estão disponíveis 5 t/h a 10 ppm (vindas da operação 4), 

10 t/h a 100 ppm (da operação 3), 5 t/h a 100 ppm (da operação 5), 30 t/h a 100 ppm da fonte 

interna F3.1 e também água da fonte externa disponível a 0 ppm. As operações 1, 1.1 e 5.1 estão 

presentes neste intervalo. Essas operações necessitam de 𝑓1 = 20 t/h, 𝑓1.1= 60 t/h, 𝑓5.1= 0,5 t/h, 

respectivamente, a 100 ppm. De acordo com as regras do DFA, as fontes internas devem ser 

utilizadas antes das fontes externas (0 ppm) e por isso há quatro fontes para serem utilizadas em 

três possíveis operações. Nota-se que esse conjunto de três operações, na verdade se restringe a 

duas (1 e 5), já que a operação 1 é representada pela operação remanescente e pela de perda. 

F3.1

30 t/h

Concentração (ppm) 0 10 100 200 700 1000

Vazão limite (t/h)

10 4 (0,1)

10 3 (0,1) (0,9)

5 5 (0,45)

10 5.1 (0,90) (1) (5) (3)

20 1 (2) (10) (6)

60 1.1 (6) (30) (18)

50 2 (25)

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
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Sobre a determinação de qual fonte utilizar em qual operação, esta escolha em sistemas 

reais pode ser orientada por restrições do processo, tais como: distância entre operações, 

impossibilidade de utilização de algum efluente numa operação específica e assim por diante.  

Quando não há nenhuma informação sobre restrições no processo, a opção de escolha é 

livre, ou seja, as fontes internas disponíveis podem ser usadas em qualquer uma das três 

operações. Aqui é importante a utilização de uma nova regra heurística envolvendo operações 

de vazão fixa e carga fixa: 

(II). Deve ser privilegiada a troca de efluentes entre as operações fictícias A e B 

formadas a partir de uma operação original k, tanto para as operações de vazão 

fixa quanto para as operações de carga fixa com restrição de vazão, perda e/ou 

ganho de água. 

Esta regra heurística não deve ser utilizada naquelas operações em que possa ocasionar 

problemas devido ao acúmulo de certos contaminantes específicos. Ela se resume em fazer o uso 

de reciclo local ao privilegiar a troca de efluentes entre um par de operações fictícias (A e B) 

originadas de uma mesma operação original (k). O uso de reciclo local entre as operações 

fictícias ao gerar o DFA deve ser privilegiado, pois essa é uma das formas de manter a restrição 

de vazão sem aumentar o consumo da fonte externa de água (Wang e Smith, 1995). 

O algoritmo para máximo reúso fornece uma análise da vazão consumida em cada 

intervalo de concentração, desde as concentrações mais baixas até as mais altas. O resultado da 

aplicação do algoritmo do DFA em todos os intervalos pode ser observado na Figura 2-9. 
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Figura 2-9 - DFA final para o exemplo ilustrativo. 

Notar que na estrutura apresentada no terceiro intervalo antes comentado foi selecionado 

o uso da fonte F3.1 nas operações 1 e 1.1 e evitado o reúso entre as operações 5 e 5.1. Os símbolos 

na Figura 2-9 indicam o respectivo reúso entre as operações. Por exemplo, o triângulo vermelho 

indica que o efluente da operação 3 é reusado nas operações 5.1 e 1, e o quadrado roxo indica o 

reúso do efluente da operação 5 na operação 1. 

O consumo mínimo de água externa correspondente a 90,64 t/h (0 ppm) e a concentração 

do ponto de pinch é de 700 ppm. O ponto de pinch é localizado da seguinte forma: na parte 

inferior do DFA (Figura 2-9) há uma linha que mostra o consumo total de água no respectivo 

intervalo de concentração. O intervalo em que a primeira diminuição da vazão é observada (700 

ppm) corresponde ao ponto de pinch do processo (Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007). Além disso, 

é interessante notar que há uma coincidência entre a concentração do pinch e a concentração 

mais alta do último intervalo onde a água externa é utilizada no DFA. 

Passo 4 – Esboço da rede e sua Evolução 

Realizando uma comparação entre os valores de concentração e vazão na Figura 2-9 com 

os respectivos valores limites da Tabela 2-6, nota-se que há apenas uma violação no hidrociclone, 

F3.1

30 t/h

Concentração (ppm) 0 10 100 200 700 1000

Vazão limite (t/h)

10 4 (0,1)

10

10

10 3 (0,1) (0,9)

10

5 5 (0,5)

5

9,5 10 10

10 5.1 (0,9) (1,0) (5,0) (3,0)

5

4,5

0,5

20 20

20 1 (2) (10) (6)

9,5

5

F3.1 5,5

42,25 54,93

60 1.1 (6) (30) (18)

F3.1 24,5

17,75

12,68

* 5,07

50 2 (25) *

35,71

90,64 90,64 120,64 120,64 90,00

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
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que deve ser avaliada como uma operação de carga fixa com restrição de vazão. Lembre-se que 

a vazão de alimentação é um fator importante na operação dos hidrociclones, guardando estreita 

dependência com a eficiência de separação das partículas. É importante destacar que em 

processos com um contaminante o algoritmo DFA não conduz a violações de concentração, mas 

podem ocorrer violações de vazão nas operações de vazão fixa ou nas de carga fixa com restrição 

de vazão. 

As violações de vazão são removidas utilizando reciclo locais, como proposto por Wang 

e Smith (1995), que utilizam essa ideia para atingir a restrição imposta pelas operações de vazão 

fixa. Após a inserção desses reciclos, balanços de massa são empregados para calcular as novas 

concentrações de entrada e saída nas operações em que o reciclo é utilizado e a jusante delas. 

Todas as violações restantes podem então ser eliminadas ajustando o consumo de água externo 

ou redirecionando as saídas de algumas divisões, que estão a montante da operação onde a 

violação é observada. 

Todavia, como o hidrociclone é um equipamento de separação, não faz sentido utilizar o 

reciclo local neste equipamento, uma vez que seria adicionada uma corrente já concentrada em 

sua alimentação. Dessa forma, deve-se avaliar a disponibilidade das correntes das demais 

operações para atingir a restrição de vazão do hidrociclone. Diante disso, é importante lembrar 

que se deve ter o pleno conhecimento de todas as operações envolvidas e das suas características 

para saber se é possível permitir o uso de reciclo local. 

Em operações de carga fixa surge uma oportunidade para reduzir o consumo de água no 

passo evolutivo quando alguma operação recebe água primária. Isto acontece porque estas 

operações podem apresentar um menor consumo de água primária. Essa operação pode ser 

tratada como uma operação independente, seu consumo de água primária é recalculado e o reúso 

da corrente de saída é reconsiderado. Depois disso, caso alguma violação permaneça, o 

procedimento de eliminação é repetido até que todas elas sejam removidas. 

A Figura 2-10 mostra um esboço da estrutura correspondente ao DFA da Figura 2-9 com 

o atendimento da restrição de vazão do hidrociclone aumentando o consumo de água externa 

(4,29 t/h a 0 ppm) e utilizando parte do efluente da operação 1 (10 t/h a 1000 ppm) para satisfazer 

a restrição de vazão. No presente exemplo, não foi empregado um reciclo local no hidrociclone 

para atingir a exigência de vazão sem violar as concentrações máximas de entrada. Entretanto, 

isso acarretou em uma penalidade no consumo de água externa. Como não há necessidade para 

outros ajustes e não há violações, a rede de água da Figura 2-10 representa o resultado final do 

DFA. 
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Figura 2-10 - Rede de água para o máximo reúso obtida a partir do DFA da Figura 2-9 - solução usual. 

Se o reciclo local ao redor do hidrociclone for permitido, será necessário um reciclo local 

de 14,30 t/h (700 ppm) para satisfazer a restrição de vazão, conforme observado na Figura 2-11. 

O reciclo local permite atingir a exigência de vazão sem violar as concentrações máximas de 

entrada e, por conseguinte, não há necessidade para os outros ajustes. 
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M
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Figura 2-11 - Rede de água para o máximo reúso obtida a partir do DFA da Figura 2-9 - solução não usual. 

A Tabela 2-7 compara os resultados obtidos com o método DFA para o consumo mínimo 

de água externa considerando ou não o reciclo local no hidrociclone com resultados de outros 

autores utilizando diferentes metodologias. Observa-se que os resultados são similares, 

mostrando a eficiência da extensão do algoritmo DFA aqui proposta. 

Tabela 2-7 - Comparação de desempenho entre a extensão do DFA e outros métodos. 

Referência 
Consumo de água externa 

(
𝑡

ℎ
) 

Método 

Extensão do DFA sem reciclo local no 

hidrociclone 
94,928 Algorítmico 

Extensão do DFA com reciclo local no 

hidrociclone 
90,64 Algorítmico 

Deng et al. (2011) 90,65 Gráfico (PGA) 

Jeżowski et al. (2003) 90,69 Prog. matemática 

Mann e Liu(1999) 90,64 Gráfico 

Sorin e Bédard (1999) 90,70 Algorítmico 

Wang e Smith (1995) 90,70 Gráfico 

Analisando as estruturas das redes de água obtidas por outros autores (Sorin e Bédard, 

1999; Mann e Liu, 1999; Jeżowski et al., 2003; Deng et al., 2011) com a estrutura reportada na 

Figura 2-11, algumas diferenças podem ser observadas: 1) a vazão do reciclo local do 

hidrociclone possui a mesma vazão nos sistemas propostos por Mann e Liu (1999) e Wang e 

Smith (1995) e valores um pouco maiores nas redes de Deng et al. (2011) e Jeżowski et al. 
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(2003); 2) as correntes que são utilizadas no reator vêm de diferentes operações. Em relação a 

Figura 2-10, observa-se que não foi permitido o reciclo local ao redor do hidrociclone. Note que 

os resultados obtidos por diferentes autores consideraram a possibilidade de reciclo local ao redor 

do hidrociclone. Essa seria uma solução não usual, pois consideraria utilizar uma corrente que já 

foi separada. Contudo, para efeito comparativo com os outros resultados será considerada a 

solução usual e não usual. A solução que não permite o reciclo local ao redor do hidrociclone 

gerou uma penalidade de 4,28 t/h no consumo de água externa. 

De acordo com Deng et al. (2011), não é aconselhável reutilizar diretamente o blowdown 

do sistema de resfriamento para o reator, uma vez que as correntes podem estar contaminadas 

com produtos químicos do tratamento da água da torre de resfriamento e o reator poderia estar 

sensível à contaminação. Esse reúso direto está presente nas estruturas de Mann e Liu (1999) e 

Wang e Smith (1995) e também na estrutura obtida com o DFA (Figura 2-10 e Figura 2-11). No 

entanto, é importante notar aqui que uma estrutura sem reúso direto ou indireto do blowdown do 

sistema de resfriamento para o reator pode ser facilmente obtido com o DFA, levando-se em 

consideração essa restrição ao longo do respectivo algoritmo.  

Na Figura 2-12, uma outra estrutura obtida pelo DFA é mostrada e nela não há reúso 

entre as operações 5 e 1 (reúso indireto) e também não há vazões inferiores a 1 t/h (outra possível 

restrição). Já para a Figura 2-13, foi obtida uma estrutura similar à da Figura 2-12, diferindo na 

utilização de parte do efluente do reator (9,5 t/h) no hidrociclone. A penalidade introduzida por 

estas restrições em relação ao resultado da Figura 2-10 e Figura 2-11 foi o aumento de 1,57 t/h 

e de 1,79 t/h no consumo da água externa para as redes obtidas na Figura 2-12 e Figura 2-13, 

respectivamente. Nota-se, porém que este valores são menores do que a penalidade de 5 t/h citada 

por Deng et al. (2011) para atingir a restrição do reúso em sua rede final que possui o reúso 

indireto do blowdown do sistema de resfriamento para o reator (através do hidrociclone). Além 

disso, a diferença entre o consumo total de água externa entre a solução usual e não usual é de 

aproximadamente 4,1 t/h. Nenhum dos autores se atentaram para o fato do reúso direto ou 

indireto do blowdown do sistema de resfriamento para o reator e na utilização do reciclo local 

no hidrociclone. 
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Figura 2-12 - Rede de água para o máximo reúso final com a restrição de reuso entre blowdown e reator - solução 

usual. 
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Figura 2-13 - Rede de água para o máximo reúso final com a restrição de reuso entre blowdown e reator - 

solução não usual. 

Resumo do algoritmo proposto:  

O algoritmo do DFA estendido para processos com um contaminante híbridos, ou seja, 

com operações de carga fixa e/ou operações de vazão fixa está resumido na Figura 2-14. 
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Figura 2-14 - Extensão do algoritmo DFA – Um contaminante. 

2.8. Estudos de Caso 

Os estudos de caso visam cobrir a aplicação da extensão do DFA utilizando o conceito 

de operações fictícias para problemas de vazão fixa ou de carga fixa com perda e/ou ganho de 

água, bem como para processos descritos através de fontes e demandas. Os sistemas analisados 

consideram apenas um contaminante. Para tal, um conjunto de cinco estudos de casos cobrindo 

diferentes aplicações industriais são apresentados para demonstrar a extensão proposta. 
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2.8.1. Estudo de Caso 1 

O primeiro estudo de caso se refere a um caso industrial representado pelo sistema de 

água de uma planta de alumínio (Deng e Feng, 2009), que é uma grande consumidora de água. 

O processo tem sete operações que utilizam água, com todas apresentando perda de água. Este é 

um sistema híbrido com operações de carga fixa e vazão fixa, com operações de resfriamento e 

de lavagem.  

De acordo com Deng e Feng (2009), a planta de alumínio consome 710 t/h de água, 

descarta 445 t/h de efluentes e perde 265 t/h de água ao longo do processo. As operações de 

vazão fixa são a P1 (refrigeração da bomba de matéria-prima), a P3 (resfriamento do 

equipamento de sinterização), a P5 (resfriamento da bomba de vácuo), a P6 (resfriamento do 

equipamento de calcinação) e a P7 (sistema de recirculação de água); e operações de carga fixa 

são a P2 (purga para saída do queimador de cal) e a P4 (lavagem de lama vermelha). Os dados 

operacionais estão apresentados na Tabela 2-8, com as correspondentes perdas de água e 

concentrações limites de entrada e de saída. É considerada a disponibilidade de uma fonte de 

água externa a 0 ppm. 

Tabela 2-8 - Dados operacionais limites – Estudo de Caso 1. 

Nº da 

operação 

(𝑘) 

𝐶𝑘,𝑖𝑛 

(
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 

(
𝑚𝑔

𝐿
) 

Vazão 

(
𝑡

ℎ
) 

Perda de 

água (
𝑡

ℎ
) 

Processo Original 

1 20 60 40 10 Refrigeração da bomba de matéria-prima 

2 60 100 30 5 Purga para saída do queimador de cal 

3 20 80 200 50 Resfriamento do equipamento de sinterização 

4 100 200 160 80 Lavagem de lama vermelha 

5 20 60 60 20 Resfriamento da bomba de vácuo 

6 20 80 150 30 Resfriamento do equipamento de calcinação 

7 80 200 70 70 Sistema de recirculação de água 

Ao iniciar o algoritmo DFA (Figura 2-14) é necessário criar operações fictícias para todas 

as operações reportadas. A Tabela 2-9 apresenta a adição das operações fictícias. As operações 

estão ordenadas na ordem que devem ser dispostas no DFA. 
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Tabela 2-9 - Dados operacionais limites rearranjados - Estudo de Caso 1. 

Nº da 

operação (𝑘) 
𝐶𝑘,𝑖𝑛 (

𝑚𝑔

𝐿
) 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) Processo Original 

1 20 60 30 Refrigeração da bomba de matéria-prima 

1.1 20 200 10 Refrigeração da bomba de matéria-prima 

5 20 60 40 Resfriamento da bomba de vácuo 

5.1 20 200 20 Resfriamento da bomba de vácuo 

6 20 80 120 Resfriamento do equipamento de calcinação 

6.1 20 200 30 Resfriamento do equipamento de calcinação 

3 20 80 150 Resfriamento do equipamento de sinterização 

3.1 20 200 50 Resfriamento do equipamento de sinterização 

2 60 100 25 Purga para saída do queimador de cal 

2.1 60 200 5 Purga para saída do queimador de cal 

7 80 200 70 Sistema de recirculação de água 

4 100 200 80 Lavagem de lama vermelha 

4.1 100 200 80 Lavagem de lama vermelha 

Com base nos dados operacionais limitantes da Tabela 2-9, os Passos 2 e 3 são realizados 

para a obtenção do DFA, que está apresentado na Figura 2-15, com a estrutura da rede de água 

correspondente na Figura 2-16. É importante notar que a água empregada na operação 7 não 

pode ser utilizada em outras operações, porque toda a água que entra nesta operação é perdida. 

Nota-se também que o pinch de concentração deste processo corresponde a 80 ppm. 
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Figura 2-15 - DFA final - Estudo de Caso 1. 

Concentração (ppm) 0 20 60 80 100 200

Vazão limite (t/h)

30 1 (1,2)

20 20

6,67 10,00 10,00

10 1.1 (0,4) (0,2) (0,2) (1,0)

7 6,67

3,33

40 5 (1,6)

27 26,67

13,33 20,00 20,00

20 5.1 (0,8) (0,4) (0,4) (2,0)

13 13,33

6,67

80,00

120 6 (4,8) (2,4) *

80 80,00

20,00

16,67

1 1 0,83

20,00 22,50 30,00

30 6.1 (1,2) (0,6) (0,6) (3,0)

20 20,00

3 3 2,50

* 7,50

100,00

150 3 (6,0) (3,0)

100 100,00

13 13 12,50

33,33 37,50 50,00

50 3.1 (2,0) (1,0) (1,0) (5,0)

33 33,33

4 4 4,17

12,50

6,25

25 2 (0,5) (0,5)

6 6 6,25

18,75

1,25 5,00

5 2.1 (0,1) (0,1) (0,5)

1 1 1,25

3,75

70,00

70 7 (1,4) (7,0)

70,00

80 4 (8,0)

25,00

8 7,50

* 38,33 38,33

80 4.1 (8,0)

* 66,67 66,67

0 0 0 0

327,50 327,50 327,50 322,50 322,50

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
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Figura 2-16 - Rede de água para máximo reúso - Estudo de Caso 1. 

Passando ao passo 4, verifica-se que não há qualquer violação de concentração e de vazão 

de água na rede de água da Figura 2-16 tendo como base os respectivos valores limites da Tabela 

2-8. Vale salientar que os reciclos locais foram adicionados nas operações 1, 3, 4, 5 e 6, de modo 

a possibilitar que fossem alcançados os respectivos valores limites de vazão, sem afetar o valor 

de concentração de entrada das operações.  

Percebe-se que a corrente da operação 6 que vai para a Estação de Tratamento de 

Despejos Industriais (ETDI) pode ser suprimida e seu valor é agregado a corrente que vai para 

operação 4, de forma a elimina-la. Tal eliminação leva a uma alteração no valor do reciclo local 

da operação 4, que é alterado de 22,5 t/h para 17,5 t/h. Esta mudança é observada na Figura 2-17, 

que apresenta a rede de água evoluída para esse sistema. 
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Figura 2-17 - Rede de água final obtida após evolução da rede - Estudo de Caso 1. 

A rede obtida na Figura 2-17 apresenta um consumo de água externa de 327,5 t / h e um 

descarte de efluentes igual a 62,5 t/h a 200 ppm, o que representa uma redução de 53,87% e 

85,95% no consumo de água externa e descarte de efluentes, respectivamente. O consumo de 

água externo obtido neste trabalho foi o mesmo reportado por Deng e Feng (2009) ao aplicar o 

método CTA para obter o consumo mínimo de água e o método NNA para sintetizar a rede de 

água para máximo reúso.  

É importante mencionar que o DFA da Figura 2-15 poderia ser gerado considerando que 

na operação 4.1, por representar uma perda, fosse utilizado todo efluente restante proveniente da 

operação 6 (71,67 t/h) ao invés de 66,67 t/h, e poderia ser adicionado água de uma fonte externa 

ou utilizar o reciclo local para completar o valor restante necessário da operação 4. A primeira 

opção, utilização de uma fonte externa, levaria a um aumento no consumo da água e a uma 

diminuição da concentração de entrada (82,1 ppm) da operação 4. Todavia, como a operação 4 

se refere a uma operação de carga fixa, no passo evolutivo é possível reduzir o consumo extra 

de água sem violar a concentração de entrada através da eliminação da corrente da fonte externa 

(8,33 t/h) e do aumento do reciclo local (de 4,17 t/h para 12,5 t/h). 

Verifica-se que mesmo havendo a preocupação por parte do projetista em considerar a 

restrição no DFA, o consumo extra de água será eliminado no passo evolutivo. Isto pode ser 

citado como uma das vantagens do novo algoritmo.  
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2.8.2. Estudo de Caso 2 

O Estudo de Caso 2 adiciona a presença de um processo de regeneração operando como 

um tratamento centralizado utilizando os dados do Estudo de Caso 1. Esta configuração do 

processo foi utilizada por Deng e Feng (2009) e Shenoy (2012) na análise de sistemas com Zero 

Descarte de Água (ZDA) e é utilizada para apresentar uma discussão inicial de como a presença 

de processos de regeneração podem ser introduzidos no algoritmo DFA. 

De acordo com Wang e Smith (1994), os processos de regeneração podem ser geralmente 

classificados como aqueles que possuem uma razão de remoção fixa (eficiência da regeneração) 

ou uma concentração de saída fixa. No primeiro tipo, a concentração de saída não é especificada 

e é uma função da condição de entrada do processo de regeneração. Os processos de regeneração 

com concentração de saída fixa são facilmente introduzidos no algoritmo DFA. Eles são 

considerados como uma fonte externa que somente podem ser utilizadas após o uso total da fonte 

externa (água primária). 

A análise aqui apresentada é restrita para os processos de regeneração centralizados com 

concentração de saída fixa. Neste caso, baixos valores de concentrações de saída estão 

conectados com baixas vazões de regeneração e, normalmente, altas vazões e baixas 

concentrações implicam em custos mais elevados de regeneração. Portanto, em um estudo que 

envolve uma análise de custo ou uma troca na especificação da concentração da saída do 

processo de regeneração pode ser analisada utilizando o método DFA. 

A concentração de saída do processo de regeneração é assumida como sendo 20 ppm, 

igual ao mínimo valor requerido para as operações com concentrações de entrada diferente de 

zero. Este mesmo valor foi utilizado por Deng e Feng (2009) e Shenoy (2012). Esse valor foi 

escolhido, pois ao considerar o sistema com ZDA a concentração de pós-regeneração não pode 

ser maior do que a mínima concentração de entrada limite de todas as operações (Deng e Feng, 

2009). 

Comparando com o procedimento do Estudo de Caso 1, no passo 2, uma fonte extra de 

água externa com 20 ppm deve ser adicionada no DFA para considerar a água regenerada. A 

partir do passo 3, com os dados da Tabela 2-8 e, através de um balanço de massa global, é 

necessário o uso de 265 t/h de uma fonte externa de água. A quantidade calculada da fonte 

externa de água (265 t/h) deve ser consumida inicialmente antes de ser considerada a água 

proveniente da operação de regeneração, de modo a evitar que o balanço de massa não seja 

violado e que seja alcançado um processo com ZDA. Com isso, as regras do DFA são utilizadas 

e o diagrama da Figura 2-18 é obtido e a respectiva rede do sistema de água é apresentada na 
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Figura 2-19. Observa-se que o balanço de massa total calculado anteriormente garante que todos 

os efluentes das operações sejam tratados no processo de regeneração. 

 

Figura 2-18 - DFA com zero descarte de água - Estudo de Caso 2. 

REG

Concentração (ppm) 0 20 60 80 100 200

Vazão limite (t/h)

30 1 (1,2)

20 20

6,67 10,00 10,00

10 1.1 (0,4) (0,2) (0,2) (1,0)

7 6,67

3,33

40 5 (1,6)

27 26,67

13,33 20,00 20,00

20 5.1 (0,8) (0,4) (0,4) (2,0)

13 13,33

6,67

80,00

120 6 (4,8) (2,4) *

80 80,00

20,00

16,67

REG 1,11

20,00 23,33 30,00

30 6.1 (1,2) (0,6) (0,6) (3,0)

20 20,00

REG 3,33

* 6,67

100,83

150 3 (6,0) (3,0)

98 98,33

REG 2,50

REG 16,39

50,00 50,00 50,00

50 3.1 (2,0) (1,0) (1,0) (5,0)

REG 50,0

8,33

25 2 (0,5) (0,5)

REG 0 8,33

16,67

1,67 5,00

5 2.1 (0,1) (0,1) (0,5)

REG 0 1,67

3,33

70,00

70 7 (1,4) (7,0)

70,00

80 4 (8,0)

25,00

27 27,22

* 18,61 18,61

80 4.1 (8,0)

* 66,67 66,67

0 0 0 0

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5
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68,89 t/h

20 ppm

4,44 t/h
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M

10 t/h

20 ppm

57,5 t/h

200 ppm

20 t/h

60 ppm

7

70 t/h

80 ppm

Perda 70 t/h

4
D

D

27,22 t/h

80 ppm

80 t/h

200 ppm

22,5 t/h

200 ppm

2

M

25 t/h

100 ppm

Perda 80 t/h

137,5 t/h

83,5 ppm

M
30 t/h

60 ppm

Perda 5 t/h

20 t/h

80 ppm

85,28 t/h

80 ppm

160 t/h

100 ppm

25,83 t/h

80 ppm

Figura 2-19 - Rede de água com máximo reúso e zero descarte de água - Estudo de Caso 2. 

Comparando este resultado com os de Deng e Feng (2009) e de Shenoy (2012), o efluente 

enviado para o regenerador (83,33 t/h - 159,92 ppm) possui uma concentração ligeiramente 

menor (outros autores: 83,33 t/h - 162,8 ppm), acarretando em um possível menor custo de 

regeneração. Já o valor de água regenerada (83,33 t/h) foi igual para ambos os trabalhos. 

Outra rede foi gerada por Francisco et al. (2015) ao alterar as ordens de alocação das 

operações no DFA, separando as operações fictícias em dois grupos distintos, considerando 

inicialmente as operações que não representam as perdas e, posteriormente, as que apresentam 

as perdas. O modo como as operações são ordenadas no DFA leva a estruturas diferentes de 

redes, pois as operações são calculadas em cada intervalo, da parte superior para a inferior. Se 

houver uma alteração no ordenamento, acarretará em qual operação será calculada primeiro e, 

consequentemente, mudarão as fontes que irão atender essa operação. 

2.8.3. Estudo de Caso 3 

O Estudo de Caso 3 foi retirado de Prakash e Shenoy (2005) e representa um problema 

com quatro operações de carga fixa (FL1, FL2, FL3 e FL4) e quatro operações de vazão fixa 

(FF1, FF2, FF3 e FF4). As operações FF3 e FF4 apresentam uma perda de água de 10 t/h. Uma 

fonte externa de água primária (0 ppm) está disponível para o processo. Os dados limites para o 

presente estudo de caso podem ser observados na Tabela 2-10. 
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Tabela 2-10 - Dados operacionais limites - Estudo de Caso 3. Fonte: Prakash e Shenoy (2005). 

Nº da operação (𝑘) 𝐶𝑘,𝑖𝑛 (
𝑚𝑔

𝐿
) 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) Perda de água (

𝑡

ℎ
) 

FF1 20 50 50 - 

FF2 50 100 100 - 

FF3 100 150 80 10 

FF4 200 250 70 10 

FL1 0 100 20 - 

FL2 50 100 100 - 

FL3 50 800 40 - 

FL4 400 800 10 - 

Considerando os dados na Tabela 2-10 e aplicando o Passo 1 do algoritmo, as operações 

FF3 e FF4, que apresentam perda de água, serão divididas em duas operações fictícias 

representadas na Tabela 2-11 por FF3, FF3.1, FF4 e FF4.1. As operações já estão ordenadas na 

ordem que devem ser dispostas no DFA. 

Tabela 2-11 - Dados operacionais limites rearranjados - Estudo de Caso 3. 

Nº da operação (𝑘) 𝐶𝑘,𝑖𝑛 (
𝑚𝑔

𝐿
) 𝐶𝑘,𝑜𝑢𝑡 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) 

FL1 0 100 20 

FF1 20 50 50 

FF2 50 100 100 

FL2 50 100 100 

FL3 50 800 40 

FF3 100 150 70 

FF3' 100 800 10 

FF4 200 250 60 

FF4' 200 800 10 

FL4 400 800 10 

Com base nos dados operacionais limites da Tabela 2-11, os Passos 2 e 3 são realizados 

para a obtenção do DFA observado na Figura 2-20, com a correspondente rede do sistema de 

água na Figura 2-21. É importante notar que a água empregada na operação 7 não pode ser 

utilizada em outras operações, porque toda a água que entra nesta operação é consumida. Nota-

se também que o pinch de concentração deste processo corresponde a 80 ppm. 
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Figura 2-20 - DFA final - Estudo de Caso3. 

FC1 M FC3

FF1 FF2M MD

D

D

DFC2 FF3M

FC4

FF4D

D

M

FE
20 t/h

0 ppm

20 t/h
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20 t/h

100 ppm

40 t/h

50 ppm

40 t/h

800 ppm

50 t/h

20 ppm

50 t/h

50 ppm

20 t/h

50 ppm

30 t/h

0 ppm

115 t/h

0 ppm

35 t/h

0 ppm

30 t/h

50 ppm

35 t/h

100 ppm

100 t/h

50 ppm

100 t/h

100 ppm

50 t/h

0 ppm

50 t/h

100 ppm

15 t/h

100 ppm

ETDI

35 t/h

100 ppm

80 t/h

100 ppm

65 t/h

100 ppm

70 t/h

150 ppm

Perda 10 t/h

35 t/h

150 ppm

35 t/h

150 ppm

70 t/h

200 ppm

35 t/h

250 ppm

60 t/h

250 ppm

Perda 10 t/h
7,27 t/

250 ppm
7,27 t/h

800 ppm

17,73 t/h

250 ppm

 

Figura 2-21 - Rede de água para máximo reúso - Estudo de Caso 3. 

Concentração (ppm) 0 20 50 100 150 200 250 400 800

Vazão limite (t/h)

20,0 20,0

20 FC1 (0,4) (0,6) (1,0)

20,0

50 FF1 (1,5)

30 30,0

100 FF2 (5,0)

30,0

35,0

100 FC2 (5,0) *

50,0

20,0 40,0 40,0 40,0 40,0

40 FC3 (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (6,0) (16,0)

20,0

20,0

70 FF3 (3,5)

65,0

* 5,0

10,0 0,0 0,0 0,0

10 FF3.1 (0,5) (0,5) (0,5) (1,5) (4,0)

* 10,0

60 FF4 (3,0)

30,0

5,0 10,0

10 FF4.1 (0,5) (1,5) (4,0)

5,0

5,0

10 FC4 (4,0)

7,3

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8
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Pode ser observado no quarto intervalo de concentração do DFA (i=4) na Figura 2-20, 

que estão disponíveis 20 t/h a 100 ppm (a partir da operação FC1), 65 t/h a 100 ppm (a partir da 

operação FF2), 50 t/h a 100 ppm (a partir da operação FC2) e a fonte de água externa a 0 ppm. 

Os processos FC3, FF3 e FF3.1 estão presentes neste intervalo. Estes processos necessitam, 

respectivamente, de 𝑓FC3= 20 t/h, 𝑓FF3= 70 t/h, 𝑓FF3.1= 10 t/h a 100 ppm. De acordo com as regras 

do DFA, as fontes internas devem ser utilizadas antes das fontes externas (0 ppm) e por isso há 

quatro fontes para serem utilizadas em três possíveis operações. Como não há nenhuma 

informação sobre restrições no processo, a escolha é livre. Optou-se pela utilização das fontes 

nas respectivas demandas como observado na Figura 2-20. Percebe-se que se outra escolha fosse 

realizada, por exemplo, o reúso do efluente da operação FF2 para a operação FC3 geraria outra 

rede. Como já comentado anteriormente, essa é uma das vantagens do DFA, além de possibilitar 

nessas escolhas, considerar restrições de reúso entre as operações de maneira simples e rápida. 

Na rede de água resultante do DFA (Figura 2-21), foi necessária a inserção de reciclo 

local nas operações FF1, FF2 e FF4 para alcançarem os seus respectivos requerimentos de vazão. 

Nenhuma outra violação ocorreu e não foi necessário mais nenhum ajuste, pois a rede de água 

baseada no DFA da Figura 2-20 corresponde a rede final. 

O consumo total de água primária a 0 ppm é de 155 t/h e a geração de efluentes é de 135 

t/h, com o ponto do pinch em 100 ppm. Se todos os efluentes forem misturados em uma única 

corrente, a concentração resultante seria de 377,8 ppm. Prakash e Shenoy (2005) encontraram os 

mesmos valores para: o consumo de água primária, os efluentes gerados, a concentração do pinch 

e a concentração dos efluentes misturados. No entanto, a estrutura da Figura 2-21 é diferente da 

obtida por Prakash e Shenoy (2005), indicando que o sistema tem múltiplas soluções, que podem 

resultar de todas as escolhas alternativas possíveis ao se usar o DFA. 

2.8.4. Estudo de Caso 4 - Conceito Source/Sink 

O quarto estudo de caso pretende mostrar que as operações representadas como fontes e 

demandas também podem ser tratadas com o algoritmo DFA com pequenas adaptações. Os 

dados do processo foram retirados de Sorin e Bédard (1999) e estão representados na Tabela 

2-12. 
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Tabela 2-12 - Dados limites para resolução do problema tipo source/sink. 

Demandas 

(𝑆𝐾𝑛) 
𝐶𝑛 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) 

Fontes 

(𝑆𝑅𝑚) 
𝐶𝑚 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) 

1 0 120 1 100 120 

2 50 80 2 140 80 

3 50 80 3 180 140 

4 140 140 4 230 80 

5 170 80 5 250 195 

6 240 195    

Ao aplicar o algoritmo DFA no passo 1, torna-se necessário criar as operações fictícias e 

arranjar as operações em ordem crescente de concentração de entrada seguindo os critérios já 

discutidos (Ver Estudo de Caso 1). Esses mesmos critérios são utilizados para ordenar as 

demandas no diagrama. Entretanto, o valor da concentração de saída não será mais um parâmetro 

para definir a ordem da demanda, na medida em que todas as demandas são representadas até o 

último intervalo de concentração. 

Dessa forma, as demandas (sinks) são representadas por linhas no diagrama, ordenadas 

em ordem crescente de concentração de entrada até o maior valor de concentração do sistema e, 

em caso de mais de uma demanda apresentar o mesmo valor para concentração de entrada, elas 

devem ser ordenadas em ordem crescente do valor da vazão. 

A representação das demandas (sinks) até o último intervalo de concentração se faz 

necessária para evitar o reúso entre as demandas. O mesmo critério foi aplicado no caso das 

operações fictícias representando perda de vazão. As fontes (sources) são representadas como 

fontes internas disponíveis na quantidade e concentração informadas pelos dados do sistema. 

Diante disso, o diagrama com as demandas e as fontes representadas pode ser observado na 

Figura 2-22. 
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Figura 2-22 - DFA inicial para os dados da Tabela 2-12 - Estudo de Caso 4. 

Com base nos dados operacionais limites da Tabela 2-12, os Passos 2 e 3 são realizados 

para a obtenção do DFA observado na Figura 2-23, com a rede correspondente do sistema de 

água na Figura 2-24. 

 

Figura 2-23 - DFA final para o problema tipo fonte/demanda - Estudo de Caso 4. 

SR1 SR2 SR3 SR4 SR5

120 t/h 80 t/h 140 t/h 80 t/h 195 t/h

Concentração (ppm) 0 50 100 140 170 180 230 240 250

Vazão limite (t/h)

120 SK1 (6,0) (6,0) (4,8) (3,6) (1,2) (6,0) (1,2) (1,2)

80 SK2 (4,0) (3,2) (2,4) (0,8) (4,0) (0,8) (0,8)

80 SK3 (4,0) (3,2) (2,4) (0,8) (4,0) (0,8) (0,8)

140 SK4 (4,2) (1,4) (7,0) (1,4) (1,4)

80 SK5 (0,8) (4,0) (0,8) (0,8)

195 SK6 (2,0)

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8

SR1 SR2 SR3 SR4 SR5

120 t/h 80 t/h 140 t/h 80 t/h 195 t/h

Concentração (ppm) 0 50 100 140 170 180 230 240 250

Vazão limite (t/h)

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

120 SK1 (6,0) (6,0) (4,8) (3,6) (1,2) (6,0) (1,2) (1,2)

120,0

40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

80 SK2 (4,0) (3,2) (2,4) (0,8) (4,0) (0,8) (0,8)

40,0

SR1 40,0

40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

80 SK3 (4,0) (3,2) (2,4) (0,8) (4,0) (0,8) (0,8)

40,0

SR1 40,0

105,71 110,0 140,0 140,0

140 SK4 (4,2) (1,4) (7,0) (1,4) (1,4)

SR2 80,0

SR1 25,71

SR1 4,29

SR3 30,0

10,0 80,0 80,0

80 SK5 (0,8) (4,0) (0,8) (0,8)

SR1 10,0

SR3 70,0

195 SK6 (2,0)

SR4 80,0

SR3 5,0

110,0 SR5

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8



 

82 

 

Figura 2-24 - Rede de água para máximo reúso para problema tipo fonte/demanda - Estudo de Caso 4. 

Conforme observado no oitavo intervalo de concentração (i=8), foi utilizada a regra 

heurística (I) para problemas adotando a forma Source/Sink. A demanda SK6 ao ser avaliada no 

último intervalo (i=8) teve toda a massa de contaminante removida pelas fontes SR3 e SR4. 

Entretanto, o limite de vazão não havia sido respeitado (85 t/h ao invés de 195 t/h). Diante disso, 

foi utilizada a regra heurística (I), que diz que deve ser empregada a fonte mais próxima de pior 

qualidade (SR5) para atender ao limite de vazão de uma dada demanda.  

Dessa forma, a fonte SR5 foi utilizada na quantidade de 110 t/h a 250 ppm para alcançar 

a vazão limite da demanda SK6, sem gerar violação na concentração de entrada. Caso haja 

violação no limite de concentração de entrada da demanda utilizando a fonte de pior qualidade, 

deve-se buscar a utilização de uma fonte de pior qualidade subsequente ou fazer o uso de uma 

mistura entre as fontes mais próximas com valores de concentração acima e abaixo da respectiva 

concentração de entrada da demanda. 

O algoritmo DFA indicou uma vazão de água primária e de efluentes de 200 t/h e 120 

t/h, respectivamente. Os mesmos valores foram reportados por outros autores utilizando 

diferentes técnicas (Sorin e Bédard, 1999; Hallale, 2002; El-Halwagi et al., 2003; Manan et al., 

2004; Prakash e Shenoy, 2005; Ng et al., 2007a; Saw et al., 2010). De acordo com Poplewski et 

al. (2010) esses valores representam o mínimo global e a melhor rede gerada teve um mínimo 

de 14 conexões. O mesmo número de conexões foi obtido por Ng e Foo (2006). Utilizando o 

DFA as mesmas metas são obtidas, mas com apenas 13 conexões.  

Para atingir o mesmo número de conexões, Poplewski et al. (2010) aplicaram uma 

penalidade de 11,43 t/h, enquanto que Ng e Foo (2006) aplicaram uma penalidade de 30 t/h no 

aumento do consumo de água primária.  
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O ponto de pinch (100 ppm) relatado pelo DFA é o ponto de pinch limitante do problema, 

conforme relatado por Ng e Foo (2006). 

2.8.5. Estudo de Caso 5 

Este estudo de caso envolve o retrofit de uma fábrica brasileira de celulose, considerando 

os dados reais retirados de Marques (2008). A análise focaliza o máximo reúso e somente um 

contaminante é considerado, o cloreto. Todas as operações são consideradas operações de vazão 

fixa. 

O processo de produção dessa indústria consome 1360 t/h de água primária, como pode 

ser visto na Tabela 2-13, que também apresenta os dados para cada operação que consome água. 

A operação de secagem é uma fonte de água limpa, com vazão limitada. Nota-se que a operação 

de lavagem/depuração apresenta perda de água, enquanto os estágios álcali e ácido apresentam 

ganho de água. A Tabela 2-14 mostra os dados rearranjados depois de adicionadas as operações 

fictícias e as novas fontes. Uma fonte externa de água primária ilimitada e com concentração de 

12 ppm está originalmente disponível. A fonte OP6 representa o ganho de água no processo de 

secagem e as fontes F4 e F5 representam o ganho de água nos estágios álcali e ácido, 

respectivamente. 

Tabela 2-13 - Dados operacionais limites - Estudo de Caso 5. Fonte: Marques (2008). 

Nº da 

operação 

(k) 

Operação Vazão (
t

h
) 

Ck,in 

(
mg

L
) 

Ck,out 

(
mg

L
) 

Perda de 

água (
t

h
) 

Ganho de 

água (
t

h
)) 

1 Lavagem/Depuração 160 0 45 144,4 - 

2 
Caldeira de 

recuperação 
400 15 - 400 - 

3 Filtros de lavagem 200 38,5 - 200 - 

4 Estágio ácido 400 26 379 - 4,5 

5 Estágio álcali 200 112 483 - 4,7 

6 Secagem 1000 0 - - 1000 
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Tabela 2-14 - Dados operacionais limites rearranjados - Estudo de Caso 5. 

Nº da operação (k) Operação Vazão (
t

h
) Ck,in (

mg

L
) Ck,out (

mg

L
) 

1 Lavagem/Depuração 144,4 0 483 

1.1 Lavagem/Depuração 15,6 0 45 

2 Caldeira de recuperação 400 15 - 

4 Estágio ácido 400 26 379 

3 Filtros de lavagem 200 38,5 - 

5 Estágio álcali 200 112 483 

Fontes Ck,in (
mg

L
) Vazão (

t

h
) 

Fonte externa - FE 12 - 

Fonte interna - OP6 0 1000 

Fonte interna - F4 379 4.5 

Fonte interna - F5 483 4.7 

Baseado nos dados da Tabela 2-12 e utilizando-se o algoritmo DFA proposto, o DFA 

para máximo reúso é apresentado na Figura 2-25 e a rede do sistema de água correspondente, na 

Figura 2-26. 

 

Figura 2-25 - DFA final - Estudo de Caso 5. 

Concentração (ppm) 0 12 15 26 38,5 45 112 379 483

Vazão limite (t/h) 15,60 15,60 15,60 15,60

15,6 1 (0,19) (0,05) (0,17) (0,20) (0,10)

OP6 15,60

144,40 144,40 144,40 144,40 144,40 144,40 144,40

144,4 1.1 (1,73) (0,43) (1,59) (1,81) (0,94) (9,67) (38,55) (15,02)

OP6 144,40

169,23 244,16 266,67 352,70 386,02

400 2 (4,40) (5,00) (2,60) (26,80) (106,80) (41,60)

OP6 169,23

OP6 74,93

OP6 22,51

15,60

OP6 70,43

OP6 33,32

13,98

129,87 168,89 307,14

400 4 (5,00) (2,60) (26,80) (106,80)

OP6 129,87

OP6 39,02

OP6 138,25

OP6 31,19

FE 35,3

28,89 131,25 181,27

200 3 (1,30) (13,40) (53,40) (20,80)

OP6 28,89

OP6 102,36

FE 50,0

18,73

145,50

200 5 (53,40) (20,80)

FE 145,5

54,50

984,40 1230,87 1230,87 1230,87 1230,87 1230,87 1230,87 944,40

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8
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2
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400 t/h
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M
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4

13,98 t/h

379 ppm

338,33

 t/h

0 ppm

400 t/h

26 ppm
M

35,35 t/h

12 ppm

D

26,32 t/h

379 ppm

404,5 t/h

379 ppm

3M

131,25 t/h

0 ppm

50 t/h

12 ppm

18,73 t/h

379 ppm

200 t/h

38,5 ppm

5M
200 t/h

112 ppm

54,5 t/h

379 ppm

145,5 t/h

12 ppm

ETDI200 t/h

483 ppm

400 t/h

483 ppm

204,7 t/h

483 ppm

311,68 t/h

483 ppm  

Figura 2-26 - Rede de água para máximo reúso - Estudo de Caso 5. 

Não há violação na rede do sistema de água da Figura 2-26, sendo essa a rede de água 

final, que tem consumo de água primária de 230,87 t/h e um descarte de efluente (após mistura) 

igual a 495,4 t/h a 421,95 ppm, o que representa uma redução de 83% e 20,1 % do consumo 

externo de água primária e no descarte de efluentes, respectivamente.  

Nesse estudo de caso fica evidente a vantagem da realização de um estudo da redução do 

consumo de água na indústria. É importante lembrar que o balanço foi feito com base no cloreto, 

que é um contaminante problemático para o sistema, principalmente para a caldeira aonde pode 

gerar problemas de corrosão. Todavia, outros contaminantes devem ser considerados para se 

obter uma análise mais completa do processo, por exemplo, dureza e/ou sílica. Porém, Marques 

(2008) não apresenta informações sobre outros contaminantes no processo em análise.  

Marques (2008) também utilizou o DFA neste mesmo problema, mas considerou outros 

valores limites nas concentrações de entrada e de saída para o processo de Lavagem/Depuração 

baseados no trabalho de Parthasarathy e Krishnagopalan (2001)(110 e 275 ppm, 

respectivamente), além de realizar uma abordagem em que é calculada a massa transferida do 

contaminante em cada operação, de acordo com os dados fornecidos na Tabela 2-13. Segundo a 

autora, esses valores limites foram assumidos pela falta de dado operacional nestas condições e 

valores superiores aos utilizados por Parthasarathy e Krishnagopalan (2001) foram mantidos. 

A partir dos dados de massa de contaminante transferido e dos valores de concentrações 

de entrada e de saída, Marques (2008) calculou novos valores dos limites de vazão para cada 



 

86 

operação. Isso foi feito para ambas as operações: as de perda e as remanescentes. Desse modo, 

Marques (2008) tentou tirar vantagem da modificações dos dados através de sua “suavização”. 

A “suavização” dos dados está relacionada com a alteração das condições e com a flexibilidade, 

operabilidade e resiliência (Klemeš, 2013). Além disso, ao elevar a concentração de entrada e de 

saída do processo para um valor mais elevado, levará a uma minimização do consumo de água 

e da força motriz nesse processo, conforme observado ao construir as Curvas Compostas Limites 

de Água (Foo, 2012). Os novos valores para o perfil limitante de água representam os valores 

limites, sendo qualquer valor abaixo desses viável.  

Assim, o novo processo avaliado por Marques (2008) apresentou um consumo inicial de 

água de 1273 t/h, que em conjunto com os novos limites de concentração levou a um consumo 

de água primária (externa) de 142,1 t/h. O resultado gerado nesta Tese foi mais conservativo que 

o de Marques (2008), pois utiliza diretamente os dados obtidos no processo.  

Todavia, como os valores limites de cada processo não foram informados, há a 

possibilidade de uma maior redução no consumo final de água, como demonstrado por Marques 

(2008) ao considerar maiores valores de entrada e de saída para o processo de 

Lavagem/Depuração. Isso foi realizado, pois os processos avaliados por Marques (2008) e 

Parthasarathy e Krishnagopalan (2001) eram similares. Além disso, os valores reportados por 

Parthasarathy e Krishnagopalan (2001) estão relacionados aos limites de corrosão, de formação 

de depósitos e de acumulação de inertes no ciclo de cal. 

Analisando o trabalho de Parthasarathy e Krishnagopalan (2001) é possível observar que 

o mesmo procedimento poderia ter sido feito para o Estágio Álcali, onde os autores consideraram 

um maior valor de concentração de saída para esse processo. 

Como observado, a questão de extração e utilização de dados é uma questão importante 

para obtenção da rede final do sistema de água, sendo discutido por diversos autores na literatura 

ao longo dos anos (Foo, 2012; Klemeš, Jiří Jaromir, 2013) 

Para demonstrar a analogia entre as operações fictícias e o conceito de fontes/demandas 

(sources/sinks), os dados descritos na Tabela 2-13 são reescritos como fontes e demandas na 

Tabela 2-15. 
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Tabela 2-15 - Dados operacionais limites rearranjados na forma de fontes e demandas- Estudo de Caso 5. 

Demandas 

(𝑆𝐾𝑛) 
𝐶𝑛 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) 

Fontes 

(𝑆𝑅𝑚) 
𝐶𝑚 (

𝑚𝑔

𝐿
) Vazão (

𝑡

ℎ
) 

1 0 160 1 0 1000 

2 15 400 2 45 15,6 

3 26 400 3 379 404,5 

4 38,5 200 4 483 204,7 

5 112 200    

      

Aplicando o algoritmo DFA para fontes/demandas a partir dos dados da Tabela 2-15, 

obtém-se o diagrama da Figura 2-27. 

 

Figura 2-27 - DFA final utilizando fontes e demandas - Estudo de Caso 5. 

A partir do diagrama da Figura 2-27 foi obtido a rede em termos de fontes e demandas, 

como pode ser observado na Figura 2-28. 

SR1 SR2 SR3 SR4

1000 t/h 0,00 15,6 t/h 404,5 t/h 204,7 t/h

Concentração (ppm) 0 12 15 26 38,5 45 112 379 483

Vazão limite (t/h) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

160 SK1 (1,92) (0,48) (1,76) (2,00) (1,04) (10,72) (42,72) (16,64)

OP6 160,00

169,23 244,16 266,67 352,70 386,02

400 SK2 (4,40) (5,00) (2,60) (26,80) (106,80) (41,60)

OP6 169,23

OP6 74,93

OP6 22,51

SR2 15,60

OP6 70,43

OP6 33,32

SR3 13,98

129,87 168,89 307,14 373,68

400 SK3 (5,00) (2,60) (26,80) (106,80) (41,60)

OP6 129,87

OP6 39,02

OP6 138,25

OP6 31,19

FE 35,3

SR3 26,32

28,89 131,25 181,27

SK4 (1,30) (13,40) (53,40) (20,80)

200 OP6 28,89

OP6 102,36

FE 50,0

SR3 18,73

145,50

SK5 (53,40) (20,80)

FE 145,5

200 OP6 SR3 54,50

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8
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13,98 t/h
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379 ppm

131,25 t/h

0 ppm

50 t/h
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145,5 t/h

12 ppm

54,5 t/h

379 ppm
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SK1 SK2 SK3 SK4 SK5
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0 ppm
370,42 t/h
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15,6 t/h
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13,98 t/h

379 ppm

338,33 t/h

0 ppm

35,3 t/h

12 ppm

26,32 t/h

379 ppm

131,25 t/h

0 ppm

50 t/h

12 ppm

18,73 t/h

379 ppm

145,5 t/h

12 ppm

54,5 t/h

379 ppm

 

Figura 2-28 - Rede de água para máximo reúso utilizando o conceito de fonte/demanda - Estudo de Caso 5. 

A rede do sistema de água utilizando o conceito de fontes/demandas observada na Figura 

2-28 é equivalente a rede representada na Figura 2-26. Esse resultado é facilmente observado, 

pois sabe-se qual é a respectiva relação entre as operações com as respectivas fontes e demandas. 

Por exemplo, a fonte SR3 e a demanda SK4 correspondem a operação 4. Desse modo, é possível 

visualizar que há um reciclo local nessa operação (26,32 t/h), uma utilização de fonte externa 

(35,3 t/h) e da fonte SR1 (338,33 t/h) que representa a operação 6. Assim, o consumo de água 

primária e a quantidade e qualidade do efluente gerado são os mesmos que os obtidos com a 

utilização de operações fictícias.  

A partir das duas abordagens distintas para o mesmo exemplo, fica claro que os dados 

limites para problemas de carga fixa e de vazão fixa são intercambiáveis e podem ser escritos 

tanto na forma de operações fictícias como na forma de fonte/demanda. Assim, pode-se utilizar 

qualquer uma das formas para determinar o consumo mínimo de água e a respectiva rede do 

sistema, desde que os dados limites da água sejam corretamente convertidos.  

2.9. Considerações 

A extensão do algoritmo DFA para problemas de alocação de água, considerando um 

contaminante no processo, foi analisada e sua aplicação em cinco diferentes estudos de caso 

demonstra que este algoritmo pode ser utilizado com sucesso em vários processos, envolvendo 

operações de carga fixa de contaminante, operações de vazão fixa, operações com perda e/ou 

ganho de água, sistemas híbridos (com ambos os tipos de operações), e também em sistemas de 

água descrito apenas por fontes e demandas.  
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Esta extensão no uso do DFA também envolve a introdução de operações fictícias e/ou 

fontes de água para adaptar a representação das operações de vazão fixa em operações de carga 

fixa, que podem ser tratadas usando o algoritmo do DFA tradicional. É importante notar que a 

extensão do algoritmo mantém a mesma capacidade de resolução do original de determinar 

simultaneamente o consumo mínimo de água externa e sintetizar a respectiva estrutura do 

sistema de água. 

A ampla aplicabilidade e simplicidade do DFA estendido são mostradas usando cinco 

estudos de caso com dados de estudos anteriores de outros autores. Em todos estes estudos a 

extensão do DFA obteve resultados semelhantes. O estudo de caso referente a uma indústria 

brasileira de celulose mostra a aplicação do DFA neste tipo de indústria e obtém uma importante 

proposta de redução do consumo de água. Também foi demonstrado que o algoritmo DFA pode 

ser usado em problemas de alocação de água enfocando o zero descarte de água. Um exemplo 

usando regeneração com concentração de saída fixa foi apresentado e os resultados obtidos foram 

semelhantes aos obtidos por outros autores. 

É importante observar que em um estudo envolvendo análise de custos, um trade off na 

especificação da concentração da saída do processo de regeneração pode ser analisado 

empregando o procedimento DFA através do uso recursivo do algoritmo. 

2.10. Problemas de múltiplos contaminantes envolvendo operações 

de vazão fixa - abordagem utilizando operações fictícias e 

conceito de fonte/demanda 

As metodologias descritas para a determinação da operação de referência e do 

contaminante de referência foram aplicadas somente em problemas envolvendo operações de 

carga fixa, considerando-se ou não perda de água em alguma operação. Observa-se, portanto, 

que há uma lacuna no algoritmo DFA envolvendo operações de vazão fixa com múltiplos 

contaminantes. Tal lacuna foi superada pelo uso de operações fictícias ou utilização do conceito 

de fonte/demanda envolvendo sistemas com um contaminante, conforme discutido na seção 2.7. 

Ademais, no sentido de tornar o DFA mais robusto e completo, é necessário que a nova extensão 

desenvolvida seja aplicada em problemas com múltiplos contaminantes.  

Para tal, nesse item será apresentada a evolução da abordagem de problemas de 

minimização do consumo de água primária envolvendo operações de vazão fixa e/ou carga fixa 

com múltiplos contaminantes e, ao final, será apresentada a nova organização do algoritmo DFA 

para lidar com todos esses problemas.  
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Até o momento, a maioria dos trabalhos desenvolvidos para lidar com problemas de 

minimização do consumo de água primária foi baseada em metodologias aplicadas para 

problemas com operações de carga fixa (Foo, 2009). Essas metodologias envolviam em sua 

maioria problemas com um contaminante.  

Na revisão realizada por Foo (2009), ele salientou que existem lacunas relacionadas aos 

problemas envolvendo múltiplos contaminantes com operações de vazão fixa e que é necessário 

empreender esforços para solucioná-las. A escassez de trabalhos algébricos e conceituais nessa 

área fica evidente ao avaliar a literatura.  

A primeira metodologia gráfica a considerar múltiplos contaminantes foi proposta por 

Wang e Smith (1994), que introduziram o conceito de contaminante de referência para ser 

utilizado como referência para descrever a transferência de massa dos demais contaminantes. 

Uma das desvantagens do método é de não poder ser utilizado em problemas com elevado 

número de operações e contaminantes, além de todas as limitações dos métodos gráficos.  

Nabi Bidhendi et al. (2010) avaliaram a redução do consumo de água em uma refinaria 

de petróleo em Teerã através do uso do método gráfico elaborado por Wang e Smith (1994), 

baseado em dois contaminantes. Posteriormente, baseado no mesmo sistema, mas considerando 

três contaminantes, Mohammadnejad et al. (2012) aplicaram novamente a mesma metodologia, 

avaliando cada contaminante individualmente e depois, dois a dois. Nas redes geradas só dois 

contaminantes foram representados e não informaram se ocorreu ou não violação do 

contaminante excluído da análise.  

Tan et al. (2007) apresentaram uma modificação das curvas compostas de fontes e 

demandas (source/sink composite curves) (Prakash e Shenoy, 2005) para lidar com problemas 

de minimização do consumo de água considerando dois contaminantes. Apesar dos exemplos 

utilizados serem de carga fixa, eles afirmaram que o método pode ser aplicado em problemas de 

vazão fixa ao utilizar o conceito de fonte/demanda, já que há uma intercambialidade entre as 

operações ao se empregar esse conceito.  

Liu et al. (2009) apresentaram um novo método heurístico-algébrico baseado no conceito 

de potencial de concentração e da quantidade de quase alocação das fontes de água7 (quasi-

allocation amount of water source) para lidar com a determinação das metas e com a síntese de 

redes de sistema de água envolvendo múltiplos contaminantes. Recentemente, Zhao et al. (2016) 

                                                            
7 Conceito para determinar qual fonte deve ser utilizada inicialmente dentre todas as fontes disponíveis para 

satisfazer uma dada demanda. 
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também utilizaram o conceito de potencial de concentração com programação linear para lidar 

com a redução do consumo de água contemplando regeneração e reciclo.  

No sentido de lidar com problemas apresentado operações de carga fixa e vazão fixa, Fan 

et al. (2012) apresentaram uma extensão do método heurístico-algébrico proposto por Liu et al. 

(2009) através da inclusão de reciclo para descrever as operações de vazão fixa. Operações de 

carga fixa devem ser avaliadas inicialmente e, posteriormente, as de vazão fixa, de acordo com 

os valores de CPD. No entanto, o procedimento é um pouco longo e tedioso, necessitando de um 

esforço considerável para definir qual operação será calculada inicialmente e qual será a fonte 

utilizada.  

Su et al. (2012) consideraram o uso de reservatórios (internal water main) (Wang, Feng 

e Zhang, 2003), utilizando o conceito de potencial de concentração proposto por Liu et al. (2009) 

para simplificar a rede do sistema hídrico e para minimizar o consumo mínimo de água em 

sistemas com múltiplos contaminantes e operações de carga fixa. Seu trabalho foi melhorado por  

Zhao, Su e Liu (2014), que consideraram a possibilidade do uso de dois reservatórios de água e 

por Zhao, Fan e Liu (2013), que levaram em conta somente um reservatório com o uso de 

regeneração e reciclo. 

Liu et al. (2011) apresentaram um método algébrico baseado em matrizes para projetar 

redes de alocação de recursos com diferentes impurezas, no caso rede de águas com múltiplos 

contaminantes empregando o conceito de fonte/demanda para problemas de carga fixa. Todavia, 

vários cálculos e manipulações de matrizes são necessárias para alcançar o consumo final de 

água e para sintetizar a rede de água do sistema. A necessidade de diferentes passos pode ser um 

impeditivo para a utilização do método. 

Li e Chang (2011) desenvolveram um conjunto de regras heurísticas para simplificar as 

redes do sistema de água apresentado por Doyle et al. (1997) envolvendo múltiplos 

contaminantes com operações de carga fixa, com o intuito de aumentar o controle, operabilidade 

e segurança. A ideia central é, mediante o uso da teoria dos grafos, reduzir o número de 

interconexões entre as operações e, desse modo, atingir um menor consumo de água primária. 

Zhang, Feng e Chu (2013) desenvolveram uma abordagem para a obtenção das metas e 

da síntese de RCN (Ex.: água e hidrogênio) com múltiplos contaminantes, baseado na técnica 

gráfica MRPD. O algoritmo do Vizinho Mais Próximo (NNA) para RCN (Prakash e Shenoy, 

2005) é generalizado para múltiplos contaminantes a fim de estabelecer uma nova regra para 

ordenação das fontes e das demandas com múltiplos contaminantes, para que as metas e a 

sequência de mistura estejam mais próximas do ótimo.  
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Castaño e Higuita (2016) utilizaram a turbidez como contaminante de referência para 

representar os demais contaminantes de um sistema e possibilitar a utilização da técnica MRPD 

(El-Halwagi, Gabriel e Harell, 2003). Uma das desvantagens deste método é o fato de que é 

necessário realizar diversas manipulações no gráfico faz com que esse método seja de difícil uso. 

Além disso, há o problema decorrente da visualização para determinar as metas, o que atrapalha 

sua precisão. 

Uma série de trabalhos envolvendo o DFA foi desenvolvida nos últimos anos para tratar 

de problemas com múltiplos contaminantes. Ulson de Souza et al. (2009) aplicaram o DFA para 

reduzir o consumo de água em uma refinaria de petróleo. Para o tratamento de múltiplos 

contaminantes foi escolhido como contaminante de referência aquele que era mais restritivo do 

problema em relação a necessidade de vazão para a sua retirada (a seguir isto é explicado com 

mais detalhes). 

Karthick, Kumaraprasad e Sruti (2010) utilizaram o DFA em conjunto com um método 

matemático, gerando um procedimento híbrido para lidar com a minimização do consumo de 

água considerando tratamento distribuído de efluentes. O DFA serviu para fornecer os pontos 

iniciais para o modelo matemático.  

Uma extensão do DFA para problemas envolvendo múltiplos contaminantes foi 

apresentado por Gomes et al. (2013), com enfoque no máximo reúso e operações de carga fixa. 

Foi adotada a representação das operações de forma tradicional, bem como a determinação do 

contaminante de referência como já descrito. Nos trabalhos de Karthick, Kumaraprasad e Sruti 

(2010) e Ulson de Souza et al. (2009) as operação são descritas de forma diferente, através das 

cargas mássicas e das concentrações de entrada e saída de cada contaminante. Essa abordagem 

distinta leva ao cálculo de diversos valores de vazão para uma dada operação e a solução foi 

elaborada com base no contaminante que necessitava da maior quantidade de água (mais 

restritivo). Por coincidência, é o mesmo contaminante que tem esse comportamento em todas as 

operações, fato que facilitou a abordagem, pois não houve a necessidade de escolha entre 

possíveis candidatos.  

Calixto et al. (2015) desenvolveram um método de decomposição para ser utilizado com 

o DFA, onde o objetivo é evitar a necessidade de cálculos envolvendo os passos evolutivos 

necessários para remoção das violações que normalmente ocorrem quando é tomado um 

contaminante de referência para representar todos os demais em problemas maiores.  

Pode ser observado que no desenvolvimento de métodos conceituais para lidar com 

problemas de múltiplos contaminantes considerando operações de vazão fixa existem poucas 
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metodologias descritas na literatura. Este fato também foi evidenciado na revisão realizada por 

Foo (2009), que concluiu que muitos dos trabalhos desenvolvidos para lidar com problemas de 

minimização do consumo de água primária foram baseados em metodologias aplicadas em 

problemas com operações de carga fixa. Além disso, nas revisões de Jeżowski (2010) e Klemeš 

(2012) também foi observado o mesmo problema. Portanto, uma oportunidade para trabalhos 

envolvendo operações de vazão fixa com múltiplos contaminantes se faz presente. Outro 

problema diz respeito à forma de determinação do contaminante de referência, que varia entre 

os diferentes métodos avaliados. Além disso, a maioria dos trabalhos anteriormente 

mencionados, relativos a síntese de redes de sistema de água com múltiplos contaminantes, 

concentraram-se principalmente em operações de carga fixa (transferência de massa), com 

exceção dos trabalhos de Fan et al. (2012), Liu et al. (2011) e Tan et al. (2007). É importante 

observar que as regras para determinar o contaminante de referência são diferentes entre as 

metodologias descritas. 

Em relação ao DFA, todos os trabalhos envolvendo múltiplos contaminantes 

desenvolvidos até o momento (Calixto et al., 2015; Gomes et al., 2013; Karthick, Kumaraprasad 

e Sruti, 2010; Ulson de Souza et al., 2009) foram baseados somente em operações de carga fixa, 

como comentado por Nikolakopoulos e Kokossis (2016). A Erro! Fonte de referência não 

ncontrada. apresenta o atual estado da arte do DFA, mencionando os trabalhos relacionados ao 

DFA em cada problema de alocação de água. 

Problemas de 

Alocação de Água

Um 

contaminante

Múltiplos 

contaminantes
Carga Fixa

(Gomes et al., 2007)

Vazão Fixa

(Francisco et al., 2015)

Carga Fixa 

(Gomes et al., 2013)

Vazão Fixa

(?)

Problemas de 

Alocação de Água

Um 

contaminante

Múltiplos 

contaminantes
Carga Fixa

(Gomes et al., 2007)

Vazão Fixa

(Francisco et al., 2015)

Carga Fixa 

(Gomes et al., 2013)

Vazão Fixa

(?)

 

Figura 2-29 - Aplicação do DFA em diferentes problemas de alocação de água antes da presente extensão. 

Neste contexto, o DFA é aqui estendido para lidar com problemas de múltiplos 

contaminantes com operações de vazão fixa em problemas de alocação de água. Esta extensão 

pode utilizar ambos os conceitos, operações fictícias ou fonte/demanda (source/sink). 

Os critérios de determinação do contaminante de referência e da operação de referência 

serão discutidos a seguir. 
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2.11. Evolução dos Critérios Utilizados no DFA para Determinação 

da Operação de Referência e do Contaminante de Referência 

Na seção 2.7 foi apresentado um procedimento para minimização do consumo de água 

envolvendo operações de carga fixa e de vazão fixa em sistemas com um contaminante. Todavia, 

a realidade industrial mostra que a maioria dos processos apresentam um considerável número 

de contaminantes nos seus efluentes, o que torna necessário adequar o DFA para esta realidade. 

Com essa perspectiva, Gomes (2002) estendeu a metodologia do DFA para que tivesse condições 

de lidar com problemas em sistemas com mais de um contaminante. Contudo, ela foi aplicada 

somente para casos com até três contaminantes. 

Em seu trabalho, Gomes (2002) considerou que a transferência de massa entre os 

contaminantes das correntes de processo para as correntes aquosas ocorre de maneira simultânea, 

como destacado por Wang e Smith (1994). Com o intuito de simplificar a relação destas 

transferências de massa nas operações, Gomes (2002) as considerou lineares. Desse modo, para 

um processo com k operações com contaminantes i e j, a transferência de massa deles na 

operação k ocorre na mesma proporção. 

Todavia, o algoritmo DFA está baseado em apenas um contaminante. Consequentemente, 

existe a possibilidade de que, ao se analisar um determinando contaminante, as concentrações de 

entrada e de saída dos demais contaminantes sejam violadas (não satisfaçam suas restrições). 

Para garantir que o máximo reúso de água ocorra no processo, um dos contaminantes deve ter 

seus limites de concentração mantidos como limitantes do processo. Esse contaminante é 

chamado contaminante de referência (Gomes, 2002) e sua identificação será discutida a seguir. 

2.10.1. Determinação do Contaminante de Referência 

A determinação do contaminante de referência pode ser vista como a etapa crucial para 

resolução de problemas com múltiplos contaminantes utilizando o algoritmo DFA. O 

contaminante de referência irá definir o sucesso dos cálculos e da rede gerada, além de facilitar 

uma possível evolução da rede para outras soluções viáveis. Uma segunda etapa, igualmente 

importante, diz respeito à escolha da operação de referência, conforme será discutido na próxima 

subseção. 

A escolha do contaminante de referência vem sendo alvo de debates em vários trabalhos 

desenvolvidos pelo GIPQ (Calixto, 2011; Calixto et al., 2015; Carvalho et al., 2009; Gomes, 

2002; Mirre, 2007; Santos, 2007). A escolha adequada de um contaminante como referência 

garantirá que as concentrações limites dos contaminantes restantes sejam respeitadas na estrutura 
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proposta, resultando, dessa forma, na síntese direta de uma rede com a vazão mínima de água e 

sem a necessidade de evoluções para a eliminação de violações. 

Gomes (2002), ao desenvolver o DFA e tratar pela primeira vez sistemas com múltiplos 

contaminantes, buscou uma forma para que não houvesse violações de concentração na rede final 

e estabeleceu critérios para escolha do contaminante de referência. Tomando como base o 

exemplo apresentado por Wang e Smith (1994), com duas operações e dois contaminantes, 

Gomes (2002) mostrou que os resultados para o cálculo do consumo mínimo de água não 

dependiam da escolha do contaminante de referência, desde que um ajuste inicial das 

concentrações fosse feito corretamente, considerando dois contaminantes. 

Além disso, Gomes (2002) constatou que, para garantir que o máximo reúso fosse 

alcançado, seria necessário assegurar que todas as restrições das concentrações dos 

contaminantes fossem atendidas, não apenas em referência ao reúso, mas também para as outras 

restrições do processo: perdas, utilização de múltiplas fontes de água e a possibilidade da 

presença de reciclo e de operações de regeneração. Para tal, Gomes (2002) estabeleceu que o 

contaminante de referência seria aquele que necessitasse da menor concentração de entrada na 

operação que houvesse reúso. A sua determinação era então feita através da comparação entre a 

concentração de saída da primeira operação (operação que consome água primária)8 e as 

concentrações de entrada das demais operações. O contaminante que apresentasse a maior 

possibilidade de reúso entre as operações restantes era definido como o contaminante de 

referência. 

Um novo critério para a determinação do contaminante de referência foi proposto por 

Mirre (2007). Segundo ele, o contaminante de referência é aquele que apresenta a maior 

diferença de concentração dentre todas as operações do sistema.  

No mesmo ano, Santos (2007) definiu que o contaminante que indicar a maior vazão 

mínima de água em todas as operações seria o escolhido como contaminante de referência. O 

cálculo da vazão mínima de água necessária em cada operação é realizado através da Equação 

2-7. 

𝑓𝑚𝑖𝑛,𝑘 = 𝑚𝑎𝑥
𝛥𝑚𝑗,𝑘

𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑘
 Equação 2-7 

em que: 𝑓𝑚𝑖𝑛,𝑘 é a vazão mínima de água a 0 ppm necessária para satisfazer as concentrações de 

saída de todos os contaminantes da operação k, 𝛥𝑚𝑖,𝑘 é a quantidade de massa do contaminante 

                                                            
8 Gomes (2002) não tinha definido o conceito de operação de referência, todavia a escolha de uma operação para 

averiguar o reúso em outra é entendido como a escolha de uma operação de referência em algumas situações. 
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j transferida na operação k e 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑖,𝑘 a concentração máxima de saída do contaminante j na 

operação k. 

É importante destacar que caso as operações indiquem contaminantes diferentes com 

maior vazão mínima de água, deve ser realizada a soma de todas as vazões mínimas de cada 

contaminante, sendo escolhido como referência o que possuir o maior valor. 

As metodologias descritas até o momento para a escolha do contaminante de referência 

haviam sido testadas em problemas com no máximo três contaminantes. Nos problemas 

avaliados, a escolha do contaminante de referência se mostrou relativamente bem-sucedida. 

Porém, algumas violações ocorreram e precisaram ser removidas em uma etapa evolutiva. 

Entretanto, grande parte dos processos industriais apresentam um elevado número de operações 

e contaminantes, fato que dificulta a escolha do contaminante de referência e da operação de 

referência com base nas premissas apresentadas. Além disso, é esperado que com o aumento da 

complexidade do sistema, as chances de ocorrerem violações nos limites de concentração dos 

contaminantes também aumentem, ressaltando assim a necessidade de uma melhoria da 

metodologia para a escolha do contaminante de referência. 

Com o intuito de aprimorar esse procedimento, Carvalho et al. (2009) empregaram o 

critério da monotonicidade9 (Savelski e Bagajewicz, 2003) das concentrações para cada um dos 

contaminantes, sendo o contaminante de referência aquele que não violasse este critério no maior 

número de operações do sistema. 

Calixto (2011), ao avaliar os critérios desenvolvidos até aquele momento, para 

determinação do contaminante de referência, observou que o DFA produzia muitas violações de 

concentração quando aumentava o nível de complexidade dos problemas em termos de número 

de contaminantes e de operações. Concluiu que era necessário definir uma forma mais criteriosa 

da escolha do contaminante de referência e, observou, a exemplo de outros autores da literatura 

(Savelski e Bagajewicz, 2003), que se a monotonicidade das concentrações de algum ou de todos 

os contaminantes não fosse satisfeita, a rede gerada apresentaria violações. Com essa 

perspectiva, incluiu o critério da monotonicidade (Savelski e Bagajewicz, 2003) em seu 

algoritmo de seleção do contaminante de referência. 

De acordo com o algoritmo proposto por Calixto (2011), o contaminante de referência 

seria aquele que, associado à operação de referência, apresentasse concentração de entrada igual 

                                                            
9 A monotonicidade indica qual é a melhor sequência das operações, de modo que não ocorra violação nos valores 

limites de concentração. Segundo Savelski e Bagajewicz (2003), atender a este critério é fundamental quando se 

trabalha com problemas envolvendo múltiplos contaminantes, de forma a garantir um possível ótimo global. 
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a zero e possuísse o maior valor do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 , que foi descrito por Savelski e Bagajewicz 

(2003), conforme indica a Equação 2-8. 

𝐺𝑗,𝑘
𝑊 =

𝛥𝑚𝑗,𝑘

𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑘
𝑚𝑎𝑥  Equação 2-8 

em que: 𝛥𝑚𝑗,𝑘 é a quantidade de massa transferida do contaminante j na operação k; 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑘
𝑚𝑎𝑥  é a 

máxima concentração de saída (representa o valor limite na tabela de oportunidade) do 

contaminante j na operação k. Observe que essa equação é idêntica a Equação 2-7, diferindo 

somente na forma como a equação é apresentada. Ambas determinam a vazão mínima de água 

para cada contaminante e selecionam o mais restritivo, o de maior valor. 

Essa equação indica os contaminantes que utilizam maior quantidade de água primária e, 

portanto, detêm um maior potencial para reúso. Todavia, se não existirem contaminantes com 

concentração nula a montante da operação de referência, o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  pode ser utilizado mais 

uma vez para determinar qual será o contaminante de referência. O que apresentar o maior valor 

de parâmetro G (ou o maior valor de 𝑓𝑚𝑖𝑛,𝑘) será considerado o contaminante de referência. Essa 

“nova abordagem” para escolha do contaminante de referência foi testada no mesmo problema 

discutido em Carvalho et al. (2009). 

Todavia, essa metodologia, como as demais, apresentou algumas limitações quando 

testadas em trabalhos no GIPQ, que serão discutidas a posteriori, porém acabou indicando o 

caminho a ser seguido para determinação do contaminante de referência.  

A metodologia proposta pelo presente trabalho é apresentada no item 2.12, visto que 

depende do conhecimento da operação de referência, cujo histórico para sua identificação será 

tratado no subitem a seguir. 

2.10.2. Determinação da Operação de Referência 

A determinação da operação de referência se faz necessária, pois é a partir dela que é 

avaliada a possibilidade de reúso de seu efluente nas demais. Além disso, ela faz parte do 

processo de ajuste das concentrações dos demais contaminantes para possibilitar o uso do 

algoritmo DFA. 

O termo e o conceito de operação de referência surgiram com Santos (2007). O conceito 

está relacionado com aquelas operações que apenas utilizam água primária, não admitindo 

mudanças em relação às concentrações de entrada. Santos (2007), introduziu o Fator 𝑅𝑗,𝑘 ou 
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Fator de Restrição como critério de escolha da operação de referência. O Fator 𝑅𝑗,𝑘 está 

representado pela Equação 2-9.  

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑗,𝑘 =
𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑖𝑛,𝑗,𝑘
 Equação 2-9 

em que: o Fator 𝑅𝑗,𝑘 é o fator restritivo do contaminante j na operação k; 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑟𝑒𝑓 é a 

concentração de saída do contaminante j da operação de referência e 𝐶𝑖𝑛 𝑖,𝑘 é a concentração de 

entrada do contaminante j na operação k. 

O Fator 𝑅𝑗,𝑘 fornece uma ideia da quantidade de água que pode ser economizada em uma 

dada operação, considerando-se uma determinada operação de referência. Conforme o Fator 𝑅𝑗,𝑘 

aumenta, cresce o grau de restrição do reúso da operação de referência na operação k. Por 

conseguinte, a operação de referência será aquela que possuir o menor valor do Fator 𝑅𝑗,𝑘. 

O algoritmo proposto para a determinação da operação de referência permitiu a 

consideração de proibições de reúso, que quando presentes eliminam das possibilidades as 

operações que têm essa característica, ou seja, as operações que só fazem uso de água primária 

são separadas e, dentre as remanescentes, é averiguada a existência daquelas que não permitem 

reúso das operações que fazem uso de água primária. Caso haja alguma proibição, esta operação 

não poderá ser a de referência. Não havendo proibição entre as remanescentes, o mesmo critério 

anterior é utilizado para definição da operação de referência. 

Mirre (2007) utilizou um critério semelhante ao de Santos (2007) para escolha da 

operação de referência. Esse critério baseou-se na escolha de uma operação que exigisse uma 

qualidade maior de água primária em sua entrada (menor concentração dos contaminantes). 

Apesar disso, Mirre (2007) não apresentou uma boa definição para priorização de uma operação 

dentre as várias candidatas a de referência. Isso fica claro quando, ao avaliar uma refinaria de 

petróleo, foi selecionada a torre de destilação em detrimento da caldeira, porque na última ocorre 

perda de água apresentando menores cargas mássicas para assimilação do contaminante. 

Todavia, Mirre (2007) não realizou um estudo que tomasse a operação com perda de água como 

referência, de forma a avaliar se essa poderia ou não ser uma boa opção. 

Calixto (2011) realizou alguns testes com o critério de Santos (2007) e definiu um novo 

algoritmo para escolha da operação de referência, que está diretamente ligado ao procedimento 

de decomposição do problema original em subproblemas menores. Nesse procedimento, se 

existir mais de uma operação com consumo de água igual a zero, todas elas serão avaliadas. Essa 

parte difere do procedimento adotado por Mirre (2007), já que todas as possíveis operações de 

referência são avaliadas, gerando assim uma abordagem por decomposição.  
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Na decomposição proposta por Calixto (2011), cada operação de referência constitui um 

bloco (subproblema), onde é determinado o número de operações participantes para gerar o 

bloco. Cada um desses blocos é avaliado pelo DFA e depois se juntam para formar a 

superestrutura contendo todas as operações do processo. Nos blocos, as opções que apresentam 

violações são descartadas. Caso não haja nenhuma operação que utilize água primária, o critério 

utilizado deverá considerar a menor concentração na entrada, com o intuito de respeitar a 

monotonicidade das concentrações nas operações (Savelski e Bagajewicz, 2003) ou utilizar o 

Fator 𝑅𝑗,𝑘 (Santos, 2007). 

Calixto et al. (2015a) fizeram uma pequena alteração no critério de determinação da 

operação de referência (Calixto, 2011), no qual passou-se a utilizar o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  no lugar do 

Fator 𝑅𝑗,𝑘 para os casos onde não existam operações com ao menos um contaminante com 

concentração de entrada igual a zero. Em consequência, a operação de referência seria aquela 

que possuísse o maior valor do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 . 

Nos trabalhos citados vinculados ao GIPQ, as estratégias para a escolha da operação de 

referência e do contaminante de referência foram testadas para casos mais simples, com exceção 

dos trabalhos de Calixto et al. (2015a), Calixto (2011) e Carvalho et al. (2009), que apesar de 

partirem do mesmo exemplo, utilizaram abordagens diferentes na escolha da operação de 

referência e do contaminante de referência.  

Como observado, o critério para as escolhas da operação de referência e do contaminante 

de referência sofreram diversas alterações ao longo dos anos. Todavia, esses trabalhos indicaram 

uma diretriz a ser seguida nestas determinações, que resultou nos algoritmos de Calixto et al. 

(2015b). Esse trabalho representa o avanço mais recente do DFA na forma de sistematizar essas 

escolhas. A seguir, os algoritmos propostos por Calixto et al. (2015b) são discutidos com maiores 

detalhes, bem como sua adaptação para uma nova abordagem das escolhas do contaminante de 

referência e da operação de referência. 

2.12. Propostas para Determinação da Operação de Referência e 

do Contaminante de Referência 

2.11.1. Operação de Referência 

O primeiro critério para escolha da operação de referência é baseado na necessidade da 

utilização da água primária de maior qualidade. Se existir alguma operação em que a 

concentração de entrada, de ao menos um contaminante, seja igual a 0 ppm, essa será a operação 

de referência. No caso de não existir nenhuma operação com a concentração de entrada, de ao 
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menos um contaminante, igual a 0 ppm, a operação de referência será aquela que apresentar o 

contaminante com a menor concentração em sua entrada.  

Na hipótese de existir mais de uma operação cuja concentração de entrada, de ao menos 

um contaminante, seja igual a 0 ppm, a operação de referência será aquela que possuir a menor 

concentração de saídas de seus contaminantes. Isso irá permitir a maximização do reúso do 

efluente da operação de referência nas demais concentrações. O algoritmo de determinação da 

operação de referência com essa abordagem é apresentado na Figura 2-30. 
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Figura 2-30 - Algoritmo para determinação da operação de referência. Fonte: adaptado de Calixto et al. 

(2015b). 

Todavia, podem existir casos em que seja difícil determinar a operação que apresente 

uma menor concentração de entrada. Por exemplo, considere os dados da Tabela 2-16. 

Tabela 2-16 - Dados limites para um processo qualquer. 

Processo Contaminante 𝐶𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑝𝑚) 𝐶𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑝𝑚) 

1 

A 40 150 

B 50 80 

C 20 70 

2 

A 30 160 

B 40 100 

C 70 90 

3 

A 180 210 

B 135 200 

C 65 150 

4 

A 200 350 

B 280 600 

C 170 210 

Ao considerar os dados limites da Tabela 2-16, nota-se que nenhuma das operações 

necessita de água a 0 ppm, porém os valores de concentração de entrada da operação 1, em ppm, 

(40, 50, 20), são menores que os da operação 3, (180, 135, 65), e os da operação 4, (200, 280, 

170). Entretanto, é difícil dizer se as concentrações limites de entrada da operação 1 são menores 

que as da operação 2, (30, 40, 70), porque os dados da concentração limite de entrada dos 
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contaminantes A e B na operação 2 são menores que o da operação 1, mas a concentração limite 

de entrada do contaminante C na operação 2 é maior que o da operação 1. Para problemas 

envolvendo um contaminante, seria fácil dizer qual das operações teria a menor concentração de 

entrada, mas isso se torna difícil em problemas com múltiplos contaminantes.  

Para casos em que existam mais de uma operação que possa ser escolhida como 

referência, deve ser utilizado o cálculo do Fator 𝑅𝑗,𝑘 (Equação 2-9) (Santos, 2007), que fornece 

uma ideia da quantidade de água que pode ser economizada em uma dada operação k, usando 

uma determinada operação de referência (ref). Dessa forma, o novo algoritmo aqui proposto para 

determinação da operação de referência é mostrado na Figura 2-31. 
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Figura 2-31 - Novo algoritmo para determinação da operação de referência. 

2.11.2. Contaminante de Referência 

Calixto et al. (2015b) mantiveram o uso do critério da monotonicidade das concentrações 

dos contaminantes e o uso do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  para determinar o contaminante de referência. O 

contaminante de referência é aquele que necessita de água de maior qualidade (0 ppm) e que 

atenda ao critério da monotonicidade das concentrações (Savelski e Bagajewicz, 2003) em um 

conjunto de k operações de um processo.  

Dos contaminantes que utilizam água a 0 ppm em uma dada operação k, se apenas um 

contaminante atender ao critério da monotonicidade das concentrações dos contaminante no 

conjunto das operações do processo, ele será o contaminante de referência. Caso contrário, se 

mais de um contaminante atender ao critério da monotonicidade das concentrações, o 

contaminante de referência será aquele que apresentar o maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  

(Equação 2-8). Na hipótese do contaminante escolhido não atender ao critério da monotonicidade 
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das concentrações, deverá ser escolhido o próximo contaminante que apresente maior valor 

global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  e, novamente, deverá ser verificado se o mesmo atende ao critério da 

monotonicidade das concentrações. Essa análise se repete até que seja encontrado um 

contaminante monotônico. A Figura 2-32 ilustra um algoritmo para a determinação do 

contaminante de referência com o procedimento antes descrito. 
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contaminante com o 

maior G global

NãoSim

 

Figura 2-32 - Algoritmo para determinação do contaminante de referência. Fonte: adaptado de Calixto et al. 

(2015b). 

De maneira conjunta com o desenvolvimento dos algoritmos para determinação da 

operação de referência e do contaminante de referência, Calixto et al. (2015b) desenvolveram 

um algoritmo para predizer quais contaminantes apresentariam violações nas concentrações na 

rede do sistema de água antes de iniciar a geração do DFA. No presente trabalho, esse algoritmo 

não será aplicado, mas para fins de consulta, recomendam-se os trabalhos de Calixto et al. 

(2015b) e Calixto (2016) para uma discussão mais detalha do uso do algoritmo de predição. 

Voltando ao algoritmo proposto por Calixto et al. (2015b) (Figura 2-32) para 

identificação do contaminante de referência, observa-se uma falha e uma redundância na 

proposta. A falha do algoritmo se refere aos casos que, em uma determinada operação k, o 

contaminante j não seja monotônico. Como descrito anteriormente, o algoritmo pressupõe que 

irá existir ao menos um contaminante que seja monotônico, mas essa condição pode não 

acontecer. Logo, se dentre todos os contaminantes j do sistema apenas um deles tenha 

concentração de entrada igual a zero e não seja monotônico, o algoritmo irá falhar. Uma possível 
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solução para esse caso específico, seria a seguinte: caso o único contaminante com concentração 

de entrada igual a zero não seja monotônico, deve-se avaliar os demais contaminantes pelo 

parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  global e selecionar aquele que seja monotônico e apresente o maior valor global 

do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 . Essa análise deve ser repetida até encontrar um contaminante que satisfaça 

essa condição.  

A redundância do algoritmo está ligada ao seguinte fato: se em uma dada operação k, 

mais de um contaminante for monotônico é necessário avaliar o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  global e, 

novamente, determinar se esse contaminante é monotônico. A redundância se apresenta no 

sentido da nova avaliação do critério da monotonicidade para um contaminante que já é 

monotônico. Calixto (2016) usou o algoritmo de Calixto et al. (2015b) para resolução de três 

estudos de caso e não atentou para esses problemas do método.  

Com o objetivo de corrigir essas falhas, aqui é proposto um novo algoritmo conforme 

mostrado na Figura 2-33. Esse novo algoritmo busca solucionar a falha e a redundância descritas. 

Operação k

Contaminante com

                   ppm?0max

,, kiinC

Contaminante 

de Referência

Não

Sim

Sim

Não

Avaliar o parâmetro 

G global

O contaminante com o maior G 

global é monotônico?

Selecione o próximo 

contaminante com o 

maior G global

NãoSim

Mais de um 

contaminante é 

monotônico?

Selecione o 

contaminante com o 

maior G global

Avaliar o parâmetro 

G global

Avaliar a 

monotonicidade dos 

contaminantes

Mais de um 

contaminante?
Sim

Não

Avaliar a 

monotonicidade do 

contaminante

Este contaminante é 

monotônico?

Sim

Não

 

Figura 2-33 – Novo algoritmo para determinação do contaminante de referência. 

A seguir, um exemplo ilustrativo é utilizado para demonstrar a aplicação do DFA em problemas 

com múltiplos contaminantes e operações de vazão fixa. O algoritmo proposto contempla a etapa 

de identificação de um contaminante de referência com base no qual a transferência de massa de 

todos os demais contaminantes é descrita através da adoção de uma relação linear entre 

transferências de massa de distintos contaminantes em uma mesma operação (Gomes et al., 

2013). Para lidar com operações com perda e/ou ganho de água e para problemas modelados 

como fontes e demandas, o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  é adaptado, uma vez que ele foi desenvolvido para 

lidar com problemas envolvendo operações de carga fixa. Além disso, a extensão proposta não 
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recorre a procedimentos iterativos e cálculos trabalhosos quando se trata de operações de vazão 

fixa e permite considerar estruturas de rede alternativas. Assim, seus resultados podem ser 

facilmente adaptados às restrições industriais. Também pode ser usada em processos que incluem 

processos de regeneração. 

A extensão será apresentada através da solução de um exemplo ilustrativo, no qual as 

regras específicas de cada passo serão apresentadas. Ao final, será proposto um algoritmo 

unificando todos os procedimentos do DFA para problemas de alocação de água através do 

máximo reúso, contemplando operações de carga fixa e operações de vazão fixa e aqueles 

descritos como fontes e demandas, para um ou vários contaminantes. 

2.12.1. DFA para múltiplos contaminantes considerando operações de 

vazão fixa 

O exemplo ilustrativo para apresentação do DFA envolvendo operações de carga fixa e 

vazão fixa, com múltiplos contaminantes, representa o Exemplo 1 de Teles, Castro e Novais 

(2008), que utilizaram programação matemática para sua resolução. Fan et al. (2012) resolveram 

esse mesmo problema utilizando um método algébrico. Os dados limites do processo estão 

descritos na Tabela 2-17. É considerada disponível uma fonte externa de água primária com 

concentração de 0 ppm para os contaminantes A e B. 

Tabela 2-17 - Dados operacionais limites - Exemplo ilustrativo. Fonte: Teles, Castro e Novais (2008). 

Número 
Tipo de 

operação 
Contaminantes 

Vazão de 

Entrada (
𝑡

ℎ
) 

𝐶𝑖𝑛,𝑗 

(ppm) 

Vazão de 

Saída (
𝑡

ℎ
) 

𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗 

(ppm) 

1 FL 
A 

23 
20 

23 
50 

B 60 120 

2 FL 
A 

47 
50 

47 
100 

B 20 80 

3 FL 
A 

123 
100 

123 
150 

B 150 300 

4 FF 
A 

70 
200 

60 
250 

B 80 100 

Passo 1 – Determinação da Operação de Referência e do Contaminante de Referência. 

Este processo tem três operações de carga fixa (1,2 e 3) e uma operação de vazão fixa 

(4). O primeiro passo do algoritmo é a determinação da operação de referência e do contaminante 

de referência.  
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Os cálculos no Diagrama consideram apenas um contaminante para obter as metas de 

consumo mínimo de água e de geração da rede com base nesse contaminante.  

As transferências de massa dos outros contaminantes em relação ao de referência, em 

cada operação de carga fixa k, são consideradas seguirem uma relação linear. Essa mesma 

relação foi utilizada por Gomes et al. (2013) e é descrita da seguinte forma: em uma dada 

operação k, a relação entre a quantidade transferida de qualquer contaminante j e a quantidade 

transferida do contaminante de referência (ref) é uma constante K. Como a vazão é a mesma para 

operações de carga fixa, a Equação 2-10 é obtida: 

𝐾𝑗,𝑟𝑒𝑓,𝑘 =
𝛥𝑚𝑗,𝑘

𝛥𝑚𝑟𝑒𝑓,𝑘
=

𝛥𝐶𝑗,𝑘

𝛥𝐶𝑟𝑒𝑓,𝑘
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 Equação 2-10 

Essa relação é utilizada para ajustar a concentração limite do contaminante de referência 

(ref) em relação a todos os contaminantes j (j ≠ ref) em uma dada operação k, diferente da 

operação de referência. Esses ajustes, chamados de deslocamento de concentrações, permitem 

que as metas sejam atingidas em relação ao contaminante de referência. 

O critério de escolha do contaminante de referência é o apresentado no item 2.12. 

Observando os dados da Tabela 2-17, nenhum dos contaminantes possui concentração de entrada 

igual a zero, logo, pelo algoritmo, deve-se avaliar o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  (Equação 2-8) (Savelski e 

Bagajewicz, 2003). 

Além de determinar o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 , é necessário avaliar o critério de monotonicidade 

das concentrações (Savelski e Bagajewicz, 2003). O contaminante de referência será aquele que 

apresentar o maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  e respeitar o critério de monotonicidade. Se o 

contaminante com o maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  não for monotônico, deve-se selecionar 

o próximo contaminante com maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  e avaliar a monotonicidade 

em sua concentração. Esses dois critérios são baseados nas condições de otimalidade definidas 

para múltiplos contaminantes por Savelski e Bagajewicz (2003).  

É importante notar que a determinação do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  é baseada na carga mássica do 

contaminante. Para considerar a carga mássica de um contaminante j em uma dada operação de 

vazão fixa t (t ≠ k), deve ser empregada a Equação 2-11: 

𝐺𝑗,𝑡
𝑅𝑒ú𝑠𝑜 = |

𝐹𝑜𝑢𝑡,𝑡
𝑙𝑖𝑚 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑡

𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑖𝑛,𝑡
𝑙𝑖𝑚𝐶𝑖𝑛,𝑗,𝑡

𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑡
𝑚𝑎𝑥 | Equação 2-11 
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Essa determinação deve ser feita antes da utilização do conceito de operações fictícias, 

porque é necessário considerar a massa transferida ou perdida em cada operação original através 

de suas correntes de entrada e saída (para reúso). A Equação 2-11, apresenta uma versão mais 

geral do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  (Equação 2-8) e por isso ela será utilizada. Observe que o 𝐺𝑗,𝑡

𝑅𝑒ú𝑠𝑜 se 

transforma em 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  em operações de carga fixa, uma vez que os valores de 𝐹𝑜𝑢𝑡,𝑡

𝑙𝑖𝑚  e 𝐹𝑖𝑛,𝑡
𝑙𝑖𝑚 são 

iguais nesse tipo de operação e sua multiplicação pelo diferencial de concentração será igual a 

carga mássica (𝛥𝑚𝑗,𝑘). A equação para o 𝐺𝑗,𝑡
𝑅𝑒ú𝑠𝑜 permite, desse modo, contemplar ambos os tipos 

de operações, mantendo um critério já estabelecido para as operações de carga fixa e definindo 

um novo para as operações de vazão fixa. A Tabela 2-18 apresenta os valores de carga mássica 

(𝛥𝑚𝑗,𝑘) e do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑅𝑒ú𝑠𝑜 para cada operação.  

Tabela 2-18 - Valores de carga mássica (𝜟𝒎𝒋,𝒌) e do parâmetro 𝑮𝒋,𝒌
𝑹𝒆ú𝒔𝒐 - Exemplo Ilustrativo. 

Número 
Tipo de 

operação 
Contaminantes 𝛥𝑚𝑗,k(

𝑘𝑔

ℎ
) 𝐺𝑗,𝑘

𝑅𝑒ú𝑠𝑜(
𝑡

ℎ
) 

1 FL 
A 0,69 13,80 

B 1,38 11,50 

2 FL 
A 2,35 23,50 

B 2,82 35,25 

3 FL 
A 6,15 41,00 

B 18,45 61,50 

4 FF 
A 1,00 4,00 

B 0,40 4,00 

O maior valor do parâmetro 𝐺𝑖,𝑘
𝑅𝑒ú𝑠𝑜 é obtido para o contaminante B na operação 3 (FL). 

O próximo passo é avaliar o critério de monotonicidade nas concentrações de saída. Observando 

os valores de concentração de saída para o contaminante B nas operações descritas na Tabela 

2-17, o contaminante B obedece ao critério de monotonicidade (80, 100, 120 e 300), sendo 

escolhido como contaminante de referência. 

Em seguida é determinada a operação de referência. O critério para escolha da operação 

de referência está também no item 2.12.  

Considerando os dados limites da Tabela 2-17, nota-se que nenhuma das operações 

necessita de água a 0 ppm. Todavia, pode ser observado que os valores de concentração de 

entrada da operação 1, em ppm, (20, 60), são menores que os da operação 3, (100, 150), e os da 

operação 4, (200, 80). Entretanto, é difícil dizer se as concentrações limites de entrada da 

operação 1 são menores que as da operação 2, (50, 20), porque o valor da concentração limite de 

entrada de A na operação 1 é menor que o da operação 4, mas o valor da concentração limite de 

entrada de B na operação 1 é maior que o da operação 4. Deve-se então usar o Fator de Restrição 

(Santos, 2007) (Equação 2-9). Sendo a operação de referência aquela que possuir o menor valor 
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do Fator 𝑅𝑗,𝑘 máximo dentre os analisados. Utilizando a Equação 2-9, é possível calcular os 

fatores de restrição para as operações 1 e 2, conforme observado na Tabela 2-19. 

Tabela 2-19 - Valores do fator de restrição (𝑹𝒋,𝒌) para as operações 1 e 2 - Exemplo Ilustrativo. 

Número 
Tipo de 

operação 
Contaminante Fator 𝑅𝑗,1 Fator 𝑅𝑗,2 

1 FL 
A  - 5,00 

B  - 1,33 

2 FL 
A 1,00 -  

B 6,00  - 

3 FL 
A 0,50 1,00 

B 0,80 0,53 

4 FF 
A 0,25 0,50 

B 1,50 1,00 

Com os valores calculados dos fatores de restrição para as operações 1 e 2, nota-se que o 

maior valor do fator de restrição é 6,00 e 5,00 para as operações 1 e 2, respectivamente. Logo a 

operação de referência é a operação 2. 

Passo 2 - Ajustes das concentrações de entrada e de saída na operação de referência. 

Definidos o contaminante de referência e a operação de referência, deve-se ajustar as 

concentrações de entrada de todos os contaminantes na operação de referência para os valores 

da fonte de água externa de melhor qualidade, nesse caso, 0 ppm. À medida que a concentração 

de entrada é alterada, a respectiva saída deve ser ajustada para manter a massa transferida 

(𝛥𝑚𝑗,k) na operação. Assumindo o valor de 0 ppm para A e B na entrada da operação 2, as 

respectivas concentrações de saída de A e B devem ser de 50 e 60 ppm. Note que, se uma 

operação com perda ou ganho de água (operações de vazão fixa) for a de referência, não será 

necessário ajustar os valores da concentração de entrada ou de saída, porque nesse tipo de 

operação a vazão e as concentrações de entrada e saída são fixas para ambos (Francisco et al., 

2015; Fan et al., 2012; Liu et al., 2007; Prakash e Shenoy, 2005a). 

Passo 3 - Identificação da necessidade de ajustes com base nas operações remanescentes. 

Com o objetivo de assegurar que o DFA baseado no contaminante de referência 

represente da melhor forma o comportamento dos outros contaminantes em todas as operações 

diferentes da operação de referência (k ≠ 2) e, para possibilitar o reúso da operação de referência 

para as demais, verifica-se a necessidade de ajustes na concentração do contaminante de 

referência nas demais operações.  
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De acordo com Gomes et al. (2013), os demais contaminates podem apresentar dois 

possíveis comportamentos: (i) se o contaminante j tem um valor da concentração de saída na 

operação de referência menor que todos os valores da concentração de entrada em todas as 

demais operações, a condição 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑟𝑒𝑓 ≤ 𝐶𝑖𝑛,𝑗,𝑘 é verdadeira; (ii) se existir uma ou mais 

operações onde a concentração de entrada do contaminante j não satisfizer a primeira condição. 

No caso (i), não há necessidade de ajuste de concentração baseado no contaminante j. No caso 

(ii), é necessário o ajuste da concentração baseado no contaminante j em cada operação onde a 

condição do caso (i) for falsa. Quando em alguma operação k mais de um contaminante não 

satisfizer a condição do caso (i), o ajuste será baseado no contaminante que apresentar a pior 

situação. 

Entretanto, para operações de vazão fixa, esse ajuste só deve ser realizado para as 

concentrações de entrada que estão limitadas até um valor máximo. O valor de saída não 

necessita ser alterado, já que ele é fixo por definição. 

Os dados da Tabela 2-17 mostram que a concentração de entrada do contaminante A na 

operação 1 tem um valor menor que a concentração de saída de A na operação de referência, 

indicando a necessidade de ajustes nas concentrações do contaminante de referência (B) nessa 

operação. Nas demais operações, não há necessidade de ajuste, já que todas concentrações de 

entrada são maiores que a concentrações de saída da operação de referência.  

Detalhes do passo-a-passo de como realizar os ajustes são descritos em detalhes por 

Gomes et al.(2013). O ajuste dos dados limites para o contaminante de referência (B) é 

apresentado na Tabela 2-20 (novos valores em negrito). Observe também que a ordem das 

operações foi alterada para garantir que as operações atendem ao critério da monotonicidade das 

concentrações (Savelski e Bagajewicz, 2003).  

Tabela 2-20 - Ajuste dos dados limites baseado no contaminante de referência – Exemplo Ilustrativo. 

Operação 𝐶𝑖𝑛,𝑗 (ppm) 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗 (ppm) 

2 0 60 

1 24 84 

4 80 100 

3 150 300 

Passo 4 - Introdução de operações fictícias e/ou nova fonte interna de água. 

Este passo é necessário porque operações de vazão fixa estão presentes no processo. 

Utilizando o conceito de operações fictícias, as operações que apresentam perda ou ganho de 

água são convertidas em novas operações e/ou fontes que são tratadas pelo algoritmo do DFA 
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(ver item 2.4). Portanto, a operação 4 é então dividida em 4 e 4.1 (representante da perda), cujos 

valores de vazão e de concentrações de entrada e de saída são apresentados na Tabela 2-21 com 

base no contaminante de referência. 

Tabela 2-21 - Valores operacionais limites rearranjados com base no contaminante de referência - Exemplo 

Ilustrativo. 

Operação Vazão (
𝑡

ℎ
) 𝐶𝑖𝑛,𝑗 (ppm) 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗 (ppm) 

2 47 0 60 

1 23 24 84 

4 60 80 100 

4.1 10 80 300 

3 123 150 300 

Observe que as operações na Tabela 2-21 estão organizadas no sentido que serão 

dispostas no diagrama do DFA. O ordenamento segue a sequência descrita na seção 2.7.  

Passo 5 - Geração do DFA baseado nas concentrações ajustadas do contaminante de 

referência.  

Nesta etapa e na ausência de requisitos/restrições de processos específicos, o algoritmo 

DFA para um contaminante e reúso máximo (Gomes, 2002; Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007) é 

aplicado com base nos dados ajustados do contaminante de referência. Nesse passo, a meta de 

consumo mínimo de água, a concentração do pinch e a rede do sistema de água são determinadas 

simultaneamente. Uma breve descrição do algoritmo pode ser vista no item 2.7 quando foram 

tratados sistemas de um contaminante.  

Cabe lembrar que aplicando o algoritmo, em alguns intervalos é possível escolher mais 

de uma fonte interna e, dependendo da fonte utilizada, diferentes redes de água podem ser 

geradas. Essa é uma característica importante do DFA, pois permite analisar simultaneamente 

diferentes redes do sistema de água. Em sistemas reais, a escolha pode ser orientada por 

restrições do processo, como distâncias entre as operações e impossibilidade de utilizar algum 

efluente de uma operação específica (Francisco et al., 2015).  

O resultado do algoritmo DFA para esta etapa é apresentado na Figura 2-34, tendo como 

objetivo o máximo reúso. Os símbolos da Figura 2-34 indicam os respectivos reúsos de efluentes 

de uma operação para outra. 
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Figura 2-34 - DFA baseado no contaminante de referência – Exemplo Ilustrativo. 

O intervalo onde é observado o decréscimo de vazão corresponde ao pinch do processo 

(Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007). Além disso, o decréscimo da vazão corresponde sempre ao 

limite máximo de concentração do intervalo em que a fonte externa de água é utilizada pela 

última vez (Silva Francisco, da et al., 2015). Nesse caso, no qual não ocorre decréscimo de vazão, 

a concentração do pinch corresponde ao valor do último intervalo, 300 ppm. 

Passo 6 - Geração da rede do sistema de água e inspeção para determinação de possíveis 

violações.  

Nesta etapa é sintetizada a rede de água com base no diagrama da etapa anterior, são 

adicionados os valores correspondentes dos outros contaminantes, satisfazendo os respectivos 

balaços de massa, e é realizada a inspeção para averiguar se há violações nos valores limites da 

Tabela 2-17. A Figura 2-35 apresenta a estrutura do sistema de água correspondente ao DFA da 

Figura 2-34. O consumo de água primária é de 86,84 t/h e a geração de efluentes igual a 76,84 

t/h. 

0 24 60 80 84 100 150 300

Vazão (t/h) 47,00

47 2 (1,13) (1,69)

47,00

13,80 23,00

23 1 (0,83) (0,46) (0,09)

13,80

9,20

10,00

60 4 (0,24) (0,96)

10,00

23,00

10,80

1,74 5,04 10,00

10 4.1 (0,04) (0,16) (0,50) (1,50)

1,74

3,30

4,96

123 3 (18,45)

38,84

11,96

26,04

86,84 86,84 86,84 86,84 86,84 86,84 86,84

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7

Concentração (ppm)
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2

M 1

4

3 Tratamento

47 t/h

A - 0 ppm

B - 0 ppm

47 t/h

A – 60 ppm

B – 50 ppm

M

76,84 t/h

A –        ppm

B – 59, 9 ppm

26,04 t/h

A – 0 ppm

B – 0 ppm

76,84 t/h

A –        ppm

B – 300 ppm

23 t/h

A – 20 ppm

B – 2  ppm

D

53,80 t/h

A – 6 , 0 ppm

B –  3,95 ppm

43,80 t/h

A – 250 ppm

B – 100 ppm

M

23 t/h

A – 50 ppm

B –    ppm

13,80 t/h

A - 0 ppm

B - 0 ppm

Água 

Primária

9,20 t/h

A – 60 ppm

B – 50 ppm

M
25,84 t/h

A – 60 ppm

B – 50 ppm

4,96 t/h

A – 250 ppm

B – 100 ppm

38,84 t/h

A – 250 ppm

B – 100 ppm

11,96 t/h

A – 60 ppm
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A – 250 ppm

B – 100 ppm

M

23 t/h

A – 50 ppm

B –    ppm

13,80 t/h
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Figura 2-35 - Rede do sistema de água para o máximo reúso – Exemplo Ilustrativo. 

Ao comparar os valores limites de concentração e de vazão da Tabela 2-17 com os valores 

observados na Figura 2-35, percebe-se que ocorreram violações na concentração do 

contaminante A na operação 3 e na vazão na operação 4. A violação de vazão da operação 4 

ocorre porque essa é uma operação de vazão fixa, logo os seus valores limites de vazão devem 

ser respeitados. Nesse caso, se faz necessário realizar os ajustes de concentração e de vazão, de 

modo a não elevar (ou elevar ao mínimo) o consumo de água primária. Essas violações serão 

retiradas no próximo passo. 

Passo 7 - Evolução da rede do sistema de água. 

Para remoção das violações de vazão nas operações de vazão fixa é utilizado o uso de 

reciclo local como proposto por Wang e Smith (1995). Após a inserção do reciclo local, balanços 

de massa devem ser realizados para determinar as novas concentrações de entrada nas operações 

de vazão fixa. Caso alguma operação de carga fixa possua restrição de vazão, também deve ser 

utilizado um reciclo local e as concentrações de entrada e de saída devem ser recalculadas através 

dos respectivos balanços de massa. As operações de vazão fixa devem ter prioridade do uso de 

reciclo local para o ajuste de suas vazões. 

As violações de concentração podem ser eliminadas ajustando o consumo de água 

primária ou redirecionando as saídas de algumas divisões, que estão a montante da operação 

onde a violação é observada. Além disso, pode ser avaliada a possibilidade de redução do 

consumo de água primária em operações de carga fixa (Gomes et al., 2013). Quando presente, a 

operação pode ser tratada como independente e o seu consumo de água primária é então 

recalculado. Nesse caso, devem ser avaliadas as alterações de concentração e de vazão nas 

operações que recebem reúso da operação que teve o seu consumo de água primária reajustado. 

Outra questão a ser observada é que as operações de carga fixa que possuem um elevado valor 

de vazão, devem ter prioridade em receber os efluentes das demais operações. Isso se deve ao 
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fato dessas operações assimilarem uma maior quantidade de contaminante e suas flutuações de 

maneira mais simples, sendo mais fácil de ajustar o valor de suas concentrações limites utilizando 

uma fonte de água primária. 

Com as violações removidas, os balanços de massa devem ser realizados à jusante da 

estrutura. Depois disso, se alguma outra violação permanecer, o procedimento de eliminação 

será repetido até que todas as violações sejam removidas. Deve-se atentar para o fato de uma ou 

mais operações terem o valor de concentração de um de seus contaminantes igual ao valor limite. 

Caso isso não ocorra, essa operação pode apresentar redução no consumo de água primária ou 

receber efluentes de outras operações, pois segundo o princípio de otimalidade de Savelski e 

Bagajewicz (2003), a concentração de um dos contaminantes deve alcançar o seu limite para que 

seja alcançado o reúso máximo. Um procedimento de inspeção também pode ser usado e depende 

da experiência do engenheiro de processo. 

Na estrutura mostrada na Figura 2-35, mais de uma operação recebe água externa 

(operações 1, 2 e 3), mas apenas uma recebe exclusivamente e é uma operação de carga fixa, a 

operação 2. Nessa operação, é possível reduzir o consumo de água primária, porque a sua 

concentração de saída é inferior ao valor limite (Tabela 2-17). Dessa forma, seu consumo inicial 

de 47 t/h é reduzido para 35,25 t/h. Como as operações 1, 3 e 4 recebem efluente da operação 2, 

elas devem ter seus valores de concentração e de vazão corrigidos. A operação 1 teve o efluente 

proveniente da operação 2 descartado, de forma a poder manter as vazões nas demais operações. 

Como a operação 3 possui um alto valor de vazão limite, esta deve ter prioridade em alocar os 

efluentes das outras operações. Nesse caso, a operação 3 recebeu todo o efluente das operações 

1 e 2 e parte do efluente da operação 4 (o que não foi utilizado no reciclo local). A operação 4, 

por ser uma operação de vazão fixa, teve a priorização do reciclo local com um consumo de fonte 

primária para ajustar a concentração de entrada até os valores limites. Esses ajustes levaram a 

nova rede do sistema de água observada na Figura 2-36. 
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Figura 2-36 - Resultado Final da rede do sistema de água para o máximo reúso - Exemplo Ilustrativo. 

A rede obtida possui um consumo de água primária de 86,83 t/h e um descarte de 

efluentes igual a 76,83 t/h, representando uma redução de 67 % e 69,65 % em termos de consumo 

de água primária e descarte de efluentes, respectivamente. O número total de conexões da rede 

é igual a oito. Esse mesmo exemplo foi estudado por Fan et al. (2012), utilizando um método 

algébrico, e por Teles, Castro e Novais (2008) usando programação matemática. O consumo de 

água primária obtido por esses autores foi o mesmo obtido pelo DFA. Todavia, em termos de 

números de conexões, a rede reportada por Fan et al. (2012) apresenta nove conexões, enquanto 

que a rede de Teles, Castro e Novais (2008), oito. De acordo com Teles, Castro e Novais (2008), 

a rede obtida corresponde ao ótimo global do sistema. Além disso, pode ser observado na Figura 

2-36, que ao menos um dos contaminantes atinge a concentração máxima na saída em cada 

operação, o que está de acordo com os princípios de Savelski e Bagajewicz (2003) para o 

processo alcançar o consumo mínimo de água primária. 

Um resumo do algoritmo DFA aqui usado, que se aplica a processos com um ou múltiplos 

contaminantes envolvendo operações de carga fixa e/ou operações de vazão fixa (processos 

híbridos) é apresentado na Figura 2-37. 
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Figura 2-37 - Algoritmo DFA para máximo reúso com múltiplos contaminantes para processos híbridos ou 

não. 

O algoritmo da Figura 2-37 indica o passo-a-passo da metodologia a ser empregada para 

solucionar problemas de alocação de água visando o máximo reúso empregando o DFA. Esse 

algoritmo representa a proposta do presente trabalho para o DFA, compreendendo sistemas com 

um ou múltiplos contaminantes envolvendo operações de carga fixa e/ou vazão fixa, objetivando 

o máximo reúso. Inicialmente, é avaliado como os dados operacionais são informados, operações 

ou fontes/demandas. Após isso, é avaliado se as unidades do processo apresentam perda e/ou 

ganho de água e se é necessário ou não o uso do conceito de operações fictícias.  

Para problemas com um contaminante os passos para determinar o contaminante de 

referência e o ajuste de concentração deve ser ignorado e o algoritmo deve ser avaliado 

considerando o único contaminante como o de referência. O processo com múltiplos 

contaminantes utilizando o conceito fonte/demanda será apresentado no Estudo de Caso 2, com 

todas as considerações necessárias. 
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2.12.2. Estudos de Caso 

Os estudos de caso nesse item se referem à indústria de papel e celulose, pois esse tipo 

de indústria normalmente apresenta múltiplos contaminantes e operações de carga fixa e de 

vazão fixa. O primeiro estudo envolve dois contaminantes e os resultados também são úteis para 

fins de comparação com o esquema de reúso que é realmente instalado na planta. O segundo, 

utiliza dados reais coletados em uma unidade de produção brasileira (Hamaguchi, 2007) com 

duas linhas de Pasta Termomecânica (Thermomechanical Pulping - TMP) e uma máquina de 

papel, envolve dois contaminantes. É mostrado o emprego da metodologia DFA em um estudo 

de retrofit, visando reduzir o consumo de água primária. 

2.12.3.1. Estudo de Caso 1 

Os dados do primeiro estudo de caso foram extraídos de Jianren e Zhaojie (2010) e 

ilustram um problema de otimização da rede de água em uma fábrica de papel com dois 

contaminantes. O processo é representado por cinco operações: Seção de Prensagem (PS), Seção 

de Formação (FS), Destintagem da Polpa (DIP), DIP-Outros (DIPO) e seção de tratamento (TS). 

Das operações, três são com carga fixa (PS, DIPO e TS) e duas de vazão fixa (FS e DIP). A 

demanda química de oxigênio (DQO) e sólidos suspensos (SS) são os parâmetros indicadores da 

qualidade da água nessa análise. A indústria em estudo já reutiliza e recicla sua água com um 

consumo de água primária de 695,8 t/h e uma geração de efluentes de 625,9 t/h. Jianren & 

Zhaojie (2010) avaliaram esse problema com um modelo de programação linear com base no 

conceito de alocação Source/Sink, tendo como meta determinar o consumo mínimo de água 

primária. 

Os dados operacionais limites estão disponíveis na Tabela 2-22. É possível observar que 

o processo FS apresenta um ganho de água e o processo DIP uma perda de água.  
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Tabela 2-22 - Dados operacionais limites - Exemplo ilustrativo. Fonte: Jianren & Zhaojie (2010). 

Número Operação Contaminante 
Vazão de 

Entrada (
𝑡

ℎ
) 

𝐶𝑖𝑛,𝑗 (ppm) 
Vazão de 

Saída (
𝑡

ℎ
) 

𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗𝑖 (ppm) 

1 PS 
DQO 

78 
60 

78 
420 

SS 20 100 

2 FS 
DQO 

233 
100 

372 
500 

SS 80 500 

3 DIP 
DQO 

770 
400 

561 
1000 

SS 240 510 

4 DIPO 
DQO 

308 
60 

308 
450 

SS 100 200 

5 TS 
DQO 

834 
2000 

834 
400 

SS 600 70 

O primeiro passo é a determinação da operação de referência e do contaminante de 

referência. Nesse caso, diferente do exemplo ilustrativo, é fácil perceber na Tabela 2-22 que a 

operação que demanda água primária de melhor qualidade é a operação 1 (PS), sendo ela definida 

como a operação de referência. 

Para o contaminante de referência, seguindo o algoritmo específico (item 2.11.2), 

verifica-se que não há contaminantes com concentração de entrada igual a zero. Partindo para a 

avaliação do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 , seus valores podem ser vistos na Tabela 2-23. Como a operação 5 

representa um operação de tratamento, não será considerada nessa etapa. 

Tabela 2-23 - Valores de carga mássica (𝜟𝒎𝒋,𝒌) e do parâmetro (𝑮𝒋,𝒌
𝑾 ) - Estudo de Caso 1. 

Número Operação Contaminante 𝛥𝑚𝑗,k(
𝑘𝑔

ℎ
) 𝐺𝑗,𝑘

𝑊 (
𝑡

ℎ
) 

1 PS 
DQO 28,08 66,86 

SS 6,24 62,40 

2 FS 
DQO 162,70 325,40 

SS 167,36 334,72 

3 DIP 
DQO 253,00 253,00 

SS 101,31 198,65 

4 DIPO 
DQO 120,12 266,93 

SS 30,80 154,00 

O maior valor do parâmetro 𝐺𝑖,𝑘
𝑊  é igual a 334,72 t/h para o contaminante SS na operação 

2 (FS). O próximo passo é avaliar o critério de monotonicidade de suas concentrações de saída, 

que é satisfeito (100, 200, 500 e 510). Dessa forma, o contaminante SS é o contaminante de 

referência e a operação 1 (PS), a operação de referência. 

Após a determinação do contaminante de referência e da operação de referência, as 

concentrações de entrada de todos os contaminantes na operação de referência são ajustadas para 

os valores da fonte de água externa de melhor qualidade, nesse caso, 0 ppm. Considerando o 
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valor de 0 ppm de SS e DQO na entrada da operação 1, as respectivas concentrações de saída de 

SS e DQO devem ser de 80 e 360 ppm.  

O terceiro passo tem o objetivo de assegurar que o DFA baseado no contaminante de 

referência represente o comportamento dos outros contaminantes em todas as operações (exceto 

a operação de referência) e maximize a possibilidade do reúso do efluente da operação de 

referência nas demais. Os dados da Tabela 2-22 mostram que a concentração de entrada do 

contaminante DQO nas operações 2 e 4 têm um valor menor que a concentração de DQO na 

operação de referência, indicando a necessidade de ajustes nas concentrações do contaminante 

de referência nessas operações. Detalhes de como fazer esses ajustes são descritos por Gomes et 

al.(2013). Os resultados dos ajustes dos dados limites para o contaminante de referência (SS) 

são então apresentados na Tabela 2-24 (novos valores em negrito). Para a operação 2, que 

apresenta ganho de água, só será ajustado o valor da concentração de entrada. Como essa 

operação é uma operação de vazão fixa, o valor da concentração de saída é definido como fixo. 

O processo de tratamento não necessita de ajustes, uma vez que essa operação é tratada no 

algoritmo assumida como uma fonte interna com concentração igual a sua saída.  

Tabela 2-24 - Ajuste dos dados limites baseado no contaminante de referência - Estudo de Caso 1. 

Número Contaminante 
Vazão de 

Entrada (
𝑡

ℎ
) 

𝐶𝑖𝑛,𝑗 (ppm) 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗 (ppm) 

1 PS 78 0 80 

4 DIPO 308 13,33 113,33 

2 FS 233 22,22 500 

3 DIP 770 240 510 

5 TS 834 600 70 

Como operações de vazão fixa estão presentes, é necessário utilizar as operações fictícias. 

Assim, conforme já descrito (item 2.4), a operação 2 é dividida em uma operação fictícia e uma 

fonte de água interna, enquanto que a operação 3 é dividida em duas operações fictícias. Os 

novos dados limites com base no contaminante de referência são apresentados na Tabela 2-25. 
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Tabela 2-25 - Valores operacionais limites rearranjados com base no contaminante de referência (SS) - Estudo 

de Caso 1. 

Número Vazão (
𝑡

ℎ
) Operação 𝐶𝑖𝑛,𝑗 (ppm) 𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗 (ppm) 

1 78 PS 0 80 

4 308 DIPO 13,33 113,33 

2 233 FS 22,22 500 

3 209 DIP 240 510 

3.1 561 DIP 240 510 

Número Fonte Vazão (
𝑡

ℎ
) Concentração (ppm) 

- FE - 0 

5 Tratamento 834 70 

2.1 FS 139 500 

De posse dos dados com base no contaminante de referência, aplica-se o algoritmo DFA 

original para um contaminante e máximo reúso (Gomes et al., 2007), obtendo-se o DFA 

representado na Figura 2-38. No Diagrama obtido há um consumo mínimo de água externa igual 

a 486,39 t/h, descarte de efluentes igual a 416,39 t/h e uma concentração de pinch em relação ao 

contaminante de referência (SS) igual a 70 ppm. 
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Figura 2-38 - DFA baseado no contaminante de referência - Estudo de Caso1. 

A Figura 2-39 mostra o diagrama gerado a partir do DFA da Figura 2-38, no qual 

observam-se violações na concentração do contaminante COD nas operações 3 e 4, que devem 

ser removidas de acordo com os critérios discutidos anteriormente ao mesmo tempo que se avalia 

a possibilidade de obtenção de redução do consumo de água em alguma operação de carga fixa 

que só empregue água primária. 

S.5 S2.2

Concentração (ppm) 0 13,33 22,22 70 80 113,33 240 500 510 600

Vazão (t/h)

78,00 78,00 78,00

78 1 (1,04) (0,69) (3,73) (0,78)

78,00

123,23 249,35 308,00

308 4 (2,74) (14,72) (3,08) (10,27)

123,23

126,12

S.5 58,65

159,04 233,00 233,00 233,00

233 2 (11,13) (2,33) (7,77) (29,51) (60,58)

159,04

S.5 73,96

371,73

561 3 (145,86) (5,61)

308,00

63,73

189,27

126,70 209,00

209 3.1 (54,34) (2,09) (18,81)

14,27

S.5 112,43

43,73

S2.2 38,57

834

5

i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 i=9
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416,39 t/h

SS – 70 ppm

COD – 400 ppm

159,04 t/h

SS - 0 ppm

COD - 0 ppm

Água 

Primária Perda 

209 t/h

 

Figura 2-39 - Rede do sistema de água para o DFA da Figura 2-38. 

No diagrama mostrado na Figura 2-39, mais de uma operação recebe água externa 

(operações PS, FS e DIPO), mas apenas uma recebe exclusivamente e é uma operação de carga 

fixa, PS. Nessa operação, é possível reduzir o seu consumo de água primária, posto que a sua 

concentração de saída é inferior à permitida na Tabela 2-22. Por outro lado, os ajustes em FS, 

DIP e DIPO levam a um aumento no consumo de água primária. Na Figura 2-40 é apresentada 

a rede final do sistema de água. 

PS

M

D

FS

DIPDIPO

Tratamento

66,86 t/h

SS - 0 ppm

COD - 0 ppm

66,86 t/h

SS – 93,33 ppm

COD – 420 ppm

M

308 t/h

SS – 10,5 ppm

COD – 60 ppm

261,80 t/h

SS – 0 ppm

COD – 0ppm

46,20 t/h

SS – 70 ppm

COD – 400 ppm

58,25 t/h

SS – 70 ppm

COD – 400 ppm

308 t/h

SS – 110,5 ppm

COD – 450 ppm

233 t/h

SS – 17,5 ppm

COD – 100 ppm

M

229,55 t/h

SS – 70 ppm

COD – 400 ppm

99 t/h

SS – 500 ppm

COD – 500 ppm

770 t/h

SS – 137,45 ppm

COD – 400 ppm

561 t/h

SS – 510 ppm

COD – 1000 ppm
M

273 t/h

SS – 500 ppm

COD – 500 ppm

834 t/h

SS – 210,76 ppm

COD – 432,73 ppm

834 t/h

SS – 70 ppm

COD – 400 ppm

500 t/h

SS – 70 ppm

COD – 400 ppm

174,75 t/h

SS - 0 ppm

COD - 0 ppm

Água 

Primária

66,59 t/h

SS – 0 ppm

COD – 0ppm

Perda 

209 t/h

 

Figura 2-40 – Resultado Final - Rede do sistema de água para o Estudo de Caso 1. 

A rede obtida tem um consumo de água primária de 570 t/h e um descarte de efluentes 

igual a 500 t/h, representando uma redução de 18,08% e 20,11% em termos de consumo de água 

primária e descarte de efluentes, respectivamente. Esses valores foram os mesmos encontrados 

por Jianren e Zhaojie (2010) aplicando um modelo de programação matemática. Em termos das 

estruturas, a obtida pelo DFA tem pequenas diferenças nas vazões empregados nos processos PS 
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e FS e nos valores de vazão em PS, FS e DIP. Em termos do número de conexões, a estrutura do 

DFA tem duas conexões a menos que as propostas por Jianren e Zhaojie (2010). 

2.12.3.2. Estudo de Caso 2 

O segundo estudo de caso ilustra o uso do DFA em um retrofit de uma usina brasileira 

de papel, responsável pela produção de 185.000 t/ano de papel jornal, que possui duas linhas de 

polpa termomecânica (TMP) e uma máquina de papel. Mais detalhes sobre o processo e os 

respectivos dados podem ser vistos em Hamaguchi (2007), bem como no Anexo I, Figura I.1 e 

Tabela I.1. 

O DFA é utilizado para propor novas estruturas hídricas para reduzir o consumo de água. 

Dois cenários serão avaliados: 1) apenas a produção de papel; 2) processo de TMP + produção 

de papel.  

a. Primeiro cenário: produção de papel 

Nesse cenário, a estrutura hídrica é representada por fontes e demandas de água. A 

estrutura é representada por quatro fontes e nove demandas identificadas na seção de produção 

de papel e apresentadas na Tabela 2-26, com os respectivos valores limites para fibras e sólidos 

dissolvidos (SD). 
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Tabela 2-26 – Fontes e demandas de água para a produção de papel. 

Fontes de água, 𝑆𝑅𝑚  

Fontes Descrição Vazão (L/min) Contaminantes  

SR1 
Água branca extraída da 

seção de formação 
54.323,2 

Fibras (%) 0,351  

SD (ppm) 2.273  

SR2 
Filtrado claro dos filtros 

Save-All 
17.450,7 

Fibras (%) 0,050  

SD (ppm) 2.487  

SR3 
Filtrado superclaro dos 

filtros Save-All 
2.316,2 

Fibras (%) 0,025  

SD (ppm) 2.487  

SR4 
Filtrado do filtro de 

refugo 
1.406,8 

Fibras (%) 0,010  

SD (ppm) 2.380  

Demandas de água, 𝑆𝐾𝑛 

Demandas Descrição Vazão (L/min) Contaminantes  

SK1 
Diluição após 

branqueamento 
1483,6 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK2 
Diluição do tanque de 

TMP  
1254,9 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK3 
Água para chuveiro dos 

filtros Save-All  
997,4 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK4 Diluição do couch pit 996,7 
Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK5 
Água para chuveiro do 

filtro de refugo 
299,1 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK6 
Água branca para 

recuperação das fibras 
20965,7 

Fibras (%) 0,300 

SD (ppm) 3000 

SK7 
Água branca para bomba 

de mistura 
43822,8 

Fibras (%) 0,300 

SD (ppm) 3000 

SK8 
Água clara para linha de 

TMP 
4292,3 

Fibras (%) 0,100 

SD (ppm) 3000 

SK9 
Água primária para 

máquina de papel 
3420 

Fibras (%) 0,018 

SD (ppm) 2500 

Hamaguchi (2007) considerou o valor limite de 3000 ppm para SD, um limite superior 

observado em sua análise ao simular o processo, que é adotado no presente estudo. Esse valor é 

mais restritivo do que o valor limite de 5000 ppm utilizado por Jacob et al. (2002), que justifica 

ser um valor aceitável para a produção de papel jornal. Em termos de fibras, Jacob et al. (2002) 

utilizaram o valor limite de 1% no processo, sendo a única exceção a demanda de água para os 

chuveiros da máquina de papel (SK9) que precisam de uma fonte de melhor qualidade. Mantendo 

a coerência, no presente trabalho foi adotado os valores limites relatados por Hamaguchi (2007) 

(Tabela I.1). 

O presente estudo representa a primeira aplicação do DFA no contexto da descrição por 

fontes e demandas (Source/Sink) em processos com múltiplos contaminantes. O contaminante 

de referência é identificado pela estratégia aqui proposta, ou seja, deve ser o contaminante com 



 

123 

o maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 . No contexto fonte/demanda, o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘

𝑊  é 

modificado e definido pela Equação 2-12: 

𝐺𝑗,𝑘
𝑊 =

𝛥𝑚𝑗,𝑘

𝐶𝑜𝑢𝑡,𝑗,𝑘
𝑚𝑎𝑥 =  

𝐹𝑛 𝐶𝑗,𝑛

𝐶𝑗,𝑛
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

 Equação 2-12 

em que: 𝐹𝑛 indica a vazão da demanda n, 𝐶𝑗,𝑛 é a concentração do contaminante j na demanda n 

e 𝐶𝑗,𝑛
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 é o valor limite de concentração do contaminante j na demanda n. Quando não há valor 

medido e/ou limite para a concentração das demandas, considera-se como contaminante de 

referência aquele que apresenta os menores valores de concentração máxima no maior número 

de demandas do sistema. Na Tabela 2-27, são apresentados os valores de 𝐹𝑛 ∙ 𝐶𝑗,𝑛 e 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  e as 

respectivas concentrações, com base nos dados da Tabela 2-26. 

Tabela 2-27 – Valores para 𝑭𝒏 ∙ 𝑪𝒋,𝒏 e 𝑮𝒋,𝒌
𝑾  para determinação do contaminante de referência no cenário 1 – 

Estudo de Caso 2. 

Demandas 

(𝑆𝐾𝑛) 
Contaminante Concentração  

Concentração 

limite 
𝐹𝑛 . 𝐶𝑗,𝑛(

𝑘𝑔

ℎ
) 𝐺𝑗,𝑘

𝑊 (
𝑡

ℎ
) 

SK1 
Fibras (%) 0,082 0,800 121,66 152,07 

SD (ppm) 2451 3000 3,64 106 1212,10 

SK2 
Fibras (%) 0,082 0,800 102,90 128,63 

SD (ppm) 2451 3000 3,08 106 1025,25 

SK3 
Fibras (%) 0,050 0,800 49,87 62,34 

SD (ppm) 2487 3000 2,48 106 826,84 

SK4 
Fibras (%) 0,082 0,800 81,73 102,16 

SD (ppm) 2451 3000 2,44 106 814,34 

SK5 
Fibras (%) 0,050 0,800 14,96 18,69 

SD (ppm) 2487 3000 7,44 105 247,95 

SK6 
Fibras (%) 0,300 0,300 6289,71 20965,70 

SD (ppm) 2307 3000 4,84 107 16,122,62 

SK7 
Fibras (%) 0,300 0,300 14146,84 43822,80 

SD (ppm) 2307 3000 1,01 108 33699,73 

SK8 
Fibras (%) 0,047 0,100 201,74 2017,38 

SD (ppm) 2487 3000 1,07 107 3558,32 

SK9 
Fibras (%) 0,000 0,018 0,00 0,00 

SD (ppm) 0,000 2500 0,00 0,00 

O maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  é obtido para as fibras na demanda SK7 (valor 

em negrito na Tabela 2-27). Com a descrição Source/Sink, não é necessário avaliar o critério da 

monotonicidade de concentração e, como não há operações definidas com suas respectivas 

condições de entrada e saída, não há necessidade de definir uma operação de referência. A Figura 

2-41 apresenta o diagrama obtido aplicando o algoritmo DFA original para um contaminante e 

máximo reúso (Francisco, da et al., 2015) com os dados da Tabela 2-26, com base nas 

concentrações das fibras. 
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Figura 2-41 – DFA descrição fonte/demanda para o Cenário 1 – Estudo de Caso 2. 

De acordo com Francisco et al. (2015), quando o último intervalo de cada demanda é 

analisado, é necessário verificar se a vazão da demanda é atingida. Quando a vazão de uma 

operação (demanda atual no último intervalo) não é alcançada (SK7), a fonte disponível com a 

concentração mais próxima (SR2) é utilizada para completar a vazão especificada. O diagrama 

obtido, mostrado na Figura 2-41 tem-se um consumo de água na máquina de papel é de 3420 

L/min e o consumo mínimo de água primária obtido pelo DFA é de 2036 L/min. Há a 

possibilidade de redução do consumo de água primária em aproximadamente 40,5%. A Tabela 

2-28 apresenta a rede do sistema de água resultante obtida pelo DFA da Figura 2-40, que tem o 

pinch em relação às fibras igual a 0,8%. 

Água Primária SR4 SR3 SR2 SR1

2035,600 1.406,80 2.316,20 17.450,70 54.323,20

0,000 0,010 0,018 0,025 0,050 0,100 0,300 0,351 0,800

1.520,32 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00

3420,00 SK9 (23,94) (85,5) (171) (684) (174,42) (1.535,58)

SR4 1.406,80

FW 113,53

SR3 1.899,67

3.433,84 3.579,29

4.292,30 SK8 (858,46) (218,91) (1.927,24)

SR2 3.433,84

SR2 145,45

SR1 713,01

3.552,33

20.965,70 SK6 (1.069,25) (9.413,60)

SR2 3.552,33

SR1 17413,37

7.425,12

43.822,80 SK7 (2.234,96) (19.676,43)

SR2 7.425,12

SR1 36.196,82

SR2 120,24

SR2 80,61

299,10 SK5 (134,29)

SR2 179,06

SR2 120,04

996,70 SK4 (447,52)

SR2 596,69

SR2 400,01

997,40 SK3 (447,83)

SR2 597,11

SR2 400,29

1.254,90 SK2 (563,45)

SR2 399,90

SR3 416,52

FW 438,48

1.483,60 SK1 (666,14)

FW 1.483,60

Concentração (%)

Vazão Limite (L/min)
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Tabela 2-28- Rede do sistema de água do cenário 1 – Estudo de Caso 2. 

𝑆𝑅𝑚\𝑆𝐾𝑛 SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 Total 

SR1      17.413,37 36.196,82 713,01  54.323,20 

SR2  399,90 997,40 996,70 299,10 3.552,33 7.625,98 3.579,29  17.450,70 

SR3  416,52       1899,67 2.316,20 

SR4         1406,8 1.406,8 

FW 1.483,60 438,48       113,53 2.035,60 

Total 1.483,60 1.254,90 997,40 996,70 299,10 20.965,70 43.822,80 4.292,30 3.420,00 77.532,50 

Essa possibilidade de redução do consumo de água é semelhante a obtida por Hamaguchi 

(2007) (2036 L/min) utilizando a abordagem gráfica de Dhole et al. (1996). No entanto, a 

distribuição das fontes de água é completamente diferente, com a fonte SR3 sendo utilizada 

somente na demanda SK8 e a fonte SR4 nas demandas SK8 e SK9. Hamaguchi (2007) também 

resolveu esse problema usando programação linear (Jacob et al., 2002) e encontrou o mesmo 

resultado para o consumo de água primária obtido pela abordagem gráfica. 

Em termos de distribuição das fontes de água, observa-se que o número de conexões 

encontradas por Hamaguchi (2007) foi maior do que o encontrado pelo DFA, 38 e 16, 

respectivamente. O método gráfico apresentou 13 conexões, mas há a agregação de duas 

correntes (SR1 e parte da SR2) para atender as demandas (SK1 a SK7), o que pode levar a um 

maior número de conexões. A agregação das correntes faz parte da resolução do método. O maior 

número de divisões para atender cada demanda, pode dificultar a implementação do projeto 

devido a questões econômicas ou a viabilidade operacional. Vale ressaltar que nenhuma violação 

de concentração foi encontrada para ambos os contaminantes nos resultados obtidos utilizando 

o DFA. 

b. Segundo cenário: processo TMP + produção de papel 

No segundo cenário, será analisado o processo TMP integrado com a produção de papel, 

o que significa que as duas linhas de TMP estarão integradas com a máquina de papel. O processo 

é agora representado por nove fontes e dezoito demandas apresentadas nas Tabela 2-29 e Tabela 

2-30, respectivamente. Utilizando o procedimento descrito anteriormente para seleção do 

contaminante de referência, as fibras apresentaram maior valor global do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊 . 
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Tabela 2-29- Fontes de água para o processo integrado do cenário 2 – Estudo de Caso 2. 

Fontes de água, 𝑆𝑅𝑚  

Fontes Descrição Vazão (L/min) Contaminantes  

SR1 Água extraída para peneira inclinada 1 605,7 
Fibras (%) 0,400 

SD (ppm) 4747 

SR2 
Água branca extraída da seção de 

formação 
54323,2 

Fibras (%) 0,351 

SD (ppm) 2273 

SR3 
Água da peneira inclinada 2 pós 

prensa 
1781,2 

Fibras (%) 0,300 

SD (ppm) 4747 

SR4 Filtrado claro dos filtros Save-All 17450,7 
Fibras (%) 0,050 

SD (ppm) 2487 

SR5 Filtrado turvo do filtro a disco 1087,2 
Fibras (%) 0,050 

SD (ppm) 4662 

SR6 Filtrado do filtro a tambor 5544,1 
Fibras (%) 0,050 

SD (ppm) 4849 

SR7 Filtrado claro do filtro a disco 2537,3 
Fibras (%) 0,030 

SD (ppm) 4662 

SR8 Filtrado superclaro dos filtros Save-All 2316,2 
Fibras (%) 0,025 

SD (ppm) 2487 

SR9 Filtrado do Filtro de refugo 1406,8 
Fibras (%) 0,010 

SD (ppm) 2380 
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Tabela 2-30- Demandas de água para o processo integrado do cenário 2 – Estudo de Caso 2. 

Demandas de água, 𝑆𝐾𝑛 

Demandas Descrição 
Vazão 

(L/min) 
Contaminantes 

SK1 
Diluição do refinador primário 

(RD1) - linha 1 
94,0 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK2 
Diluição do refinador secundário 

(RD2/3) - linha 1 
108,7 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK3 
Água do chuveiro do filtro de 

refugo 
299,1 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK4 
Água do chuveiro dos filtros da 

TMP 
1584,8 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK5 
Diluição do refinador primário 

(RD4) - linha 2 
356,2 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK6 
Diluição do refinador secundário 

(RD5) - linha 2 
384,1 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK7 
Diluição de rejeitos da depuração 

primária - linha 2 
39,8 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK8 
Diluição de rejeitos da depuração 

secundária - linha 2 
54,7 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 5000 

SK9 Diluição após o branqueamento 1483,6 
Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK10 Diluição para o tanque de TMP 1254,9 
Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK11 Diluição do couch pit 996,7 
Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK12 
Água do chuveiro dos filtros Save-

All 
997,4 

Fibras (%) 0,800 

SD (ppm) 3000 

SK13 
Água branca para recuperação de 

fibras 
20965,7 

Fibras (%) 0,300 

SD (ppm) 3000 

SK14 Água branca para bomba de mistura 43822,8 
Fibras (%) 0,300 

SD (ppm) 3000 

SK15 
Diluição do tanque de latência - 

linha 1 
4946,3 

Fibras (%) 0,100 

SD (ppm) 5000 

SK16 
Diluição do tanque de latência - 

linha 2 
8279,3 

Fibras (%) 0,100 

SD (ppm) 5000 

SK17 Água primária para linha de TMP 786,8 
Fibras (%) 0,018 

SD (ppm) 2500 

SK18 
Água primária para máquina de 

papel 
3420 

Fibras (%) 0,018 

SD (ppm) 2500 

Os valores limites adotados nesse cenário têm por base o mesmo critério explicado no 

cenário anterior. A Figura 2-42 apresenta o resultado do algoritmo DFA utilizando os dados das 

Tabela 2-29 e Tabela 2-30.  
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Figura 2-42 – DFA descrição fonte/demanda para o Cenário 2 – Estudo de Caso 2. 

O consumo inicial de água primária do processo integrado é de 4207 L/min e o consumo 

mínimo de água primária obtido pelo DFA é de 2823 L/min (redução de 32,9%) com o pinch em 

SR4 17.450,70

SR5 1.087,2

SR9 SR8 SR7 SR6 5.544,1 SR3 SR2 SR1

1.406,8 2.316,2 2.537,3 1.781,2 54.323,0 605,7

0 0,010 0,018 0,025 0,030 0,050 0,100 0,300 0,351 0,400 0,800 1,2

367,17 786,80 786,80 786,80 786,80 786,80 786,80 786,80

786,80 SK17 (5,51) (3,93) (15,74) (39,34) (157,36) (40,13) (38,55) (314,72) (314,72)

SR9 367,170

SR8 419,630

1.373,45 3.295,02 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00

3.420,00 SK18 (23,94) (17,10) (68,40) (171,00) (684,00) (174,42) (167,58) (1.368,00) (1.368,00)

SR9 1.039,63

FW 333,82

SR8 1.896,57

FW 25,00

SR7 124,98

3.957,04 4.946,30 4.946,30 4.946,30

4.946,30 SK15 (989,26) (252,26) (242,37) (1.978,52) (1.978,52)

SR6 3.957,04

SR3 989,26

6.623,44 7.561,76 8.279,30 8.279,30

8.279,30 SK16 (1655,86) (422,2443) (405,6857) (3.311,72) (3.311,72)

SR4 6.623,44

SR3 791,94

SR4 146,38

SR2 717,54

3.552,33 20.965,70 20.965,70

20.965,70 SK13 (1.069,25) (1.027,32) (8.386,28) (8.386,28)

SR4 3.552,33

SR2 17.413,37

7.425,12 43.646,17 43.822,80

43.822,80 SK14 (2.234,96) (2.147,32) (17.529,12) (17.529,12)

SR4 7.128,55

SR6 296,57

SR2 36.192,30

SR6 28,75

SR1 176,63

39,80 SK7 (15,92)

SR1 39,80

54,70 SK8 (21,88)

SR1 54,70

94,00 SK1 (37,60)

SR1 94,00

108,70 SK2 (43,48)

SR1 108,70

299,10 SK3 (119,64)

SR1 131,87

SR6 167,23

356,20 SK5 (142,48)

SR6 123,89

SR6 232,31

384,10 SK6 (153,64)

SR6 133,60

SR6 250,50

996,70 SK11 (398,68)

SR5 346,68

SR5 650,02

997,40 SK12 (398,96)

SR6 346,92

SR6 7,27

SR5 90,50

SR7 552,70

1.254,90 SK10 (501,96)

SR7 429,02

SR7 825,88

1.483,60 SK9 (593,44)

SR7 507,21

SR7 97,51

FW 878,88

1.584,80 SK4 (633,92)

FW 1.584,80

Vazão Limite (L/min)

Concentração (%)
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relação às fibras igual a 1,2%. No sétimo intervalo de concentração é possível escolher as fontes 

SR4, SR5 ou SR6 para completar a demanda SK15. Essa é uma vantagem do DFA que possibilita 

gerar redes alternativas de água no diagrama ao realizar os cálculos para cada intervalo. Por 

exemplo, se a fonte SR4 é a mais próxima da demanda SK15, é possível usar essa fonte para 

reduzir o custo de implementação do projeto de reúso. Por outro lado, se a fonte SR4 não tiver a 

quantidade suficiente para satisfazer a demanda, outra fonte (SR5 ou SR6) poderia ser utilizada 

em vez de empregar duas fontes, o que poderia levar a um aumento dos custos de implementação 

do projeto de reúso e de controle da rede. A rede gerada baseada na Figura 2-42 conduz a 

violações nas concentrações de entrada de SD nas demandas SK3, SK10, SK11 e SK12. Essas 

violações foram corrigidas pela adição de água primária nas demandas SK3, SK10, SK11 e SK12 

e houve uma redução do seu consumo nas demandas SK4 e SK9. O consumo de água primária 

após o passo evolutivo permaneceu o mesmo (2823 L/min) e os resultados finais são 

apresentados Tabela 2-31. 

Hamaguchi e Park (2009) resolveram o mesmo sistema utilizando abordagem gráfica 

(Dhole et al., 1996) e programação linear (Jacob et al., 2002). A abordagem gráfica baseou-se 

apenas nas fibras, porque não é possível sobrepor as curvas para ambos os contaminantes para 

encontrar o resultado completo usando essa abordagem. Os consumos de água primária foram 

de 2824 L/min e de 2815 L/min com base na abordagem gráfica e na programação matemática, 

respectivamente. No entanto, os resultados de Hamaguchi e Park (2009) também apresentaram 

violações que tiveram que ser removidas através do ajuste das vazões. Os ajustes foram feitos 

adicionando água primária em alguns pontos específicos do processo, o que levou a um aumento 

no consumo de água primária em ambos de 320 L/min, fato que leva esses resultados a serem 

maiores do que o obtido pelo DFA. 

Em relação ao número de conexões, o DFA propôs uma rede com 39 conexões. As redes 

geradas por Hamaguchi e Park (2009), necessitam de 26 conexões utilizando abordagem gráfica 

e 144 conexões com o uso de programação matemática. Nota-se que um elevado número de 

conexões pode aumentar o custo de investimento em novas tubulações, bombeamento ou para 

um novo layout para os tanques, linhas e bombas, bem como problemas de controle operacional. 
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Tabela 2-31- Rede final do sistema de água do cenário 2 após evolução – Estudo de Caso 2. 

𝑆𝑅𝑚\𝑆𝐾𝑛 SK1 SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SK7 SK8 SK9 SK10 SK11 SK12 SK13 SK14 SK15 SK16 SK17 SK18 Total 

SR1 94 108,7 131,87       39,80 54,70           176,63         605,70 

SR2                         17.413,37 36.192,29   717,54     54.323,20 

SR3                             989,26 791,94     1.781,20 

SR4                         3.552,33 7.128,55   6.769,82     17.450,70 

SR5                     641,38 445,82             1.087,20 

SR6     55,95 354,20 356,20 384,10     111,23          325,33 3.957,04       5.544,10 

SR7       804,07         604,72 807,53   196           124,98 2.537,30 

SR8                                 419,63 1.896,57 2.316,20 

SR9                                 367,17 1.039,63 1.406,80 

FW      111,28 426,53         767,60 447,37 355,32 355,58           358,82 2.822,50 

Total 94 108,7 299,10 1584,80 356,20 384,10 39,80 54,70 1483,60 1254,90 996,70 997,40 20.965,70 43.822,80 4.946,30 8.279,30 786,80 3.420,00 89.874,90 
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2.13. Considerações Finais 

Foi apresentada uma extensão para o DFA de modo a possibilitar que ele seja aplicado a 

problemas envolvendo múltiplos contaminantes e operações de vazão fixa, descritos da forma 

tradicional ou através do conceito Source/Sink. Essa extensão tornou o algoritmo um método 

mais completo para lidar com problemas de alocação de água, preenchendo suas lacunas. Novas 

formas de calcular o parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  foram apresentadas para considerar processos com perda 

e/ou ganho de água ou descritos na forma Source/Sink. Essa nova forma de calcular o parâmetro 

𝐺𝑗,𝑘
𝑊  possibilitou a determinação do contaminante de referência através dos critérios propostos 

nesta tese. Além disso, o Fator de Restrição (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑗,𝑘) de Santos (2007) foi empregado para 

possibilitar a identificação da operação de referência em processos com mais de uma operação 

candidata. 

Ao comparar o DFA com outras técnicas, é possível notar algumas vantagens, tais como: 

(i) os cálculos são mais fáceis do que as técnicas gráficas; (ii) é mais fácil encontrar o pinch, as 

metas e também identificar as correntes que geram o pinch em problemas de alocação de água; 

(iii) a rede do sistema de água é obtida simultaneamente com as metas. Além dessas 

características, o método DFA se mostra um método robusto para lidar com problemas de 

alocação de água em grande escala, na presença de múltiplos contaminantes, em problemas com 

operações de cargas fixas e de vazões fixas, com foco na minimização do consumo de água 

primária através do máximo reúso. Em suma, o algoritmo DFA é uma ferramenta importante 

quando se deseja definir novas alternativas para a minimização do consumo de água primária de 

forma sistemática e eficiente. 

Uma das desvantagens do DFA que pode ser citada é a necessidade de ter que realizar 

um passo evolutivo para remoção de violações de concentrações presentes em algumas 

operações. Mesmo utilizando o critério de contaminante de referência e fazendo os ajustes de 

concentração é difícil, na maioria das vezes, gerar uma rede sem nenhuma violação. O passo 

evolutivo não é necessário nos métodos de Fan et al. (2012) e Liu et al. (2011), porém são 

necessários mais cálculos e etapas para a obtenção do resultado final. 

Outro ponto é que, em problemas de grande escala, o uso do DFA através de cálculos 

manuais pode ser um complicador. Todavia, a parte envolvendo operações de carga fixa para um 

ou múltiplos contaminantes já está automatizada através do MINEA 2.0 (Naice, 2015). 
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2.14. Conclusões Finais sobre o DFA e Sugestões de Trabalhos 

Futuros 

Tendo em vista as etapas desta pesquisa, pôde-se chegar às seguintes conclusões: 

1) As novas extensões do DFA propostas para lidar com perda e/ou ganho de água 

através do uso de operações fictícias ou do conceito Sources/Sinks mostraram-se 

eficazes, com resultados semelhantes e as vezes melhores aos de outras metodologias;  

2) Uma nova forma de cálculo do parâmetro 𝐺𝑗,𝑘
𝑊  foi desenvolvida para lidar com 

problemas descrito como Sources/Sinks, que se mostrou adequada e geral na 

determinação do contaminante de referência; 

3) O DFA mostra grande flexibilidade, podendo levar em conta facilmente restrições de 

processo (Ex.: proibição de reúso) e layout que possam estar presentes na definição 

do problema;  

4) Não foram testadas outras relações além da linear para demonstrar uma melhor 

aplicabilidade. 

5) Em relação ao custo das redes, não pode ser afirmado que a redução do consumo da 

água primária irá reduzir o custo total do sistema.  

Com o DFA elaborado de maneira completa para problemas de alocação de água e apesar 

dos bons resultados apresentados, mais estudos são necessários para consolidar o método. 

Sugere-se que sejam feitos os seguintes estudos, para possibilitar melhorias no método: 

 Automatização do método para contemplar esses tipos de problema. As novas 

extensões podem ser integradas no MINEA 2.0 (Naice, 2015), de forma a gerar 

um software mais completo para problemas de minimização do consumo de água 

através do máximo reúso. 

 Novos critérios evolutivos – Ex.: Não deslocar as concentrações da operação de 

referência em operações de carga fixa, de modo a não ter que recalcular as 

correntes de reúso da operação de referência para as demais operações, quando as 

concentrações de entrada da operação de referência são diferentes de 0 ppm; 

 Definição da ordem de resolução das operações no diagrama; 

 Elaboração de estudos em conjunto considerando regeneração, tanto regeneração 

distribuída quanto no fim de tubo (end-of-pipe);  

 Consideração de processos em batelada, com reúso direto ou utilização de tanques 

de armazenamento; 

 Alocação de água entre diferentes plantas de processo.  
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 Avaliar se a abordagem do contaminante de referência para obter as metas e 

sintetizar a rede do sistema de água pode ser amplamente aplicável em problemas 

com mais operações e contaminantes para comprovar a sua eficiência em 

problemas mais complexos; 

 Apesar do contaminante de referência ser monotônico e apresentar a maior 

restrição no consumo de água, em certas operações, outro contaminante pode ser 

mais restritivo que o contaminante de referência e mesmo com o ajuste de 

concentração do contaminante de referência pode ocorrer violação de 

concentração nessa operação, levando a necessidade ajustes ao final para a sua 

remoção. Uma sugestão seria dividir o problema entre as operações que são 

restritivas em cada contaminante e resolvê-los de forma separada e depois avaliar 

a possibilidade de uso entre as correntes dos diferentes grupos selecionados. 

Dessa forma, espera-se uma simplificação dos cálculos e eliminação do passo 

evolutivo.  

 Utilização do algoritmo DFA completo em conjunto com o método de 

decomposição de Calixto (2016), e; 

 Desenvolvimento de trabalhos de síntese de redes de transferência de massa 

considerando propriedades ou funcionalidades da corrente (Ex.: pH, viscosidade, 

densidade, condutividade, etc.) ao invés de se basear nos constituintes químicos 

(componentes). 
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Capítulo 3  

Diagrama de Fontes de Água de Resfriamento 

Resumo 

Este capítulo apresenta o Diagrama de Fontes de Água de Resfriamento (DFAR). 

O método tem por objetivo determinar a vazão mínima de água no sistema de 

resfriamento, sem prejudicar a remoção da carga térmica dos trocadores de calor. A 

minimização do consumo de água e, consequente aumento da temperatura de retorno da 

água, leva a uma melhoria de eficiência da torre de resfriamento que possibilita a 

diminuição do seu custo operacional (Kim e Smith, 2001). Uma completa revisão sobre 

o tema é realizada, mostrando as principais técnicas conceituais desenvolvidas até o 

momento. Cinco estudos de caso são apresentados para cobrir diversas características do 

sistema de resfriamento, de modo a demonstrar a aplicabilidade e eficiência da nova 

ferramenta. Os resultados encontrados foram compatíveis com os observados na 

literatura, sendo em alguns casos superiores, tanto em termos de valores ou quanto na 

geração de diferentes redes. Até a presente data, não foi encontrada nenhuma ferramenta 

similar sendo utilizada no Brasil e divulgada na literatura. 

3.1. Introdução 

A demanda pela água cresceu no mundo, aparentemente, por causa do rápido 

crescimento econômico e pelo rápido desenvolvimento industrial. A água é largamente 

empregada em indústrias dos mais diversos segmentos atuando de diferentes maneiras: 

como matéria-prima, na lavagem de equipamentos, como agente de separação, como 

meio de resfriamento, etc. Em consequência da diminuição dos recursos hídricos, a 

utilização de águas superficiais ou subterrâneas têm se tornado cada vez mais restritiva 

para os diversos setores industriais devido às políticas governamentais decorrentes das 

perspectivas de escassez e da degradação da qualidade da água para o consumo humano. 

Em 1997, foi criada no Brasil a Lei nº 9.433, que ficou conhecida como a Lei das Águas 
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(Brasil, 1997). Um de seus principais objetivos é assegurar a disponibilidade da água, em 

padrões de qualidade adequados, e promover uma utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos. Um instrumento que permite alcançar este objetivo é a outorga10 do uso 

de água. 

Em termos de utilização da água pelas indústrias, algumas apresentam elevado 

consumo em seus sistemas de resfriamento, representando mais de 50% do total de água 

consumida. Em sistemas de resfriamento de uma só passagem ou abertos (once-through), 

o consumo de água pode representar 95% do consumo total. Além disso, a água utilizada 

no resfriamento pode gerar diversos impactos ambientais associados à temperatura de 

descarte, à sucção e subsequente morte de organismos vivos (ex.: peixes, 

microrganismos, etc.), aos produtos químicos utilizados para evitar incrustação e 

contaminação biológica e, à contaminação decorrente do vazamento de correntes de 

processos na água de resfriamento. Além dos problemas ambientais, há os problemas 

operacionais que afetam o processo, como: corrosão, deposição, incrustação e formação 

de lodo.  

O sistema de resfriamento serve não só para resfriar as correntes de processo, mas 

também para resfriar o efluente que será descartado no corpo receptor. Isso é necessário, 

pois a temperatura dos efluentes gera diferentes impactos no ecossistema que os recebe. 

Dessa forma, deve existir uma preocupação por parte das indústrias em prevenir ambos 

os tipos de poluição, térmica e química.  

O aumento do rigor das leis ambientais e a outorga juntamente com a cobrança do 

uso e do descarte da água, se tornaram complicadores para indústrias intensivas em 

consumo de água, seja pelo elevado custo industrial relacionado ao tratamento da água 

captada e dos efluentes gerados ou pela limitação da captação de água e do descarte de 

efluentes. Assim, elas necessitam de meios que possibilitem a redução do consumo de 

água, tanto para atender a legislação quanto para redução de custos. 

Nesse sentido, técnicas de integração de processos têm sido comumente 

empregadas para conservação de recursos e para o controle e prevenção da poluição. Em 

                                                            
10 A outorga é um instrumento que protege e controla de forma organizada o uso dos recursos hídricos 

garantindo a sua distribuição, estabelecendo critérios de quantidade e qualidade para utilização e, posterior 

descarte da água de forma a não comprometer seu uso futuro. Entre os critérios de qualidade avaliados para 

o efluente, temos: a vazão de descarte, pH, concentração de contaminantes, temperatura, etc. Os valores 

destes critérios variam de acordo com a classe do corpo receptor. 



 

136 

termos de efluentes, as técnicas são empregadas para reduzir a captação de água e de 

efluente gerado, bem como para projetar redes mais eficientes. 

Entre as técnicas empregadas para reduzir a captação de água e geração de 

efluentes temos o reúso como a principal delas. Entre os métodos de minimização de água 

há os que utilizam abordagem da análise pinch (ou conceitual) (Foo, Manan e Tan, 2005; 

Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007; Hallale, 2002; Manan, Tan e Foo, 2004; Sahu e 

Bandyopadhyay, 2012; Saw et al., 2010; Shenoy, 2012) e os que empregam otimização 

matemática (Bagajewicz, 1999; Boix et al., 2010; Matijašević, Dejanović e Spoja, 2010; 

Poplewski, Jeżowski e Jeżowska, 2011; Poplewski, Wałczyk e Jezowski, 2010; Ullmer 

et al., 2005) , conforme análise mais detalhada efetuada no Capitulo 2. A principal 

característica desses métodos é introduzir estrategicamente o reúso da água entre as 

operações que utilizam água sob certos níveis permitidos de contaminantes. Os níveis de 

contaminantes nas correntes de entrada e de saída são os principais critérios para a 

determinação do menor consumo de água e a da geração da respectiva rede. 

Por outro lado, os efluentes gerados por diversas operações ora necessitam de 

aquecimento ou resfriamento para satisfazer a temperatura de entrada de alguma operação 

ou atender à exigência de descarte. Portanto, o projeto de redes de água de reúso é 

dependente da temperatura e dos níveis de contaminantes nas operações que utilizam 

água. Muitas abordagens conceituais fornecem percepções físicas e características de 

projeto para os sistemas de água, mas acabam não considerando as implicações 

energéticas nos sistemas. 

Dessa forma, a consideração sistemática de aspectos energéticos na concepção de 

sistemas que utilizam água necessita que novos métodos sejam desenvolvidos.  

Em um contexto análogo e mantendo o foco nas técnicas de reúso, aquelas que 

utilizam a abordagem da análise pinch vêm sendo empregadas, como uma nova forma 

para estabelecer metas e o projeto de Redes de Água de Resfriamento (Cooling Water 

Networks – CWNs) (Feng, Shen e Wang, 2005; Kim e Smith, 2001; Shenoy e Shenoy, 

2013). Cabe ressaltar que, apesar dos estudos baseados na análise pinch terem sido 

amplamente empregados para problemas de Redes de Trocadores de Calor (RTC) e redes 

de equipamentos que usam água, as redes de água de resfriamento e suas implicações 

energéticas, devido às interações com as torres de resfriamento, não receberam a devida 

atenção (Shenoy e Shenoy, 2013). Logo, este se mostra um campo promissor para uma 
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expansão da aplicação do Diagrama de Fontes. Assim, surge o Diagrama de Fontes de 

Água de Resfriamento (DFAR), que realiza uma análise combinada de água e energia 

avaliando as interações e restrições de todo o sistema de resfriamento. 

É importante frisar que, ao considerar a possibilidade do reúso de águas de 

resfriamento, os parâmetros de qualidade da água devem ser observados cuidadosamente, 

de forma a evitar e/ou reduzir problemas operacionais (You et al., 1999). Por exemplo, 

se a água utilizada no resfriamento contém uma elevada concentração de sais, problemas 

de corrosão poderão ocorrer. 

3.1.1. Redes de Água de Resfriamento 

Os sistemas de água de resfriamento podem ser divididos em sistemas de uma só 

passagem (once-through), de recirculação fechado ou sistemas semiabertos com 

recirculação. Essas alternativas de sistemas de resfriamentos estão representadas na 

Figura 3-1. 
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Figura 3-1 - Alternativas de sistemas de resfriamento (a) Aberto ou de uma só passagem (Once-

through), (b) Sistema fechado e (c) Sistema semiaberto com recirculação, (Tp = mínima temperatura 

atingível do processo). Fonte: adaptado de Bloemkolk e Schaaf, van der (1996). 

Dentre os métodos de resfriamento utilizados, os sistemas com recirculação da 

água de resfriamento são os mais empregados, devido à conservação da água utilizada, 
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menor poluição em caso de falha nos trocadores de calor e à redução da poluição térmica, 

quando comparados com sistemas de uma só passagem (once-through) (Bloemkolk e 

Schaaf, van der, 1996). Na Figura 3-2 observa-se um esquema típico de sistema 

semiaberto com recirculação de água de resfriamento com torre de resfriamento. Este 

sistema é constituído pelos seguintes subsistemas: torre de resfriamento, esquema de 

bombeamento e circulação da água, e a RTC.  

Bomba

F1, T1

Retorno da água de resfriamento

F2, T2

TC - ...

TC - 2

TC - 1

TC - N

E - Evaporação

B - Blowdown Frio

Makeup
M, Tm

F0, T0

A - Arrasto

 

Figura 3-2 - Sistema de Água de Resfriamento Semiaberto com Recirculação. Fonte: adaptado de Kim 

e Smith (2001). 

Na Figura 3-2, a água de resfriamento absorve o calor na RTC e retorna para a 

torre de resfriamento com uma elevação de sua temperatura. A energia trazida pela água 

de resfriamento proveniente da RTC é descartada na torre principalmente pelo efeito da 

evaporação. O blowdown11 (purga) é necessário para evitar o acúmulo de materiais 

indesejáveis na corrente de recirculação como resultado da evaporação. O make-up (água 

de reposição) corresponde à reposição de água no sistema para compensar a sua perda 

decorrente da evaporação, das gotas de água que escapam junto com o ar de exaustão 

(arrasto) e da perda de água decorrente do blowdown. A bomba é responsável por manter 

a recirculação de água de resfriamento através da RTC e da torre de resfriamento.  

O blowdown e o make-up definem o ciclo de concentração (CC), que é um fator 

chave na operação das torres de resfriamento. O CC é definido como a razão entre as 

concentrações de um componente solúvel (ex. cloreto ou magnésio) nas correntes de 

                                                            
11 A purga refere-se à água que é removida da água de resfriamento para reduzir a acumulação de sólidos 

dissolvidos na água da torre. Os minerais dissolvidos podem eventualmente atingir um ciclo de 

concentração que provocará a perda de eficiência, como um resultado da formação de incrustações ou danos 

devidos a corrosão excessiva.  
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blowdown e na corrente de make-up. As características do make-up e dos aditivos anti-

incrustrantes e anticorrosivos utilizados determinam os limites de CC permissíveis, fora 

dos quais haverá problemas de incrustação e/ou corrosão nos equipamentos da rede. Em 

resumo, o CC especifica a quantidade de vezes que a água de resfriamento é concentrada 

na torre. 

O processo de resfriamento é realizado pela transferência de calor da água para o 

ambiente, devido à combinação da diferença de temperatura e da evaporação de uma 

pequena quantidade. O segundo mecanismo corresponde a 80% do calor total removido 

(Castro, Song e Pinto, 2000). Uma melhor descrição do sistema apresentado 

anteriormente, bem como seus parâmetros de performance, as principais variáveis do 

processo e sua modelagem matemática podem ser encontradas na literatura (Castro, Song 

e Pinto, 2000; Kim, Savulescu e Smith, 2001; Kim e Smith, 2001). 

A preocupação dos fabricantes e engenheiros de processos com relação aos 

problemas e projetos das torres de resfriamento nestes sistemas está voltada, 

principalmente, para questões de conservação energética (Feng, Shen e Wang, 2005). 

Essa preocupação se traduz na atenção em como melhorar a efetividade da torre de 

resfriamento (Bernier, 1994; Burger, 1993; Energy, 2011; Gale e Beecher, 1987; Kim, 

Savulescu e Smith, 2001; Kim e Smith, 2001; Willa, 2005) avaliando-se, dessa forma, 

somente um componente individual do sistema de resfriamento e não o sistema como um 

todo. A efetividade da torre (𝑒) é definida como a razão entre o calor realmente removido 

(𝑄𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙) e o calor máximo teoricamente removível (𝑄𝑚𝑎𝑥), sendo considerado que quanto 

maior a efetividade, maior a performance de resfriamento da torre. 

𝑒 =  
𝑄𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑄𝑚𝑎𝑥
 Equação 3-1 

Kim e Smith (2001) desenvolveram um modelo para a torre de resfriamento de 

Redes de Água de Resfriamento (CWN), para possibilitar uma melhor compreensão sobre 

a natureza do projeto desse tipo de rede. O modelo analisa o desempenho da torre de 

resfriamento para a vazão de reciclo e a temperatura de retorno, de modo a prever a 

eficiência de resfriamento (efetividade - Equação 3-1), como observado na Figura 3-3.  
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Figura 3-3 – Influência da temperatura de entrada e vazão da água de resfriamento na efetividade da 

torre de resfriamento. Fonte: Kim e Smith (2001). 

Uma das conclusões do modelo é que quando a temperatura de entrada da água na 

torre possui elevado valor e a vazão é baixa, considerando uma carga térmica constante 

para a torre, a efetividade da torre de resfriamento é elevada porque há um aumento da 

força motriz; em outras palavras, a torre consegue remover mais calor da água. Nessas 

condições, é obtida a menor temperatura de saída da água da torre de resfriamento (Kim 

e Smith, 2001). Essa mesma observação foi feita por Bernier (1994) que destacou que a 

redução do fornecimento de água de resfriamento é concomitante com o aumento da 

temperatura de entrada da água na torre de resfriamento com uma carga térmica constante, 

resultando na melhoria da performance da mesma. Segundo o modelo da torre de 

resfriamento de Kim e Smith (2001), a efetividade é mais influenciada pela diminuição 

da vazão de água do que a diminuição da temperatura de entrada da água na torre de 

resfriamento.  

Como mencionado anteriormente, a maioria das indústrias adotam um sistema de 

resfriamento central para remoção de calor das correntes (Figura 3-2), ou seja, todas as 

correntes envolvidas no sistema de resfriamento são coletadas, misturadas e enviadas à 

torre de resfriamento. A mistura das correntes do sistema de resfriamento em uma única 

corrente a ser enviada a torre causa uma queda no nível energético, pois as correntes com 

maiores temperaturas sofrem degradação pela mistura com as de menor temperatura. O 

problema acarretado pela mistura das correntes, em termos energéticos, é que a torre de 

resfriamento tem que remover o calor de uma corrente com baixa temperatura e elevada 
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vazão, acarretando em torres de resfriamento ineficientes e caras (ver Figura 3-3). Para 

uma torre ser mais eficiente, ela deve operar com um alto range12 e menores vazões 

(Castro, Song e Pinto, 2000; Kim e Smith, 2001). Desse modo, é preferível manter a 

segregação dos efluentes para gerar uma elevada força motriz na torre e maximizar o 

potencial de recuperação de calor das correntes enquanto for possível. 

A mistura de correntes decorre da configuração paralela da RTC ser prática 

comum em projetos de sistema de resfriamento. Nessa configuração, a água de 

resfriamento proveniente da torre é alimentada individualmente em cada um dos 

trocadores de calor na mesma temperatura. Após o seu uso, a água de resfriamento 

aquecida retorna à torre. Nesta situação, a vazão de retorno da água de resfriamento se 

torna máxima, mas a temperatura de retorno é minimizada. Todavia, nem todos os 

trocadores de calor de rede necessitam da água de resfriamento na temperatura de saída 

da torre. A mistura de duas ou mais correntes de saída da água de resfriamento dos 

diversos trocadores de calor pode resultar em uma corrente com a temperatura menor que 

a temperatura de entrada de outros trocadores de calor, gerando uma oportunidade de 

reúso da água de resfriamento. Isso permite a mudança da configuração da RTC de 

paralelo para outros arranjos, como o arranjo em série e/ou misto (arranjo em série + 

paralelo). 

O arranjo em série e/ou misto permite oportunidades de reúso de água não só 

levando a minimização do seu consumo, mas também possibilitando uma maior 

temperatura de retorno da água para a torre de resfriamento, através do reúso de correntes 

entre os trocadores de calor do sistema de resfriamento. Essa configuração permite 

melhorar a performance da torre de resfriamento e aumentar a sua capacidade no contexto 

de novos projetos e/ou retrofit. Isto é, a remoção de calor na torre de resfriamento aumenta 

sem nenhuma penalidade energética e sem investimentos em uma nova torre de 

resfriamento, caso o rearranjo dos trocadores de calor supra a nova demanda térmica 

adicionada por uma mudança no processo ou pela adição de novos trocadores de calor 

(Kim e Smith, 2003).  

Outro ponto interessante é que a alteração do arranjo de paralelo para série e/ou 

misto irá reduzir a vazão total de água de resfriamento, mas irá aumentar a vazão de água 

de resfriamento em cada trocador de calor. O aumento da vazão de água de resfriamento 

                                                            
12 Diferença entre as temperaturas de entrada e de saída da água de resfriamento na torre. 
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se faz necessário para compensar a redução da força motriz devido a redução da diferença 

da temperatura em cada trocador devido à alteração da rede. Em outras palavras, o 

aumento do coeficiente global de troca térmica (pelo aumento de vazão) servirá para 

compensar a redução do  𝛥𝑇𝑙𝑛 quando um arranjo em série e/ou misto é adotado, de modo 

a manter a carga térmica de cada trocador inalterada.  Portanto, a vazão de água de 

resfriamento deve ser capaz de melhorar a performance térmica do trocador de calor sem 

a necessidade do aumento de sua área para remover uma determinada carga térmica 

(Wang, Chu e Wang, 2014). 

É importante mencionar que não somente o aumento da carga térmica de um 

processo ou a adição de novos trocadores de calor podem sobrecarregar a torre de 

resfriamento; as mudanças climáticas que ocorrem ao longo do ano afetam sua 

performance, principalmente, quando as condições do ar são de elevada temperatura e 

umidade(Kim e Smith, 2002). 

3.1.2. Análises Sistêmicas de Redes de Água de Resfriamento 

Para sanar os problemas mencionados anteriormente, Kim e Smith (2001) 

desenvolveram um trabalho pioneiro no projeto de CWNs, focando todo o projeto sob o 

ponto de vista da Engenharia de Processos. Até aquele momento, os componentes dos 

sistemas de resfriamento eram analisados individualmente e não de maneira holística.  

Dada as interações entre as redes de água de resfriamento e de trocadores de calor, 

os equipamentos que utilizam água de resfriamento e o desempenho da torre de 

resfriamento, o sistema deve sempre ser projetado e operado considerando-se todos os 

componentes. Esta abordagem é importante para avaliar o impacto causado na 

performance da torre de resfriamento por alguma mudança efetuada no sistema, como, 

por exemplo, a adição de um novo trocador de calor ou alteração nas condições 

operacionais do sistema (Kim e Smith, 2003).  

Kim e Smith (2001) desenvolveram um método sistemático para o projeto básico 

e o retrofit de CWNs considerando somente uma torre de resfriamento e as interações e 

restrições do processo, permitindo que as torres operassem com uma performance 

melhorada pelo rearranjo da configuração dos trocadores de calor de paralelo para série, 

ao invés de instalar ou aumentar a capacidade de resfriamento do sistema. O modelo 

desenvolvido para a torre de resfriamento prevê as condições de saída da água de 
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resfriamento da torre, a partir do conhecimento da altura e das condições de entrada da 

água e do ar na torre.  

O método se baseia em analisar o perfil limite de água de resfriamento (limiting 

cooling water profile) que foi adaptado do perfil limite de água em problemas de máximo 

reúso em redes de água (Wang e Smith, 1994). O perfil limite de água de resfriamento é 

utilizado para definir os limites entre regiões viáveis e inviáveis. Segundo Kim e Smith 

(2001), o 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 em novos projetos pode ser considerado como valor padrão de 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 

para um dado tipo de trocador e, para projetos de retrofit, o 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 pode ser escolhido 

para estar em conformidade com as características de performance e/ou restrição de 

processo, como corrosão, tratamento da água de resfriamento, deposição, etc.  

A Curva Composta de Água de Resfriamento (Cooling Water Composite Curve) 

é construída para o sistema, determinando o consumo mínimo de água de resfriamento, 

enquanto que o método Water Main (WM) (Kuo e Smith, 1998) foi adaptado para 

sintetizar as CWNs. O método WM modificado (cooling water main – CWM) para redes 

de água de resfriamento envolve quatro etapas13. As etapas de projeto são baseadas na 

Curva Composta de Água de Resfriamento. A quantidade de etapas presentes no método, 

além da plotagem e geração das redes, pode afetar a utilização deste método por 

engenheiros por ser um método relativamente complicado.  

Em problemas que não apresentam o pinch, o método deve ser modificado para 

formação do pinch, pois o método original (CWM) não pode ser aplicado em problemas 

sem pinch. É importante frisar que essa característica não impossibilita a aplicação do 

DFAR que será aqui proposto, apesar deste ser um método que engloba conceitos da 

metodologia pinch.  

Voltando ao método de Kim e Smith (2001), sua adaptação a problemas sem pinch 

necessitou da introdução do conceito de migração do pinch, para converter problemas 

sem pinch naqueles com pinch. Há duas maneiras de efetuar a migração do pinch: 

deslocamento da curva composta da água de resfriamento em relação à 1) temperatura ou 

2) da carga térmica (Figura 3-4).  

                                                            
13 (1) geração de um diagrama com as redes principais de água de resfriamento com a plotagem das 

operações que usam água de resfriamento, (2) ligação das operações com a rede principal de água de 

resfriamento, (3) união das operações que cruzam a rede principal para evitar mudanças de vazão, e (4) 

remoção da rede principal de água de resfriamento intermediária (pinch). 
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Figura 3-4 – Migração do pinch. Fonte: adaptado de Kim e Smith (2001). 

O método empregado para a criação do ponto de pinch foi o deslocamento da 

temperatura, pois o deslocamento da carga térmica resulta em penalidade energética, 

conforme pode ser observado na Figura 3-5. Kim, Savulescu e Smith (2001) 

demonstraram que o método de migração do pinch pelo deslocamento da temperatura é 

realizado quando a temperatura de entrada da torre de resfriamento é fixa.  

 

Figura 3-5 – Modificação da curva composta da água de resfriamento. Fonte: adaptado de Kim e 

Smith (2001). 

O método desenvolvido por Kim e Smith (2001) também foi aplicado a projetos 

de retrofit considerando as seguinte situações: adição de novo trocador de calor, utilização 

de hot blowdown e introdução de trocadores de calor a ar (air coolers).  

Kim, Savulescu e Smith (2001) utilizaram a estratégia de segregação das correntes 

de acordo com a sua posição em relação ao pinch (Wang e Smith, 1994) como ideia básica 

para explorar a redução da temperatura do efluente em sistemas de resfriamento, de forma 

a obter um melhor aproveitamento do potencial energético. Tal abordagem leva a geração 

de um sistema de resfriamento distribuído14 ao invés de um sistema de resfriamento 

central. Um modelo de otimização combinado com representação gráfica do sistema foi 

                                                            
14 A segregação de correntes mantém uma elevada força motriz para o resfriamento e recuperação de calor 

das correntes do sistema de resfriamento. 
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desenvolvido considerando os parâmetros de performance e as restrições do sistema de 

resfriamento, de modo a obter a rede de resfriamento com menor custo total para um 

sistema de resfriamento distribuído, fornecendo informações como: perda por 

evaporação, ponto de pinch, vazão e temperaturas de entrada e saída da torre de 

resfriamento. 

Os autores ainda utilizaram o método de Savulescu (1999) para analisarem um 

caso de retrofit visando a redução da temperatura em um sistema de resfriamento 

distribuído considerando as interações entre o reúso de água, recuperação de energia e 

sistemas de tratamento de efluentes, combinando minimização simultânea de água e de 

energia com o sistema de resfriamento distribuído. 

Kim e Smith (2002) apresentaram uma nova metodologia para projetos de CWNs 

que tem por objetivo fornecer soluções de retrofit para sistemas de resfriamento 

sobrecarregados (com gargalos). Este método é denominado Projeto Automatizado de 

Redes de Água de Resfriamento (Automated Design of CWNS) e se baseia na otimização 

de uma superestrutura que pode ser ajustada para considerar todas as possíveis conexões. 

A formulação resultante foi um problema de programação não linear inteira mista 

(MINLP). Este problema foi reformulado em problemas de programação linear inteira 

mista (MILP) através da consideração de que cada trocador de calor alcance o seu valor 

de temperatura máximo de saída, de modo a superar os problemas de não convexidades 

apresentadas pela formulação MINLP em função dos termos bilineares15. A função 

objetivo do problema busca minimizar a vazão de água de resfriamento de circulação no 

sistema. A retirada da carga térmica em excesso da torre é feita através da mudança da 

rede de resfriamento, permitindo que a torre forneça água de processo na temperatura 

correta sem a necessidade da construção de novas torres quando a capacidade da torre em 

operação é limitada. 

Kim e Smith (2003) ampliaram o trabalho anterior (Kim e Smith, 2002) através 

da criação do modelo de otimização para retrofit de CWNs, que inclui diferentes ações, 

tais como: a redistribuição da carga térmica, a remoção de água quente (hot blowdown), 

o uso de air coolers e o aumento da vazão de ar na torre. O objetivo desse trabalho é gerar 

                                                            
15 Estes termos podem gerar múltiplos pontos estacionários e mínimos locais. 



 

146 

o projeto ótimo de uma rede que apresente a menor queda de pressão16 entre todos os 

caminhos possíveis e não a mínima queda de pressão da rede, e aumente a efetividade da 

torre de resfriamento em CWNs existentes.  

Kim e Smith (2004) apresentaram um método sistemático para o projeto de CWNs 

para redução do make-up. Para reduzir o consumo de água primária no make-up, foi 

considerado a utilização do make-up antes ou depois da torre de resfriamento dependendo 

de sua temperatura. Isto é, se a temperatura do efluente for maior (for menor) que a 

temperatura da água de resfriamento na entrada da CWN, o efluente é adicionado na 

entrada (saída) da torre de resfriamento. Isto garante que a água de resfriamento não ganhe 

calor antes de entrar na CWN. A rede de resfriamento é sintetizada utilizando o método 

de Kim e Smith (2001). 

Feng, Shen e Wang ( 2005) desenvolveram um modelo para a síntese do sistema 

de recirculação de CWN baseado no uso de superestruturas. Para a criação da 

superestrutura, propuseram a utilização de reservatórios intermediários de água 

(intermediate water main) de resfriamento posicionados entre a entrada e a saída da água 

de resfriamento na RTC, gerando uma superestrutura com duas seções para obter um 

projeto ótimo da RTC. Usualmente, a temperatura do reservatório está posicionada na 

temperatura do pinch. Por ótimo, os autores se referem a uma rede simples e flexível, 

quer dizer, uma rede com poucas conexões entre os trocadores de calor.  

O uso de um reservatório intermediário é justificado pelo fato de que, quando as 

operações que utilizam água de resfriamento estão conectadas em série, instabilidades 

(flutuações da carga térmica ou temperatura) no primeiro trocador de calor irão afetar o 

segundo e, assim por diante. Kim e Smith (2003) utilizaram um conceito similar sobre a 

utilização de um reservatório de água de resfriamento (intermediate water main) como 

uma estratégia de projeto. Entretanto, este reservatório é removido no último passo do 

método. 

Zhelev (2005) desenvolveu uma abordagem baseada na metodologia pinch para 

determinar a melhor utilização de água e energia em sistemas de resfriamento em uma 

etapa inicial e, sugerir, em uma segunda etapa, o melhor projeto para melhoria da 

eficiência do sistema. A abordagem é baseada na estratégia que associa a recuperação de 

                                                            
16 Eles avaliaram a restrição de queda de pressão, pois com a mudança do arranjo dos trocadores de paralelo 

para em série há um aumento da queda de pressão, o que influi na performance da bomba de circulação e, 

consequentemente, torna-se fator limitante de todo o sistema quando o retrofit é considerado.  
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calor dos gases de combustão para dividir a torre de resfriamento no sentido de servir 

duas partes distintas do sistema de água de resfriamento (similar ao conceito de duas 

qualidades de utilidade quente - vapor de alta e baixa pressão). O sistema avaliado 

considera os processos onde a transferência de calor é acompanhada por processos de 

transferência de massa relacionada à evaporação e/ou condensação da água (ex. caldeiras 

destilação, absorção, etc.), dando atenção a processos que são limitados pela transferência 

de calor. O método emprega a utilização de uma corrente fictícia para representar a perda 

em função da evaporação de água na torre de resfriamento, permitindo a consideração da 

transferência de massa e fixando as vazões, conforme requerido pela análise pinch.  

Majozi e Nyathi (2007) desenvolveram uma metodologia híbrida para síntese de 

sistemas de resfriamento com pelo menos duas torres de resfriamento, fornecendo água 

de resfriamento em diferentes níveis de temperatura, pela combinação do método gráfico 

e programação matemática. O método gráfico é responsável por determinar a menor 

vazão da água de resfriamento (ou a maior temperatura de retorno) considerando uma 

taxa de remoção de calor constante para a torre de resfriamento, enquanto a técnica de 

otimização matemática é empregada para sintetizar a CWN. A técnica de otimização 

envolve a utilização de uma superestrutura onde todas as oportunidades de reúso e reciclo 

são exploradas. Dois casos de minimização de água de resfriamento foram considerados: 

(1) não especificação da temperatura de retorno da água para a torre de resfriamento sem 

uma fonte e demanda específica para qualquer operação que use água de resfriamento, 

cuja formulação gera um modelo não linear (NLP), e (2) não especificação da temperatura 

de retorno da água para a torre de resfriamento com uma fonte e demanda específica para 

cada operação que use água de resfriamento, cuja formulação, gera um modelo MINLP. 

A técnica de linearização de Savelski e Bagajewicz (2000) foi aplicada nos casos 

(1) e (2). Apesar dessa técnica ser aplicada para sistemas envolvendo somente reúso de 

água, Majozi e Nyathi (2007) afirmam que pode ser demonstrada a existência de 

similaridade para CWN, onde a menor vazão de água de resfriamento é encontrada se a 

temperatura de saída de cada trocador de calor estiver em seu valor máximo permitido 

(condição necessária de otimalidade para CWN). 

Picón-Núñez, Morales-Fuentes e Vázquez-RamíRez (2007) estudaram o efeito da 

configuração das CWNs sobre a área total de troca térmica. Quatro arranjos para o projeto 

de CWNs foram analisados (paralelo, em série e dois arranjos mistos) sujeitos às 

seguintes restrições: temperatura máxima de retorno de água admissível e máxima queda 
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de pressão permitida. Uma metodologia para determinar a vazão mínima de água foi 

desenvolvida, baseada no conceito de calcular a vazão mínima de água para a área de 

troca térmica instalada, mantendo as necessidades operacionais e a carga de resfriamento 

requerida pelo processo. Dessa forma, é possível diminuir o custo de bombeamento de 

água. A análise feita sobre os quatro arranjos avaliados mostrou que a configuração em 

série gera o menor custo e que a rede gerada no trabalho de Kim e Smith (2001) possui a 

maior área de troca térmica entre as configurações avaliadas.  

Panjeshahi e Ataei (2008) desenvolveram uma metodologia híbrida a partir do 

trabalho de Kim e Smith (2001), através da inclusão de um modelo mais robusto para a 

torre de resfriamento e a consideração do ciclo de concentração através da utilização do 

tratamento por ozônio17 para o sistema de água de resfriamento. A abordagem é 

denominada de Projeto de Sistemas de Resfriamento Integrado com Tratamento por 

Ozônio (Integrated Ozone Treatment Cooling System Design - IOTCS). A utilização do 

tratamento com ozônio possibilita o aumento do ciclo de concentração através da 

melhoria do make-up. A função objetivo busca a minimização do custo anual total para a 

torre de resfriamento e para o tratamento por ozônio.  

O procedimento se inicia desenhando a curva composta para todas as operações e 

identificando a região viável, onde serão determinandas as restrições do modelo de 

otimização. A região viável é explorada pelo modelo para identificar a curva de 

abastecimento de água de resfriamento (cooling water supply line) que representa o 

menor custo total. Após as metas serem estabelecidas, a RTC é obtida utilizando o método 

Water Main (Kuo e Smith, 1998). As diferenças entre os métodos de Panjeshahi e Ataei 

(2008) e de Kim e Smith (2001) estão nas etapas de definição das metas e no máximo 

ciclo de concentração permitido. No primeiro, a temperatura de saída da torre de 

resfriamento não é fixa, ao contrário do segundo, o que resulta em oportunidades para 

menor circulação de água de resfriamento e elevada temperatura de retorno para a torre 

de resfriamento. 

Majozi e Moodley (2008) desenvolveram uma técnica de otimização matemática 

para determinação das metas e para a síntese de CWNs considerando pelo menos duas 

torres de resfriamento. O trabalho é uma continuação do trabalho de Majozi e Nyathi 

                                                            
17 Segundo os autores, a utilização do ozônio serve para inativar bactérias, algas e vírus na torre. Logo, irá 

diminuir a formação de biofilmes nos componentes no sistema de resfriamento, que impedirá perda na 

transferência de calor e aumento do consumo de energia. 
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(2007), mas com a consideração de mais dois casos: (3) temperatura máxima de retorno 

para a torre de resfriamento especificada, sem uma fonte e demanda dedicada para 

qualquer operação que use água de resfriamento, cuja formulação gera um modelo NLP 

e, (4) temperatura máxima de retorno para a torre de resfriamento especificada com uma 

fonte e demanda dedicada para qualquer operação que use água de resfriamento, cuja 

formulação gera um modelo MINLP. A linearização dos modelos nos casos (3) e (4) é 

realizada pela técnica de Quesada e Grossmann (1995). 

Panjeshahi et al. (2009) apresentaram o mesmo método híbrido que Panjeshahi e 

Ataei (2008). Todavia, eles o consideraram em duas partes distintas: uma denominada de 

Projeto de Pinch Avançado (Advanced Pinch Design – APD) e a outra como uma 

suplementação do APD empregando o tratamento da água de resfriamento por ozônio. 

Essa melhoria foi batizada de Projeto de Sistemas de Água de Resfriamento Melhorado 

(Enhanced Cooling Water System Design – ECWSD). Além disso, eles aplicaram o 

conceito de migração do pinch (Kim e Smith, 2001) para solucionar problemas na etapa 

de projeto quando a curva composta da água de resfriamento não forma pinch com a curva 

de abastecimento. 

Ataei et al. (2010) aplicaram metodologia similar à de Panjeshahi e Ataei (2008). 

A principal diferença entre os métodos reside no uso de modelos mais completos para a 

torre de resfriamento e para os custos. No modelo da torre de resfriamento são 

consideradas duas zonas: spray zone e rain zone; na modelagem do custo total da torre 

de resfriamento são considerados novos parâmetros relacionados a parte dos ventiladores 

e das novas zonas.  

Panjeshahi, Gharaie e Ataei (2010) desenvolveram uma abordagem para 

desengargalamento térmico de sistemas de tratamento de efluentes, baseada na análise 

pinch. Um modelo para o sistema de resfriamento de efluentes de uma só passagem (once-

trough), considerando uma torre de resfriamento, foi desenvolvido com o intuito de 

avaliar a sua performance. A regra de grupo e o conceito de migração do pinch baseado 

na temperatura foram utilizados para gerar a rede final. A regra de grupo é baseada na 

criação de três regiões distintas de acordo com o posicionamento do ponto de pinch. Na 

construção das curvas compostas para os efluentes, os efeitos da perda por evaporação 

são considerados e a modificação da curva é realizada através do deslocamento da 

temperatura. Eles empregaram o sistema de resfriamento distribuído para manter uma 

elevada força motriz na torre de resfriamento e maximizar o potencial de recuperação de 
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calor das correntes, possibilitado pelas mudanças das condições de entrada da torre ao 

abandonar o projeto da rede de tratamento de efluentes centralizada.  

Shenoy e Shenoy (2013) apresentaram uma metodologia de dois estágios para 

obtenção de metas e para a síntese de CWNs. No primeiro estágio, o Algoritmo de Metas 

Unificado (Unified Targeting Algorithm – UTA) é empregado para estabelecer a vazão 

mínima de água de resfriamento e identificar a temperatura do pinch. No segundo estágio, 

o Algoritmo Melhorado do Vizinho Mais Próximo (ENNA) é utilizado sistematicamente 

para sintetizar diferentes CWNs visando o máximo reúso e as restrições de temperatura, 

dando prioridade à maximização dos reciclos locais, que podem vir a ser eliminados nas 

operações de carga fixa18 para produzir projetos de rede relativamente simples, que não 

só atendam a meta mínima de vazão de água de resfriamento, mas também minimizem a 

vazão através dos coolers, resultando em menores custos da rede. 

Ao contrário do método WM (Kuo e Smith, 1998), o ENNA, assim como o 

Diagrama de Fontes, podem ser aplicados diretamente em problemas sem pinch. Outra 

similaridade entre os métodos é a possibilidade da obtenção de diferentes redes, 

dependendo da prioridade dada para satisfazer determinada demanda. A metodologia de 

Shenoy e Shenoy (2013) se aplica a casos de máximo reúso, bem como àqueles com 

restrição de temperatura. Todavia, tal método se mostra um pouco cansativo devido aos 

diversos passos que devem ser realizados para obtenção das metas e para a síntese da 

rede. 

Wang, Chu e Wang (2014) desenvolveram uma metodologia de duas etapas para 

retrofit de CWN. Na primeira etapa, o conceito de curva de diferença de vazão (flowrate 

difference curve) é empregado para classificar os trocadores de calor em duas categorias, 

fornecedores (TF) e recebedores (TR) 19. A parte da curva onde a vazão é maior que zero 

indica que a água de reúso disponibilizada pelos fornecedores pode satisfazer a demanda 

da água de resfriamento pelos recebedores. O ponto ideal é aquele onde o valor da vazão 

é zero, ou seja, tem-se a distribuição ótima entre fornecedores e recebedores. Na segunda 

etapa são construídos gráficos de sensibilidade para os TR que proporcionam diretrizes 

                                                            
18 Neste caso, os autores fazem uma analogia entre problemas de carga fixa em redes de água e problemas 

com carga térmica fixa em problemas de CWNs. 
19 No artigo, trocadores fornecedores se referem aos trocadores de calor que tem seu efluente direcionado 

para reúso para outro trocador de calor, o recebedor. 
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para a conexão entre TF e TR. Através dessas diretrizes foi desenvolvido um 

procedimento sistemático para conexão entre os trocadores de calor. 

Dakwala, Mohanty, Bhargava (2014) apresentaram uma abordagem híbrida para 

realização de um revamp20 em uma indústria de fabricação de vidro, objetivando a 

redução do consumo de água e energia sem afetar a temperatura do processo. A 

metodologia gráfica de Kim e Smith (2001) foi aplicada para determinação da vazão 

mínima de água de resfriamento e do pinch, ao passo que uma superestrutura do sistema 

de resfriamento foi utilizada para determinar as vazões e as temperaturas ótimas em cada 

ponto da rede. No passo de síntese da CWN, nove diferentes métodos foram empregados, 

incluindo o software Aspen Water®.  

Paralelamente ao trabalho que vinha sendo desenvolvido nesta Tese, Matijašević, 

Vuckovic e Dejanović (2015) expandiram o método de Kim e Smith (2001) tendo como 

base o Diagrama de Fontes de Água (DFA) (Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007). O método 

foi aplicado para analisar o sistema de água de resfriamento da seção de destilação 

atmosférica de uma refinaria de petróleo. O método expandido consiste em três passos: 

(1) construção da curva composta de resfriamento para determinar a região viável do 

sistema de resfriamento de água, (2) exploração da região viável para determinar a vazão 

mínima de água de resfriamento, e (3) síntese da CWN. O DFA só foi aplicado na etapa 

de síntese da CWN, sendo as metas determinadas pelo método de Kim e Smith (2001). 

Na forma proposta no presente trabalho, o Diagrama de Fontes é aplicado tanto para a 

obtenção das metas quanto para a síntese da rede de maneira simultânea. 

3.1.3. Redes com Água Gelada (Chilled Water Network – CHWN) ou 

Redes de Refrigeração 

Uma área correlata as CWNs que vem ganhando algum destaque nos últimos anos 

é a síntese de Redes de Resfriamento com Água Gelada (Chilled Water Network – 

CHWN), que trata de questões associadas a eficiência energética em sistemas de CHWN 

usados para aquecimento, ventilação e condicionamento do ar (Heating, Ventilating and 

Air Conditioning – HVAC). Do ponto de vista da integração de processos, a água gelada 

é um recurso que engloba elementos de água e energia. Dessa forma, algumas técnicas 

                                                            
20 Revamp em tradução literal pode ser entendido como renovar e ampliar. 
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estabelecidas para integração de processos para conservação de recursos (ex.: água e 

energia) podem ser estendidas para aplicação em CHWNs.  

A água gelada é um agente de refrigeração típico usado em diversas instalações 

industriais, comerciais e institucionais, como meio de remoção de calor. Na configuração 

convencional das CHWNs, a água gelada é distribuída através de uma rede de tubulações 

conectadas em diversos trocadores de calor do sistema HVAC para fornecer o 

condicionamento necessário do ar e a refrigeração de equipamentos (Foo et al., 2014).  

As práticas industriais comuns de otimização de CHWNs, incluem a redução da 

carga de resfriamento de chillers individuais, a diminuição da vazão e o aumento da 

temperatura de retorno da água gelada (Angel e Bell Jr., 2016). Além disso, Angel e Bell 

Jr. (2016) reportaram que o aumento da temperatura de retorno da água gelada é 

alcançado através de sua minimização, considerando uma mesma quantidade de calor a 

ser removida do sistema e levando a uma maior eficiência do chiller. Wulfinghoff (1999) 

reportou que aproximadamente 4% de energia é economizada por cada aumento de um 

grau Celsius na temperatura de retorno da água gelada e que a maximização da 

temperatura de retorno pode levar uma economia de energia de 5-20% (NSW 

Government:, 2011).  

Para uma melhor compreensão é feito a seguir um paralelo entre CWN e CHWN. 

O objetivo base da síntese de CWN é que água de resfriamento seja enviada aos 

trocadores de calor utilizando arranjos em série e/ou misto, ao invés do arranjo paralelo 

convencional. Isto permite que a CWN empregue uma menor vazão de água de 

resfriamento, o que leva a um menor trabalho requerido pelas bombas (Foo, Dominic 

C.Y. et al., 2014), bem como também permite que a temperatura de retorno da água de 

resfriamento seja maximizada, aumentando assim a eficiência da torre de resfriamento 

(Kim e Smith, 2001). Em um sistema de CHWN, o chiller é conceitualmente equivalente 

a uma torre de resfriamento em uma CWN; ambos removem calor do fluido de serviço 

que circula através dos vários trocadores de calor pertencentes a rede. Assim, organizando 

os trocadores de calor em um arranjo em série e/ou misto, a vazão de água gelada em uma 

CHWN também pode ser minimizada, levando a uma maior temperatura de retorno e, 

consequentemente, a uma melhoria na eficiência (CP21) do chiller; bem como a economia 

no sistema de bombeamento da rede (Angel e Bell Jr., 2016; Lee et al., 2013). 

                                                            
21 Sigla do Inglês Coefficient-of-Performance. 
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A principal diferença entre esses dois tipos de corrente está no nível energético e 

na maneira de obtenção de cada uma delas. A água gelada tipicamente possui uma 

temperatura entre 2 - 7 °C, enquanto que a temperatura para a água de resfriamento fica 

entre 20 - 30 °C (temperatura ambiente). Todavia, no Brasil o valor médio fica em torno 

de 21,2 ºC e de 27 °C para o Rio de janeiro22 (Alpina, 2017). Normalmente, resfriadores 

de compressão de vapor são empregados para gerar água gelada através de um ciclo de 

refrigeração, embora os sistemas de absorção de vapor que utilizam energia térmica, estão 

também disponíveis (Hundy, Trott e Welch, 2008; Smith, 2016). Por outro lado, as torres 

de resfriamento usam mecanismos de resfriamento evaporativo para remover o calor e 

produzir água de resfriamento perto da temperatura de bulbo úmido do ambiente no qual 

estão operando. Na Figura 3-6 é possível observar a formação de água gelada por 

compressão a vapor. Seus componentes principais são: compressor, condensador, válvula 

de expansão e evaporador. Como observado, o sistema de água gelada é fechado, a água 

resfriada pelo chiller (evaporador) ganha calor e retorna para ser resfriada.  

Condensador

Válvula Compressor

Carga de 

resfriamento
Retorno da chilled water

Fornecimento

 de chilled water

Evaporador

 

Figura 3-6 - Sistema de geração de chilled water. Fonte: adaptado de Leong, Tan e Chew (2016). 

Objetivando a conservação de recursos e melhoraria da eficiência do chiller, a 

água gelada deve ser recirculada entre as unidades que à empregam. Então, o objetivo 

principal é sintetizar uma CHWN ótima que possua a menor vazão de água gelada 

enquanto remove toda carga térmica das unidades que a empregam. Todavia, a otimização 

de sistemas de CHWN não tem só importância para manter a competitividade do negócio, 

eles visam também alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Alguns poucos 

                                                            
22 Valores obtidos considerando a média nacional para as temperaturas de bulbo úmido, que é o limitador 

para a temperatura mínima da água de resfriamento. 
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trabalhos na literatura abordam a questão das CHWNs utilizando metodologias gráficas 

ou algébricas baseadas na metodologia pinch. 

Foo et al. (2014a) abordaram o problema de CHWNs do ponto de vista da 

integração de processos. Por conseguinte, algumas ferramentas estabelecidas nessa área 

e desenvolvidas para conservação de recursos foram estendidas para sistemas de CHWNs. 

Eles fizeram um paralelo com o trabalho de Kim e Smith (2001) para CWN e 

desenvolveram um método gráfico baseado na Curva Composta de Água Gelada (Chilled 

Water Composite Curve – CHWCC) para determinar a menor vazão de água gelada 

necessária para a rede e a temperatura de retorno para o chiller, quando não especificada23. 

Com a meta de vazão determinada, a síntese da rede é obtida utilizando uma extensão do 

NNA envolvendo CWN (Shenoy e Shenoy, 2013) para CHWNs. Vale destacar que ambos 

os métodos são baseados na metodologia pinch. Um exemplo hipotético foi empregado 

para demonstrar a aplicabilidade do método, sendo alcançada uma redução de 22% do 

consumo de água gelada. 

Foo et al. (2014b) utilizaram métodos baseados na metodologia pinch para discutir 

questões energéticas em sistemas de CHWNs e para obtenção do projeto básico. Foram 

empregadas técnicas gráficas e algébricas para o projeto básico de CHWNs e para a 

determinação da menor vazão de água gelada necessária para remover a carga térmica da 

CHWN. A técnica gráfica empregada foi a desenvolvida em trabalho anterior (Foo, 

Dominic Chwan Yee et al., 2014) e a técnica algébrica é uma adaptação do método de 

cascata (Foo, Manan e Tan, 2006). Ambas as técnicas são empregadas para determinação 

das metas. Para a etapa de síntese da rede, foi proposta uma extensão do algoritmo NNA 

aplicado em CWN (Shenoy e Shenoy, 2013) para geração de redes mistas (série/paralelo), 

alcançando as metas pré-determinadas.  

Os autores também desenvolveram um novo conceito de Redes Integradas de 

Água Gelada e de Resfriamento (Integrated Cooling and Chilled Water Networks – 

ICCWNs), que reflete o caso da geração de uma rede com o menor custo possível baseado 

em diferentes fontes de água. No caso, busca-se minimizar a quantidade de água gelada, 

pois esta apresenta um maior custo de geração quando comparada a água de resfriamento. 

Um método gráfico é empregado para gerar a curva composta do sistema contendo água 

gelada e água de resfriamento, considerando todos os trocadores de calor envolvidos. A 

                                                            
23 Os passos empregados para a construção da CHWCC e a determinação das metas são as mesmas 

reportadas por Kim e Smith (2001). 
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quantidade mínima de água no sistema (água de resfriamento + água gelada) é calculada 

inicialmente utilizando a linha de suprimento da água de resfriamento (maior 

temperatura) e, posteriormente, a linha de suprimento da água gelada (menor 

temperatura), o que possibilita determinar as quantidades mínimas de cada fonte no 

sistema. 

Pelos trabalhos expostos, nota-se o avanço no desenvolvimento de metodologias 

para projeto de sistemas de resfriamento. A grande motivação para tal desenvolvimento 

reside nas oportunidades da minimização do consumo de água, de melhoria da eficiência 

do sistema e, consequentemente, de redução dos custos operacionais. Soma-se a isso o 

ganho ambiental e social vinculado à redução do consumo do recurso água. Todavia, 

muitos dos métodos descritos apresentam algumas limitações, como, por exemplo:  

(1) metodologias baseadas em método gráfico (Kim e Smith, 2001) – só é possível 

considerar duas torres de resfriamento no sistema para etapa de determinação. Acima de 

três torres de resfriamento aumenta a complexidade para a sua obtenção. A etapa de 

síntese, nesses casos normalmente é feita com a utilização de um método matemático. 

Dificuldade na obtenção de outros cenários e consideração de diversas restrições (ex. 

conexões proibidas entre trocadores de calor), porque o conceito de curvas compostas 

representa características cumulativas de todo o sistema a partir de dados individuais dos 

trocadores (Kim e Smith, 2003);  

(2) métodos de otimização matemática – os engenheiros estão envolvidos no 

estágio da formulação do modelo, tendo pouca ou nenhuma influência na etapa de síntese.  

Neste sentido, vislumbrando estabelecer o Diagrama de Fontes como uma 

ferramenta voltada para o desenvolvimento sustentável e que supra as necessidades 

destacadas anteriormente, uma nova metodologia será proposta para o projeto de redes de 

água de resfriamento e de redes de água gelada, o Diagrama de Fontes de Água de 

Resfriamento (DFAR). Esse método visa aproveitar as vantagens que o Diagrama de 

Fontes possui, de apresentar a acurácia dos métodos algébricos e de prover as percepções 

dos métodos gráficos, além de obter de maneira simultânea a meta e a rede do sistema.  

O propósito do DFAR, além de ser uma ferramenta para o desenvolvimento 

sustentável, é explorar as vantagens dos métodos gráficos, algébricos e matemáticos. Isto 

é, permitir que o (s) projetista (s) e/ou engenheiro (s) esteja (m) totalmente envolvido (s) 

nas etapas de determinação das metas e da síntese da rede. Além disso, o método permite 
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determinar a vazão mínima de água de resfriamento e/ou gelada que maximize a 

performance e, também, sintetizar múltiplas redes satisfazendo a menor vazão de água. 

Todavia, todas as flexibilidades que os métodos matemáticos oferecem em termos de 

incluir algumas restrições e diversos índices de performance (Ex. custo, queda de pressão) 

ficam limitadas no DFAR, sendo somente possível avalia-las ao final da rede obtida.  

3.2. Metodologia DFAR 

O Diagrama de Fontes de Água de Resfriamento (DFAR) busca determinar o 

consumo mínimo de água em um sistema de resfriamento. O DFAR, semelhantemente ao 

DFA, fornece percepções sobre as metas e características do projeto para sistemas 

hídricos, incluindo no seu desenvolvimento as implicações energéticas envolvidas no 

sistema de resfriamento. Dessa forma, o DFAR se apresenta como um método para 

obtenção de metas e geração de redes de sistemas de água de resfriamento de maneira 

simultânea, podendo considerar algumas interações e restrições do processo, 

possibilitando a obtenção de ganhos econômicos e ambientais.  

A redução da vazão de água de resfriamento, mantendo-se a carga térmica, se faz 

possível pela alteração da configuração da RTC do sistema de resfriamento. Com essa 

concepção, a temperatura de retorno para a torre será aumentada, fato que juntamente 

com a diminuição da vazão contribui para a redução dos custos operacionais do sistema, 

com ganho de eficiência nas torres de resfriamento, diminuição de custos de 

bombeamento e menor captação de água, fatos que contribuem para um menor impacto 

ambiental do sistema (Kim e Smith, 2001; Panjeshahi et al., 2009; Picón-Núñez, Morales-

Fuentes e Vázquez-Ramírez, 2007). As melhorias alcançadas com este método 

corroboram a consideração do Diagrama de Fontes como uma ferramenta que atende aos 

preceitos do desenvolvimento sustentável.  

O método DFA (Gomes, Queiroz e Pessoa, 2007) é facilmente adaptado 

substituindo as restrições de concentração, na estrutura original, para restrições de 

temperatura no DFAR, que é a característica dos problemas envolvendo projetos de 

CWNs. O DFAR é baseado em algumas premissas para o seu desenvolvimento: 

1) Cada trocador de calor possui uma carga térmica fixa, podendo ser feita uma 

analogia com operações de carga fixa em problemas de transferência de massa 

envolvendo minimização de água. Desta forma, cada trocador de calor tem a 
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carga térmica especificada, porém a vazão ou a temperatura de entrada da 

corrente de água fria podem variar (Shenoy e Shenoy, 2013). 

2) Apesar de possíveis variações nas condições das correntes frias, as correntes 

quentes mantêm suas condições, assim, não havendo consequências ao 

processo do lado quente em função da reorganização do lado frio. 

3) Cada operação que utiliza água de resfriamento pode ser representada como 

um trocador de calor em contracorrente operando com uma diferença mínima 

de temperatura (𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛). Os valores das taxas de capacidades calorificas das 

correntes quentes são assumidos constantes em cada trocador de calor (Kim e 

Smith, 2001).  

4) Os dados limites de consumo de água de resfriamento (temperaturas e vazão 

na corrente de água de resfriamento) podem ser determinados por algumas 

restrições de processo, como: corrosão, fouling, temperatura de retorno da 

torre, etc.  

5) O calor específico da água de resfriamento é constante através do range de 

temperatura. 

6) São consideradas condições fixas de entrada e de saída na torre de 

resfriamento, ou seja, as condições da água de resfriamento são fixas na 

entrada e de saída da torre e, consequentemente, na entrada e na saída da rede 

de resfriamento. 

Com as hipóteses definidas, os seguintes passos devem ser efetuados na aplicação 

do DFAR: 

Passo 1) Criação da tabela de oportunidades. 

É necessário levantar todos os dados necessários da rede e construir a tabela de 

oportunidades para aplicar a metodologia. Os dados são os seguintes: calor específico, 

vazão, carga térmica do trocador de calor, temperaturas de entrada e de saída para a 

corrente quente. Para a corrente fria, são necessários os valores do calor específico e de 

temperatura de saída da torre de resfriamento. Os dados da corrente quente são 

representados na forma de valores de taxa de capacidade calorífica, que é o produto do 

calor específico pela vazão mássica de água, conforme Equação 3-2.  

𝐶𝑖 =  𝐹𝑖
𝑞

𝐶𝑃𝑖
𝑞

 Equação 3-2 
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em que:  

𝐶𝑖 → Taxa de capacidade calorífica da corrente 𝑖 em 𝑊/𝐾; 

𝐹𝑖
𝑞
 → Vazão mássica da corrente quente 𝑖 em 𝑘𝑔/𝑠; 

𝐶𝑃𝑖
𝑞

 → Calor específico da corrente quente 𝑖 em 𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾); 

Na Figura 3-7 é possível visualizar um esquema da CWN, representando as 

correntes quentes do processo e as correntes frias que retornam para a torre de 

resfriamento.  

TCn

Corrente Quente Processo (CP)

CQE

TCnT , CQS

TCnT ,

Corrente Fria (CP)

ARE

TCnT ,ARS

TCnT ,

 

Figura 3-7 - Representação esquemática da CWN. 

A equação básica para a carga térmica (𝑄) em um trocador de calor é descrita pela 

Equação 3-3. 

𝑄 =  𝐹𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅 𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖

𝐴𝑅 (𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅 − 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐴𝑅) = 𝐶𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅 (𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐴𝑅 − 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅) =

=  𝐹𝑇𝐶𝑖
𝐶𝑄 𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖

𝐶𝑄 (𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐶𝑄 − 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐶𝑄) =

= 𝐶𝑇𝐶𝑖
𝐶𝑄 (𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐶𝑄 − 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐶𝑄) 

Equação 3-3 

em que: 

𝐶𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅  → Taxa de capacidade calorífica da água de resfriamento para o trocador de calor i; 

𝐶𝑇𝐶𝑖
𝐶𝑄

 → Taxa de capacidade calorífica da corrente quente para o trocador de calor i; 

𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅  → Calor específico da água de resfriamento para o trocador de calor i; 

𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖
𝐶𝑄

 → Calor específico da corrente quente para o trocador de calor i; 

𝐹 𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅  → Vazão da água de resfriamento para o trocador de calor i; 

𝐹 𝑇𝐶𝑖
𝐶𝑄

 → Vazão da corrente quente para o trocador de calor i; 
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𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅

 → Temperatura de entrada da água de resfriamento no trocador de calor i; 

𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅

 → Temperatura de saída da água de resfriamento no trocador de calor i; 

𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐶𝑄

 → Temperatura de saída da corrente quente no trocador de calor i; 

𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐶𝑄

 → Temperatura de entrada da corrente quente no trocador de calor i. 

Passo 2) Etapa de pré-processamento – Ajustes dados da água de resfriamento (AR). 

Passo necessário para a obtenção dos valores de temperaturas nas correntes de 

resfriamento de cada equipamento. Essas temperaturas são obtidas a partir das 

temperaturas da corrente quente, adotando o 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 especificado, de acordo com as 

Equação 3-4 e Equação 3-5, que representam, respectivamente, os valores limites das 

temperaturas de entrada e de saída da água de resfriamento. 

𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅 = 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐶𝑄 −  𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 Equação 3-4 

𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅 = 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐶𝑄 −  𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 Equação 3-5 

Cabem aqui dois comentários: 

1) Os valores de 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 podem variar entre projetos básicos e projetos de retrofit. 

Em projetos básicos o valor de 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 pode ser determinando pelo tipo de trocador 

de calor a ser utilizado; para projetos de retrofit o valor de 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 pode ser 

escolhido para obedecer às limitações de performance de trocadores de calor 

existentes (Kim e Smith, 2001). 

2) Se somente os dados para as correntes frias nos trocadores de calor forem 

informados, este passo não é necessário. 

Passo 3) Definição dos intervalos de temperatura. 

Este passo é similar ao do DFA que utiliza a definição de intervalos de 

concentração. No DFAR, ao invés de concentrações, os valores de temperatura da 

corrente da água de resfriamento em cada trocador e a que sai da torre são arranjados em 

ordem crescente para criação dos intervalos. Se houver mais de uma temperatura com o 

mesmo valor, elas definem o mesmo limite entre intervalos. 
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Passo 4) Representação dos trocadores de calor no diagrama. 

Cada trocador é representado no diagrama através de linhas, que são delimitadas 

com as respectivas temperaturas de entrada e de saída. A respectiva taxa de capacidade 

calorífica é indicada em uma coluna no lado esquerdo do diagrama. 

Passo 5) Cálculo da quantidade de calor transferida em cada intervalo por cada 

trocador de calor.  

Determinação da quantidade de calor transferida por cada trocador de calor em 

cada intervalo utilizando a Equação 3-6. 

𝛥𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓,𝑗,𝑡 = 𝐹𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅 𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖

𝐴𝑅 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙,𝑡)

= 𝐶𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙,𝑡)  

Equação 3-6 

em que: 𝛥𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓,𝑗,𝑡 é a quantidade de calor transferida pela demanda j no intervalo t; 

𝑇𝑘𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 é a maior temperatura limite no intervalo t, 𝑇𝑘𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙,𝑡 é a menor temperatura 

limite do intervalo t; e j = 1 …. Ntc, e t = 1….Nint (Ntc é o número de trocadores de calor 

e Nint é o número de intervalos de temperatura no DFAR). Todos os valores de 𝛥𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓,𝑗,𝑡 

são escritos no DFAR entre parênteses sobre a (s) respectiva (s) linha (s). 

Passo 6) Geração do DFAR.  

Neste passo, é iniciada a alocação das correntes em cada intervalo. O algoritmo 

de análise é realizado em cada intervalo, do menor ao maior valor de temperatura 

seguindo as seguintes regras heurísticas: 

(I). Utilizar fonte externa (água da torre de resfriamento) quando não houver 

fonte interna disponível; 

(II). Sempre utilizar uma fonte com a maior temperatura, quando esta estiver 

disponível; 

(III). Para uma dada demanda, a fonte utilizada em certo intervalo deve 

assimilar a quantidade de calor a ser transferida (𝛥𝑄) do intervalo; 

(IV). Se no último intervalo a carga térmica de um trocador de calor i, não for 

completada, utilizar inicialmente as fontes internas quentes em ordem 

decrescente de temperatura. Caso essas fontes estejam esgotadas, utilizar fonte 

externa (água proveniente da torre de resfriamento). 
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Para determinar a quantidade de certa fonte a ser utilizada, a Equação 3-7 deve ser 

empregada: 

𝐹𝑇𝐶𝑖
𝑎 =

𝛥𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓,𝑗,𝑡

𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆 )
 

Equação 3-7 

 

Em que: 𝐹𝑇𝐶𝑖
𝑎  representa a vazão de água utilizada do trocador de calor i, para atender 

determinada quantidade de calor, e 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆  representa a temperatura de saída do trocador de 

calor i. Caso seja necessário empregar mais de uma fonte em um intervalo t, a Equação 

3-8 deve ser empregada: 

𝐹𝑚 =
𝛥𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓,𝑗,𝑡 − ∑ 𝐹𝑇𝐶𝑖

𝑎 𝑐𝑝,𝑇𝐶𝑖
𝐴𝑅 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆 )

𝑐𝑝,𝑚(𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑚)
 Equação 3-8 

em que: 𝐹𝑚, 𝑐𝑝,𝑚 e 𝑇𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑚 representam, respectivamente, a vazão, o calor específico e 

a temperatura da fonte m, empregada em conjunto com as demais fontes no intervalo t. 

Passo 7) Síntese da rede de resfriamento. 

A partir das conexões determinadas na montagem do diagrama no passo anterior 

é efetuada a montagem do fluxograma da rede de água de resfriamento. 

Passo 8) Análise da rede de resfriamento e evolução. 

Este passo serve para verificar se todas as restrições para cada trocador de calor 

foram satisfeitas ou se há violações. Se violações são encontradas, então a solução é 

evoluída para uma viável, com a retirada destas violações. 

É importante frisar aqui dois pontos: (1) a rede final obtida não irá 

necessariamente exibir a diferença mínima de temperatura incorporada nos dados limites. 

A maioria dos trocadores de calor na rede final poderá exibir diferenças de temperaturas 

acima do valor mínimo adotado (𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛) nas especificações das condições limites; (2) o 

consumo mínimo de água de resfriamento não garante necessariamente o valor ótimo e o 

sistema de resfriamento com menor custo, uma vez que o projeto do sistema de água de 

resfriamento envolve relações entre a torre de resfriamento, custos de tubulações, quedas 

de pressão, complexidade do projeto, etc. 

Os passos descritos anteriormente são melhor visualizados no contexto do método 

do DFAR no fluxograma mostrado na Figura 3-8. 
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Figura 3-8 - Algoritmo para aplicação do DFAR. 

3.3. Estudos de Caso  

Os estudos de caso visam cobrir a aplicação do DFAR em diferentes situações 

envolvendo sistemas de resfriamento, desde a utilização de diversas torres de 

resfriamento até a integração de sistemas que empregam água de resfriamento e água 

gelada. Para tal, a seguir é apresentado um conjunto de seis estudos de caso. 

3.3.1. Estudo de Caso 1 

Para iniciar a demonstração da eficiência do método DFAR na determinação da 

vazão mínima de água de resfriamento e na síntese de redes de resfriamento, o problema 

apresentado por Kim e Smith (2001) será usado. Os dados para as quatro correntes 

quentes do processo, com as respectivas temperaturas de entrada e de saída em °𝐶, taxas 
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de capacidades caloríficas C em 𝑘𝑊/°𝐶 e as respectivas cargas térmicas em 𝑘𝑊 são 

apresentados na Tabela 3-1.  

O diferencial mínimo de temperatura usado como força motriz mínima é 

considerado 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 = 10°𝐶 e a temperatura da água proveniente da torre de resfriamento 

é especificada em 𝑇𝐶𝑊 = 20 °𝐶. 

Tabela 3-1 - Dados para a CWN do estudo de caso. 

Trocador 

de Calor 
𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐶𝑄
(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐶𝑄
(°C) 

Taxa de 

capacidade 

calorífica 

C (kW/°C) 

Carga 

térmica 

Q (kW) 

TC1 50 30 20 400 

TC2 50 40 100 1000 

TC3 85 40 40 1800 

TC4 85 65 10 200 

No Passo 2 do algoritmo, os valores das temperatura das correntes de água de 

resfriamento em cada um dos trocadores de calor da rede são obtidos utilizando a Equação 

3-4 e Equação 3-5. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 3-2. 

Tabela 3-2 - Dados para o estudo de caso. Temperaturas limites da corrente de água de 

resfriamento com base nos dados das correntes quentes. 

Trocador 

de Calor 
𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐴𝑅
(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐴𝑅
(°C) 

Taxas de 

capacidade 

calorífica 

C (kW/°C) 

TC1 40 20 20 

TC2 40 30 100 

TC3 75 30 40 

TC4 75 55 10 

Os Passos 3, 4 e 5 são realizados, obtendo-se o diagrama inicial com base nos 

dados para as correntes de água reportado na Figura 3-9. 
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Figura 3-9 - DFA inicial para o estudo de caso 1. 

O Passo 6 pode então ser iniciado (Geração do DFAR). Utilizando as regras 

descritas anteriormente em cada intervalo, calcula-se o consumo mínimo de água de 

resfriamento. Em alguns intervalos, é possível selecionar mais de uma fonte e, 

dependendo da fonte utilizada, diferentes redes de água de resfriamento podem ser 

obtidas. Observe que esta característica do DFAR permite a análise simultânea de 

diferentes redes e a consideração de restrições ao longo do procedimento. 

Com o diagrama criado, a alocação das correntes frias em cada intervalo pode ser 

iniciada. O algoritmo de análise é feito em cada intervalo, da menor para a maior 

temperatura. Executando o algoritmo é possível obter três cenários representados nas 

Figura 3-10 a Figura 3-12.  

 

Figura 3-10 - DFAR para o estudo de caso - Cenário 1. 
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Figura 3-11 - DFAR para o estudo de caso - Cenário 2. 

 

Figura 3-12 - DFAR para o estudo de caso - Cenário 3. 

No cenário 2, a rede gerada pelo DFAR é a mesma obtida por Kim e Smith (2001), 

enquanto que as redes geradas nos cenários 2 e 3 foram obtidas por Shenoy e Shenoy 

(2013) utilizando um método de dois estágios. O Cenário 1 não foi reportado por nenhum 

dos dois autores anteriores, demonstrando que com o DFAR foi possível obter mais uma 

possibilidade de rede a ser avaliada. As redes geradas são observadas nas Figura 3-13, 

Figura 3-14 e Figura 3-15, para os cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Estas redes não 

apresentam violação da temperatura para os trocadores de calor. 
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Figura 3-13 - CWN para o cenário 1. 
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Figura 3-14 - CWN para o cenário 2. 
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Figura 3-15 - CWN para o cenário 3. 

O valor mínimo para a taxa de capacidade calorífica e o pinch foram, 

respectivamente, 90 kW/°C e 40 °C para todos os cenários gerados. A temperatura de 

saída pode ser obtida empregando a Equação 3-3 considerando toda a RTC, devendo ser 

igual para todos os cenários é:  

𝑇𝑅𝑇𝐶
𝑆,𝐴𝑅 = 𝑇𝑅𝑇𝐶

𝐸,𝐴𝑅 + 
𝑄𝑅𝑇𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑅𝑇𝐶
𝐶𝑄 =  20 +

3400

90
= 57,78 °𝐶 
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Esses valores foram os mesmos reportados por diferentes autores (Feng, Shen e 

Wang, 2005; Kim e Smith, 2001; Shenoy e Shenoy, 2013). Contudo, o método aqui 

apresentado se mostrou mais simples, tanto do ponto de vista de obtenção das metas 

quanto da rede, em comparação com a metodologia empregada por esses autores. 

Feng, Shen e Wang (2005) utilizaram um método para síntese de redes de 

resfriamento baseado em superestruturas, com a utilização de reservatórios intermediários 

de água de resfriamento, objetivando a geração de uma rede com poucas conexões entre 

os trocadores de calor. A rede obtida pelos autores para esse problema se encontra na 

Figura 3-16. 
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Figura 3-16 - Rede obtida através do emprego de reservatórios intermediários de água de resfriamento. 

Fonte: adaptado de Feng, Shen e Wang (2005). 

Conforme observado na Figura 3-16, a rede gerada é similar às obtidas pelo DFAR 

para os cenários 1, 2 e 3 (Figura 3-13, Figura 3-14 e Figura 3-15, respectivamente), se 

considerarmos que o reservatório intermediário de água de resfriamento a 40 °C atue 

como a saída dos trocadores TC1 e TC2. De acordo com Feng, Shen e Wang (2005), o 

emprego de um reservatório intermediário de água serve para evitar eventuais 

instabilidades que podem acontecer quando os trocadores de calor estão conectados em 

série. A utilização de reservatórios intermediários de água (intermediate water main) 

pode ser interessante por possibilitar um maior controle na vazão de água para os 

trocadores de calor, apesar de possuir um maior custo de capital frente ao reúso direto. 

Outro fator a ser levado em conta ao empregar esta técnica é o layout da empresa, que 

pode ser um impeditivo para o uso de reservatórios intermediários de água, quando 



 

168 

analisando, por exemplo, um caso de retrofit. 

Outro ponto importante é a temperatura de retorno para a torre de resfriamento. 

Valores superiores a 50C devem ser acompanhados da garantia de que a torre terá 

capacidade de retirar a energia desta corrente e devolvê-la na temperatura de 

disponibilidades, nesse exemplo, 20C. Esse fato não foi levado em conta aqui nessa 

solução, que considera que a torre é capaz de desempenhar a carga necessária. Essa 

preocupação será inserida no próximo estudo de caso. 

3.3.1.1. Problemas com temperatura de retorno fixa (sem geração 

de pinch) 

A temperatura de retorno da água para a torre de resfriamento deve operar até um 

limite específico, pois pode causar problemas de incrustação, deposição, corrosão, 

deterioração do recheio e, consequentemente, acúmulo de energia no sistema de 

refrigeração, etc. Por conseguinte, é prática comum introduzir uma restrição para a 

temperatura de retorno da água para a torre de resfriamento. Esse tipo de restrição, pode 

levar a não formação de pinch em métodos gráficos, pois a linha de suprimento não toca 

a curva composta da água de resfriamento. Para sanar tal problema é necessário realizar 

a migração do pinch. Isso leva a necessidade de realizar mais um passo para a resolução 

por métodos gráficos. 

Todavia esse tipo de problema não tem influência na resolução pelo DFAR. A 

restrição para o limite da temperatura de retorno pode ser simplesmente implementada 

sem a necessidade de passos adicionais. Essa é mais uma vantagem do DFAR, que pode 

obter as metas e sintetizar as redes diretamente com restrições de temperatura. Para 

exemplificar tal situação, será considerado que a temperatura máxima de retorno seria de 

55 °C no exemplo anterior.  

Um paralelo para essa situação pode ser feito com o problema de descarte zero em 

problemas envolvendo minimização do consumo de água (Silva Francisco, da et al., 

2015). A taxa de capacidade calorífica que deve ser adicionada no sistema para alcançar 

a restrição é similar a água adicionada ao sistema para manter o descarte zero. Utilizando 

a Equação 3-3, podemos determinar o novo valor da taxa de capacidade calorífica para o 

sistema: 



 

169 

𝐶𝑅𝑇𝐶
𝐶𝑄 =  

𝑄𝑅𝑇𝐶
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑅𝑇𝐶
𝑆,𝐴𝑅 − 𝑇𝑅𝑇𝐶

𝐸,𝐴𝑅 =  
3400

(55 − 20)
= 97,14 𝑘𝑊/ °𝐶 

Este valor corresponde à taxa de capacidade calorífica da água de resfriamento 

que deve ser usada no sistema para garantir que a temperatura de retorno da água seja 

alcançada. Para tal, deve ser garantido que todo o volume de água calculado seja utilizado 

no sistema para garantir a satisfação da restrição, logo a seguinte regra é acrescentada: 

(V). Se o problema envolver restrição de temperatura de retorno, a vazão de 

água de resfriamento calculada pela Equação 3-3 deve ser completamente 

consumida no diagrama.  

Essa situação pode fornecer diversos cenários. Uma forma de limitar o número de 

cenários é admitir somente o uso das fontes internas após o consumo da fonte externa 

(água proveniente da torre de resfriamento). Como observado nas Figura 3-17 a Figura 

3-21, o acréscimo de água de resfriamento (7,14 kW/°C) para alcançar a restrição de 

temperatura de retorno foi alocado de diferentes formas entre os trocadores de calor. Esses 

cenários representam a opção de utilização do total de água de resfriamento. No total 

foram obtidos treze cenários e os restantes provenientes da inversão da utilização das 

fontes internas se encontram no Anexo II. Cabe ainda ressaltar que nenhum deles 

apresenta violação de temperatura e/ou vazão. 

 

Figura 3-17 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 1. 
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Figura 3-18 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 6. 

 

Figura 3-19 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 8. 
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Figura 3-20 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 10. 

 

Figura 3-21 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 12. 

O maior e o menor número de conexões entre os cenários obtidos foram de nove 

e oito, respectivamente. Dentre os cenários representados, o da Figura 3-20 apresenta oito 
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métodos, nenhuma das redes foi similar à de Kim e Smith (2001), que ao realizarem o 

deslocamento da curva composta para criação do pinch, empregaram uma maior 

quantidade de água de resfriamento no trocador de calor TC1. Shenoy e Shenoy (2013) 

produziram quatro cenários, ambos com nove conexões e ambos contemplados pelos 

cenários obtidos pelo DFAR. Vale a pena destacar que há a possibilidade de redução do 

consumo de fontes internas em alguns cenários, pois os trocadores estão operando abaixo 

do seu limite de temperatura. Essa redução pode chegar em até 4 kW/°C. Observa-se a 

versatilidade do DFAR na geração de diversos cenários para um mesmo sistema e a 

facilidade de incorporação de restrição no seu desenvolvimento. Uma restrição que 

poderia ser adotada seria em relação a proibição de conexão entre trocadores de calor que 

é implementada de maneira muito simples. 

3.3.1.2. Análise de inclusão de mais um trocador de calor no 

sistema de resfriamento 

O presente estudo de caso visa apresentar a solução de desengargalamento 

(debottlenecking) de sistemas de resfriamento. Quando a CWNs necessita aumentar a 

carga térmica de um processo ou um novo trocador de calor é adicionado ao sistema, o 

sistema de resfriamento necessita ser desengargalado. Com o aumento da carga térmica 

na CWNs a torre de resfriamento terá o seu desempenho influenciado, já que são sistemas 
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interligados. 

Como discutido por Kim e Smith (2001), a remoção da carga térmica extra pela 

torre de resfriamento pode ser realizada através da alteração das condições de entrada da 

água na torre de resfriamento através da maximização da temperatura de retorno da água 

e da minimização da vazão. Essa condição irá favorecer a performance e a capacidade de 

remoção de calor sem penalidade energética ou investimento em novas torres de 

resfriamento. Para tal, a CWN pode ser modificada da estrutura em paralelo para 

estruturas série e/ou mista, que por sua vez levam a uma diminuição da vazão da água e 

um aumento da temperatura de retorno para a torre de resfriamento. 

Um exemplo de desengargalamento com a adição de mais um trocador de calor 

na CWN será estudado para demonstrar a aplicabilidade do DFAR. O exemplo consiste 

de um caso base com três trocadores de calor, onde um novo trocador de calor será 

adicionado no caso base (Kim e Smith, 2001). A adição do novo trocador deixa o processo 

desequilibrado, sendo necessário encontrar um novo arranjo da CWN para que a torre de 

resfriamento consiga remover a carga térmica extra. Os dados referentes a este caso são 

apresentados na Tabela 3-3. O calor específico calculado para esse exemplo foi de 4,186 

𝑘𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
. 

Tabela 3-3 - Dados limites da água. Estudo de desengargalamento. Fonte: Kim e Smith (2001). 

Trocador 

de Calor 
𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐴𝑅
(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐴𝑅
(°C) 

Taxa de capacidade 

calorífica (kW/°C) 

Carga térmica 

Q (kW) 

TC1 28,8 37 200 1640,2 

TC2 33 37 635,5 2542,1 

TC3 36 52,7 488,9 8166,6 

Novo Trocador  

TC4 35 48 250 3250 
ΔTmin = 10°C; Temperatura da água de resfriamento disponível = 28,8 °C 

Uma breve análise pode ser efetuada para avaliar o resultado da inclusão do novo 

trocador de calor na rede de resfriamento. Considere inicialmente que o arranjo em 

paralelo seja mantido para a CWN com o novo trocador de calor. Com os valores da carga 

térmica e da taxa de capacidade calorífica é possível calcular a temperatura de retorno 

para os casos base e novo utilizando a Equação 3-3. Os resultados são apresentados na 

Tabela 3-4. 
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Tabela 3-4 - Condições de saída da CWN para configuração paralela. 

Caso Base Novo % 

𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 43,30 44,08 1,80 

Taxa de capacidade calorifica 

(kW/°C) 
851,62 1020,89 19,88 

Carga Térmica (kW) 12348,90 15598,90 26,32 

Como observado, a vazão, a temperatura e a carga térmica do sistema aumentaram 

e, portanto, o desempenho da torre de resfriamento será afetado. De acordo com Kim e 

Smith (2001), a máxima remoção de carga térmica que a torre de resfriamento alcança é 

de 14,6 MW com arranjo em paralelo, indicando que a torre não conseguirá remover a 

carga térmica do novo sistema (15,6 MW), considerando a estrutura da CWN em paralelo. 

A torre operando com a nova carga térmica indica que a temperatura de água na saída da 

torre de resfriamento é de 30,4 °C24, que é maior que a temperatura de saída desejada 

(28,8 °C), o que indica acúmulo de energia no sistema. Se esse arranjo for mantido, será 

necessária a utilização de mais uma torre de resfriamento ou outro resfriador (ex.: air 

cooler) para remover a carga térmica adicional provocada pela inclusão do novo trocador 

de calor (1 MW).  

Através do DFAR é possível obter o novo consumo de água de resfriamento e os 

novos arranjos para a RTC de forma a possibilitar que a torre de resfriamento consiga 

remover a carga térmica extra. Iremos adotar duas premissas para a resolução desse 

problema: (1) considerar a aplicação do DFAR para todos os trocadores de calor de forma 

conjunta e, (2) considerar a aplicação do DFAR inicialmente para o caso base e depois 

será considerado a inclusão do novo trocador de calor.  

Essas premissas têm o intuito de verificar a influência da solução gerada pelo 

DFAR quando é considerado a solução conjunta dos trocadores de calor e a solução por 

partes (geração da rede preliminar para os três trocadores iniciais e, posteriormente, o 

novo trocador é adicionado ao DFAR para fazer parte da solução). O resultado da segunda 

premissa irá gerar novas CWNs, uma vez que haverá uma disponibilidade diferente das 

fontes para o novo trocador. 

Considerando a primeira premissa é possível obter dois cenários, representados 

nas Figura 3-22 e Figura 3-23. 

                                                            
24 Este valor foi obtido por Kim e Smith (2001) usando o modelo do sistema de resfriamento que inclui o 

balanço de energia para os trocadores e o modelo da torre de resfriamento. 
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Figura 3-22 - DFAR para o estudo de caso de desengargalamento -Primeira Premissa - Cenário 1. 

 

Figura 3-23 - DFAR para o estudo de caso de desengargalamento -Primeira Premissa - Cenário 2. 

As redes correspondentes aos diagramas das Figura 3-22 e Figura 3-23 estão 

representadas nas Figura 3-24 e Figura 3-25, respectivamente. 
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Figura 3-24 - CWN baseado no DFAR da Figura 3-22. 
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Figura 3-25 - CWN baseado no DFAR da Figura 3-23. 

O DFAR gerado representa o máximo reúso de água de resfriamento. Kim e Smith 

(2001) resolveram o mesmo problema sem considerar o máximo reúso de água de 

resfriamento, tendo encontrado uma condição intermediária entre os arranjos da CWN 

em paralelo e de máximo reúso, que satisfazia a condição de temperatura de entrada na 

torre de resfriamento. Ou seja, o ponto onde a remoção da carga térmica do sistema de 

resfriamento é igual a remoção da carga térmica da CWNs. Eles utilizaram tal abordagem, 

pois a condição de máximo reúso possibilita uma retirada maior de carga térmica (15,69 

MW) frente a meta com o novo trocador de calor (15,60 MW). Por conseguinte, a rede 

encontrada por Kim e Smith (2001) apresentou valores diferentes das encontradas pelo 

DFAR tanto para a temperatura de retorno da torre de resfriamento quanto no valor da 

taxa de capacidade calorífica, pois o DFAR privilegia o máximo reúso. O método 

apresentado por Kim e Smith (2001) para solucionar esse problema necessitou da 

realização de mais alguns passos, pois como a meta ficou abaixo do critério de máximo 

reúso, não houve a criação do ponto de pinch, sendo necessário realizar o deslocamento 

da temperatura e a migração do ponto do pinch para possibilitar a utilização do método. 

Como o DFAR gera redes na condição de máximo reúso o sistema de resfriamento 

atual é capaz de alcançar a demanda de resfriamento imposta pelo novo trocador de calor. 

Se o DFAR gerasse redes abaixo da meta determinada por Kim e Smith (2001), o sistema 
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de resfriamento atual não seria capaz de operar para a atual demanda de resfriamento 

imposta pelo novo trocador de calor. Uma comparação dos resultados obtidos através do 

DFAR e por Kim e Smith (2001) são apresentados na Tabela 3-5. 

Tabela 3-5 - Comparação entre os resultados obtidos pelo DFAR e Kim e Smith (2001). 

Trocador de 

calor 

Taxa de capacidade calorífica (kW/ °C) 

Paralelo Primeira Premissa 
Kim e Smith 

(2001) 

Sem reúso Cenário 1 Cenário 2 Meta - reúso 

TC1 200,00 200,00 200,00 200,00 

TC2 310,00 310,00 310,00 310,00 

TC3 341,64 451,74 451,74 488,90 

TC4 169,27 250,00 250,00 236,00 

Total CW 1020,91 701,74 701,74 725,00 

Temperatura de 

retorno (°C) 
44,1 51,03 51,03 50,30 

Vazão CW (kg/s) 877,82 603,38 603,38 623,38 

Os cenários obtidos pelo DFAR apresentam uma menor vazão de água de 

resfriamento e uma temperatura de retorno ligeiramente superior. Outra característica 

importante é que o valor da taxa de capacidade calorífica para o arranjo da CWN em 

paralelo é igual ou menor que a taxa de capacidade calorífica para cada trocador de calor 

em comparação com os cenários que apresentam reúso. Todavia, a vazão total de água de 

resfriamento é maior que os cenários com reúso. 

As estruturas geradas a partir dos DFAR das Figura 3-24 e Figura 3-25 modificam 

a vazão e/ou ligação entre os trocadores de calor. Todavia, essas modificações irão afetar 

o desempenho do sistema de resfriamento em maior ou menor grau, devendo ser 

avaliadas. 

Aplicando a segunda premissa é possível desenvolver dois novos cenários 

representados pelas Figura 3-26 e Figura 3-27. 
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Figura 3-26 - DFAR para o estudo de caso de desengargalamento - Segunda Premissa – Cenário 1. 

 

Figura 3-27 - DFAR para o estudo de caso de desengargalamento - Segunda Premissa – Cenário 2. 
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adição do novo trocador de calor. Como observado, a disponibilidade das fontes internas 
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apresentadas nas Figura 3-28 e Figura 3-29.  
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Figura 3-28 - Cenário do teste da hipótese de solução em partes – Cenário 1. 
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Figura 3-29 - Cenário do teste da hipótese de solução em partes – Cenário 2. 

A Tabela 3-6 representa uma atualização da Tabela 3-5 com os valores obtidos 

com a segunda premissa. 

Tabela 3-6 - Comparação entre os resultados gerados para o estudo de caso envolvendo 

desengargalamento. 

Trocador de 

calor 

Taxa de capacidade calorífica (kW/ °C)  

Paralelo Primeira Premissa 
Kim e Smith 

(2001) 
Segunda Premissa 

Sem 

reúso 
Cenário 1 Cenário 2 Meta - reúso Cenário 1 Cenário 2 

TC1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

TC2 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 

TC3 341,64 451,74 451,74 488,90 488,90 488,90 

TC4 169,27 250,00 250,00 236,00 203,75 203,75 

Total CW 1020,91 701,74 701,74 725,00 692,65 692,65 

Temperatura de 

retorno (°C) 
44,1 51,03 50,30 51,32 

Vazão CW (kg/s) 877,82 603,38 623,38 595,57 

Observando os resultados na Tabela 3-6, os valores obtidos adotando a segunda 

premissa (geração da rede em partes) apresentam similaridades com os resultados obtidos 
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por Kim e Smith (2001) em relação à taxa capacidade calorífica para cada trocador de 

calor. O único valor de taxa de capacidade calorífica que difere está no trocador de calor 

TC4. Entretanto, o valor da taxa de capacidade calorífica total é maior no arranjo em 

paralelo do que o obtido pelo DFAR. Esse fato pode afetar a performance das bombas, 

pois a queda de pressão, eficiência e potência requerida variam com a vazão. O mesmo 

vale para os trocadores de calor que têm a sua queda de pressão alterada pelo mesmo 

motivo. Dessa forma, não é correto afirmar que esse projeto possa ser o melhor em termos 

de bombeamento, sendo necessário uma melhor avaliação.  

Os novos cenários apresentam uma maior temperatura de retorno e a menor vazão 

dentre todas as soluções. Os resultados obtidos por Kim e Smith (2001) para máximo 

reúso indicam uma temperatura de retorno igual a 50,30 °C e uma taxa de capacidade 

calorífica de 725 kW/°C. Shenoy e Shenoy (2013) solucionaram esse problema, porém 

consideraram os valores limites de Kim e Smith (2001), reportando três redes diferentes. 

A meta empregada por Kim e Smith (2001) e Shenoy e Shenoy (2013), foi baseada na 

consideração de que a água deveria retornar para a torre de resfriamento em uma 

determinada temperatura. Para determinar essa meta, a Equação 3-3 pode ser aplicada 

para representar a linha de suprimento da água de resfriamento (𝑇𝑅𝑇𝐶
𝑆,𝐴𝑅 = 28,8 +  

15598,9

𝐶𝑅𝑇𝐶
𝐶𝑄 ). 

A interseção dessa linha com a isoterma do sistema de resfriamento considerando a 

temperatura de saída fornecerá as metas para o desengargalamento (Kim e Smith, 2001). 

Todavia, tais cenários não serão representados, pois estes não representam o caso de 

máximo reúso. 

A explicação para a diferença entre os resultados gerados pelo DFAR está na 

prioridade de uso das fontes internas do sistema. Na resolução do DFAR as operações são 

distribuídas nos intervalos de temperatura em ordem crescente de temperatura com a 

solução sendo realizada no mesmo sentido. Ao empregar o método para solucionar os 

trocadores de calor de forma conjunta (TC1 + TC2 + TC3 + TC4), o trocador de calor 

TC4 (novo) tem prioridade de reúso frente ao TC3, pois é resolvido em um intervalo 

anterior. Dessa forma, TC4 possui prioridade na utilização das fontes internas. A 

priorização do uso das fontes internas faz com que haja uma disponibilidade menor das 

fontes internas (já empregada em parte por TC4), sendo necessário a utilização de água 

de resfriamento para alcançar a meta térmica de TC3. Ao realizar a solução em estágios 

considerado inicialmente a solução dos trocadores de calor iniciais (TC1 + TC2 + TC3) 

para depois considerar o novo trocador de calor (TC4), tem-se uma alteração na 
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prioridade e disponibilidade das fontes internas. Neste caso, o trocador de calor TC3 é 

calculado antes de TC4, utilizando quase que a totalidade das fontes internas para 

satisfazer a meta térmica. Alia-se a este fato, a diferença de tamanho entre os trocadores 

de calor TC3 e TC4, que irá influenciar em um maior ou menor uso da água de 

resfriamento de acordo com a utilização das fontes internas. 

Os mesmos autores em um trabalho posterior (Kim e Smith, 2003), avaliaram o 

mesmo problema do ponto de vista da obtenção da rede que possuísse a menor perda de 

carga para as metas identificadas, pelo método gráfico. As redes obtidas encontram-se na 

Figura 3-30.  
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(c) 

Figura 3-30 - Redes obtidas considerando a menor perda de carga nos (a) tubos, (b) no casco e (c) no 

casco com restrições. Fonte: adaptado de Kim e Smith (2003). 
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As redes foram obtidas considerando a menor perda de carga para a água de 

resfriamento passando nos tubos (Figura 3-30 – a), no casco (Figura 3-30 – b) e no casco 

com restrição (Figura 3-30 – c). A restrição empregada foi que em qualquer trocador de 

calor da rede só poderiam ser empregadas no máximo duas fontes. A Tabela 3-7 apresenta 

os valores de taxa de capacidade calorífica para as redes geradas por Kim e Smith (2003) 

e as obtidas neste trabalho  

Tabela 3-7 -Comparação entre os resultados obtidos pelo DFAR e por Kim e Smith (2003). 

Trocador de 

calor 

Taxa de capacidade calorífica (kW/ °C) 

Primeira Premissa Segunda Premissa Kim e Smith (2003) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 Tubos Casco 
Casco com 

restrições 

TC1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

TC2 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,0 

TC3 451,74 451,74 488,90 488,90 448,00 448,4 448,00 

TC4 250,00 250,00 203,75 203,75 237,90 237,05 237,60 

Total CW 701,74 701,74 692,65 692,65 725,50 725,50 725,50 

Temperatura de 

retorno (°C) 
51,03 51,32 50,3 

Vazão CW (kg/s) 603,38 595,57 623,80 

Como observado, o DFAR apresentou uma menor vazão de água de resfriamento 

e uma temperatura de retorno ligeiramente superior. De acordo com o modelo de 

efetividade de Kim e Smith (2001) (Equação 3-1), com o aumento da temperatura de 

retorno e a diminuição da vazão de água, considerando uma carga térmica constante para 

a torre, leva a um aumento da eficiência da torre. Todavia, espera-se que o resultado 

reportado pelo DFAR leve a uma maior eficiência da torre de resfriamento. Em termos 

de vazão por trocador de calor, notamos uma maior similaridade com o caso de máximo 

reúso, diferentemente do observado para a hipótese levantada anteriormente, que gerou 

uma rede mais próxima a de Kim e Smith (2001). Os resultados para este caso, mostraram 

que para uma menor redução do consumo de água de resfriamento a melhor opção é 

utilizar a segunda premissa. Todavia, mais testes são necessários para avaliar se tal fato 

se mantem. Vale salientar, que é necessário avaliar o modelo da torre de resfriamento 

com os resultados obtidos pelo DFAR, para ver se a temperatura da água na saída se 

manterá e como a eficiência se comportará. 

Fica aqui corroborado que o DFAR determina de maneira simples as metas e a 

síntese da rede, com o potencial de gerar múltiplas redes somente mudando a ordem da 

alocação das fontes nas demandas. 
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3.3.2. Estudo de Caso 2 

O segundo estudo de caso foi retirado do trabalho de Feng, Shen e Wang (2005) 

e representa uma rede com 10 trocadores de calor. A Tabela 3-8 apresenta os dados para 

a água de resfriamento e a Figura 3-31 mostra a atual ligação dos trocadores de calor para 

o sistema avaliado. A água de resfriamento apresenta uma temperatura de entrada na rede 

de trocadores de calor igual a 20 °C. O consumo de água de resfriamento considerando 

um arranjo em paralelo é de 465 kW/°C, enquanto que no arranjo atual é de 186,3 kW/°C. 

Tabela 3-8 - Dados do sistema de resfriamento para o Estudo de Caso 2. Fonte: Feng, Shen e Wang 

(2005). 

Trocador 

de Calor 
𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐴𝑅
(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐴𝑅
(°C) 

Taxa de capacidade 

calorífica (kW/°C) 
Carga térmica Q (kW) 

TC1 20 50 20 600 

TC2 50 70 35 700 

TC3 30 55 45 1125 

TC4 25 70 15 675 

TC5 50 65 30 450 

TC6 25 40 50 750 

TC7 35 60 60 1500 

TC8 45 55 40 400 

TC9 55 75 100 2000 

TC10 30 50 70 1400 

 

 

Figura 3-31 - Esquema atual da RTC para o estudo de caso 2. Fonte: Feng, Shen e Wang (2005). 

Segundo os autores, o arranjo dos trocadores de calor no esquema representado 
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na Figura 3-31, foi gerado através de um arranjo em série e indica a obtenção de uma rede 

complicada e com muitas interações entre os trocadores de calor. Todavia, a rede 

apresenta inconsistências em relação aos dados limites do problema, como observado na 

taxa de capacidade calorífica utilizada pelo trocador de calor TC8 proveniente do TC10 

(62,7 kW/°C ao invés de 40 kW/ °C). A rede gerada indica que os reúsos são provenientes 

do trocador de calor TC8 e totalizam 54,1 kW/°C, acima do permitido, 40 kW/°C. 

Considerando esse reúso tem-se a violação das temperaturas de entrada dos trocadores de 

calor TC2, TC3, TC4, TC5, TC7 e TC9. Para corrigir essa rede, teria-se que aumentar o 

número de conexões provenientes dos trocadores TC8 e TC10, além de corrigir o valor 

da taxa de capacidade calorífica fornecida pelo TC10 ao TC8. Junte-se a isso a correção 

do efluente a ser descartado pelo conjunto TC8 e TC10 no valor de 8,6 kW/ °C.  

Ao aplicarmos o DFAR nesse problema, um elevado número de redes de 

resfriamento pode ser obtido de acordo com as escolhas dos pares de fonte/demanda em 

determinados intervalos. Para este problema é aqui apresentado somente um DFAR, 

representado pela Figura 3-32. Os demais DFAR estão disponíveis no Anexo II.  
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Figura 3-32 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 1 

A rede será apresentada apresentadas no formato de tabela fonte/demanda para 

uma melhor visualização e interpretação. A rede 1 que representa o DFAR da Figura 3-32, 

é apresentado na Tabela 3-9.  

 

20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

20,00 TC1 (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00) ϣ

20,00

25,00 33,33

50,00 TC6 (250,00) (250,00) (250,00) Δ

25,00

8,33

4,17

7,50 10,00 11,25 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

15,00 TC4 (075,00) (075,00) (075,00) (075,00) (075,00) (075,00) (075,00) (075,00) (075,00)

. 7,50

2,50

1,25

Δ 3,75

23,33 35,00 69,00

70,00 TC10 (350,00) (350,00) (350,00) (350,00) Θ

23,33

11,67

Δ 33,75

0,25

0,17

15,00 22,50 27,00 30,00

45,00 TC3 (225,00) (225,00) (225,00) (225,00) (225,00) θ

15,00

7,50

4,50

3,00

Θ 15,00

15,00 24,00 30,00 60,00

60,00 TC7 (300,00) (300,00) (300,00) (300,00) (300,00) δ

15,00

9,00

6,00

Θ 30,00

6,67

40,00 TC8 (200,00) (200,00) ε

6,67

Θ 24,17

ϣ 9,16

13,58 30,00

30,00 TC5 (150,00) (150,00) (150,00) ϕ

ϣ 10,84

2,74

θ 16,42

5,00 35,00 35,00

35,00 TC2 (175,00) (175,00) (175,00) (175,00)

5,00

θ 28,58

ε 1,42

46,26 100,00 100,00

100,00 TC9 (500,00) (500,00) (500,00) (500,00)

ε 38,58

7,68

δ 53,74

Temperatura (°C)
Capacidade Calorífica (kW/°C)
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Tabela 3-9 - Estudo de Caso 2 - Rede 1. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes  

(kW/ °C) 

Total 

Retorno  

(kW/ °C) 

CW 20,00 5,00 30,00 11,25 2,74 37,50 30,00 6,67 7,68 35,42 186,26 - 

TC1     10,84   9,16   20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3  28,58   16,42      45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6    3,75      33,75 37,50 0,00 

TC7         53,74  53,74 6,26 

TC8  1,42       38,58  40,00 0,00 

TC9           0,00 100,00 

TC10   15,00    30,00 24,17   69,17 0,00 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 40,00 100,00 69,17 - 186,26 
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A obtenção das redes seguiu as regras descritas para o DFAR, sendo escolhida 

uma fonte em detrimento de outra em alguns intervalos para a geração das demais 

estruturas. A redução do consumo de água de resfriamento em relação ao arranjo em 

paralelo foi de 59,14% para a rede 5 e de 59,94% para as demais redes (incluindo a 1 aqui 

apresentada). A rede 5 (Tabela II - 4) apresentou o menor número de conexões (19) e foi 

gerada buscando essa possibilidade. Todavia, houve um acréscimo no uso de água de 

resfriamento (3,75 kW / °C), principalmente pela não utilização de reúso dos trocadores 

de calor TC1 e TC10 para o trocador de calor TC7. As redes com maior número de 

conexões (22) foram as redes 1 e 2 (Tabela 3-9 e Tabela II - 1). 

Como observado, algumas das redes apresentadas recebem correntes de reúso de 

mais de um trocador de calor além da torre de resfriamento, como é o caso da rede 3, 

onde o trocador de calor TC7 recebe correntes de 4 trocadores de calor e da torre de 

resfriamento. O elevado número de correntes de reúso utilizada pelos trocadores de calor 

pode dificultar o processo de operabilidade da RTC, elevando o custo e/ou levando a 

variações nas condições do processo. As variações nas condições de operação do processo 

irão afetar diretamente o desempenho dos trocadores de calor, gerando instabilidades no 

sistema de resfriamento como um todo. Esse problema exemplifica uma das possíveis 

limitações da integração de processos, que ao buscar benefícios econômicos e/ou 

ambientais pode levar a eliminação de configurações que sejam mais facilmente 

operadas/controladas, mesmo que possuam menos benefícios econômicas e/ou 

ambientais.  

Em decorrência desta característica ser limitante para aplicações em processos 

industriais reais (dificuldade em manter o controle e a operação de um processo altamente 

integrado), serão aqui propostas algumas restrições e heurísticas envolvendo problemas 

de grande escala, com o intuito de minimizar os problemas de operabilidade. Essa 

restrição e as heurísticas (VI) e (VII) se somam as demais heurísticas já apresentadas no 

item 3.2, devendo ser somente consideradas em problemas onde o número de trocadores 

de calor for maior ou igual a cinco. 
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Restrição para problemas de grande escala (número de trocadores de calor 

maior ou igual a cinco) 

R1: Cada trocador de calor da rede só poderá receber reúso de um único 

trocador de calor além da utilização ou não da água de resfriamento proveniente da torre 

de resfriamento. 

Criação de heurísticas de prioridade de utilização de correntes de reúso. 

(VI). Se em um intervalo i, existir algum trocador de calor que terá sua carga 

térmica finalizada, ele deverá utilizar obrigatoriamente água de 

resfriamento.  

(VII). Se em um intervalo i, existirem n demandas e m fontes, as n demandas 

deverão ser atendidas em ordem decrescente da taxa de capacidade 

calorífica pelas m fontes, respeitando a restrição R1 e desconsiderando as 

demandas representadas por (VI) no intervalo i avaliado. As m fontes devem 

ser empregadas em ordem decrescente da taxa de capacidade calorífica 

disponível. 

Com as heurísticas e a restrição espera-se que haja uma melhoria da operabilidade 

e uma diminuição do número de conexões da rede, com um menor impacto em relação à 

meta obtida pelo DFAR padrão. Aplicando a restrição e as heurísticas o DFAR, 

representado pela Figura 3-33 foi gerado. A rede correspondente está descrita na Tabela 

3-10. 
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Figura 3-33 - DFAR para o Estudo de Caso 2 com restrição e novas heurísticas - Rede 8. 
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23,33

11,67
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4,67

15,00 22,50 27,00 30,00

45,00 TC3 (225,00) (225,00) (225,00) (225,00) (225,00) θ

15,00

7,50

4,50

3,00

2,14

15,00 52,50 53,75 54,64

60,00 TC7 (300,00) (300,00) (300,00) (300,00) (300,00) δ

15,00

Δ 37,50

1,25

0,89

0,67

6,67

40,00 TC8 (200,00) (200,00) ε

6,67

4,76

20,00 21,25

30,00 TC5 (150,00) (150,00) (150,00) ϕ

ϣ 20,00
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0,97

35,00 35,00 35,00

35,00 TC2 (175,00) (175,00) (175,00) (175,00)

Θ 35,00

40,62 47,22 52,50

100,00 TC9 (500,00) (500,00) (500,00) (500,00)

θ 32,14

8,48

6,60

5,28

4,32

Capacidade Calorífica (kW/°C)
Temperatura (°C)
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Tabela 3-10 - Estudo de Caso 2 com restrição e novas heurísticas - Rede 8. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 
Total 

Fontes 

Total 

Retorno 

CW 20,00   32,14 12,5 2,22 37,50 17,81 11,43 24,68 46,67 204,95 - 

TC1         20,00           20,00 0,00 

TC2                     0,00 35,00 

TC3                 32,14   32,14 0,00 

TC4                     0,00 15,00 

TC5                     0,00 22,22 

TC6             37,50       37,50 0,00 

TC7                     0,00 55,31 

TC8                     0,00 11,43 

TC9                     0,00 56,82 

TC10   35,00   2,50             37,50 9,17 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 32,14 15,00 22,22 37,50 55,31 11,43 56,82 46,67 - 204,95 
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A nova rede apresenta um acréscimo no consumo de 10,03 % em relação a meta 

de 186,25 kW/°C, determinada anteriormente pelo DFAR. Todavia, o número de 

conexões da rede diminui para 14 e cada trocador de calor só possui no máximo duas 

correntes de entrada (água de resfriamento mais corrente de reúso, corrente de reúso ou 

água de resfriamento) o que melhora a operabilidade da rede quando comparada com as 

redes geradas para alcançar a meta de menor quantidade de água de resfriamento. Uma 

melhora significativa pode ser alcançada se for considerado o reúso do trocador de calor 

TC7 para o TC9, levando ao aumento de uma conexão e um consumo de água de 

resfriamento de 189,86 kW/°C. A possibilidade da consideração dessa troca viola a 

restrição imposta na geração da rede, mas pode ser levada em consideração pelo elevado 

valor da corrente empregada (55,31 kW/°C). 

Feng, Shen e Wang (2005) resolveram o problema através de programação 

matemática baseado em superestruturas considerando um reservatório intermediário de 

água. O resultado encontrado pelos autores foi uma rede com 12 conexões e uma taxa de 

capacidade calorífica igual a 195,6 kW/°C. A rede obtida pelos autores é apresentada na 

Figura 3-34.  

 

Figura 3-34 - Rede obtida por Feng, Shen, e Wang (2005) utilizando programação matemática. 

Os resultados gerados pelo DFAR, pelo Método de Projeto de Kim e Smith (Kim 

Smith Design – KSD) (Kim e Smith, 2001) e por programação matemática (Feng, Shen e 

Wang, 2005) são apresentados na Tabela 3-11. 
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Tabela 3-11 - Comparação dos resultados para o Estudo de Caso 2 utilizando diferentes métodos. 

Rede 
Nº de 

conexões 

Água de resfriamento 

(kW/°C) 

Tout RTC 

(°C) 

Base 10 465,00 40,65 

DFAR 

1 22 186,26 71,54 

2 22 186,26 71,54 

3 21 186,26 71,54 

4 20 186,26 71,54 

5 19 190,00 70,53 

6 21 186,26 71,54 

7 20 186,26 71,54 

8 14 204,95 66,84 

Método KSD  

Kim e Smith (2001) 22 186,30 71,53 

Programação matemática 

Feng, Shen e Wang (2005) 12 195,60 60,45 

Constata-se que a menor vazão de água de resfriamento representada pela taxa de 

capacidade calorífica não foi obtida para o caso de programação matemática em 

comparação com os métodos DFAR e KSD. Isto se deve a limitação do método em 

utilizar um reservatório intermediário que restringe a flexibilidade em termos de reúso, 

não permitindo a sua maximização. Todavia, a rede gerada foi mais simples e apresenta 

uma vazão de recirculação de água de resfriamento maior (5%), quando comparado com 

as metodologias baseadas no pinch que permite conexão direta entre os trocadores de 

calor.  

Como pode-se verificar, no sentido de melhorar a operabilidade da rede gerada 

pelo DFAR novas heurísticas e restrições foram implementadas, gerando a rede 8 (Tabela 

3-10). Como observado os valores da taxa de capacidade calorífica e do número de 

conexões foram maiores em 4,8% e 16,67%, respectivamente, em comparação a rede 

gerada por programação matemática. Em relação ao método KSD, obteve-se uma rede 

mais simples em termos de operabilidade, mas com uma penalidade de 10,03% na taxa 

de capacidade calorífica. Esse aumento ocorreu devido à diminuição da complexidade da 

rede, que levou a uma penalidade (aumento do consumo de água) em relação a rede obtida 

para o menor consumo (rede mais complexa). 

Feng, Shen e Wang (2005) afirmam que a sua metodologia possibilita que a água 

de resfriamento retorne com uma elevada temperatura e uma menor vazão para a torre de 
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resfriamento; consequentemente, a eficiência da torre de resfriamento é elevada. Todavia, 

isso só é valido em relação ao caso base. Os valores para a temperatura de saída da CWN 

(Tabela 3-11) mostram que os valores de temperatura de saída para o DFAR e KSD são 

maiores em comparação com o método de programação matemática. A melhor rede, em 

termos de operabilidade, gerada pelo DFAR apresenta uma temperatura de saída da RTC 

maior que a obtida por programação matemática, embora tenha uma vazão de retorno 

maior. 

Em termos do número de conexões para a menor vazão de água de resfriamento, 

o método DFAR conseguiu gerar mais redes com número igual ou menor que o método 

KSD. Para gerar uma rede com maior operabilidade, o DFAR se mostra superior ao KSD, 

pois somente necessita da inclusão de restrições e heurísticas para o seu desenvolvimento. 

Outra vantagem é a não necessidade de realização de muitos cálculos para obtenção da 

nova rede. 

Em termos de adição ou remoção de trocadores de calor na rede, o método DFAR 

se mostra de fácil aplicação. A rede 8 gerada pelo DFAR permite a inclusão de novos 

trocadores sem muitas modificações na rede. O mesmo vale para a rede obtida por 

programação matemática. 

Para ilustrar a violação da heurística (VII), a mesma rede será gerada considerando 

as alocações das fontes TC1 e TC10 no trocador de calor TC2 e TC5, respectivamente. O 

novo DFAR é mostrada na Figura 3-35 e a respectiva rede na Tabela 3-12. 
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Figura 3-35 - DFAR para o Estudo de Caso 2 com violação da heurística (VII) - Rede 9. 
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Tabela 3-12 - Estudo de Caso 2 com violação da heurística (VII) - Rede 9. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 
Total 

Fontes 

Total 

Retorno 

CW 20,00 6,00 32,14 12,5  37,50 17,81 11,43 24,68 46,67 208,73 - 

TC1  20,00         20,00 0,00 

TC2           0,00 26,00 

TC3         32,14  32,14 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6       37,50    37,50 0,00 

TC7           0,00 55,31 

TC8           0,00 11,43 

TC9           0,00 56,82 

TC10    2,50 30,00      32,50 14,17 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 26,00 32,14 15,00 30,00 37,50 55,31 11,43 56,82 46,67 - 208,73 
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Como observado no DFAR para a rede 9 (Figura 3-35), a taxa de capacidade 

calorífica aumentou de 204,95 kW/°C para 208,73 kW/°C, mas mantendo o número de 

conexões iguais. Ao privilegiar a utilização de uma fonte com uma taxa de capacidade 

calorífica menor para uma demanda maior, houve a necessidade do emprego de mais água 

de resfriamento oriunda da torre de resfriamento para atender a demanda e respeitar a 

restrição R1. Essa violação demostra o porquê da heurística (VII) em problemas de grande 

escala.  

3.3.3. Estudo de Caso 3 

O terceiro estudo de caso foi retirado do trabalho de Panjeshahi e Ataei (2008) e 

representa um problema com 4 trocadores de calor. A Tabela 3-13 apresenta os dados 

para a água de resfriamento considerando um 𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 = 10 °𝐶. A água de resfriamento 

apresenta uma temperatura de entrada na rede de trocadores calor igual a 28,22 °C. O 

consumo de água de resfriamento considerando um arranjo em paralelo é de 450 kW/°C. 

Tabela 3-13 - Dados do sistema de resfriamento para o Estudo de Caso 3 – Fonte: Panjeshahi e Ataei 

(2008). 

Trocador de 

Calor 
𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐴𝑅
(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐴𝑅
(°C) 

Taxa de 

capacidade 

calorífica 

(kW/°C) 

Carga térmica Q (kW) 

TC1 30 40 100 1000 

TC2 30 35 100 500 

TC3 40 45 200 1000 

TC4 45 55 50 500 

Esse problema foi avaliado através de um método híbrido denominado “integrated 

ozone treatment cooling system – IOTCS” (Panjeshahi e Ataei, 2008) ou “Enhanced 

Cooling Water System Design – ECWSD” (Panjeshahi et al., 2009) e, segundo os autores, 

uma configuração ideal da RTC é obtida explorando a região viável do problema 

delimitada pelas restrições de todo o sistema de resfriamento e pela linha de suprimento 

da água de resfriamento, objetivando alcançar o custo anual total mínimo. Como o método 

envolve a utilização de ozônio para o tratamento da água de resfriamento, as funções de 

custo operacional e custo de capital do método consideram a utilização do sistema de 

tratamento por ozônio. Panjeshahi et al. (2009) denominaram o emprego dessa 

metodologia sem considerar o ozônio de “Advanced Pinch Design - APD”.  
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Nas Figura 3-36, Figura 3-37 e Figura 3-38 são apresentados os DFAR para o 

estudo de caso 3, considerando a temperatura de entrada da água de resfriamento na RTC 

igual a 25,2 , 28,22 e 30 °C. A utilização da água de resfriamento em diferentes 

temperaturas diz respeito aos valores reportados pelo modelos da torre de resfriamento 

empregados por Panjeshahi et al. (2009), Panjeshahi e Ataei (2008) e Kim e Smith (2001) 

para os dados do presente estudo de caso. 

 

Figura 3-36 - DFAR para o Estudo de Caso 3 - considerando T = 25,2 °C. 

 

Figura 3-37 - DFAR para o Estudo de Caso 3 - considerando T = 28,22 °C. 
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Figura 3-38 - DFAR para o Estudo de Caso 3 - considerando T = 30 °C. 

As CWN geradas baseadas nas Figura 3-36, Figura 3-37 e Figura 3-38, são 

reportadas nas Figura 3-40 e Figura 3-41, respectivamente. 
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Figura 3-39 - Rede 1 - CWN para o estudo de caso 3 considerando T = 25,2 °C. 
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Figura 3-40 - Rede 2 - CWN para o estudo de caso 3 considerando T = 28,22 °C. 
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Figura 3-41 - Rede 3 - CWN para o estudo de caso 3 considerando T = 30 °C. 

Nas Figura 3-42, Figura 3-43 e Figura 3-44 são apresentadas as CWN obtidas 

pelos métodos desenvolvidos por Panjeshahi et al. (2009), Panjeshahi e Ataei (2008) e 

Kim e Smith (2001), nesta ordem.  
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Figura 3-42 - Rede 4 - CWN para o estudo de caso 3 gerada por Panjeshahi et al. (2009). 
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Figura 3-43 - Rede 5 - CWN para o estudo de caso 3 gerada por Panjeshahi e Ataei (2008). 
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Figura 3-44 - Rede 6 - CWN para o estudo de caso 3 gerada por Kim e Smith (2001). 

Os valores para o consumo de água de resfriamento em termos de taxa de 

capacidade calorífica, as temperaturas de entrada e de saída na CWN são apresentadas na 

Tabela 3-14.  
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Tabela 3-14 - Parâmetros de performance empregando diferentes métodos. 

Método 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅

(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 

Taxa de 

capacidade 

calorífica 

(kW/°C) 

Vazão 

(t/h) 

Convencional 30 40,46 286,77 246,89 

Panjeshahi et al. (2009) 25,2 49 126 108,51 

Panjeshahi e Ataei (2008) 28,22 48,35 149 128,32 

Kim e Smith (2001) 30 45 200 172,24 

DFAR - Rede 1 25,2 49 126 108,51 

DFAR - Rede 2 28,22 48,35 149 128,32 

DFAR - Rede 3 30 45 200 172,24 

Em comparação ao caso original (método convencional) o DFAR gerou uma 

redução na água de resfriamento de 56,05% para a Rede1, 48,05% para a Rede 2 e 30,25% 

para a Rede 3. As Redes 1 e 2 apresentam a mesma estrutura, somente mudando a 

quantidade de água de resfriamento empregada, que é decorrente da diferença de 

temperaturas. O mesmo vale para as redes geradas por Panjeshahi et al. (2009) e 

Panjeshahi e Ataei (2008). 

Considerando as diferentes temperaturas de entradas geradas pelos diferentes 

métodos, pode-se observar que o DFAR apresentou os mesmos resultados de consumo de 

água de resfriamento e a mesma temperatura de entrada na torre de resfriamento. Em um 

análise das CWN, as Rede 1 e 2 (DFAR) apresentam similaridades com as redes de 

Panjeshahi et al. (2009) e Panjeshahi e Ataei (2008), respectivamente, que foram obtidas 

considerando uma metodologia híbrida. As diferenças se encontram nos valores de água 

de resfriamento empregados nos trocadores de calor TC1 e TC2 e uma conexão da água 

de resfriamento para TC3. Para a Rede 2 essa conexão pode ser retirada e a sua vazão 

rearranjada para os trocadores de calor TC1 e/ou TC2, para que a condição de entrada em 

TC3 seja respeitada, sem a necessidade de grandes cálculos. As Redes 1 e 2 diferem da 

Rede 3 pela não utilização de água de resfriamento no trocador de calor TC3 e pela não 

utilização da saída de TC2 para TC1, possibilitando a geração de uma rede menos 

interconectada, que fica claro pelo maior número de conexões da Redes 1 e 2 (7) em 

relação a Rede 3 (5). 

A Rede 3 difere da rede gerada pelo método de Kim e Smith (2001) em relação à 

saída do trocador de calor que é direcionada à TC4, sendo empregada a saída do TC3 pelo 

DFAR e do TC2 pelo método de Kim e Smith (2001). Nesta rede gerada pelo DFAR 

predomina uma maior ligação em série entre os trocadores, o que pode ser prejudicial em 
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termos de controle, pois qualquer alteração na temperatura de TC3 irá influenciar em 

TC4, que opera na temperatura limite de entrada. Como observado, a temperatura de 

entrada na RTC tem grande influência na quantidade de água de resfriamento empregada 

neste estudo de caso, correspondendo a uma diminuição de aproximadamente 13,3 t/h 

para cada 1ºC de redução na temperatura de entrada da água de resfriamento na CWN. 

Vale lembrar que a aplicabilidade do DFAR é mais simples que a do método de 

Panjeshahi et al. (2009) para geração da rede e obtenção das metas, uma vez que é preciso 

gerar a curva composta de água de resfriamento para delimitar a região viável, onde o 

método de otimização irá realizar a busca e obter as metas, para depois aplicar o método 

Water Main (Kuo e Smith, 1998) para sintetizar a rede. O mesmo vale para o método de 

Kim e Smith (2001), que não emprega um método de otimização para encontrar as metas, 

mas utiliza a curva composta de água de resfriamento. Esses métodos necessitam da 

geração de um ponto de pinch para etapa de síntese da CWN, algo que não é necessário 

com o DFAR. 

A Tabela 3-15 apresenta os resultados econômicos considerando os métodos de 

Panjeshahi et al. (2009), Panjeshahi e Ataei (2008) e de Kim e Smith (2001). Como a 

vazão e a temperatura de retorno da água de resfriamento são as mesmas encontradas pelo 

DFAR, os custos serão iguais aos dos respectivos métodos.  

Tabela 3-15 - Comparação de custo empregando diferentes métodos (valores em k$/ano). 

Método 

Custo 

Operacional 

(CO) 

Custo de Capital (CP) Custo Total (CT) 

Convencional 65,90 6,54 72,44 

Panjeshahi et al. (2009) 44,07 8,03 52,10 

Panjeshahi e Ataei (2008) 20,20 19,55 39,75 

Kim e Smith (2001) 53,66 6,04 59,70 

DFAR - Rede 1 44,07 8,03 52,10 

DFAR - Rede 2 20,20 19,55 39,75 

DFAR - Rede 3 53,66 6,04 59,70 

A metodologia empregada por Panjeshahi e Ataei (2008) e Panjeshahi et al. (2009) 

usando ozônio leva a um menor custo total do sistema de resfriamento em comparação 

com os métodos de Kim e Smith (2001), convencional e o APD de Panjeshahi et al. 

(2009). Isso decorre de que com a utilização do ozônio é possível aumentar o ciclo de 

concentração do sistema de 3 para 15, reduzindo o make-up e o blowdown. Há ainda uma 
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expressiva redução de energia em relação ao caso convencional de 39% (Panjeshahi e 

Ataei, 2008). 

3.3.4. Estudo de Caso 4 

O quarto estudo de caso foi retirado do trabalho de Majozi e Nyathi (2007) e 

representa um problema de uma indústria Sul Africana de explosivos onde há duas opções 

de água de resfriamento para utilização na CWN, oriundas de duas torres de resfriamento 

distintas. Ou seja, neste estudo de caso será considerada uma abordagem para múltiplas 

torres de resfriamento, fornecendo águas de resfriamento em diferentes temperaturas para 

a CWN. 

Uma restrição deve ser empregada na resolução desses tipos de problemas; cada 

operação que utiliza água de resfriamento deve utilizar água somente de uma fonte 

específica, ou seja, não é permitido pré-mistura das várias fontes de água de resfriamento. 

O mesmo vale para a pós-mistura antes de ser devolvida para a fonte de origem. 

O objetivo principal desse estudo é que seja alcançada a quantidade mínima de 

água de resfriamento utilizada na CWN, bem como a quantidade ótima em cada torre de 

resfriamento, sem comprometer os seus respectivos desempenhos, e, respeitando as 

condições impostas por cada trocador de calor da rede. 

Dois cenários podem surgir na presença de múltiplas fontes de água de 

resfriamento (Majozi e Nyathi, 2007): 

1) Empregar a fonte com menor temperatura (fonte primária) para a rede irá levar 

a um consumo mínimo de água de resfriamento. Isso fica claro ao pensarmos 

na quantidade de calor que pode ser retirada da RTC ao empregarmos uma 

fonte com menor temperatura. Além disso, uma menor vazão de água de 

resfriamento está associada a uma elevada temperatura de retorno para uma 

mesma carga térmica. 

2) Em casos onde a vazão mínima da água de resfriamento é maior do que a fonte 

primária, a fonte de água de resfriamento mais quente deve ser empregada 

para complementar a vazão mínima requerida.  

A Figura 3-45 representa a fábrica avaliada. A configuração dos trocadores de 

calor na RTC é da forma série-paralelo. As duas fontes são representadas pela torre de 

resfriamento (fonte primária) e pela torre de absorção (fonte secundária). O processo de 
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fabricação requer 3900 t/h de água de resfriamento com cerca de 59 % (2290 t/h) sendo 

empregadas na torre de absorção; o restante é empregado na CWN antes de retornar a 

torre de resfriamento. A temperatura de retorno da água de resfriamento é 34 ºC e a 

temperatura de fornecimento é 24°C. Os dados limites para o estudo de caso são exibidos 

na Tabela 3-16. 

Torre de absorção

TC1

TC3

TC2

TC4

TC5

1510 t/h

28 °C
2290 t/h

M

D

M TC6D

3900 t/h

34 °C

 

Figura 3-45 - Descrição do processo do Estudo de Caso 4. Fonte: Majozi e Nyathi (2007). 

Tabela 3-16 - Dados limites para o Estudo de Caso 4. 

Operação 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅

(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 
Carga térmica 

Q (kW) 

Taxa de capacidade 

calorífica calculada 

(kW/°C) 

Torre de 

Absorção (TA) 
24 28 10700 2675,00 

Trocador de 

Calor 
𝑇𝑇𝐶𝑖

𝐸,𝐴𝑅
(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖

𝑆,𝐴𝑅
(°C) 

Carga térmica 

Q (kW) 

Taxa de capacidade 

calorífica calculada 

(kW/°C) 

TC1 28 44 16700 1043,75 

TC2 24 42 13500 750,00 

TC3 24 29 300 60,00 

TC4 32 44 1100 91,67 

TC5 32 46 4400 314,29 

TC6 35 44 -2000 222,22 

A vazão de água de resfriamento requerida pela fonte secundária é fornecida pela 

fonte primária. Nesse sistema a torre de absorção atua como uma fonte ao invés de uma 

operação que emprega água de resfriamento, porque o seu fornecimento de água é sempre 

constante, ou seja, a água requerida pelo processo é fixa e não pode ser manipulada 

(Majozi e Nyathi, 2007). Com a utilização de água de resfriamento na torre de absorção 

é fixa, busca-se maximizar o reúso de água dessa fonte e minimizar o uso da fonte 
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primária na CWN. Ou seja, uma fonte tem a sua vazão fixa, devendo ser utilizada 

totalmente. 

Essa fonte utiliza o critério que vem sendo adotado até o momento, que essa fonte 

somente deve ser utilizada quando não existir fontes internas disponíveis com maiores 

temperaturas. Um paralelo com o DFA seria empregar as fontes de piores qualidades, 

maiores concentrações, antes das de melhor qualidade, menores concentrações.  

A quinta coluna da Tabela 3-16 apresenta os valores calculados de taxas de 

capacidade calorífica para cada um dos trocadores de calor do problema. Todavia, por 

questões operacionais esse valor é mantido em 2675 kW/°C na torre de absorção. Nas 

Figura 3-46 e Figura 3-47 são apresentados os DFAR para o estudo de caso 4.  

 

Figura 3-46 - DFAR para o Estudo de Caso 4 - Cenário 1. 

ARF1 ARF2

24,00 28,00 29,00 32,00 35,00 42,00 44,00 46,00

2675,00 TA (10700,00) Θ

2675,00

60,00

60,00 TC3 (240,00) (060,00) Δ

60,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 TC2 (3000,00) (750,00) (2250,00) (2250,00) (5250,00) θ

. 750,00

1043,75 1043,75 1043,75 1043,75

1043,75 TC1 (1043,75) (3131,25) (3131,25) (7306,25) (2087,50)

Θ 1043,75

45,83 68,75

91,67 TC4 (275,00) (641,67) (183,33)

Δ 45,83

Θ 22,92

θ 22,92

136,72 225,50 314,29

314,29 TC5 (942,86) (2200,00) (628,57) (628,57)

. Δ 14,17

Θ 122,55

Θ 88,78

θ 88,78

111,11

222,22 TC6 (1555,56) (444,44)

Θ 111,11

θ 111,11

Capacidade Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)
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Figura 3-47 - DFAR para o Estudo de Caso 4 - Cenário 2. 

Nas Figura 3-48 e Figura 3-49 são representados os novos arranjos dos trocadores 

de calor baseadas nos DFAR das Figura 3-46 e Figura 3-47, respectivamente. 

Torre de absorção

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6

60 kW/°C

24 °C

22,92 kW/°C

28 °C

D
750 kW/°C

42 °C

111,11 kW/°C

42 °C

M

211,34 kW/°C

28 °C

60 kW/°C

29 °C

314,29 kW/°C

32 °C

88,78 kW/°C

42 °C

222,22 kW/°C

44 °C

314,29 kW/°C

46 °C

91,67 kW/°C

44 °C

1043,75 kW/°C

44 °C900,89 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

24 °C

2675 kW/°C

24 °C

M
91,67 kW/°C

32 °C

D

14,17 kW/°C

29 °C

45,83 kW/°C

29 °C

22,92 kW/°C

42 °C

M
222,22 kW/°C

35 °C

111,11 kW/°C

28 °C

1043,75 kW/°C

28 °C

527,19 kW/°C

42 °C

 

ARF1 ARF2

24,00 28,00 29,00 32,00 35,00 42,00 44,00 46,00

2675,00 TA (10700,00) Θ

2675,00

60,00

60,00 TC3 (240,00) (060,00) Δ

60,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 TC2 (3000,00) (750,00) (2250,00) (2250,00) (5250,00) θ

750,00

1043,75 1043,75 1043,75 1043,75

1043,75 TC1 (1043,75) (3131,25) (3131,25) (7306,25) (2087,50)

Θ 1043,75

39,29 65,48

91,67 TC4 (275,00) (641,67) (183,33)

Θ 39,29

Θ 26,19

θ 26,19

143,27 228,78 314,29

314,29 TC5 (942,86) (2200,00) (628,57) (628,57)

Δ 60,00

Θ 83,27

Θ 85,51

θ 85,51

111,11

222,22 TC6 (1555,56) (444,44)

Θ 111,11

θ 111,11

Capacidade Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)
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Figura 3-48 - RTC para o estudo de caso 4 - Cenário 1. 

Torre de absorção

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6

60 kW/°C

24 °C

65,48 kW/°C

28 °C

D
750 kW/°C

42 °C

111,11 kW/°C

42 °C

M

168,78 kW/°C

28 °C

60 kW/°C

29 °C

314,29 kW/°C

32 °C

85,51 kW/°C

42 °C

222,22 kW/°C

44 °C

314,29 kW/°C

46 °C

91,67 kW/°C

44 °C

1043,75 kW/°C

44 °C900,89 kW/°C
28 °C

750 kW/°C

24 °C

2675 kW/°C

24 °C

M
91,67 kW/°C

32 °C
26,19kW/°C

42 °C

M
222,22 kW/°C

35 °C

111,11 kW/°C

28 °C

1043,75 kW/°C
28 °C

527,19 kW/°C

42 °C

 

Figura 3-49 - RTC para o estudo de caso 4 - Cenário 2. 

As diferenças entre os cenários 1 e 2 se dá na utilização parcial ou total da fonte 

proveniente de TC3, sendo que no cenário 1 a fonte é dividida entre as demandas TC4 e 

TC5 e, no cenário 2 a fonte é empregada totalmente em TC5. O consumo de água 

proveniente da torre é igual a 3485 t/h, a quantidade de água reutilizada da torre de 

absorção é de 1389,11 t/h e a temperatura de retorno é 39,2 °C. Esses valores são iguais 

para ambos os cenários. Em relação ao número de conexões o cenário 1 (12) possui uma 

conexão a mais que o cenário 2 (11). Como observado, as redes geradas podem apresentar 

problemas de controle. Dessa forma, as heurísticas apresentadas no segundo estudo de 

caso foram empregadas gerando os DFAR representados nas Figura 3-50 e Figura 3-51. 
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Figura 3-50 - DFAR para o Estudo de Caso 4 empregando heurísticas para problemas de larga escala 

- Cenário 3. 

 

Figura 3-51 - DFAR para o Estudo de Caso 4 empregando heurísticas para problemas de larga escala 

- Cenário 4. 

ARF1 ARF2

24,00 28,00 29,00 32,00 35,00 42,00 44,00 46,00

2675,00 TA (10700,00) Θ

2675,00

60,00

60,00 TC3 (240,00) (060,00) Δ

60,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 TC2 (3000,00) (750,00) (2250,00) (2250,00) (5250,00) θ

750,00

1043,75 1043,75 1043,75 1043,75

1043,75 TC1 (1043,75) (3131,25) (3131,25) (7306,25) (2087,50)

Θ 1043,75

91,67 TC4 (275,00) (641,67) (183,33)

Θ 39,29

Θ 45,83

Θ θ 91,67

143,27 228,78 239,46

314,29 TC5 (942,86) (2200,00) (628,57) (628,57)

Δ 60,00

Θ 83,27

Θ 85,51

Θ 10,69

Θ 8,31

111,11

222,22 TC6 (1555,56) (444,44)

Θ 111,11

θ 111,11

Capacidade Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)

ARF1 ARF2

24,00 28,00 29,00 32,00 35,00 42,00 44,00 46,00

2675,00 TA (10700,00) Θ

2675,00

60,00

60,00 TC3 (240,00) (060,00) Δ

60,00

750,00 750,00 750,00 750,00

750,00 TC2 (3000,00) (750,00) (2250,00) (2250,00) (5250,00) θ

750,00

1043,75 1043,75 1043,75 1043,75

1043,75 TC1 (1043,75) (3131,25) (3131,25) (7306,25) (2087,50)

Θ 1043,75

39,29 65,48

91,67 TC4 (275,00) (641,67) (183,33)

Θ 39,29

Θ 26,19

Θ 3,27

143,27 228,78 239,46

314,29 TC5 (942,86) (2200,00) (628,57) (628,57)

Δ 60,00

Θ 83,27

Θ 85,51

Θ 10,69

Θ 8,31

111,11

222,22 TC6 (1555,56) (444,44)

Θ 111,11

Θ 13,89

Capacidade Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)
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Nas Figura 3-52 e Figura 3-53 são representados os novos arranjos dos trocadores 

de calor baseadas nos DFAR das Figura 3-50 e Figura 3-51, respectivamente. 

Torre de absorção

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6

60 kW/°C

24 °C

91,67 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

42 °C

M

168,78 kW/°C

28 °C

60 kW/°C

29 °C

228,78 kW/°C

28,26 °C

222,22 kW/°C

44 °C

228,78 kW/°C

46 °C

91,67 kW/°C

44 °C

1043,75 kW/°C

44 °C

222,22 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

24 °C

1043,75 kW/°C

28 °C

2675 kW/°C

24 °C

763,59 kW/°C

28 °C

D

M

M
26,19 kW/°C

42 °C

111,11 kW/°C

42 °C

612,70 kW/°C

42 °C

 

Figura 3-52 - RTC para o estudo de caso 4 - Cenário 3. 

Torre de absorção

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6

60 kW/°C

24 °C

68,75 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

42 °C

M

187,78 kW/°C

28 °C

60 kW/°C

29 °C

247,78 kW/°C

28,24 °C

125 kW/°C

44 °C

247,78 kW/°C

46 °C

68,75 kW/°C

44 °C

1043,75 kW/°C

44 °C

125 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

24 °C

1043,75 kW/°C

28 °C

2675 kW/°C

24 °C

864,72 kW/°C

28 °C

Torre de absorção

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6

60 kW/°C

24 °C

68,75 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

42 °C

M

187,78 kW/°C

28 °C

60 kW/°C

29 °C

247,78 kW/°C

28,24 °C

125 kW/°C

44 °C

247,78 kW/°C

46 °C

68,75 kW/°C

44 °C

1043,75 kW/°C

44 °C

125 kW/°C

28 °C

750 kW/°C

24 °C

1043,75 kW/°C

28 °C

2675 kW/°C

24 °C

864,72 kW/°C

28 °C

 

Figura 3-53 - RTC para o estudo de caso 4 - Cenário 4. 
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Seguindo as heurísticas pré-estabelecidas, foi possível gerar dois cenários. O 

cenário 3, considera a utilização da fonte TC2 nas demandas TC4 e TC6, enquanto que o 

cenário 4 não faz utilização dessa fonte. O cenário correto gerado pelas heurísticas é o 

cenário 4. Contudo, foi feito uma avaliação para examinar o emprego de um trocador de 

calor no último intervalo ao invés de empregar água de resfriamento. Analisando as redes 

geradas para ambos os cenários se observa que o cenário 4 apresenta nove conexões ao 

invés de dez conexões, cenário 3. Essa conexão se faz presente na utilização da fonte TC2 

na demanda TC4. Ao avaliarmos a temperatura de retorno para a torre de resfriamento 

temos, para os cenários 3 e 4, os valores de 39,54 e 39,22 °C. O valor de reutilização da 

água proveniente da torre de absorção é de 1427, 8 t/h para o cenário 3 e de 1425,3 t/h 

para o cenário 4. 

Majozi e Nyathi (2007) aplicando metodologia híbrida obtiveram a CWN 

representada na Figura 3-54. A CWN gerada apresenta nove conexões e um consumo de 

2984 t/h de água de resfriamento. 

Torre de absorção

TC1

TC2

TC3

TC4

TC5

TC6D

M

2984 t/h

37 °C

2984 t/h

24 °C

28 °C
2290 t/h

 

Figura 3-54 - CWN gerada por Majozi e Nyathi (2007) aplicando método híbrido. 

Comparando o resultado de Majozi e Nyathi (2007) como o gerado pelo DFAR 

(Cenário 4), observamos que o consumo de água de resfriamento é igual para ambos os 

casos e temperatura de retorno para a torre de resfriamento apresenta um maior valor para 

o DFAR (2,6 %). Como a melhoria da performance da torre de resfriamento está 
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associada a uma redução da vazão da água de resfriamento e uma elevação da temperatura 

e retorno da torre de resfriamento (Bernier, 1994), podemos dizer que a rede gerada pelo 

DFAR irá levar a uma melhoria da performance da torre de resfriamento por apresentar 

uma maior temperatura de retorno, considerando uma mesma vazão de água de 

resfriamento. De acordo com os dados obtidos por Majozi e Nyathi (2007), a água de 

resfriamento possui taxa de capacidade calorífica de 1,168 kWh/t °C. Na Tabela 3-17 é 

apresentada uma comparação entre o resultado original, o de Majozi e Nyathi (2007) e o 

cenário 4 do DFAR. 

Tabela 3-17 - Comparação dos resultados para o Estudo de Caso 4. Vazões em t/h. 

Trocador de Calor Original Majozi e Nyathi (2007) Cenário 4 - DFAR 

TA 2290 2290 2290 

TC1 2390 895 893,53 

TC2 1450 643 642,06 

TC3 60 51 51,36 

TC4 450 59 58,86 

TC5 900 269 212,12 

TC6 1700 214 118,90 

Como observado na Tabela 3-17, os valores para os trocadores de calor são 

praticamente iguais, diferindo somente a vazão para os trocadores de calor TC5 e TC6, o 

que influencia a temperatura de retorno para a torre de resfriamento. Ao realizarmos uma 

comparação com o resultado original, observamos um decréscimo de 23,5 % na água de 

resfriamento e uma elevação de 10,5 % na temperatura de retorno em relação ao caso 

base. Esse cenário leva a uma melhoria da performance da torre (Bernier, 1994) e um 

benefício econômico/ambiental pela redução do consumo da água de resfriamento e do 

custo de utilidades do processo. 

Ao compararmos a rede obtida pelo DFAR e a rede original, constata-se que é 

necessário um pequeno realinhamento e acréscimo de tubulações para redução do 

consumo da água de resfriamento. Todavia, efeitos associados a queda de pressão devem 

ser avaliados para constatação se os benefícios advindos da redução do consumo da água 

de resfriamento valem a pena. 

3.3.5. Estudo de Caso 5 

O quinto estudo de caso foi retirado de Majozi e Moodley (2008) e tem por 

característica continuar a aplicação de DFAR em casos envolvendo múltiplas fontes de 
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água de resfriamento. Este caso envolve um exemplo ilustrativo (Caso A) e um exemplo 

real de uma petroquímica localizada na África do Sul (caso B). Majozi e Moodley (2008) 

avaliaram quatro casos pelo seu método de otimização: (1) cada operação pode utilizar 

água de qualquer torre de resfriamento; (2) cada operação só pode empregar água de uma 

torre de resfriamento; (3) caso 1 com a temperatura de retorno especificada, e; (4) caso 2 

com a temperatura de retorno especificada. 

No estudo a seguir só será considerado o caso 2 avaliado por Majozi e Moodley 

(2008), onde cada operação só pode receber água de uma determinada torre de 

resfriamento. Esta escolha foi feita para diminuir o número de misturas de correntes nas 

entradas dos trocadores ao não permitir que cada trocador receba água de mais de uma 

torre de resfriamento. 

3.3.5.1. Caso A - Exemplo Ilustrativo 

O exemplo ilustrativo é constituído por três torres de resfriamento e seis 

operações. Na sua configuração original a torre de resfriamento 1 (T1) supre somente a 

operação 4; a torre de resfriamento 2 (T2) supre as operações 5 e 6; e a torre de 

resfriamento 3(T3) supre as operações 1, 2 e 3. A configuração desse exemplo pode ser 

observada na Figura 3-55. 

OP4

15 kW/°C

20 °C

T = 60 °C

T1

 

55 °C

45 °C

OP5

OP6
30,4 kW/°C

22 °C

T = 47,3 °C

9,1 kW/°C

22 °C

T2

 

45 °C

60 °C

50 °C

OP2

OP3

OP130 kW/°C

25 °C

8,6 kW/°C

25 °C

32 kW/°C

25 °C

T = 49,1 °C

T3

 

Figura 3-55 - Exemplo ilustrativo para o Estudo de Caso 5 no arranjo em paralelo. 
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Os dados das temperaturas de fornecimento e as capacidades máximas de projeto 

para cada uma das torres, bem como os dados limites para cada uma das operações são 

apresentados na Tabela 3-18. 

Tabela 3-18 - Dados limites para a água nas operações e informações do fornecimento de água de 

resfriamento. 

Operação 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅

(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 
Taxa de capacidade 

calorífica (kW/°C) 

Carga térmica 

Q (kW) 

OP1 30 45 40 600 

OP2 40 60 15 300 

OP3 25 50 32 800 

OP4 45 60 40 600 

OP5 40 55 20 300 

OP6 30 45 46,7 700 

Fontes 𝑇𝑇𝑅𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 
Taxa de capacidade 

calorífica (kW/°C) 
Código 

Torre 1 20 40 ARF1 

Torre 2 22 67 ARF2 

Torre 3 25 87 ARF3 

Nas Figura 3-56, Figura 3-57, Figura 3-58 e Figura 3-59 são apresentados os 

DFAR para o exemplo ilustrativo considerando diferentes cenários de alocação das fontes 

OP1 e OP6, gerando quatro cenários distintos. O cenário 1 prioriza a utilização da fonte 

OP1 nos trocadores TC2 e TC5, enquanto que no cenário 2 é priorizado o uso da fonte 

OP6. O cenário 3 prioriza o uso da fonte OP6 nos trocadores TC2 e TC4 e no cenário 4 

nos trocadores TC4 e TC5. 
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Figura 3-56 - DFAR para o Estudo de Caso 5-A - exemplo ilustrativo - Cenário 1. 

 

Figura 3-57 - DFAR para o Estudo de Caso 5-A - exemplo ilustrativo - Cenário 2. 

ARF1 ARF2(Θ) ARF3 (θ)

40 36,54 11,98

20,00 22,00 25,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

32,00 32,00 32,00

32,00 TC3 (160,00) (320,00) (160,00) (160,00)

θ 32,00

26,67

40,00 TC1 (400,00) (200,00) ε

θ 26,67

θ 3,33

25,94

46,70 TC6 (467,00) (233,50) δ

Θ 25,94

Θ 4,51

5,00 20,00

20,00 TC5 (100,00) (100,00) (100,00)

θ 5,00

ε 15,00

3,75 15,00 15,00

15,00 TC2 (075,00) (075,00) (075,00) (075,00)

θ 3,75

ε 11,25

32,37 32,37

40,00 TC4 (200,00) (200,00) (200,00)

δ 30,46

θ 1,91

θ 1,27

θ 1,09

Temperatura (°C)

Capacidade Calorífica (kW/°C)

ARF1 ARF2(Θ) ARF3 (θ)

40 36,54 11,81

20,00 22,00 25,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

32,00 32,00 32,00

32,00 TC3 (160,00) (320,00) (160,00) (160,00)

θ 32,00

26,67

40,00 TC1 (400,00) (200,00) ε

θ 26,67

θ 3,33

25,94

46,70 TC6 (467,00) (233,50) δ

Θ 25,94

Θ 4,51

5,00 20,00

20,00 TC5 (100,00) (100,00) (100,00)

θ 5,00

δ 15,00

3,75 15,00 15,00

15,00 TC2 (075,00) (075,00) (075,00) (075,00)

θ 3,75

δ 11,25

32,00 33,33

40,00 TC4 (200,00) (200,00) (200,00)

ε 30,00

θ 2,00

θ 1,33

θ 1,11

Temperatura (°C)

Capacidade Calorífica (kW/°C)
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Figura 3-58 - DFAR para o Estudo de Caso 5-A - exemplo ilustrativo - Cenário 3. 

 

Figura 3-59 - DFAR para o Estudo de Caso 5-A - exemplo ilustrativo - Cenário 4. 

ARF1 ARF2(Θ) ARF3 (θ)

40 36,54 12,09

20,00 22,00 25,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

32,00 32,00 32,00

32,00 TC3 (160,00) (320,00) (160,00) (160,00)

θ 32,00

26,67

40,00 TC1 (400,00) (200,00) ε

θ 26,67

θ 3,33

25,94

46,70 TC6 (467,00) (233,50) δ

Θ 25,94

Θ 4,51

5,00 20,00

20,00 TC5 (100,00) (100,00) (100,00)

θ 5,00

ε 15,00

3,75 15,00 15,00

15,00 TC2 (075,00) (075,00) (075,00) (075,00)

θ 3,75

δ 11,25

23,37 26,14

40,00 TC4 (200,00) (200,00) (200,00)

δ 19,21

θ 4,16

θ 2,77

θ 2,31

Temperatura (°C)

Capacidade Calorífica (kW/°C)

ARF1ARF2(Θ)ARF3 (θ)

40 36,54 11,34

20,00 22,00 25,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

32,00 32,00 32,00

32,00 TC3 (160,00) (320,00) (160,00) (160,00)

θ 32,00

26,67

40,00 TC1 (400,00) (200,00) ε

θ 26,67

θ 3,33

25,94

46,70 TC6 (467,00) (233,50) δ

Θ 25,94

Θ 4,51

5,00 20,00

20,00 TC5 (100,00) (100,00) (100,00)

θ 5,00

δ 15,00

3,75 15,00 15,00

15,00 TC2 (075,00) (075,00) (075,00) (075,00)

θ 3,75

ε 11,25

20,37 23,64

40,00 TC4 (200,00) (200,00) (200,00)

δ 15,46

θ 4,91

θ 3,27

θ 2,73

Temperatura (°C)

Capacidade Calorífica (kW/°C)
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Em nenhum dos cenários gerados houve violação das temperaturas de entrada e/ou 

saída. O consumo total de água de resfriamento para cada uma das torres considerando 

os resultados gerados pelo DFAR, o caso base, o obtido pelo método de Majozi e Moodley 

(2008) e o obtido por método gráfico de Kim e Smith (2001) são apresentados na Tabela 

3-19 e os valores correspondentes das temperaturas de retorno na Tabela 3-20. É 

importante mencionar que o método de Kim e Smith (2001) foi aplicado para cada um 

dos sistemas separados, ou seja, torre1 e operação 1, torre 2 e operações 5 e 6, e torre 3 e 

operações 1, 2 e 3.  

Tabela 3-19 - Comparação da utilização de água de resfriamento para cada uma das torres por 

diferentes abordagens. Valores em kW/°C. 

Método 
Taxa de Cap. 

Calorífica T1 

Taxa de Cap. 

Calorífica T2 

Taxa de Cap. 

Calorífica T3 

Consumo 

Total 

Base 15,00 39,50 70,60 125,10 

Cenário 1 0 30,46 75,02 105,48 

Cenário 2 0 30,46 75,19 105,65 

Cenário 3 0 30,46 79,99 110,45 

Cenário 4 0 30,46 81,66 112,11 

Kim e Smith (2001) 15,00 34,80 65,80 115,60 

Majozi e Moodley (2008) 37,00 55,00 0 92,00 

Tabela 3-20 - Comparação da temperatura de retorno da água de resfriamento para cada uma das 

torres por diferentes abordagens. Valores em °C. 

Método 𝑇𝑇𝑅1
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(°C) 𝑇𝑇𝑅2

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(°C) 𝑇𝑇𝑅3
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(°C) 

Base 60,00 47,30 49,10 

Cenário 1 0 59,80 53,64 

Cenário 2 0 59,84 53,56 

Cenário 3 0 59,58 51,94 

Cenário 4 0 59,47 51,44 

Kim e Smith (2001) 60,00 50,80 50,90 

Majozi e Moodley (2008) 52,70 60,00 0 

As temperaturas de retorno para as torres 2 e 3, podem ser facilmente modificadas 

de acordo com as correntes que serão selecionadas para voltar para cada torre. Nos 

cenários em análise, optou-se pelo retorno da corrente proveniente da OP4, que é a que 

possibilita uma maior temperatura de retorno. Em caso de existir limitação na temperatura 

de retorno para as torres (Ex. limites de temperatura máxima suportada pelos recheios) as 

correntes podem ser selecionadas para atender essa restrição. Nos cenários gerados pelo 

DFAR, o cenário 1 é o que apresenta menor utilização total de água de resfriamento, 
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representando uma diminuição de 17,5 % em relação ao cenário base. Contudo, o cenário 

reportado por Majozi e Moodley (2008) apresentou o menor valor de consumo de água 

de resfriamento (26,45 %). Com relação ao número de conexões e o tipo de ligações 

empregadas, os cenários gerados pelo DFAR apresentaram 9 conexões e nenhum reciclo 

local. O resultado de Majozi e Moodley (2008) apresenta 15 conexões e 2 reciclos locais 

(OP1 e OP6). Já o resultado obtido pelo método gráfico de Kim e Smith (2001) apresentou 

10 conexões e 1 reciclo local. Uma análise em termos de controle e operabilidade da rede 

gerada, os cenários gerados pelo DFAR se mostram de mais fácil controle.  

No tocante ao uso das torres de resfriamento, os cenários gerados pelo DFAR não 

empregaram a torre 1, enquanto que Majozi e Moodley (2008) não utilizaram a torre 3. 

A diferença na utilização de água de resfriamento no trabalho de Majozi e Moodley 

(2008) e no DFAR pode ser explicada na prioridade do emprego das fontes no sistema 

avaliado.  

A função objetivo no método de Majozi e Moodley (2008) busca a diminuição do 

consumo da água de resfriamento. Neste sentido, o método irá sempre considerar a 

utilização de água de melhor qualidade (mais fria), pois para a remoção de uma 

determinada carga térmica a sua utilização será menor em comparação com o uso de 

correntes de maior temperatura. Todavia, as regras definidas para o DFAR priorizam a 

utilização de águas de pior qualidade (mais quente) no sentido de minimizar o custo de 

geração de água de melhor qualidade (mais fria) e maximizar a eficiência da (s) torre (s) 

de resfriamento (s) através da minimização da vazão da água de resfriamento e do 

aumento da temperatura de retorno. Assim, se explica a diferença na não utilização de 

diferentes torres de resfriamento entre os dois trabalhos.  

Ao pensarmos na questão do custo envolvido para cada um dos cenários, alguns 

trabalhos (Castro, Song e Pinto, 2000; Cortinovis et al., 2009) indicam que a utilização 

de água mais fria eleva o custo total de maneira significativa, sendo, em alguns casos, 

responsável por mais de 50% do custo operacional. Dessa forma, podemos avaliar de 

maneira qualitativa que o resultado gerado pelo DFAR será mais econômico, uma vez 

que o custo de geração de água de resfriamento em temperaturas menores é maior frente 

a utilização de um maior volume de água de resfriamento com maior temperatura. 

No esforço de produzir uma avaliação quantitativa dos custos e a comparação de 

resultados, um cenário hipotético será considerado. Uma vez que não são fornecidas 

informações sobre as torres de resfriamento por Majozi e Moodley (2008), alguns 
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parâmetros serão fixados de modo a possibilitar uma comparação de resultados em uma 

mesma base.  

As equações de custos e auxiliares foram retiradas do trabalho de Panjeshahi et al. 

(2009). As equações de custo levam em consideração os seguintes fatores: 

 Custo operacional (CO) = custo do ventilador + custo de bombeamento + 

custo do tratamento químico + custo da água de make-up + custo do tratamento do 

blowdown  

𝐶𝑂 =  44𝐹𝑎𝑟 + 2,4094 ∙ 10−3𝑃𝑃 + 110𝐹𝑖𝑛 + 227,5132𝑀 + 1138𝐵 Equação 3-9 

 Custo capital (Ccap) = custo da torre de resfriamento  

𝐶𝑐𝑎𝑝 = 746,749(𝐹𝑖𝑛)0,79(𝑅)0,57(𝐴)−0,9924(0,022𝑇𝑊𝐵 + 0,39)2,447 Equação 3-10 

nas quais, 

𝑃𝑃 =  
𝐹𝑖𝑛ℎ𝜌á𝑔𝑢𝑎

𝜂𝑃
 Equação 3-11 

𝐵 =  
𝐸

(𝜋𝐶 − 1)
 Equação 3-12 

𝑀 =
𝐸𝜋𝐶

(𝜋𝐶 − 1)
 Equação 3-13 

𝑅 =  𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 Equação 3-14 

𝐴 =  𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑊𝐵 Equação 3-15 

𝐹𝑎𝑟 =  
𝐸

𝑊𝑜𝑢𝑡 − 𝑊𝑖𝑛
 Equação 3-16 

𝑊𝑖𝑛 =  
−𝐶𝑝

𝑎𝑟(𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑊𝐵)

2501,3 + 182𝑇𝑊𝐵
+ 𝑊𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑊𝐵) Equação 3-17 

𝑊 =
0,622𝑃𝑠

𝑃 − 𝑃𝑠
 Equação 3-18 
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𝑙𝑜𝑔𝑃𝑠 = 8.07131 −
1730.63

𝑇 + 233.426
 Equação 3-19 

𝐸 = 0,00153𝐹𝑖𝑛𝑅 Equação 3-20 

e, 

𝐴 → Approach (°C) 

𝐵 → blowdown (t/h) 

𝐶𝑝
𝑎𝑟 → Calor específico do ar seco (kJ/kg °C) 

𝐶𝑝
𝐶𝑊 → Calor específico da água de resfriamento (kWh/t °C) 

𝐸 → Perda por evaporação (t/h) 

𝐹𝑎𝑟 → Vazão de ar (t/h) 

𝐹𝑖𝑛 → Vazão de água na entrada da torre de resfriamento (t/h) 

ℎ → Altura manométrica (m) 

𝑀 → Água de make-up (t/h) 

𝑃 → Pressão total (bar) 

𝑃𝑠 → Pressão de vapor (mmHg) 

𝑃𝑃 → Potência de bombeamento (t kg/m2∙h)  

𝑅 → Range (°C) 

𝑇𝑎𝑚𝑏 → Temperatura ambiente (°C) 

𝑇𝑖𝑛 → Temperatura de entrada da torre de resfriamento (°C) 

𝑇𝑜𝑢𝑡 → Temperatura de saída da torre de resfriamento (°C) 

𝑇𝑊𝐵 → Temperatura de bulbo úmido (°C) 

𝑊 → Umidade do ar (kg água / kg ar) 

𝑊𝑖𝑛 → Umidade do ar na entrada da torre (kg água/kg ar) 

𝑊𝑜𝑢𝑡 → Umidade do ar na saída da torre (kg água/kg ar) 

𝑊𝑠𝑎𝑡 → Umidade do ar saturada na temperatura de bulbo úmido (kg 
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𝜂𝑃 → Eficiência da bomba  

𝜋𝐶 → Ciclo de concentração 

𝜌á𝑔𝑢𝑎 → Densidade da água (kg/m3) 

A Equação 3-18 é empregada para os cálculos da umidade do ar na saída da torre 

(𝑊𝑜𝑢𝑡) e da umidade saturada (𝑊𝑠𝑎𝑡), utilizando valores diferentes de temperatura 

(Panjeshahi et al., 2009), a saber. 

𝑊𝑜𝑢𝑡 = 𝑓 (
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡

2
) Equação 3-21 

𝑊𝑠𝑎𝑡 = 𝑓(𝑇𝑊𝐵) Equação 3-22 

Os seguintes parâmetros são empregados na resolução desse problema (Castro, 

Song e Pinto, 2000; Panjeshahi et al., 2009): 𝑇𝑊𝐵 = 15°𝐶, 𝜂𝑃 = 60 %, ℎ = 10,67 𝑚, 

tempo de operação = 8600 h/ano, 𝜋𝐶 = 4, 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 23°𝐶 e 𝐶𝑝
𝑎𝑟 = 1,006 𝑘𝑗/𝑘𝑔 ∙ °𝐶, 

𝐶𝑝
𝐶𝑊 = 1,168 𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ °𝐶) e 𝜌á𝑔𝑢𝑎 =  997 𝑘𝑔/𝑚3. 

Usando o conjunto de equações (Equação 3-9 a Equação 3-22) é possível obter os 

custos operacional, de capital e total. Os valores de cada um dos custos da CWN em 

análise são reportados na Tabela 3-21. É importante salientar que os custos presentes na 

Tabela 3-21 consideram todas as torres de resfriamento empregadas por cada solução. 

Tabela 3-21 - Comparação dos custos para o caso A - exemplo ilustrativo. Valores em $/ano. 

Caso CO Total Ccap Total Custo Total 

Base 25092,87 14425,51 39518,38 

Cenário 1 21394,30 11220,20 32614,50 

Cenário 2 21423,10 11224,44 32647,54 

Cenário 3 22245,27 11301,65 33546,91 

Cenário 4 22530,51 11328,72 33859,23 

Kim e Smith (2001) 23443,35 14220,75 37664,10 

Majozi e Moodley (2008) 19883,02 15653,47 35536,50 

Com base no cenário hipotético para o sistema, podemos avaliar que o cenário 1, 

concebido pelo DFAR, apresenta menor custo total entre todas a redes avaliadas, com 

uma redução de 17,5% em relação ao caso base. Tal redução foi maior do que a solução 

gerada por otimização matemática (10,1%) e pelo método gráfico (4,7%). A pequena 

redução obtida pelo método gráfico diz respeito à aplicação das três torres de resfriamento 
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do sistema e a pequena diminuição obtida no consumo total de água de resfriamento. 

Eram esperados custos operacionais menores e custos de capital maiores para os 

resultados do DFAR e um comportamento invertido para o método de otimização. 

Todavia, os resultados mostraram uma situação inversa. Isto pode ser justificado em parte 

pela equação de custo operacional ser mais fortemente influenciada pela vazão de água 

do que pela vazão de ar, logo as potências empregadas no bombeamento são superiores 

às dos ventiladores. Soma-se a isso o maior gasto de tratamento da água de resfriamento 

para o DFAR em relação ao método de otimização. 

O custo de capital é afetado pelos menores valores de approach na torre obtidos 

empregando o método de otimização. Valores menores de approach levam a uma 

diminuição da força motriz de transferência de calor e massa, sendo necessária uma torre 

de maior capacidade para compensar a carga térmica perdida pelo aumento da 

temperatura de bulbo úmido, para manter a temperatura de saída na temperatura mais 

baixa. Ou seja, para menores valores de approach, a torre opera mais distante de seu 

limite termodinâmico (Junior, 2012; Oikawa, 2012). 

Dentro desse contexto, apesar do DFAR apresentar maior consumo de água de 

resfriamento frente ao método de otimização, ele apresenta nesse estudo um menor custo 

total, mesmo sem ter levado isto em conta em seu algoritmo. Ao mesmo tempo, a 

observação das equações de custo a serem utilizadas permite a definição de heurísticas 

para serem utilizadas no algoritmo DFAR para que o seu resultado esteja próximo ao de 

menor custo. Por exemplo, se o approach na torre é importante, pode-se priorizar uma 

maior temperatura de saída na rede; se o bombeamento de água é mais importante, pode-

se diminuir os números de reuso e diminuir a vazão total na rede. 

Todavia, é importante salientar que o método de programação matemática 

proposto por Majozi e Moodley (2008) diz respeito somente a problemas de retrofit, 

objetivando reduzir o consumo total de água de resfriamento. Desse modo, uma maior 

atenção deve ser dada aos custos operacionais e não ao custo total, uma vez que as torres 

de resfriamento já estão construídas. Ao comparar os custos operacionais, observa-se uma 

desvantagem do método DFAR, que para a mesma função objetivo apresentou valores 

maiores (7,6-13,3 %). Isso acontece, pois, o DFAR privilegia a utilização de fontes de 

pior qualidade em detrimento de fontes de melhor qualidade. Para possibilitar uma 

comparação mais efetiva com o trabalho de Majozi e Moodley (2008), o DFAR será 

desenvolvido tendo como premissa a utilização de fontes de melhor qualidade (mais frias) 
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em detrimento das de pior qualidade. O DFAR seguindo essa premissa é observado na 

Figura 3-60.  

 

Figura 3-60 - DFAR para o Estudo de Caso 5-A - exemplo ilustrativo - Cenário 5. 

O consumo de água de resfriamento em termos da taxa de capacidade calorífica 

foi de 32,6 kW/°C e 65,05 kW/°C para as torres de resfriamento 1 e 2, respectivamente. 

O valor total é de 97,65 kW/°C, que é 12,2 % menor que o valor obtido para o DFAR 

considerando a premissa original e 6,2 % maior que o valor obtido por programação 

matemática. É importante notar que os valores obtidos pelo DFAR para os cenários de 1-

5, podem ser reduzidos em torno de 5 %, ao considerar que as temperaturas de entrada 

em cada operação alcancem seu valor máximo, permitindo diminuir o consumo de água 

de resfriamento ao permitir uma maior utilização de outra fonte. 

Nos cenários gerados pelo DFAR as operações OP1, OP4 e OP6, possuem os 

valores de temperatura de entrada menor que o limite. De modo a não violar a regra R1, 

é possível chegar ao valor de consumo total de água de resfriamento, em termos da taxa 

de capacidade calorífica, igual a 93,04 kW/°C (32,60 kW/°C - ARF1 e 60,44 kW/°C - 

ARF2). Esse cenário foi baseado na utilização de reciclos locais para alcançar a vazão e 

ARF1 ARF2(Θ) ARF3 (θ)

Capacidade Calorífica (kW/°C)
7,40 1,95 87,00

20,00 22,00 25,00 30,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

16,00 24,00 25,60

32,00 TC3 (160,00) (320,00) (160,00) (160,00)

16,00

8,00

1,6

ε 6,40

Uso de água re resfriamento

22,22

40,00 TC1 (400,00) (200,00) ε

Θ 22,22

Θ 3,86

25,94

46,70 TC6 (467,00) (233,50) δ

Θ 25,94

Θ 4,51

4,00 20,00

20,00 TC5 (100,00) (100,00) (100,00)

4,00

ε 16,00

3,00 15,00 15,00

15,00 TC2 (075,00) (075,00) (075,00) (075,00)

3,00

δ 12,00

22,31 24,99

40,00 TC4 (200,00) (200,00) (200,00)

δ 18,46

Θ 3,85

Θ 2,68

Θ 1,98
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a temperatura de entrada máxima para cada operação, gerando 15 conexões e dois reciclos 

locais (OP1 e OP6), o mesmo número obtido por Majozi e Moodley (2008). Em termos 

de custos operacionais, o valor foi de menos de 0,7 % maior (20019,95 $/ano) que obtido 

via programação matemática. Como observado, os resultados do DFAR para o cenário 5 

foram próximos aos obtidos via programação matemática. Todavia, foi necessário a 

utilização de um passo evolutivo conforme utilizado para o DFA fonte/demanda.  

3.3.5.2. Caso B - Sistema de Resfriamento em Petroquímica 

O Caso B representa o sistema de resfriamento de uma planta petroquímica na 

África do Sul, estando limitado somente a operações que utilizam água de resfriamento, 

por causa do grande tamanho da instalação, falta de dados de processo e a falta de opções 

de integração entre os vários processos devido aos procedimentos de partida e parada 

(Majozi e Moodley, 2008). Os dados limites para o problema são mostrados na Tabela 

3-22. 

Tabela 3-22 - Dados limite para o Caso B do Estudo de Caso 5. 

Operação 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝐸,𝐴𝑅

(°C) 𝑇𝑇𝐶𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 
Carga térmica Q 

(kW) 

Taxa de 

capacidade 

calorífica 

(kW/°C) 

Taxa de capacidade 

calorífica calculada 

(kW/°C) 

OP1 30 60 100000 3361 3333,33 

OP2 30 60 90000 3019 3000,00 

OP3 30 60 20000 653 666,67 

OP4 30 60 25000 906 833,33 

OP5 30 60 20000 649 666,67 

OP6 27 40 950000 73262 73076,92 

OP7 37 60 100000 4377 4347,83 

OP8 29 37 15000 2015 1875,00 

OP9 33 60 65000 2473 2407,41 

OP10 29 60 55000 1822 1774,19 

Fonte Código 𝑇𝑇𝑅𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) Taxa de capacidade calorífica (kW/°C) 

T1 ARF1 24 101000 

T2 ARF2 29 15000 

Os valores das taxas de capacidade calorífica informados pelos autores 

representam as condições limites do processo, onde cada operação representa o valor 

líquido dos dados do processo para um conjunto idêntico de trocadores de calor em todos 

os trens abastecidos por um header (Majozi e Moodley, 2008). No sistema atual, as 

operações de 1-6 recebem água de resfriamento da torre T1 a 24°C, enquanto as operações 
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de 7-10 são supridas com água de resfriamento da torre T2 a 29°C. O processo atual no 

arranjo em paralelo consome 86,883 t/h da fonte T1 e 12,867 t/h da fonte T2. As 

temperaturas de retorno para as torres T1 e T2 são 35,7 e 45 °C, respectivamente. Na 

Figura 3-61 é apresentado o DFAR para o estudo de caso 5-B. 

 

Figura 3-61 - DFAR para o Estudo de Caso 5-B. 

O consumo total de água de resfriamento para cada uma das torres considerando 

os resultados gerados pelo DFAR, o caso base e o obtido pelo método de Majozi e 

Capacidade Calorífica (kW/°C) ARF1 ARF2(Θ)

24,00 27,00 29,00 30,00 33,00 37,00 40,00 60,00

29304,80 36631,00 48841,33 56355,38

73262,00 TC6 (146524,00) (73262,00) (219786,00) (293048,00) (219786,00) δ

29304,80

7326,20

12210,33

7514,05

3169,99

2015,00 2015,00

2015,00 TC8 (2015,00) (6045,00) (8060,00) ε

Θ 2015,00

1822,00 1822,00 1822,00 1822,00

1822,00 TC10 (1822,00) (5466,00) (7288,00) (5466,00) (36440,00)

Θ 1822,00

486,75 567,88 649,00

649,00 TC5 (1947,00) (2596,00) (1947,00) (12980,00)

Θ 486,75

Θ 81,13

ε 81,13

489,75 571,38 653,00

653,00 TC3 (1959,00) (2612,00) (1959,00) (13060,00)

Θ 489,75

Θ 81,63

ε 81,63

679,50 792,75 906,00

906,00 TC4 (2718,00) (3624,00) (2718,00) (18120,00)

Θ 679,50

Θ 113,25

ε 113,25

2264,25 2641,63 3019,00

3019,00 TC2 (9057,00) (12076,00) (9057,00) (60380,00)

Θ 2264,25

Θ 377,38

ε 377,38

2520,75 2940,88 3361,00

3361,00 TC1 (10083,00) (13444,00) (10083,00) (67220,00)

Θ 2520,75

Θ 420,13

ε 420,13

1236,50 2258,45

2473,00 TC9 (9892,00) (7419,00) (49460,00)

Θ 1236,50

ε 941,50

Θ 80,45

Θ 138,42

1193,73

4377,00 TC7 (13131,00) (87540,00)

Θ 1193,73

δ 3183,27
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Moodley (2008) são apresentados na Tabela 3-23, e os valores das temperaturas de 

retorno na Tabela 3-24.  

Tabela 3-23 - Utilização de água de resfriamento para cada uma das torres Estudo de Caso 5-B. 

Valores em kW/°C. 

Método 
Taxa de Cap. 

Calorífica T1 

Taxa de Cap. 

Calorífica T2 

Consumo 

Total 

Base 101000 15000 116000 

DFAR 59525,38 14000,60 73525,97 

Majozi e 

Moodley (2008) 
68700 - 68700 

Tabela 3-24 - Temperatura de retorno de água de resfriamento para cada uma das torres Estudo de 

Caso 5-B. Valores em kW/°C. 

Método 𝑇𝑇𝑅1
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(°C) 𝑇𝑇𝑅2

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜(°C) 

Base 35,70 45,00 

DFAR 41,02 59,48 

Majozi e Moodley (2008) 45,00 - 

Como no caso anterior, o método de otimização (Majozi e Moodley, 2008) 

apresentou um menor consumo de água de resfriamento (40,8 %) em relação ao DFAR 

(36,6 %). Em termos de utilização das torres, o método de otimização só empregou a torre 

T1, enquanto que o DFAR faz uso das duas torres. A utilização das duas torres se deve 

ao critério de alocação das fontes no DFAR, pois a partir do terceiro intervalo a fonte 

ARF2 fica disponível e tem prioridade de utilização em todo o restante do DFAR em 

relação a fonte ARF1. Como discutido anteriormente, o método de otimização preconiza 

a minimização da água de resfriamento, logo ele emprega a água de melhor qualidade, e, 

como ela possui uma grande quantidade disponível ela é utilizada para suprir toda a rede. 

Todavia, a rede gerada pelo método de otimização apresenta um número de 

conexões maior (21) que a obtida pelo DFAR (17) e, ainda, exibe um reciclo local. Em 

relação às temperaturas de retorno, ambos os métodos obtiveram maiores temperaturas 

de retorno em comparação ao caso base, que associada a redução de vazão de água de 

resfriamento, pode elevar a eficiência nas torres de resfriamento (Kim e Smith, 2001).  

É importante salientar que o resultado do DFAR apresentou uma pequena violação 

(≈ 1 °C) na temperatura de saída das operações 3 e 5. Essa diferença era esperada ao 

observarmos que os valores das taxas de capacidade calorífica calculados para essas 

operações eram maiores que os valores limites (Tabela 3-22). O método de otimização 

também gerou pequenas violações de temperatura nas operações   e   (≈ 0,5 °C). Um 
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outro fato chama a atenção nos resultados do método de otimização é a; a violação dos 

valores de vazão para as operações 1, 3, 5 e 9. Não fica claro nos resultados reportados 

por Majozi e Moodley (2008) se essas violações seriam possivéis, posto que foram 

informados os valores atuais e os limites, sendo que os valores atuais para vazão de água 

de resfriamento superam em até sete vezes os valores limites. Por outro lado, o cenário 

obtido pelo DFAR respeitou todos os limites pré-estabelecidos. 

Para efeito de uma outra comparação com o resultado obtido com o método de 

otimização, o DFAR foi elaborado considerando somente a disponibilidade da fonte 

ARF1, como pode ser observado na Figura 3-62. 
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Figura 3-62 - DFAR para o Estudo de Caso 5-B considerando somente a utilização da fonte ARF1. 

Esse cenário do DFAR apresenta um consumo de 69.083,47 kW/°C e uma 

temperatura de retorno de 44,85°C. Esse resultado se aproxima do resultado reportado 

por Majozi e Moodley (2008). Comparações de custos serão realizadas considerando as 

duas soluções do DFAR, o caso base e o método de Majozi e Moodley (2008), utilizando 

os mesmos dados e premissas do estudo de caso anterior. Os resultados econômicos são 

apresentados na Tabela 3-25. 

Capacidade Calorífica (kW/°C) ARF1 ARF2(Θ)

24,00 27,00 29,00 30,00 33,00 37,00 40,00 60,00

29304,80 36631,00 48841,33 56355,38

73262,00 TC6 (146524,00) (73262,00) (219786,00) (293048,00) (219786,00) δ

29304,80

7326,20

12210,33

7514,05

3169,99

335,83 895,56
2015,00 TC8 (2015,00) (6045,00) (8060,00) ε

335,83

559,72

344,44

303,67 809,78 1121,23 1822,00

1822,00 TC10 (1822,00) (5466,00) (7288,00) (5466,00) (36440,00)

303,67

506,11

311,45

ε 700,77

216,33 349,46 649,00

649,00 TC5 (1947,00) (2596,00) (1947,00) (12980,00)

216,33

133,13

ε 299,54

217,67 351,62 602,88

653,00 TC3 (1959,00) (2612,00) (1959,00) (13060,00)

217,67

133,95

ε 239,69

11,57

27,85

302,00 487,85 566,25

906,00 TC4 (2718,00) (3624,00) (2718,00) (18120,00)

302,00

185,85

78,40

δ 339,75

1006,33 1625,62 1886,88

3019,00 TC2 (9057,00) (12076,00) (9057,00) (60380,00)

1006,33

619,28

261,26

δ 1132,13

1120,33 1809,77 2100,63

3361,00 TC1 (10083,00) (13444,00) (10083,00) (67220,00)

1120,33

689,44

290,86

δ 1260,38

760,92 1081,94

2473,00 TC9 (9892,00) (7419,00) (49460,00)

760,92

321,01

δ 1391,06

820,69

4377,00 TC7 (13131,00) (87540,00)

820,69

δ 3556,31

Temperatura (°C)



 

226 

Tabela 3-25 - Comparação dos custos para o Caso B. Valores em $/ano. 

Caso CO Total Ccap Total Custo Total 

Base 20441,97 6110,57 26552,54 

Cenário 1 13835,81 5474,02 19309,83 

Cenário 2 13366,67 5374,02 18740,68 

Majozi e Moodley (2008) 13307,44 5373,81 18681,25 

Os custos totais para o Cenário 2 e para o método de otimização foram 

praticamente iguais, sendo a diferença proveniente da maior utilização de água de 

resfriamento. Já para o Cenário 1 essa diferença fica em função do maior volume de água 

de resfriamento e a utilização de ambas as torres. O cenário 1 apresenta uma redução de 

26,28% em relação ao caso base, enquanto que o método de otimização apresenta uma 

redução de 29,64%. Essa diferença pode ser ainda menor se considerarmos a geração do 

DFAR empregando somente a fonte de melhor qualidade. Note que essa hipótese pode 

ser facilmente implementada no DFAR e ela deve ser levada em consideração ao 

avaliarmos a grande disponibilidade da fonte ARF1 em relação a fonte ARF2. A 

possibilidade do emprego dessa hipótese por parte do engenheiro é uma das vantagens do 

DFAR, pois é simples visualizar essa opção ao final do diagrama ao analisarmos o volume 

de cada fonte empregada, sendo facilmente gerado outro diagrama para comparação. Essa 

é uma das vantagens do DFAR frente ao método de otimização, a maior possibilidade de 

o engenheiro manipular a geração da rede para alcançar determinadas restrições, por 

exemplo, a não utilização de uma torre de resfriamento. 

3.3.6. Estudo de Caso 6 

O sexto estudo de caso tem o intuito de demonstrar a aplicabilidade do DFAR para 

lidar com questões de eficiência energética no sistema CHWN em problemas básicos de 

projeto. Com o DFAR é possível identificar a quantidade mínima de água gelada para 

remover uma determinada carga térmica pela CHWN e sintetizar a rede. De forma similar 

as CWNs, a minimização da vazão de água gelada leva a um aumento da temperatura de 

retorno e melhora a eficiência energética dos sistemas HVAC. A minimização é alcançada 

pela mudança da rede de água gelada através da alteração da configuração de seus 

equipamentos para série/paralelo. Assim, nesse estudo de caso é demonstrada a utilização 

do DFAR para síntese integrada de redes de água gelada e de resfriamento (ICCWNs). 

Segundo Foo et al. (2014b), o problema de CHWN pode ser enunciado como: 
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Given is a set of chilled water-using units, each with a fixed heat load 

to be removed by chilled water, and with specified maximum inlet and outlet 

temperatures. To achieve the resource conservation objective and to enhance 

chiller efficiency, the chilled water is to be recirculated among the chilled 

water-using units. The main objective is to synthesize an optimal CHWN that 

achieves the minimum chilled water flowrate while fulfilling the heat load 

removal of all chilled water-using units.25 

Dois exemplos serão apresentados: o primeiro é um exemplo hipotético com 

quatro unidades de empregam água gelada; no segundo há a adição de duas unidades que 

utilizam água de resfriamento para síntese integrada de redes água gelada e de 

resfriamento (Foo et al., 2014).  

3.3.6.1. Exemplo 1 

Os dados limites para o primeiro exemplo estão representados na Tabela 3-26. 

Esse sistema apresenta uma carga térmica total a ser removida de 2800 kW, com a 

temperatura de fornecimento da água gelada de 7 °C. 

Tabela 3-26 - Dados limites para o primeiro exemplo. Fonte: Foo et al. (2014b). 

Unidade 𝑇𝑈𝑁𝑖
𝐸,𝐴𝐺

(°C) 𝑇𝑈𝑁𝑖
𝑆,𝐴𝐺

(°C) 

Carga 

Térmica 

(kW) 

Taxa de 

Capacidade 

Calorífica 

(kW/°C) 

UN1 7 14 700 100 

UN2 10 14 700 175 

UN3 10 22 600 50 

UN4 14 22 800 100 
𝑇𝑈𝑁𝑖

𝐸,𝐴𝐺
 → Temperatura de entrada de água gelada na unidade i;  

𝑇𝑈𝑁𝑖
𝑆,𝐴𝐺

 → Temperatura de saída de água gelada na unidade i. 

No arranjo convencional das CHWNS, água gelada é fornecida às unidades 

configuradas em paralelo; ou seja, as unidades recebem água gelada na temperatura de 

fornecimento. Aplicando o DFAR para esse sistema, são gerados quatro diagramas 

apresentados nas Figura 3-63, Figura 3-64, Figura 3-65 e Figura 3-66. 

                                                            
25 Tradução livre - “Dado um conjunto de m unidades que utilizam água gelada, cada uma com uma carga 

térmica fixa para ser removida pela água gelada, a com a especificação das temperaturas máximas de 

entrada e de saída. Para alcançar a meta de conservação de recursos e melhorar a eficiência do resfriamento, 

a água gelada deve ser recirculada entre as unidades que a utilizam. O objetivo principal é sintetizar a 

CHWN ótima que leve a menor vazão de água gelada enquanto cumpra a remoção de carga térmica de 

todas as unidades que empregam água gelada”. 
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Figura 3-63 - DFAR para CHWN do primeiro exemplo - cenário 1. 

 

Figura 3-64 - DFAR para CHWN do primeiro exemplo - cenário 2. 

7,00 10,00 14,00 22,00

100,00

100 UN1 (300) (400) ●

100,00

175 UN2 (700) Δ

100,00

28,57

50 UN3 (200) (400)

28,57

Δ 21,43

100 UN4 (800)

● 100,00

Capacidade 

Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)

7,00 10,00 14,00 22,00

100,00

100 UN1 (300) (400) ●

100,00

175 UN2 (700) Δ

100,00

28,57

50 UN3 (200) (400)

28,57

Δ 21,43

100 UN4 (800)

Δ 78,57

● 21,43

Capacidade 

Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)
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Figura 3-65 - DFAR para CHWN do primeiro exemplo - cenário 3. 

 

Figura 3-66 - DFAR para CHWN do primeiro exemplo - cenário 4. 

As redes baseadas nos cenários acima estão representadas nas Figura 3-67, Figura 

3-68, Figura 3-69 e Figura 3-70, respectivamente. 

7,00 10,00 14,00 22,00

100,00

100 UN1 (300) (400) ●

100,00

175 UN2 (700) Δ

100,00

28,57

50 UN3 (200) (400)

28,57

● 21,43

100 UN4 (800)

● 78,57

Δ 21,43

Capacidade 

Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)

7,00 10,00 14,00 22,00

100,00

100 UN1 (300) (400) ●

100,00

175 UN2 (700) Δ

100,00

28,57

50 UN3 (200) (400)

28,57

● 21,43

100 UN4 (800)

Δ 100,00

Capacidade 

Calorífica (kW/°C)

Temperatura (°C)
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Figura 3-67 - CHWN baseada no cenário 1 do primeiro exemplo - Rede 1. 
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100 kW/°C

7 °C
UN4

100 kW/°C

14 °C
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100 kW/°C
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M

228,57 kW/°C

19,25 °C
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D
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Figura 3-68 - CHWN baseada no cenário 2 do primeiro exemplo - Rede 2. 

UN1

UN3

UN2100 kW/°C

7 °C

28,57 kW/°C

7 °C

100 kW/°C

14 °C

100 kW/°C

7 °C
UN4

100 kW/°C

14 °C

50 kW/°C

22 °C

100 kW/°C

22 °C
M

228,57 kW/°C

19,25 °C

M

D

21,43 kW/°C
14 °C

78,57 kW/°C

14 °C

D

21,43 kW/°C
14 °C

M
100 kW/°C

14 °C

78,57 kW/°C

14 °C
 

Figura 3-69 - CHWN baseada no cenário 3 do primeiro exemplo - Rede 3. 
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Figura 3-70 - CHWN baseada no cenário 4 do primeiro exemplo - Rede 4. 

O consumo total de água gelada foi de 228,57 kW/°C, a temperatura de retorno 

para o sistema de refrigeração foi de 19,25 °C e a temperatura de pinch de 14 °C. Em 

relação ao número de conexões, os cenários 1 e 4 apresentam oito conexões e os cenários 

2 e 3, nove conexões. Uma comparação entre os resultados obtidos pelo DFAR e por Foo 

et al. (2014b) em relação ao cenário base pode ser feita com os dados apresentado na 

Tabela 3-27. 

Tabela 3-27 - Comparação de resultados para o exemplo 1. 

Caso 𝑇𝑅𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (°C) 

Taxa de 

Capacidade 

Calorífica 

(kW/°C) 

Base 16,55 293,33 

Foo et al. (2014b) - Gráfico 19,25 228,57 

Foo et al. (2014b) - Algébrico 19,25 228,57 

DFAR - Cenário 1 19,25 228,57 

DFAR - Cenário 2 19,25 228,57 

DFAR - Cenário 3 19,25 228,57 

DFAR - Cenário 4 19,25 228,57 

Os resultados obtidos pelo DFAR e por Foo et al. (2014b) foram os mesmos. 

Representam uma diferença de consumo de 22% na taxa de capacidade calorífica em 

conjunto com um acréscimo de 2,7 % na temperatura de retorno, em relação ao caso base. 

Essa situação pode, eventualmente, levar a uma melhoria da performance do resfriador. 

Entretanto, podem existir situações nas quais o sistema não deva operar em condições de 

vazão mínima de água gelada, seja por questões operacionais ou práticas (Ex. restrição 
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da temperatura máxima de retorno para o refrigerador). Para tal, deve ser empregada a 

metodologia já discutida na seção 3.3.1.1. 

Foo et al. (2014b) empregaram tanto o método algébrico (Análise em Cascata), 

quanto o método gráfico, para a obtenção das metas. Para a geração das redes, eles 

optaram pelo método ENNA (Shenoy e Shenoy, 2013). Para este exemplo eles encontram 

três soluções (iguais aos cenários 1, 3 e 4), enquanto o DFAR gerou quatro possíveis 

redes. 

3.3.6.2. Exemplo 2 

O segundo exemplo representa uma expansão do primeiro com a adição de dois 

trocadores de calor (UN5 e UN6) que empregam água de resfriamento. O objetivo desse 

exemplo é aplicar o conceito de geração integrada do sistema de resfriamento, 

considerando unidades que empregam água gelada e água de resfriamento. Os dados 

limites para este exemplo são apresentados na Tabela 3-28. 

Tabela 3-28 - Dados limites para o segundo exemplo. Fonte: Foo et al. (2014b). 

Unidade 𝑇𝑈𝑁𝑖
𝐸,𝐴𝐺

(°C) 𝑇𝑈𝑁𝑖
𝑆,𝐴𝐺

(°C) 
Carga Térmica 

(kW) 

Taxa de Capacidade 

Calorífica (kW/°C) 

UN1 7 14 700 100 

UN2 10 14 700 175 

UN3 10 22 600 50 

UN4 14 22 800 100 

Unidade 𝑇𝑈𝑁𝑖
𝐸,𝐴𝑅

(°C) 𝑇𝑈𝑁𝑖
𝑆,𝐴𝑅

(°C) 
Carga Térmica 

(kW) 

Taxa de Capacidade 

Calorífica (kW/°C) 

UN5 20 40 700 35 

UN6 30 60 500 16,67 

As fontes de água disponíveis para este caso são: água gelada a 7°C e água de 

resfriamento a 20°C. É importante observar que as novas unidades possuem um range 

maior de temperatura e empregam água de resfriamento. Isso possibilitará uma maior 

integração com as unidades que utilizam água gelada. A carga térmica total do sistema 

passou de 2800 kW para 4000 kW. Na resolução desse problema as regras do DFAR 

serão empregadas para a síntese integrada do sistema, onde são gerados quatro diagramas 

apresentados nas Figura 3-71, Figura 3-72, Figura 3-73 e Figura 3-74. 
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Figura 3-71 - DFAR para o segundo exemplo - Cenário 1. 

 

Figura 3-72 - DFAR para o segundo exemplo - Cenário 2. 
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Figura 3-73 - DFAR para o segundo exemplo - Cenário 3. 

 

Figura 3-74 - DFAR para o segundo exemplo - Cenário 4. 
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água de resfriamento pode ser alterado para assimilar a carga térmica que o sistema de 

refrigeração não conseguirá suportar para gerar água gelada a 7 °C. Considerando que o 

sistema inicial para geração de água gelada foi construído para remover 2800 kW e, 

considerando que todos os efluentes das unidades 1-5 sejam enviados para o refrigerador, 

ele teria que remover 3000 kW. Dessa forma, é necessário definir quais correntes devem 

ser enviadas para o sistema de refrigeração para possibilitar o funcionamento sem nenhum 

problema. Primeiro, devemos definir o valor máximo da temperatura de retorno para o 

sistema de refrigeração utilizando a Equação 3-3, com a alteração de alguns índices. 

𝑄𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝐹𝑅𝑒𝑓.
𝐴𝐺 𝑐𝑝,𝑅𝑒𝑓.

𝐴𝐺 (𝑇𝑅𝑒𝑓.
𝐸,𝐴𝐺 −  𝑇𝑅𝑒𝑓.

𝑆,𝐴𝐺)

= 𝐶𝑅𝑒𝑓.
𝐴𝐺 (𝑇𝑅𝑒𝑓.

𝐸,𝐴𝐺 −  𝑇𝑅𝑒𝑓.
𝑆,𝐴𝐺) 

Equação 3-23 

Em que: 

𝑄𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 → Carga térmica do refrigerador; 

𝐶𝑅𝑒𝑓.
𝐴𝐺  → Taxa de capacidade calorífica da água de gelada no refrigerador; 

𝑐𝑝
𝐴𝐺 → Calor específico da água de gelada; 

𝑇𝑅𝑒𝑓.
𝐸,𝐴𝐺

 → Temperatura de entrada da água de gelada no refrigerador; 

𝑇𝑅𝑒𝑓.
𝑆,𝐴𝐺

 → Temperatura de saída da água de gelada no refrigerador. 

Podemos determinar o valor máximo da temperatura de retorno para o 

refrigerador, utilizando a Equação 3-23. 

𝑇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐸,𝐴𝐺 = 𝑇𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑆,𝐴𝐺 + 
𝑄𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑈𝑁𝑖
𝐴𝐺 = 7 +

2800

228,57
= 19,25 °𝐶 

Esse é o valor obtido para o primeiro exemplo, onde é utilizado máximo reúso 

para remoção total de calor do sistema de refrigeração. Logo, no sistema integrado, a 

seleção de correntes deve ser tal que a temperatura resultante seja menor ou igual a 19,25 

°C. 

A única corrente que pode ser enviada diretamente ao resfriador é a corrente UN1, 

que possui temperatura menor que a temperatura limite de retorno (14°C). As demais 

correntes devem ser enviadas à torre de resfriamento e parte de sua corrente regenerada 

(150 kW/°C) será enviada ao sistema de refrigeração para possibilitar o cumprimento da 

meta. Esse valor foi obtido diminuindo o total empregado pelo sistema de refrigeração 

(228,57 kW/°C) do restante da correte UN1 (78,57 kW/°C). Tal seleção de correntes se 
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aplica aos cenários 1 e 2. Para os cenários 3 e 4 deve ser selecionada a corrente UN2 para 

ser enviada ao refrigerador. Como o sistema já empregava 35 kW/°C de água de 

resfriamento (UN5) e será enviado mais 150 kW/°C para a torre de resfriamento, o 

consumo total de água de resfriamento é de 185 kW/°C.  

As redes integradas baseadas nos DFAR para os quatro possíveis cenários são 

representadas nas Figura 3-75, Figura 3-76, Figura 3-77 e Figura 3-78. 
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Figura 3-75 - CHWN baseada no cenário 1 do segundo exemplo - Rede 1. 

UN1

UN3

UN2100 kW/°C

7 °C

28,57 kW/°C

7 °C

100 kW/°C

14 °C

100 kW/°C

7 °C

UN4

100 kW/°C

14 °C

50 kW/°C

22 °C

100 kW/°C

22 °C

M

185 kW/°C

28,10 °C

M

D

21,43 kW/°C
14 °C

78,57 kW/°C

14 °C

UN5

UN6
13,16 kW/°C

22 °C

35 kW/°C
20 °C

M

150 kW/°C
20 °C

228,57 kW/°C
17,94 °C

13,16 kW/°C

60 °C

M
35 kW/°C

40 °C
150 kW/°C

25,33 °C

50 kW/°C
10 °C

D 36,84 kW/°C
22 °C

 

Figura 3-76 - CHWN baseada no cenário 2 do segundo exemplo - Rede 2. 
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Figura 3-77 - CHWN baseada no cenário 3 do segundo exemplo - Rede 3. 
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Figura 3-78 - CHWN baseada no cenário 4 do segundo exemplo - Rede 4. 

As quantidades de água gelada e água de resfriamento foram iguais as reportadas 

por Foo et al. (2014b). Os valores para as temperaturas de retorno ao refrigerador e para 

a torre de resfriamento foram de 17,90 e 28,10°C, valores iguais aos encontrados por Foo 

et al. (2014b). Os valores de pinch encontrados pelo DFAR foram de 14 e 22°C, enquanto 

que Foo et al. (2014b) reportaram 14 e 20°C. Nos cenários encontrados o sistema de 

refrigeração remove 2500 kW ao passo que a torre de resfriamento remove 1500 kW.  

Em relação ao sistema de refrigeração, observa-se uma possibilidade extra de 

remoção pelo sistema de refrigeração de 300 kW em comparação com o caso base (2800 

kW), que representa uma vantagem se o sistema apresentar algum tipo de gargalo em 

termos térmicos (ex. adição de nova unidade que utilize água gelada). A temperatura de 

retorno é 8,15% maior que a do caso base, que aliada com a redução de vazão pode levar 
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a uma melhor eficiência do sistema de refrigeração. Em relação ao número de redes 

geradas, os autores só apresentaram uma em seu trabalho, mas afirmam que outras podem 

ser obtidas, como as identificadas para o primeiro exemplo. 

3.4. Conclusões e Sugestões de Trabalhos Futuros 

Um novo método baseado no Diagrama de Fontes para obtenção de redes de 

resfriamento foi apresentado e comparado com diversas metodologias presentes na 

literatura. Este método foi denominado Diagrama de Fontes de Água de Resfriamento – 

DFAR. 

Tendo em vista o apresentado no presente capítulo pôde-se chegar às seguintes 

conclusões: 

1) O DFAR permite a obtenção da vazão mínima de água de resfriamento, que 

proporcionará uma melhoria na eficiência da torre de resfriamento (Kim e 

Smith, 2001), redução dos custos operacionais e dos impactos ambientais 

(redução da água empregada e da energia gasta no sistema).  

2) O mesmo procedimento pode ser aplicado para redes de água gelada e sistemas 

integrados, que utilizam água de resfriamento e água gelada.  

3) O método consegue satisfazer diversas condições de suprimento da torre de 

resfriamento e possui a vantagem do método algébrico de determinar as metas 

de maneira mais acurada e de prover as percepções geradas pelos métodos 

gráficos. 

4) Entende-se que a melhoria na eficiência da torre de resfriamento (ou 

refrigerador) acontece pela nova configuração que permite uma redução na 

vazão de água e um aumento na temperatura de retorno da água para a torre 

de resfriamento (ou refrigerador), ao compararmos com a configuração em 

paralelo. As redes geradas pelo DFAR, comparada com os arranjos em série, 

apresentam uma rede simples e de fácil controle e operação. 

5) Possíveis restrições são facilmente implementadas na execução do DFAR, 

como por exemplo: considerar o layout da planta para identificar ligações 

proibidas entre determinados trocadores e/ou operações, utilização de uma ou 

mais fontes externas, controle da temperatura de retorno para a torre de 

resfriamento, etc. 
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6) Conforme demonstrado, o DFAR consegue facilmente lidar com casos de 

restrição da temperatura de retorno para a torre de resfriamento e apresentar 

soluções para casos onde o sistema necessita ser desengargalado (Ex. adição 

de novos trocadores de calor ou aumento de carga térmica de uma unidade). 

O desengargalamento foi realizado aumentando a capacidade do sistema 

através da alteração do arranjo dos trocadores de calor, sem a necessidade de 

adição de uma nova torre quando a capacidade da torre de resfriamento é 

limitada. 

7) Os resultados obtidos foram idênticos ou superiores aos obtidos por outros 

métodos descritos na literatura. Contudo, o DFAR possibilitou a obtenção de 

mais cenários para redes de água de resfriamento (ou de água gelada) nos 

estudos de casos apresentados.  

8) As redes obtidas pelo DFAR podem ser avaliadas em termos de custos, 

complexidade do projeto, queda de pressão, segurança, layout, flexibilidade e 

controle. Todavia, alguns desses critérios não foram avaliados no presente 

trabalho. 

9) Em termos de controle, novas regras foram adicionadas ao ser considerada 

redes com múltiplas fontes de água de resfriamento e com número elevado (≥ 

5) de trocadores de calor e/ou operação que empregam água de resfriamento 

e/ou gelada. Essas regras possibilitaram a geração de redes com um menor 

número de conexões, diminuindo os custos com rearranjo de tubulações, 

bombeamento e, melhorando a operabilidade e controle do sistema. Isso 

mostra possibilidade do DFAR em suprir uma dificuldade dos métodos 

baseados na metodologia pinch, que geralmente não conseguem lidar com 

problemas em que há muitas unidades. 

10) As redes geradas pelo DFAR são baseadas em um método algébrico-

conceitual e, portanto, outras redes podem ser geradas (evolução). A 

complexidade da rede pode ser reduzida, mas isso provavelmente implicará 

em uma penalidade (aumento de consumo de água). Um método de otimização 

se faz necessário se for considerado alguns critérios (Ex. custos da torre de 

resfriamento, queda de pressão, custos de tubulação, etc.) ao longo do projeto.  

11) O DFAR pode ser empregado para geração de uma rede inicial (condições 

iniciais) para a utilização de um método de otimização que considere as 

relações envolvidas no sistema, que não podem ser avaliadas com o DFAR. 
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Neste sentido, espera-se que a rede obtida pelo DFAR minimize o tempo 

computacional para obtenção da solução. 

12) É importante observar que o projeto de cada trocador de calor deve ser 

avaliado para garantir que a CWN gerada seja viável, pois as mudanças de 

vazão irão afetar a queda de pressão tanto no trocador de calor quanto na 

tubulação.  

13) O procedimento modifica as condições de retorno da água de resfriamento e a 

vazão da recirculação da água de resfriamento. Essas alterações irão afetar o 

sistema de bombeamento que deve ser reavaliado. Mas de maneira geral, 

quando as CWNs e/ou CHWNs empregam uma menor vazão de água de 

resfriamento e/ou gelada, há um menor trabalho requerido pelas bombas. 

14) É importante mencionar que a obtenção de menor vazão de água de 

resfriamento e/ou gelada não pode ser considerada a solução ótima em termos 

de custo, pois as relações de custo somente são empregadas ao final e não 

durante o processo. Desse modo, não são considerados custos relacionados ao 

bombeamento e de novas tubulações. 

Como sugestões para trabalhos futuros, destacam-se as seguintes melhoras: 

 Incorporação do modelo da torre de resfriamento para resolução em conjunto 

com o DFAR; 

 Uma análise mais cuidadosa precisa ser feita quando os dados das correntes 

frias são tirados da corrente quente. Quando isto é feito como foi, tirando o 

𝛥𝑇𝑚𝑖𝑛 das duas temperaturas do fluido quente, a operação do trocador com o 

𝛥𝑇𝑙𝑜𝑔 muito modificado poderá ser muito diferente. Assim, seria bom sempre 

verificar se as trocas definidas são possíveis nos equipamentos presentes. 

 Automatização do DFAR; 

 Consideração contaminantes na água de resfriamento; 

 Avaliar dados obtidos em uma refinaria e/ou indústria nacional e compará-los 

com os obtidos utilizando um simulador de processos; 

 Consideração de problemas envolvendo um maior número de unidades do 

sistema de água de resfriamento e de água gelada; 

 Consideração de restrições ao longo do desenvolvimento do DFAR (Ex.: 

pressão); 

 Desenvolvimento de um método híbrido utilizando o DFAR. 
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Capítulo 4  

Diagrama de Fontes de Carbono 

Resumo 

O crescente desenvolvimento econômico mundial acompanhado por um aumento 

do poder aquisitivo da população tem gerado uma drástica mudança climática em 

decorrência do aumento da demanda energética, que vem sendo suprida em muitos países 

por fontes fósseis que são responsáveis por uma alta emissão de gases de efeito estufa 

(GEE26). Segundo a UNEP (2016), a redução das emissões de CO2 é a medida mais 

importante para reduzir este efeito negativo no clima.  

Recentemente, muitos países se comprometeram a reduzir suas emissões de CO2 

até 2030, através do Acordo de Paris. Neste contexto, o mundo está lutando para 

equilibrar o crescimento da demanda de energia e preservação do meio ambiente para um 

futuro sustentável, principalmente em função dos impactos ambientais, sociais e 

econômicos adversos provenientes do aquecimento global que estão associados com as 

emissões de GEE. Neste sentido diversas metodologias têm sido desenvolvidas para 

auxiliar a redução de GEE e para a criação de planejamentos energéticos. Uma 

metodologia que foi desenvolvida ao longo desta tese é o Diagrama de Fontes de Carbono 

(DFC), que possibilita o gerenciamento das emissões de GEE por meio da elaboração de 

um planejamento energético. O DFC permite identificar a quantidade mínima necessária 

de fontes de zero ou baixo teor de emissão de carbono para atender diversos setores, 

satisfazendo um limite definido de emissão de GEE. 

Seis estudos de casos são avaliados para demonstrar a aplicabilidade da 

metodologia, entre eles dois merecem destaque: (1) avaliação da disponibilidade de terra 

para produção de biocombustíveis e (2) planejamento energético do setor elétrico 

                                                            
26 Os principais gases de efeito estufa na atmosfera da Terra são o vapor de água, dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso e ozônio.  
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brasileiro para 2025. O DFC se mostrou uma ferramenta de simples aplicação, 

possibilitando a geração de diferentes redes de emissão, além de permitir a inclusão de 

diferentes restrições. 

4.1. Introdução  

Ao longo dos anos, a preocupação pública com as mudanças climáticas aumentou 

significativamente. As emissões dos gases de efeitos estufa das atividades industriais e de 

geração de energia são conhecidas como os maiores contribuintes para o aquecimento 

global.  

O aumento das preocupações sobre a mudança climática juntamente com normas 

mais rígidas de proteção ambiental em busca do desenvolvimento sustentável tem 

motivado pesquisas na busca de um planejamento energético ideal para reduzir as 

emissões dos gases de efeito estufa em níveis regionais e nacionais, de modo a cumprir 

com as metas de emissões estabelecidas pelas legislações ambientais (Al-Mayyahi, 

Hoadley e Rangaiah, 2013). O planejamento envolve o cumprimento de limites de carga 

de emissão de carbono e/ou da pegada de carbono (Carbon Footprint)27, cumprindo 

simultaneamente as demandas de energia de diferentes setores econômicos ou 

geográficos, levando em consideração todas as restrições técnicas e econômicas 

associadas ao sistema em análise (Shenoy, 2010).  

O aquecimento global vem afetando todo o planeta e comprometendo 

inevitavelmente o equilíbrio dos ecossistemas. Essa preocupação gerou diversos debates 

ao longos dos anos, tendo a ONU realizado a convocação de diversas conferências 

internacionais para debater uma série de questões relacionada ao aquecimento global 

provocado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que leva 

a um aumento da temperatura da Terra e que está atrelado principalmente ao uso de 

combustíveis fósseis pelo homem na matriz energética mundial (Santos, 2014). 

O primeiro grande debate surgiu quando o Clube de Roma publicou dois 

relatórios, em 1970 e 1972, advertindo para as consequências de um desenvolvimento 

insustentável: A Situação da Humanidade (The Predicament of Mankind) e Limites para 

                                                            
27 Pegada de carbono nos fornece uma estimativa se o padrão de consumo de uma determinada população 

é sustentável ou não, assim como o nível de autonomia de consumo de recursos naturais de determinada 

nação. Tendo como principal objetivo medir o impacto gerado pelas atividades humanas sobre o 

aquecimento global e mudanças climáticas (Seiffert,2013). (Seiffert, 2013).. 
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o Crescimento (Limits to Growth) (Club of Rome, 1970; Meadows et al., 1972). Neste 

último, por meio de simulações matemáticas, foram feitas projeções do crescimento 

populacional, esgotamento dos recursos naturais e níveis de poluição, que previam uma 

perigosa escassez de recursos naturais e níveis preocupante de poluição num prazo de 

cem anos. Após esse alerta, a ONU, preocupada com a questão climática, criou em 1988 

o Painel Intergovernamental de Mudança Climática (Intergovenamental Panel on 

Climate Change – IPCC) na Conferência de Toronto. O IPCC tem o objetivo de fornecer 

informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento das 

mudanças climáticas ocasionadas pelas atividades humanas.  

O primeiro relatório com os resultados do IPCC foi apresentado em 1990. Em 

decorrência deste relatório, tiveram início as discussões para criação da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima da ONU (United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), que foi um tratado 

internacional elaborado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, que ficou conhecida como ECO-

92 e que teve por objetivo primordial a estabilização da concentração dos GEEs na 

atmosfera, de forma a evitar uma interferência antrópica perigosa no sistema climático 

global (MMA, 2016).  

Os países membros da UNFCCC se reúnem em conferências anuais chamadas de 

Conferências das Partes (Conferences of the Parties – COP) para discutir o progresso da 

implementação das ações acordadas (MMA, 2015). 

Este tratado não fixou os limites obrigatórios para as emissões dos GEE, mas 

incluiu disposições para atualizações (os chamados “protocolos”) que deviam criar 

limites obrigatórios de emissões. Dentre os protocolos, o que ganhou mais destaque foi o 

Protocolo de Quioto (ou Kyoto). O Protocolo de Quioto exigia o comprometimento de 

diversas nações industrializadas a reduzir suas emissões de GEE em 5,2 % em relação a 

emissão de 1990, no período entre 2008 e 2012. Para facilitar as reduções e não 

comprometer a economia dos países desenvolvidos, três mecanismos de flexibilização 

foram estabelecidos para auxiliar a redução das emissões de GEEs: o Comércio 

Internacional de Emissões, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e a Implementação 

Conjunta. Esses mecanismos ajudam a estimular o investimento sustentável e ajudar as 

Partes a cumprirem suas metas de emissões de forma rentável (UNFCCC, 2014).  
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Apesar de ser tratado como um marco para mitigação dos impactos ambientais 

causado pelas emissões de GEEs, esse acordo internacional não apresentou os avanços 

previstos. A demora da ratificação do acordo se deu a muitas discussões políticas, já que 

muitos países afirmaram que a participação no tratado poderia vir a prejudicar seu 

desenvolvimento econômico. Outra questão que prejudicou a implementação das metas 

desse tratado foi o fato dos países em desenvolvimentos, por terem passado por um 

processo de industrialização tardio, não terem metas de poluição estabelecidas se 

fizessem parte do tratado. Esses dois fatores levaram a não adesão de países poluidores 

como Estados Unidos, China e Índia.  

O Protocolo de Quioto tinha validade até o ano de 2012, mas foi estendido por um 

segundo período (2013-2020) pela COP 18 de 2012, realizada em Doha (Catar). No 

segundo período, as Partes se comprometeram em reduzir pelo menos 18% as emissões 

de GEEs em relação aos níveis de 1990. É importante frisar que a composição das Partes 

no segundo período não é a mesma, (UNFCCC, 2014) correspondendo apenas 15 % das 

emissões globais de GEE. Além disso, foi adotado um calendário preliminar para realizar 

um acordo universal sobre mudança climática de forma a abranger todos os países a partir 

de 2020. O objetivo estabelecido era de que até 2015, os países deveriam confirmar as 

suas contribuições acerca da redução das emissões de CO2, para manter o aumento da 

temperatura global em até 2 °C (UNEP, 2012). 

Em dezembro de 2015, em Paris, foi realizada a COP 21 que aprovou um acordo 

sem precedentes, o Acordo de Paris. É importante salientar o que esse novo acordo de 

Paris combinou de diferente da proposta anterior. Esse acordo surgiu após mais de 20 

anos de negociações entre países, para criação de um tratado global para redução das 

emissões de GEEs e contenção do aquecimento global no contexto do desenvolvimento 

sustentável e responsabilizou todas as nações numa causa comum a fim de combater as 

alterações climáticas e adaptar-se aos seus efeitos.  

O objetivo central do Acordo de Paris é assegurar que o aumento da temperatura 

média global neste século seja menor que 2 °C acima dos níveis pré-industriais, 

prosseguindo com esforços para limitar o aumento da temperatura em 1,5 °C. Além disso, 

os países desenvolvidos se comprometeram a financiar medidas de combate à mudança 

do clima e adaptação em países em desenvolvimento, de acordo com os seus próprios 

objetivos nacionais (UNFCCC, 2016a). 
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Cada um dos países foi convidado a apresentar metas para a redução doméstica 

de gases de efeito estufa, chamadas de Pretendida Contribuição Nacionalmente 

Determinada (Intended Nationally Determined Contribution – iNDCs), para atingir o 

objetivo central do Acordo de Paris. O Brasil, através de sua iNDC, comprometeu-se a 

reduzir, em até 2025, as emissões de GEE em 37% em relação aos níveis de 2005 (ano-

base) e como contribuição indicativa subsequente, em reduzir, em 2030, as emissões de 

GEE em 43% em relação ao ano-base. 

Em 4 de novembro de 2016, o acordo de Paris entrou em vigor, após mais de 55 

países, que correspondem a 55% das emissões globais de GEEs, ratificarem o acordo. Até 

o momento 115 dos 197 países membros da UNFCCC já ratificaram o acordo (UNFCCC, 

2016b). 

Todavia, um estudo apresentado pela ONU (UNEP, 2016) comparou as metas de 

cada país e revelou que se todos os países cumprissem as suas metas propostas, a 

quantidade de emissões de GEEs ainda seria tão alta que o aquecimento global seria de 3 

°C até 2100. Segundo o relatório, é necessário que os países cortem mais de 25% das 

emissões globais de GEE previstas para 2030 para ter alguma chance de minimizar as 

mudanças climáticas (UNEP, 2016). Diante desse fato, as autoridades buscam antecipar 

a vigência do Acordo de Paris para antes de 2020. 

Apesar dos diversos acordos e tratados internacionais ratificados até o momento, 

as medidas e metas adotadas ainda se mostram insuficientes de acordo com estudos 

realizados pela ONU. Para subverter esse panorama, as políticas de redução do GEE 

deveriam adotar outros caminhos estratégicos em conjunto com os acordos e tratados 

internacionais.  

Uma das soluções para o enfrentamento dos problemas de aquecimento global 

está na mitigação. Ou seja, uma menor utilização de combustíveis fósseis, maior uso de 

fontes de energia renovável, novos tipos de combustível, novas soluções tecnológicas, 

que atuem no sentido de reduzir as emissões de GEE. Uma forma de identificar os 

possíveis caminhos para auxiliar uma nação alcançar o desenvolvimento sustentável é o 

planejamento energético, que apresenta um elevado grau de utilidade e que pode ser 

obtido utilizando o método DFC apresentado neste estudo. 

O planejamento energético permite a identificação das fontes energéticas mais 

adequadas em termos tecnológico, econômico, social e ambiental para atender as 
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demandas da sociedade de forma a tornar mais eficiente e racional o uso das fontes de 

energia. Isto é possível através da construção de cenários futuros sobre o comportamento 

das demandas energéticas. Dessa forma, o planejamento energético se mostra de 

importância fundamental na resolução de conflitos envolvendo oferta e demanda de 

energia, meio ambiente e desenvolvimento econômico (Silva e Bermann, 2002). 

4.1.1. Panorama do setor de energia 

Nos últimos 10 anos têm sido observado um aumento progressivo na demanda 

global de energia em geral e da eletricidade em particular, principalmente relacionado ao 

uso de combustíveis fósseis (EIA, 2012), impulsionado pelo crescimento industrial e do 

padrão de consumo doméstico, sobretudo pela mudança de estilo de vida da população 

(Perry, Klemeš e Bulatov, 200 ) e, consequentemente, do crescimento econômico dos 

países em desenvolvimento. Entretanto, as atividades industriais e o setor de energia ainda 

são vistos como um dos principais contribuintes para o aquecimento global, por causa do 

elevado nível de emissões de GEE, especialmente o CO2, fazendo com que essas 

atividades tenham uma significativa pegada de carbono.  

O setor de energia alcançou um ponto de transição e enfrenta uma série de desafios 

crescentes para alcançar uma economia de baixo uso de carbono. Mundialmente, prevê-

se que a procura de energia aumente um terço entre 2015-2040, principalmente em países 

não pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) (IEA, 2016). 

Os principais fatores que impulsionam essa demanda são: um crescimento 

populacional mundial de 7 bilhões atualmente para 9 bilhões até 2040; uma taxa de 

crescimento anual de 3,6% da economia mundial no mesmo período; e tendências no 

aumento da urbanização e mobilidade (OPEP, 2015; UN, 2015). Por exemplo, espera-se 

entre 2015 e 2040, cerca de 1,1 bilhão de veículos sejam adicionados no mundo e que em 

2040, haja um total de quase 2,2 bilhões de veículos. Todavia, o número projetado de 

carros elétricos do mundo é de 150 milhões, levando a uma redução da demanda de 

petróleo por volta de 1,3 milhões de barris/dia (IEA, 2016; OPEP, 2015). Além disso, 

estima-se que atualmente há cerca de 1,2 bilhões de pessoas sem acesso a eletricidade e 

cerca de 1,8 bilhões continuam a depender do uso de lenha para cozinhar, o que significa 

uma exposição continuada a ambientes esfumaçados que estão ligados a 3,5 milhões de 

mortes prematuras a cada ano (IEA, 2016). 
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Ao mesmo tempo, a geração de eletricidade e calor em diversos países está 

associada ao uso de combustíveis fósseis intensivos em carbono (Ex.: carvão e diesel), 

que corresponde a cerca de 25% das emissões globais diretas em 2010 (IPCC, 2014), 

desafiando o sistema elétrico a buscar fontes alternativas de energia para reduzir a 

emissão de GEE do setor. A maioria dessas emissões são de termoelétricas movidas a 

carvão, que corresponderam a 40% da produção de eletricidade mundial em 2012 (EIA, 

2016; World Energy Council e Wyman, 2016).  

Em termos de energia renovável, a geração de energia por esse tipo de fonte varia 

de região para região. Por exemplo, o Brasil possui uma participação de energias 

renováveis na matriz energética de 41,2 %; enquanto que, a média mundial é de 13,5 % 

e a média dos países da OCDE é de 9,4 % (EPE, 2016a). Esses dados revelam que os 

combustíveis fósseis permanecem como principais contribuintes para o mix de geração 

de energia na maior parte do mundo.  

A baixa média mundial de participação de energias renováveis na matriz 

energética pode ser explicada devido a alguns fatores: (1) o uso do carvão ainda é 

prevalente em países em desenvolvimento, porque tem um custo relativamente baixo; (2) 

tendências recentes na produção de combustíveis fósseis oriundos de reservas não 

convencionais (Ex.: areias betuminosas, gás de xisto (shale gas), óleo ultra pesado 

Venezuelano), à medida que as reservas de petróleo e gás se tornam cada vez mais difíceis 

de encontrar e explorar e; (3) substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, 

que pode gerar um problema para produção de energia decorrente ao aumento das 

variabilidades climáticas.  

O último caso em especial, pode levar a um aumento dos custos global de energia 

devido ao seu caráter intermitente, que pode afetar o aumento cada vez maior da demanda 

energética mundial. Esse aumento impacta diretamente a população mais pobre e a 

indústria durante a transição da infraestrutura energética para fontes renováveis. Em face 

do caráter intermitente desse tipo de energia, é necessário um “plano B” para que o 

fornecimento alternativo de energia aconteça no período de transição ou posterior (IEA, 

2016). Por exemplo, o Brasil que possui uma ampla matriz energética renovável teve que 

fazer uso de termoelétricas no período de 2014-2016 para compensar o grande período de 

seca que afetou as suas hidrelétricas. 

Ao mesmo tempo, em muitas partes do mundo, os combustíveis fósseis ainda são 

socialmente mais aceitos pela população do que, por exemplo, a energia nuclear (fonte de 
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baixo ou zero emissão de CO2) para geração de energia elétrica. Esse fato se deve, 

principalmente, a repercussão negativa dos grandes desastres nucleares de Chernobyl 

(1986) e Fukushima (2011).  

As crescentes preocupações sobre as alterações climáticas por parte da indústria e 

órgão governamentais, juntamente com normas de proteção ambiental mais rígidas em 

busca do desenvolvimento sustentável, motivaram as pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento de técnicas para simular e analisar os efeitos da utilização de novas 

fontes e/ou tecnologias na redução das emissões de CO2 e determinaram quais deveriam 

ser utilizadas, bem como sua localização, a fim de alcançar metas ambientais impostas 

(Ex.: restrição na emissão de CO2) considerando restrições técnicas e econômicas para 

alcançar o desenvolvimento sustentável em níveis regionais e nacionais (Chen et al., 

2011; Tan e Foo, 2009; Tjan, Tan e Foo, 2010). 

Em conjunto com legislações mais restritivas, mais duas razões podem ser 

atribuídas para a motivação das indústrias reduzirem o consumo de energia e das emissões 

de CO2: (1) as crescentes preocupações por parte das empresas, do público e da 

comunidade científica sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, e (2) a 

crescente fração da energia nos custos de produção (Leimkühler, 2010). 

Dentro desse cenário, diferentes ferramentas de planejamento, geralmente 

baseadas em modelos de otimização, são utilizadas para atender os limites de emissão 

enquanto satisfazem as demandas de energia para diferentes setores geográficos ou 

econômicos a custos razoáveis. Todavia, a análise pinch vem sendo empregada como uma 

forma de gerar uma primeira impressão do setor de energia e fornecer ideias iniciais a 

serem tomadas de maneira rápida e simples.  

No sentido de avaliar o atual estado da arte de metodologias voltadas para geração 

de planejamento energético para alcançar uma sociedade com baixa intensidade de 

carbono, tendo como base a análise pinch, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica 

elencando os mais importantes trabalhos e suas contribuições. 

4.2. Revisão bibliográfica 

Ao longo dos anos, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas para o 

gerenciamento das emissões de CO2 para o cumprimento de metas ambientais, 

satisfazendo simultaneamente as restrições econômicas, decorrentes de um esforço para 



 

249 

reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Muitas dessas pesquisas desenvolveram 

metodologias baseadas na análise pinch, na qual foram propostas metodologias para a 

redução das emissões de carbono através de planejamento energético.  

O primeiro trabalho desenvolvido utilizando o princípio da análise pinch para 

atingir as metas de emissões de CO2 foi apresentado por Linnhoff e Dhole (1993) onde a 

abordagem Total Site foi utilizada para otimizar o uso de energia no sistema de geração 

de energia e de utilidades, bem como nos processos, a fim de reduzir as emissões de CO2 

associadas ao consumo de combustível na planta industrial. Além disso, foi considerado 

o trade-off entre o combustível utilizado no processo e o vapor, entre os tipos de vapor, 

combustível utilizado na planta e, a cogeração e mistura de combustíveis. No entanto, 

esta abordagem foi aplicada somente à otimização dentro de instalações industriais, e não 

para os setores energéticos regionais ou nacionais.  

Klemeš et al. (199 ) também empregaram a abordagem Total Site. Contudo, a 

abordagem empregada cobre escalas geográficas (regionais e nacionais) e temporais, e 

também incluiu diferentes setores de demanda energética, como o consumo de setores 

residencial, industrial e de transporte. Manesh et al. (2013) propuseram uma metodologia 

Total Site para avaliar cogeração, enquanto consideravam uso de energia, os custos e taxas 

relacionadas às emissões. 

Algumas metodologias surgiram para possibilitar a geração de cenários para o 

planejamento do setor energético com restrição de emissão de carbono. 

Foo e Tan (2007) apresentaram uma metodologia baseada na Análise em Cascata 

(Manan, Tan e Foo, 2004) para planejamento energético de diferentes setores com 

restrições de emissão de carbono (CO2), onde as quantidades mínimas utilizadas das 

fontes de zero ou baixa emissão de CO2 são determinadas. Um problema hipotético 

representando o setor energético de um país é utilizado. 

Inicialmente, o problema é apresentado para determinação da quantidade utilizada 

da fonte de zero emissão de CO2 e, posteriormente, uma adaptação é feita baseada no 

trabalho de Foo (2007) para possibilitar a determinação conjunta das quantidades das 

fontes de zero e baixa emissão de CO2. Uma hipótese é adotada para o segundo caso: “a 

fonte de baixa emissão de CO2 possui um custo menor quando comparada a fonte de zero 

emissão de CO2”. 

Com essa hipótese, há o uso prioritário da fonte de baixa emissão de CO2. Para a 
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determinação conjunta das metas das fontes de carbono, a metodologia necessitou de três 

passos: (1) determinação da demanda mínima da fonte de baixa emissão de CO2; (2) 

determinação da demanda mínima da fonte de zero emissão de CO2 e; (3) Ajuste da fonte 

de baixa emissão de CO2. Segundo os autores, o método elimina os passos inconvenientes 

do método gráfico; entretanto, há uma necessidade de refazer a análise em cascata por 

pelo menos três vezes para determinação das metas, o que pode se tornar tão 

inconveniente quanto o método gráfico. 

Tan e Foo (2007) continuaram a desenvolver ferramentas baseadas na análise 

pinch para o planejamento do setor energético com restrições de emissões de carbono, 

que veio a ser denominado de Análise Pinch para Emissão de Carbono (Carbon Emissions 

Pinch Analysis – CEPA)(Atkins et al., 2009; Tan e Foo, 2009). Os autores apresentaram 

um método gráfico, que faz uso de curvas compostas de planejamento energético (energy 

planning composite curves) similar as utilizadas para problemas de reúso de água (Alwi, 

Manan e Engineering, 2008; El-Halwagi, Gabriel e Harell, 2003; Hallale, 2002; Prakash 

e Shenoy, 2005a).  

De posse de dados sobre uma variedade de recursos energéticos fósseis associados 

a diferentes tecnologias e intensidades de carbono, a abordagem determina a quantidade 

mínima de fonte de zero emissão de CO2 necessária para atender às demandas energéticas 

específicas de uma dada demanda (um país ou uma região) com um limite especificado 

de pegada de carbono ou emissão de CO2. Três cenários de planejamento energético 

foram avaliados com o método gráfico: (1) Planejamento agregado com limites de 

emissão global, ou seja, todas as regiões são agregadas e avaliadas como uma única 

demanda; (2) Determinação das metas de emissão considerando o uso de uma fonte de 

zero emissão de CO2 com valor fixo, e; (3) Planejamento em separado de cada região com 

os limites de emissões individuais.  

É importante mencionar que, neste trabalho, as fontes de baixa emissão de CO2 

são alocadas com as fontes de zero emissão de CO2, o que leva a uma determinação 

aproximada da utilização dessas fontes para alcançar a demanda. Dessa forma, Tan e Foo 

(2007) supõem que as emissões líquidas de carbono são tão baixas quando comparadas 

às fontes fósseis que podem ser tratadas como sendo zero, o que se mostra como uma 

limitação do método. 

Foo, Tan e Ng (2008) ampliaram o trabalho de Foo e Tan (2007) de maneira mais 

detalhada e passaram a considerar o planejamento energético com restrição de 
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disponibilidade do uso da terra para produção de diferentes culturas vegetais para 

produção de biocombustíveis.  

Essa restrição se mostra uma questão sensível, onde é discutida a questão do uso 

da terra para a geração de energia ou produção de alimentos, que têm se mostrado um dos 

entraves para a produção de bioenergia. A restrição entra em um novo conceito definido 

pelos autores - pegada bioenergética28 (bioenergy footprint), que é um índice de 

qualidade que se baseia na área de terra utilizada por unidade de energia gerada. Esse 

conceito é similar a pegada de carbono. Os autores utilizaram o conceito de 

fonte/demanda para aplicação do método.  

Perry, Klemeš e Bulatov (200 ) apresentaram um novo conceito baseado no 

método Total Site, Setor Energético Integrado Localmente (Locally Integrated Energy 

Sector – LIES). O objetivo é a integração de fontes de energias renováveis e não-

renováveis envolvendo os setores energéticos (calor/resfriamento e eletricidade) de 

plantas industriais de pequena escala, grandes complexos prediais (Ex. hospitais), áreas 

residenciais e comerciais baseadas na restrição da pegada de carbono, que é definida 

como a emissão total de CO2 sobre um ciclo completo da Análise do Ciclo de Vida de 

um processo ou produto. 

Crilly e Zhelev (2008) propuseram estender o uso do método CEPA considerando 

a natureza dinâmica da oferta e demanda de eletricidade (Time CEPA) para ser utilizada 

como uma ferramenta de tomada de decisão para o setor de geração de energia elétrica. 

Com base nessa extensão, foi realizado o planejamento energético do setor elétrico da 

Irlanda com restrição na emissão de CO2, de forma a atender as metas do Protocolo de 

Quioto.  

Atkins et al. (2009) ampliaram a utilização do método gráfico de Tan e Foo (2007) 

ao o aplicarem no setor elétrico da Nova Zelândia. Anteriormente o método só havia sido 

utilizado na determinação do uso primário de energia (Tan e Foo, 2007). O método é 

empregado para identificar qual deve ser a quantidade de energia renovável que deve ser 

aplicado em conjunto com os combustíveis fósseis para atender os níveis de emissões de 

CO2 em 2025.  

Segundo os autores, é possivel aplicar o método gráfico para otimizar o mix de 

energia baseado na identificação das metas de demanda/emissão incluindo aspectos 

                                                            
28 Esta qualidade é análoga à concentração em problemas de integração de redes água. 
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econômicos, como o custo de geração, preços de carbono e similares. Todavia, essas 

restrições não foram empregadas. Como é avaliado num planejamento futuro, devido ao 

crescimento da demanda energética sobre um período de tempo, não se sabe a quantidade 

exata da demanda do país, tornando assim necessária a sua estimativa por meio de 

cálculos estatísticos. Atkins, Morrison e Walmsley (2010) expandiram esse trabalho para 

satisfazer as metas definidas pelo Protocolo de Quioto, levando em consideração o 

aumento da demanda e a utilização de 90% de renováveis no setor elétrico. 

Tan e Foo (2009) apresentaram uma revisão das metodologias baseadas na análise 

pinch para problemas relacionadas a emissões e pegadas de carbono, discutindo suas 

contribuições e limitações. Além disso, desenvolveram um método gráfico que contêm 

os princípios dos métodos gráficos de Tahara et al. (2005) e Tan e Foo (2007). Os dois 

gráficos são similares entre si; todavia, o primeiro (Tahara et al., 2005) foi proposto para 

visualizar as pegadas de carbono das empresas e não usa explicitamente os princípios da 

análise pinch, sendo similar as curvas compostas de planejamento energético (Tan e Foo, 

2007), que não consideraram a pegada de carbono em seu trabalho. Essa nova abordagem 

é utilizada para determinar estratégias para a redução da pegada de carbono das empresas.  

Lee et al. (2009) apresentaram duas extensões para o método desenvolvido por 

Tan e Foo (2007). A primeira diz respeito a utilização do método gráfico CEPA com 

apresentação de novas percepções para maximização do uso da fonte de energia mais 

barata, no caso a fonte com maior fator de emissão de CO2. Isso é feito considerando o 

deslocamento diagonal da curva composta, ao invés do deslocamento horizontal como no 

método original. A segunda extensão diz respeito a um método automatizado (Automated 

Targeting Model – ATM) baseado em um modelo LP (método de Análise em Cascata 

(Foo, Tan e Ng, 2008)).  

Dentro da estrutura do ATM, duas cascatas são executadas: cascata de energia e 

cascata de CO2. Esse método é similar ao método gráfico desenvolvido na primeira 

extensão. Além disso, o conceito de planejamento segregado foi inicialmente introduzido, 

onde as metas de energia para diferentes subsetores são estabelecidas ao longo do 

horizonte de planejamento, sendo que nem todas as fontes podem ser utilizadas por todos 

subsetores. 

Tan, Ng, Foo (2009) apresentaram uma metodologia gráfica para o planejamento 

de um retrofit de plantas de geração de energia elétrica com o processo de captura e 

armazenamento de CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS). O método permite 



 

253 

identificar a capacidade adicional de geração de energia elétrica que deve ser compensada 

devido à perda de energia utilizada pelo processo CCS. Além disso, é avaliada a 

influência entre o retrofit do processo de CCS e o aumento do uso de fontes renováveis 

para geração de energia. Segundo os autores, o retrofit tem o objetivo reduzir a pegada 

de carbono e melhorar a sustentabilidade do setor elétrico dentro da região geográfica.  

Tan et al. (2009) apresentaram um método gráfico baseado no trabalho de Tan e 

Foo (2007) para planejar o cultivo em larga escala de diferentes culturas para produção 

de biocombustível sujeito a restrição em termos da pegada hídrica (water footprint), 

utilizando o conceito Source/Sink. Esse estudo é similar aos desenvolvidos com restrição 

na disponibilidade de terra para produção de biocombustíveis (Foo, Tan e Ng, 2008) e 

com restrição na emissão de carbono (Foo, Tan e Ng, 2008; Lee et al., 2009; Tan e Foo, 

2007, 2009). O método gráfico foi denominado de diagrama pinch de pegada hídrica 

(water footprint pinch diagram). 

Bandyopadhyay et al. (2009) desenvolveram um algoritmo de decomposição para 

determinar o uso ótimo de recursos (Ex. água, energia, etc.). O método se baseia na 

decomposição do problema em uma sequência de subproblemas, que são resolvidos 

utilizando um método baseado na metodologia pinch (gráfico ou algébrico), desde que 

possa ser descrito utilizando o conceito Source/Sink, para determinar a quantidade 

mínima do recurso em questão. Além disso, uma prova matemática do algoritmo de 

decomposição é apresentada para demonstrar sua efetividade. Essa técnica apresenta certa 

similaridade com o método de decomposição desenvolvido por Calixto et al. (2015) 

objetivando redução do consumo de água. 

Tjan, Tan e Foo (2010) desenvolveram uma extensão do método gráfico (Tan e 

Foo, 2009) para avaliar e analisar as opções de redução da pegada de carbono em 

processos químicos. Uma representação gráfica dos valores econômicos versus as 

emissões de CO2 foi utilizada para visualizar e selecionar possíveis mudanças no processo 

e implementar opções de produção mais limpas. As curvas foram batizadas de curvas 

compostas da pegada de carbono (carbon footprint composite curves).  

Jia, Liu e Qian (2010) aplicaram o método CEPA para identificar oportunidades 

para redução das emissões de CO2 em um parque químico industrial. 

Shenoy (2010) apresentou uma extensão da abordagem unificada conceitual 

(unified conceptual approach), que é uma abordagem em dois estágios, para lidar com 
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problemas de planejamento energético com restrição da emissão de CO2, tendo os 

seguintes estágios: (1) uso de um procedimento algorítmico associada à representação 

gráfica, Algoritmo de Tabela Composta (CTA)29 , para determinar o mínimo uso da fontes 

de zero e baixa emissões de CO2, e; (2) síntese das redes de emissão de carbono (redes de 

alocação de energia para redução da emissão de carbono) para atendimento das metas 

específicas no estágio anterior, utilizando o Algoritmo do Vizinho Mais Próximo (NNA) 

(Agrawal e Shenoy, 2006). A abordagem unificada conceitual foi incialmente 

desenvolvida para problemas envolvendo a minimização do uso de água e hidrogênio. O 

NNA, assim com o DFC, permite a geração de diferentes redes que são geradas de acordo 

com a escolha de alocação das fontes nas demandas, mantendo o consumo mínimo das 

fontes. Todavia, o NNA é uma ferramenta somente de síntese, ao contrário do DFC, que 

obtém as metas e a síntese da rede. Além disso, neste trabalho, os autores desenvolvem 

um equivalente a grande curva composta (Linnhoff e Flower, 1978) para emissões de 

CO2, denominada curva composta limite (limiting composite curve). A resolução de 

problemas de planejamento segregado também foi discutida nesse trabalho. 

Lam, Varbanov e Klemeš (2010) propuseram um método híbrido (método gráfico 

mais método algorítmico) para o planejamento bioenergético envolvendo limitações na 

disponibilidade do uso da terra e redução da pegada de carbono. Ele adota o uso da análise 

de agrupamento (clustering analysis), no sentido de decompor um grande problema em 

problemas menores, reduzindo a sua complexidade. Os agrupamentos ou zonas (Ex.: país, 

parque industrial, plantação agrícola ou comunidade) revelam aonde a transferência de 

biomassa é mais benéfica para redução da pegada de carbono. Dessa forma, uma rede de 

transferência de biomassa é gerada para identificar as ligações entre o fluxo de biomassa 

e as fontes de energias disponíveis para completar as demandas. Um trabalho subsequente 

estendeu essa metodologia para considerar fatores mais complicados como transporte, 

importação/exportação de biomassa e concorrência com a produção de alimentos (Lam, 

Varbanov e Klemeš, 2011). 

Tan et al. (2010) apresentaram um trabalho de otimização envolvendo o 

planejamento de um retrofit de plantas de geração de energia elétrica com o processo de 

CCS, onde o objetivo é reduzir a pegada de carbono do setor, através da seleção das 

plantas que devem sofrer o retrofit e da tecnologia a ser utilizada. Esse trabalho pode ser 

                                                            
29 Análogo ao Algoritmo de Tabela do Problema (Problem Table Algorithm) ou procedimento tabular de 

Linnhoff e Flower (Linnhoff e Flower, 1978) 
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visto como uma extensão do trabalho anterior (Tan, Ng e Foo, 2009) para superar as 

limitações do método pinch, em que todas as plantas de geração de energia sofreriam 

retrofit, quando na verdade o retrofit pode ser necessário ou não para dada planta. Duas 

extensões usando teoria de conjuntos fuzzy (fuzzy set theory) são desenvolvidas a partir 

do caso base (non-fuzzy) para avaliar o conflito entre objetivos econômicos e ambientais 

(custo da geração de energia x diminuição da pegada de carbono), bem como incertezas 

das tecnologias do processo de captura e armazenamento de CO2. 

Pękala et al. (2010) apresentaram um modelo matemático (LP) geral para lidar 

com o planejamento energético ótimo de sistemas, considerando: (1) restrição do uso da 

terra para produção de biocombustíveis aplicados no setor de transporte com a 

consideração de múltiplas pegadas (uso da terra e emissão de CO2 - similar a minimização 

de água e energia), e (2) retrofit de termoelétricas para possibilitar a captura e 

armazenamento de carbono com respeito ao custo e emissão de CO2. Os autores 

consideram a utilização de biocombustíveis para o setor de transporte e captura e 

armazenamento de carbono em termoelétricas. Os autores demonstraram que a técnica 

CCS pode ser considerada como um processo de regeneração em síntese de redes de água, 

onde ocorre a purificação de diferentes fontes para o uso em diferentes demandas. O 

modelo matemático desenvolvido neste trabalho é similar ao apresentado por Tan e Foo 

(2007b), só que leva em consideração diferentes pegadas. 

Crilly e Zhelev (2010) avaliaram a influência das fontes renováveis sobre o mix 

de recursos energéticos e de emissão de CO2 para o setor elétrico da Irlanda. O trabalho 

apresentou outras adaptações que incluem a divisão de energias renováveis em fatores de 

emissões com valores diferentes (biomassa e biogás) e iguais a zero (eólica, hídrica e gás 

de aterro), bem como a introdução de distúrbios induzidos nos combustíveis fósseis 

considerando diferentes valores para os fatores de emissão e avaliaram o “salto” do pinch 

(mudança do valor do pinch) provocada pelo uso dessas fontes e da introdução de novos 

limites de demanda energética estabelecidos pelo Protocolo de Quioto. 

Wong et al. (2011) empregaram as curvas compostas para representar o valor 

líquido de CO2
30 decorrente da emissão da preparação do plantio da cultura (Ex. derrubada 

de vegetação e queima) e armazenamento de CO2 pela biomassa durante o seu 

crescimento, de forma a programar o início do plantio e manipular o tamanho da plantação 

                                                            
30 Os autores empregam o termo indenização do débito de carbono para relacionar o carbono absorvido pela 

planta em crescimento e a emissão provocada pela preparação da terra para o cultivo. 
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para atender o limite de emissão em um período de tempo determinado, para reduzir a 

emissão global de CO2. O método foi denominado de curva composta limitada 

cronologicamente (chronologically constrained composite curve) e serve para visualizar 

os níveis de CO2 no replantio da lavoura (cultura) em um determinado período de tempo.  

Munir, Abdul Manan, Wan Alwi (2012) apresentaram uma extensão enfatizando 

a recuperação de resíduo-para-recursos (waste-to-resource recovery) em parques eco-

industriais através de uma abordagem holística, que introduz um método gráfico similar 

aos desenvolvidos para redes gasosas envolvendo análise pinch (Alves e Towler, 2002; 

Foo e Manan, 2006; Zhenmin, 2003). Além disso, a determinação da troca máxima de 

carbono, mínimas emissões de CO2 e requisitos mínimos de carbono, é obtido através da 

construção das Curvas de Fonte e Demanda (Source and Demand Curves – SDC) 

modificada e o método de Hierarquia de Gerenciamento de Carbono (Carbon 

Management Hierarchy - CMH)31, em conjunto com regras heurísticas, é introduzida para 

implementar sistematicamente mudanças de processo usando a SDC como guia, 

acarretando no desenvolvimento de uma rede holística com mínima emissão de CO2 (rede 

de emissão de carbono) para atingir as metas mínimas de emissão de carbono do parque 

industrial, utilizando a técnica gráfica denominada Diagrama de Alocação em Rede (Wan 

Alwi, Aripin e Manan, 2009).  

Al-Mayyah, Hoadley e Rangaiah (2013) apresentaram uma abordagem gráfica 

para determinar as metas de emissão de CO2 associada aos recursos energéticos e sistemas 

de utilidades, utilizando direcionamento econômico. Através do método gráfico é 

possível determinar o custo mínimo associado ao aumento da demanda de energia, ao 

mesmo tempo que cumpre uma determinada meta de emissão de CO2. A abordagem 

gráfica é baseada no conceito de custo marginal e emissão marginal de CO2 para 

construção de duas curvas compostas, curva composta de custo e curva composta de 

emissão de CO2, como uma função da carga de energia. 

Krishna Priya e Bandyopadhyay (2013) desenvolveram um método algébrico, 

baseado na metodologia pinch, que tem como base a priorização de custos (prioritised 

cost) (Shenoy e Bandyopadhyay, 2007) para decidir qual tipo de usina elétrica deve ser 

priorizada em função de outra, no sentido de minimizar o investimento de capital e/ou o 

custo anualizado total (incluindo custo de capital + custos operacionais) para alcançar as 

                                                            
31 A CMH consiste de quatro níveis: (1) reúso direto, (2) manipulação das fontes e demandas, (3) 

regeneração e reúso e, (4) captura e armazenamento de CO2. 



 

257 

metas de emissão de CO2 e das demandas de energia para o planejamento energético do 

setor elétrico da Índia para o ano de 2020. Uma análise de sensibilidade foi realizada para 

entender o comportamento do sistema com a variação dos limites de emissão. 

Ooi et al. (2013) estenderam o método automatizado de Lee et al. (2009) para 

solucionar o mesmo tipo de problema. Os autores consideraram além da alocação ótima 

de combustíveis fósseis, o planejamento de retrofit de termoelétricas considerando CCS. 

O método de cascata de energia (método que foi automatizado) é empregado para 

determinar o ponto de pinch, que serve para identificar em quais termoelétricas será 

aplicado o retrofit para CCS, no caso as que se encontram abaixo do pinch. Os autores 

consideraram o uso de biocombustíveis com o processo de captura e armazenamento de 

CO2 (Bioenergy with Carbon Capture and Storage – BECCS), para reduzir ainda mais os 

níveis de emissão de CO2, podendo levar a valores negativos de emissão de CO2 

(McLaren, 2012). Em outras palavras, essa estratégia se propõe como uma alternativa 

para remover CO2 da atmosfera, onde as termoelétricas se transformam em demandas ao 

invés de fontes de carbono. 

Ooi, Foo, Tan (2014) ampliaram o trabalho anterior (Ooi, Raymond E. H. et al., 

2013) ao considerar o planejamento para múltiplos períodos de tempo ao invés do caso 

estático (planejamento para um único período de tempo). 

Walmsley, Walmsley e Atkins (2013) empregaram de maneira conjunta a 

metodologia CEPA e Retorno de Energia sobre o Investimento em Energia32 (Energy 

Return on Energy Investment – ERoEI) (Hall, Cleveland e Kaufmann, 1986) para 

investigar a viabilidade da Nova Zelândia alcançar e manter uma meta de eletricidade 

renovável acima de 80% até 2025 e 2050, ao mesmo tempo em que há um aumento na 

demanda de energia em 1,5% ao ano, enquanto ocorre uma mudança para o uso de 50% 

de carros elétricos no setor privado de transporte. A abordagem conjunta permite aplicar 

restrições econômicas mais realistas ao planejamento energético com restrição na emissão 

de CO2. O gráfico gerado para avaliação do ERoEI difere na variável representada no 

eixo y, ao considerar a energia estimada gasta, ao invés da emissão de CO2, como nos 

trabalhos gráficos anteriores envolvendo o setor elétrico da Nova Zelândia (Atkins et al., 

2009; Atkins, Morrison e Walmsley, 2010),onde é avaliado o planejamento energético 

                                                            
32 ERoEI representa o quociente entre quantidade de energia útil produzida sobre a quantidade de energia 

gasta, para extrair e processar a fonte natural, a fim de gerar a unidade útil de energia. 
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com restrição de emissão de CO2.  

Manan et al. (2014) apresentaram o método algébrico denominado de Análise em 

Cascata de Carbono Genérica (Generic Carbon Cascade Analysis – GCCA) que é 

aplicado em conjunto com a CMH (Munir, Abdul Manan e Wan Alwi, 2012) para 

determinar holisticamente a quantidade mínima de emissão de CO2 e da fonte externa de 

carbono que deve ser utilizada no sistema em análise.  

Walmsley et al. (2014) empregaram a mesma metodologia CEPA + ERoEI 

carbono equivalente (Walmsley, Walmsley e Atkins, 2013), para investigar a viabilidade 

de a Nova Zelândia alcançar e manter uma meta de eletricidade renovável acima de 90% 

até 2050, considerando as mesmas taxas para o crescimento de consumo de energia e 

mudança para o uso de carros elétricos. 

Walmsley et al. (2015) realizaram um planejamento energético baseado na análise 

pinch (CEPA) para o setor de transporte da Nova Zelândia para 2050 para reduzir os 

índices de emissão de CO2 em relação aos níveis 1990. O setor de transporte foi divido 

em diferentes classes para realização da análise. 

Walmsley et al. (2015a) utilizando a metodologia conjunta CEPA + ERoEI 

(Walmsley et al., 2014) desenvolveram um planejamento energético para o setor de 

geração de calor dos processos industriais da Nova Zelândia, no sentido de reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa, em especial o CO2, para níveis de 1990, avaliando o 

uso de fontes renováveis e oportunidade de geração de calor nos processos. 

Gharaie et al. (2015) propuseram uma nova abordagem para identificar soluções 

rentáveis para redução das emissões de CO2 em plantas industriais de larga escala 

(abordagem Total Site). Um método conceitual e hierárquico foi utilizado para alcançar 

as metas de redução das emissões de CO2 e minimizar os custos sem exceder um dado 

limite de investimento, considerando três estratégias: retrofit das redes de trocadores de 

calor dos processos, otimização do sistema de utilidades e mudança de combustíveis. Um 

método gráfico foi desenvolvido para fornecer uma estratégia unificada para que a 

mudança de combustível alcance as metas de emissões de CO2 de toda a planta.  

Foo e Tan (2016) apresentaram uma detalhada revisão das diferentes técnicas de 

integração de processos utilizadas para redução das emissões e pegadas de CO2, em 

problemas de diferentes escalas desde plantas industriais até nações ou regiões. Os 

problemas envolvem desde planejamento energéticos, retrofit de termoelétricas até 
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planejamento de produção de biomassa. 

Abdul Aziz et al. (2016) desenvolveram um método sistemático utilizando de 

maneira integrada ferramentas algébricas baseadas na metodologia pinch para reduzir as 

emissões de CO2 em complexos industriais. O método consiste de quatro estágios 

principais: (1) determinar os recursos que serão avaliados, (2) integração Total Site, (3) 

otimização da alocação de eletricidade e integração com energia renováveis no sistema 

elétrico e (4) aplicação do CEPA + CMH para explorar as opções de redução das emissões 

de CO2. 

Mohd Nawi et al. (2016) também desenvolveram um método sistemático, porém, 

com visualização gráfica, baseado na avaliação de estratégias de custo-benefício para a 

redução das emissões de CO2 em complexos industriais, considerando ambos os tipos de 

energia, elétrica e térmica, baseado em quatro estágios: (1) determinar o consumo de 

energia para calcular as emissões de CO2 da planta, (2) utilização do método CMH para 

identificar as estratégias de redução das emissões de CO2, (3) precificação dos custos de 

implementação das estratégias de redução das emissões de CO2 utilizando uma 

abordagem gráfica e (4) emprego da Abordagem Hierárquica Sistemática para a Seleção 

de Processos (Systematical Hierarchy Approach for Process Screening – SHARPS)(Wan 

Alwi e Manan, 2006). Essa metodologia foi desenvolvida e aplicada anteriormente por 

Lawal, Wan Alwi e Manan (2012) para analisar as melhores opções de custo para reduzir 

as emissões de CO2 em edifícios, considerando somente a energia elétrica como fonte 

energética. 

Jia et al. (2016) estenderam o método CEPA para o planejamento de geração do 

setor de energia da China, utilizando uma ferramenta denominada Análise Pinch 

Multidimensional (Multi-dimensional Pinch Analysis – MDPA) que emprega as curvas 

composta de planejamento energético para analisar cinco índices: pegada de carbono, 

pegada hídrica, pegada da terra (land footprint), EROI e risco humano. A ideia desse 

método é que ao congregar esses cinco índices é possível gerar um cenário mais completo, 

do ponto de vista de aspectos sustentáveis e do verdadeiro impacto do setor de energia. 

Na revisão do estado da arte do uso da análise Pinch como uma ferramenta para o 

planejamento energético com restrição da emissão de CO2, foi observado que o enfoque 

foi dado nas seguintes áreas: 

 Determinação do melhor mix de energia para planejamento do setor elétrico 
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em níveis regionais e nacionais para atender um dado limite de emissão de 

CO2; 

 Utilização de combustíveis originados de biomassa para aplicações nos 

setores de geração de energia e transporte; 

 Seleção de potenciais mudanças de processo (retrofit) e opções de produção 

mais limpa; 

 Redução das emissões de carbono através da integração energética e 

utilização de recursos renováveis utilizando a abordagem Total Site. 

Metodologias baseadas na análise Pinch abordando captura e armazenamento de 

CO2 e retrofit de termoelétricas para considerar integração com CCS não foram abordas 

na revisão bibliográfica. 

Nos problemas envolvendo planejamento energético é desejável maximizar o uso 

de fontes de zero ou baixo teor de carbono para substituir os combustíveis fósseis 

convencionais com alto teor de carbono, para realizar a transição para uma sociedade de 

baixo carbono. 

No entanto, muitas das tecnologias para geração de energia mais limpa são caras 

(como acontece com as energias renováveis) ou controversas (como no caso da energia 

nuclear) do que as baseadas em combustíveis fósseis convencionais (Lee et al., 2009). 

Dessa forma, o planejamento energético se mostra uma ferramenta de extrema 

importância para identificar diferentes cenários que utilizem a menor quantidade de 

fontes de energia de zero ou de baixo carbono necessárias para atender as metas de 

emissão de CO2 e, cumprindo simultaneamente, com as demandas de energia de 

diferentes setores econômicos ou geográficos, levando em consideração todas as 

restrições associadas.  

Foi observado que os métodos gráficos se mostraram imprecisos e de resolução 

mais difícil, em comparação com os métodos algébricos, mais precisos. Todavia, ambas 

abordagens, ao considerarem o problema como um planejamento do setor energético com 

restrições de emissão de CO2, apenas determinaram as metas para criar um único esquema 

de alocação de energia.  

Somente um método algébrico (Shenoy, 2010) considerou a elaboração do 

planejamento energético com restrições das emissões de carbono e a geração de várias 

redes de alocação de energia ou redes de emissões de carbono (Carbon Exchance 
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Networks - CENs) de forma a identificar a melhor localização das fontes de energia. Os 

métodos algébricos que tratam de redes de alocação de energia com restrições de emissão 

de CO2 necessitam de dois métodos diferentes para obtenção das metas e para sintetizar 

as redes. 

Nesse sentido, o Diagrama de Fontes de Carbono (DFC) surge como uma 

ferramenta robusta para geração de diferentes cenários considerando as metas de emissão 

de CO2, identificando a utilização de cada uma das fontes de energia de maneira rápida e 

fácil, ao mesmo tempo em que é possível considerar restrições ao longo de seu 

desenvolvimento. Portanto, o DFC atua como uma ferramenta de tomada de decisão para 

a área de planejamento energético, avaliando o sistema energético como um problema de 

rede de alocação de energia com restrição de emissão de CO2, agregando valores dos 

métodos gráficos (compreensão mais intuitiva) e algébricos (cálculos simples e rápidos), 

identificando qual deve ser o mínimo nível de implantação de tecnologias de baixa 

emissão de carbono necessárias para atingir os níveis desejados de emissão de GEE 

considerando fatores econômicos e/ou ambientais.  

O DFC é particularmente útil nas fases iniciais do planejamento energético, 

quando uma visão geral do potencial de alocação de energia pode ser mais valiosa do que 

resultados provenientes de modelagem mais detalhada para atender a uma dada restrição 

de emissão. 

4.3. Metodologia 

O problema de planejamento energético com restrição da emissão de CO2 pode 

ser definido de maneira geral como a combinação de diversas fontes com diferentes 

disponibilidade e fatores de emissão de CO2 especificados, com as demandas 

representadas por regiões e/ou setores com limites máximos de carga de emissão de CO2 

permitidos com uma dada exigência de energia, de forma máxima, para minimizar a 

utilização da fonte mais cara (em geral, fontes de zero ou baixa emissão de CO2).  

O DFC pode ser usado para identificar o limite de emissões de CO2 para uma 

determinada quantidade de fontes de energia disponíveis. De acordo com a lógica do 

DFC, a maximização das fontes mais caras seria desejável do ponto de vista ambiental. 

No entanto, isso não pode ser alcançado no momento a partir do ponto de vista econômico 

ou prático, devido a algumas limitações impostas para ampliação do uso de fontes 

renováveis. 
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O DFC tem o objetivo de auxiliar o tomador de decisão ao criar diferentes cenários 

de planejamento energético. Esta metodologia identifica: 1) a mínima quantidade de 

energia da fonte com zero fator emissão de CO2 necessária para satisfazer as necessidades 

energéticas específicas bem como os limites de emissões de diferentes setores ou regiões, 

e; 2) o esquema de alocação de energia para atender os limites de emissão especificados 

usando a quantidade mínima de recursos energéticos. 

Comparando o DFC ao DFA, a mínima fonte de água limpa corresponde a fonte 

energética com fator zero de emissão, e a rede de alocação de água corresponde a rede de 

emissão de carbono. 

No intuito de manter uma correta correlação entre os trabalhos envolvendo o DFC, 

as mesmas variáveis e símbolos empregados por Quaresma (2016) serão utilizados. O 

DFC possuiu oito passos acompanhado de heurísticas que serão discutidas a seguir: 

Passo 1) Criação da tabela de oportunidades. 

É necessário levantar todos os dados necessários e construir a tabela de 

oportunidades para aplicar a metodologia do Diagrama de Fontes de Carbono. Os 

seguintes dados são necessários: quantidades de energia disponível para cada uma das 

fontes, energia consumida por cada demanda, fatores de emissão ou valores de emissão 

limite para as fontes e/ou demandas. Quando forem informados somente os valores de 

emissão limite é possível calcular os fatores de emissão através da Equação 4-1.  

𝐹𝑗 =
𝜀𝑗

𝐷𝑗
 

Equação 4-1 

em que: 

𝐹𝑗 → fator de emissão da demanda 𝑗 (t CO2/TJ) 

𝜀𝑗 → limite de emissão da demanda 𝑗 (t CO2) 

𝐷𝑗 → consumo esperado pela demanda 𝑗 (TJ) 

Passo 2) Definição dos intervalos de fatores de emissão. 

Esse passo é similar ao do DFA que utiliza a definição de intervalo de 

concentração. No DFC, ao invés de empregar os valores de concentração, os valores dos 

fatores de emissão são utilizados em ordem crescente para criação dos intervalos, 

limitados pelos fatores das fontes e das demandas energéticas. Se existir mais de um fator 
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de emissão com o mesmo valor, somente um valor do fator de emissão será representado 

no intervalo. 

Passo 3) Representação das demandas energéticas no diagrama. 

Cada demanda é representada no diagrama por linhas (ou flechas), que são 

delimitadas pelo seu respectivo fator de emissão e o valor do último intervalo criado 

(maior valor do fator de emissão conjunto de dados). Isso possibilita que a demanda possa 

alcançar o seu consumo total de energia e que não haja a possibilidade de reciclo entre as 

demandas, como ocorre em redes de água. O respectivo consumo de energia das 

demandas é indicado em uma coluna no lado esquerdo do diagrama. 

As demandas são representadas nos diagrama em ordem crescente do fator de 

emissão de CO2. Essa ordem facilita a alocação das fontes e não altera a quantidade 

utilizada por cada fonte. 

Passo 4) Cálculo da quantidade de CO2 a ser emitida em cada intervalo de cada 

demanda. 

Determinação da quantidade de CO2 que é emitida em cada intervalo é calculado 

utilizando a Equação 4-2. 

𝜀𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑗,𝑡 = 𝐷𝑗(𝐹𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑡) Equação 4-2 

Em que, 𝜀𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑗,𝑡 é a quantidade de CO2 a ser emitida pela demanda 𝑗 no intervalo 

𝑡; 𝐷𝑗 é a demanda energética 𝑗; 𝐹𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 é o fator limite de emissão superior no intervalo 

𝑡, 𝐹𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑡 é o fator limite de emissão inferior do intervalo 𝑡; e 𝑗 = 1 …. Nd, e 𝑡 = 

1….Nintervalos (Nd é o número de demandas (regiões) e Nintervalos é o número de intervalos 

de fator de emissão do DFC). Todos os valores de 𝜀𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑗,𝑡 são escritos no DFC entre 

parêntese sobre a(s) respectiva(s) linha(s). 

Passo 5) Identificação das fontes no diagrama.  

As fontes disponíveis são representadas sobre seus respectivos fatores de emissão, 

através do uso de abreviações ou por seus nomes. 
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Passo 6) Geração do DFC.  

Nesse passo, é iniciada a alocação das fontes de energia para suprir as demandas 

energéticas em cada intervalo. O algoritmo de análise é realizado em cada intervalo, do 

menor ao maior valor de temperatura seguindo as seguintes regras heurísticas: 

(I). Para gerar um cenário de baixo custo, a escolha das fontes deve seguir 

uma ordem crescente de custo preestabelecida; 

(II). Se mais de uma fonte estiver disponível e um cenário favorável ao 

ambiente for necessário, utilizar a fonte com menor fator de emissão de CO2, 

assumindo a fonte de zero emissão como última opção; 

(III). Utilizar fontes internas somente pela demanda que as gerou, sendo seu 

uso obrigatório, independente do cenário desejado; 

(IV). Se uma demanda não for totalmente suprida em seu último intervalo, 

extrapolar a quantidade de CO2 a ser emitida neste intervalo e deverá ser 

avaliado que tipo de cenário está sendo gerado para escolha corretas das 

fontes, de forma que a emissão limite exigida pela demanda não seja 

ultrapassada. Se um cenário de baixo custo estiver sendo gerado deve ser dado 

prioridade ao uso de fontes disponíveis de menores custos; se um cenário 

favorável ao ambiente estiver sendo gerado, deve-se empregar as fontes 

disponíveis com os menores fatores de emissão de CO2; 

(V). Somente utilize fonte com baixo fator de emissão de CO2 quando fontes 

com maiores fatores de emissão de CO2 não estiverem disponíveis. 

Obs.1: A regra (V) somete se aplica em estudos de caso em que se objetiva a 

determinação da quantidade mínima da fonte de menor emissão de CO2 

necessária para alcançar os limites de emissão especificados para o sistema, 

sendo empregada como uma restrição do problema.  

É importante mencionar que as regras heurísticas originalmente elaboradas por 

Francisco, Pessoa e Queiroz (2014) e modificadas por Quaresma (2016) foram alteradas, 

em parte, neste trabalho. A regra (iv)33 de Quaresma (2016) não foi utilizada neste 

trabalho, somente as regras (I), (II), (III) e (IV). Em relação a tais regras, a regra (II) é a 

mesma de Francisco, Pessoa e Queiroz (2014) e foi mantida; a regra (IV) é redundante, 

já que representa uma característica que acontece naturalmente no Diagrama de Fontes. 

                                                            
33 Se uma demanda for totalmente suprida antes do último intervalo, indicar seu valor nos intervalos 

seguintes; 
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E no que diz respeito a regra (V) (regra (IV) no presente estudo) foi complementada para 

determinar quais tipos de fontes devem ser priorizadas para obtenção de cenários com 

menores custos ou favoráveis ao ambiente. 

Uma importante consideração deve ser destacada em relação aos tipos de fontes 

consideradas. Existem dois tipos de fontes a serem usadas: as fontes externas e as fontes 

internas. As fontes externas são aquelas representadas pela tabela de oportunidades. As 

fontes internas são aquelas que o próprio sistema disponibiliza a cada intervalo de 

demanda satisfeito. Elas serão representadas pelo símbolo 𝑆𝑖𝑛𝑡,𝑗, onde “𝑖𝑛𝑡” denota o fato 

de ser uma fonte interna e “𝑗” designa demanda em que ela se encontra. Diferentemente 

do DFA, as fontes internas não podem ser utilizadas em outras regiões, devendo ser 

utilizadas sempre na mesma demanda em que surgiram. 

O cálculo da quantidade necessária de certa fonte 𝑖 para satisfazer uma 

determinada demanda 𝑗 em um intervalo 𝑡 é efetuado pela Equação 4-3.  

𝐸𝑖,𝑗
𝑡 =

𝜀𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑗,𝑡

𝐹𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝐹𝑖,𝑡
 

Equação 4-3 

Em que: 

𝐸𝑖,𝑗
𝑡  → energia proveniente da fonte 𝑖, requerida pela demanda 𝑗, no intervalo 𝑡 (104 TJ) 

𝐹𝑖,𝑡 → fator de emissão da fonte 𝑖 utilizada no intervalo 𝑡 (t CO2/TJ) 

Caso seja necessário empregar mais de uma fonte em um intervalo 𝑡, a Equação 

4-4 deve ser empregada: 

𝐸𝑚,𝑗
𝑡 =

𝜀𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑗,𝑡 −  ∑ 𝐸𝑖,𝑗
𝑡 (𝐹𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝐹𝑖,𝑡)

(𝐹𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑡 − 𝐹𝑚,𝑡)
 Equação 4-4 

Em que: 

𝐸𝑚,𝑗
𝑡  → energia proveniente da fonte 𝑚, requerida pela demanda 𝑗, no intervalo 𝑡 (104 TJ) 

𝐹𝑚,𝑡 → fator de emissão da fonte 𝑚 utilizada no intervalo 𝑡 (t CO2/TJ) 

Aplicando estas regras em cada intervalo, é possível calcular cenários de baixos 

custos e favoráveis ao ambiente, com o respectivo consumo de fonte de zero ou baixa 

emissão de CO2. Em alguns intervalos, é possível selecionar mais de uma fonte e, 

dependendo da fonte utilizada, diferentes redes de emissão de carbono podem ser obtidas. 

Note que, essa característica do DFC permite a geração de diferentes cenários. É 

possível considerar algumas restrições ao longo do procedimento, como, por exemplo, a 
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não utilização de determinada fonte 𝑖 em uma demanda 𝑗. 

Passo 7) Síntese da rede de emissão de CO2. 

Síntese da rede de emissão de CO2 tendo como base o DFC obtido no passo 6. 

Passo 8) Análise da rede de emissão de CO2 e evolução. 

Este passo serve para verificar se todas as restrições para cada demanda foram 

satisfeitas ou se há violações. Se violações são encontradas, então a solução é evoluída 

para uma viável. 

É importante frisar que o consumo mínimo da fonte de menor fator de emissão de 

CO2 não garante que o sistema apresente o menor custo. Seguindo as regras definidas 

para o cenário de custo mínimo leva a um resultado próximo do ótimo e, em alguns casos, 

ao ótimo. 

O algoritmo para aplicação do DFAR pode ser observado na Figura 4-1. 
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Figura 4-1 - Algoritmo para aplicação do DFC 

4.4. Estudos de Caso 

Os estudos de caso visam cobrir diferentes assuntos que envolvem o planejamento 

energético com e sem restrição de emissão de CO2, o planejamento energético segregado, 

a quantificação do uso das fontes de zero e com baixos fatores de emissão de CO2, a 

determinação de área que deve ser reservada e da análise da pegada hídrica para a 

produção de biocombustíveis, e o planejamento segregado. O intuito desses estudos é 

demonstrar a eficiência do método DFC para lidar com os diferentes tipos de problemas 

apresentados. Para tal, um total de seis estudos são apresentados. 

4.4.1. Estudo de Caso 1 

O primeiro estudo de caso trata de dados hipotéticos para o planejamento 

energético com restrição de emissão de carbono descrito por Tan e Foo (2007). Serão 

avaliados três cenários distintos, a saber: (1) Planejamento agregado com limites de 

emissão global; (2) Determinação das metas de emissão considerando o uso de uma fonte 

de zero emissão de CO2 com valor fixo, e; (3) Planejamento em separado de cada região 

com os limites de emissões individuais. Os dados para o estudo de caso podem ser 

observados Tabela 4-1. 
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Tabela 4-1 - Dados para Estudo de Caso 1. Fonte: Tan e Foo (2007). 

Fontes de 

Energia (𝑆𝑖) 

Fator de 

Emissão, 𝐹𝑖 (t 

CO2/TJ) 

Energia 

disponível, 𝑆𝑖 

(104 TJ) 

Demanda 

Energética 

(𝑅𝑗) 

Consumo 

Esperado, 

𝐷𝑗 (104 TJ) 

Limite de 

Emissão, 𝜀𝑗 

(106 tCO2) 

Carvão 105 60 Região I 100 20 

Petróleo 75 80 Região II 40 20 

Gás natural 55 20 Região III 60 60 

Outros 0 >40    

Total  >200 Total 200 100 

No lado esquerdo da Tabela 4-1, tem-se os fatores de emissão (𝐹𝑖) e a quantidade 

de energia disponível (𝑆𝑖) para cada uma das diferentes fontes. Essas fontes são assumidas 

estarem disponíveis durante todo o horizonte de planejamento. Já no lado direito, é 

apresentada a demanda energética (𝐷𝑗) hipotética para três regiões geográficas, cada uma 

com sua própria expectativa de uso de energia e limite de emissão de CO2 (𝜀𝑗).  

De acordo com Tan e Foo (2007), a fonte de energia “Outros” corresponde a fontes 

com emissão de CO2 zero ou próximas de zero (Ex.: energia solar, eólica, nuclear, 

hidrelétrica, biomassa, biodiesel, etc.).  

Observa-se que a meta para o consumo mínimo da fonte de zero emissão será 

obtida de maneira aproximada, pois as fontes de baixa emissão de CO2 são agregadas 

com as fontes de zero emissão de CO2. Ao analisar o ciclo de vida para as fontes 

renováveis, são constatados pequenos valores de emissão de CO2. Tais valores devem ser 

considerados para a obtenção de um resultado mais preciso. Todavia, essa foi uma 

aproximação adotada pelos autores do problema para facilitar a resolução pelo método 

gráfico e será seguida como maneira de ilustrar e comparar a aplicação do DFC. 

Note que essa limitação não ocorreria com o DFC, já que ele considera todas as 

fontes disponíveis de maneira fácil e clara sem a necessidade de agregação. A fonte 

“Outros” é considerada como ilimitada, de forma que a quantidade total de energia 

disponível seja maior que o consumo esperado (fontes disponíveis são suficientes para 

fornecer toda a demanda energética do sistema). 

De posse desses dados e seguindo a metodologia proposta para o DFC é possível 

determinar a quantidade mínima da fonte de zero emissão de CO2 para alcançar os limites 

de emissões especificados, bem como, determinar o esquema de alocação de energia de 

cada uma das fontes (rede de emissão de CO2).  
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4.4.1.1. Cenário 1: Planejamento em separado de cada região com 

os limites de emissões individuais 

O Cenário 1 representa um problema onde é necessário determinar os limites de 

emissão individual para cada uma das demandas.  

Aplicando o Passo 1, se observa na Tabela 4-1 que é necessário determinar os 

fatores de emissão de CO2 para as demandas, já que somente foram fornecidos os limites 

de emissão. Assim, utiliza-se a Equação 4-1, para determinar o respectivo fator de 

emissão para cada demanda. Os resultados podem ser vistos na Tabela 4-2. 

Tabela 4-2 - Fatores de emissão para as demandas. 

Demanda 

Energética (𝑅𝑗) 

Fator de Emissão, 𝐹𝑗 

(t CO2/TJ) 

Região I 20 

Região II 50 

Região III 100 

Realizando os Passos 2, 3, 4 e 5 obtêm-se o diagrama inicial reportado na Figura 

4-2. 

 

Figura 4-2 - DFC inicial para o Estudo de Caso 1 - Cenário 1. 

O passo 6 pode ser iniciado (Geração do DFC) aplicando as regras descritas 

anteriormente, em cada intervalo, é possível calcular o consumo mínimo da fonte de zero 

emissão de CO2. Em alguns intervalos, é possível selecionar mais de uma fonte e, 

dependendo da fonte utilizada, diferentes redes de emissão de CO2 podem ser obtidas.  

A regra heurística (I) demanda a determinação inicial da ordem de escolha das 

fontes segundo o custo. Os autores consideram que as fontes com menores fatores de 
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emissão são as que apresentam maiores custos. Foi realizada uma busca em outros 

trabalhos que utilizaram o mesmo estudo de caso, e a mesma consideração do fator custo 

foi observado, em que fontes com maior fator de emissão de CO2 são as mais baratas.  

Dessa maneira, a ordem de priorização das fontes para geração do cenário de 

menor custo será: carvão, petróleo, gás natural e “Outras”. Além disso, será considerada 

a regra heurística (V) de utilização da fonte de zero emissão de CO2 somente quando não 

houver outras fontes disponíveis, já que o objetivo é determinar sua quantidade mínima 

necessária para satisfazer as demandas, respeitando suas respectivas emissões limites.  

Nesse sentido, será obtido um cenário de baixo custo com consumo mínimo da 

fonte de zero emissão de CO2. Uma apresentação mais detalhada desse estudo de caso 

está disponível em Quaresma (2016). 

Usando as regras em cada intervalo, é possível determinar as metas definidas 

anteriormente. Com o diagrama criado, a alocação de fontes de carbono em cada intervalo 

pode ser iniciada. O algoritmo de análise é feito em cada intervalo, a partir do menor fator 

de emissão de CO2 até o mais elevado. Executando o algoritmo é possível obter o 

diagrama final referente ao planejamento energético para o estudo de caso de Tan e Foo 

(2007), representando um cenário de baixo custo, conforme observado na Figura 4-4. 

 

Figura 4-3 - DFC final para o Cenário 1 - Cenário de baixo custo. 
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Além do cenário de baixo custo, é possível gerar o cenário favorável ao ambiente, 

utilizando o mesmo procedimento algorítmico. Todavia, a diferença recai na escolha das 

fontes, que deve seguir a regra heurística (II).  

Nesse estudo de caso, para manter a utilização mínima da fonte de zero emissão 

de CO2, a única alteração admissível está na priorização do uso da fonte petróleo em 

detrimento da fonte carvão para atender a demanda R3. Ao fazer uso da mistura dessas 

fontes, é necessário avaliar se a quantidade de CO2 emitida estará de acordo com a 

emissão limite para a demanda R3. Efetuando essa modificação é possível obter o 

diagrama final referente ao planejamento energético para o estudo de caso de Tan e Foo 

(2007), representando um cenário favorável ao ambiente, conforme observado na Figura 

4-4. 

 

Figura 4-4 - DFC final para o Cenário 1 - Cenário favorável ao ambiente. 

O estudo de caso proposto por Tan e Foo (2007), solucionado pelo método gráfico, 

também foi resolvido empregando a técnica algébrica de Análise em Cascata (Foo e Tan, 

2007; Foo, Tan e Ng, 2008) e o método de dois estágios CTA/NNA (Shenoy, 2010). Uma 

comparação entre os resultados obtidos pelas diferentes metodologias pode ser observada 

na Tabela 4-3. 
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Tabela 4-3 - Comparação dos resultados de para o Caso 1. 

Metodologia 

Fonte de Zero 

Emissão de CO2 

(10⁴  TJ) 

Emissão 

Total (10⁶  

t CO₂ ) 

Ponto de 

Pinch 

(tCO2/TJ) 

Método Gráfico 81,00 91 28,60 

Análise em Cascata 81,33 - 75 

CTA/NNA 
Baixo custo 81,33 100 75 

Favorável ao ambiente 81,33 90,6 75 

DFC 
Baixo custo 81,33 100 75 

Favorável ao ambiente 81,33 90,6 75 

Com base nos DFCs obtidos nas Figura 4-3 e Figura 4-4, o consumo mínimo da 

fonte de zero emissão de CO2 foi de  1,33∙104 TJ, com o ponto de pinch relativo ao fator 

de emissão igual a 75 t CO2/TJ para ambos os cenários. O pinch é indicado pelo valor 

superior do fator de emissão de CO2 no último intervalo onde é utilizada a fonte zero de 

emissão de CO2. Em relação a emissão total de CO2, como esperado, o valor é menor para 

o cenário favorável ao ambiente (90,6∙106 t CO2). Essa diferença é explicada pela escolha 

de fontes para atender a demanda R3 durante a extrapolação da quantidade emitida de 

CO2 no último intervalo.  

Enquanto que no cenário de baixo custo (Figura 4-3) utilizou-se 50∙104 TJ de 

carvão, no cenário favorável ao ambiente (Figura 4-4) foi privilegiado o uso de 31,33∙104 

TJ de petróleo (fonte com fator de emissão menor) e apenas 18,67∙104 TJ de carvão, sendo 

dessa forma, o cenário menos poluente.  

O consumo mínimo da fonte de zero emissão de CO2 determinado por diferentes 

metodologias (Foo e Tan, 2007; Foo, Tan e Ng, 2008; Shenoy, 2010; Tan e Foo, 2007) 

foi o mesmo encontrado pelo DFC para o cenário favorável ao ambiente. A metodologia 

de dois estágios CTA/NNA (Shenoy, 2010) foi a única, além do DFC, que possibilitou a 

geração de mais um cenário. Entretanto, o cenário favorável ao ambiente possui uma 

distribuição diferente das fontes para as demandas R1 e R2.  

Tan e Foo (2007) afirmam que outros cenários podem ser gerados de acordo com 

a relação entre as curvas compostas e que técnicas de programação matemática são mais 

interessantes para identificar as variações de alocação das fontes e empregar restrições 

adicionais.  

O método de Análise em Cascata (Foo e Tan, 2007) não gera nenhum cenário e 

só informa a mínima quantidade da fonte de zero emissão de CO2 e a energia residual do 
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sistema, necessitando de outra metodologia para gerar a rede e determinar a emissão final 

de CO2. Enquanto que no DFC a geração de outros cenários é bem simples e intuitiva e 

algumas restrições podem ser facilmente implementadas no método (Ex.: proibição de 

alocação de fonte 𝑖 em uma demanda 𝑗).  

O cenário gerado pelo método gráfico se refere ao cenário favorável ao ambiente 

obtido pelo DFC. Para identificação da rede de emissão de CO2 pelo método gráfico (Tan 

e Foo, 2007), foi necessário construir gráficos separados para cada uma das demandas, 

de forma a alocar as diferentes fontes de energia para alcançar os limites de emissões 

individuais de CO2.  

Tan e Foo (2007) privilegiam a utilização de fontes com fatores de emissão em 

ordem crescente e quando o limite de emissão alcança o seu valor máximo, a fonte de 

zero emissão de CO2 é alocada para satisfazer a demanda energética.  

Do presente estudo, vale a pena destacar dois pontos: (1) a pequena diferença 

encontrada pelo método gráfico é justificada pela sua imprecisão, visto que esse é um 

método que depende da visualização das curvas compostas para determinar as metas, 

sendo dependente da resolução do gráfico, e (2) outros dois cenários podem ser obtidos 

para o cenário de baixo custo e o cenário favorável ao ambiente através da utilização da 

permutação entre a utilização das fontes para atendimento das demandas das Regiões I e 

II abaixo do pinch. Os novos diagramas representando essa mudança são apresentados 

nas Figura 4-5 e Figura 4-6. 
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Figura 4-5 - DFC final para o Cenário 1 - 2º Cenário favorável ao ambiente. 

 

Figura 4-6 - DFC final para o Cenário 1 - 2º Cenário de baixo custo. 

Entre os métodos apresentados, somente o CTA/NNA (Shenoy, 2010) e o DFC 

obtiveram quatro possíveis redes de alocação de energia. O método gráfico só conseguiu 

obter um dos possíveis cenários (Figura 4-4) com valores aproximados. A possibilidade 

de determinação das metas e da geração de diferentes redes de maneira rápida e prática, 

é uma importante característica e vantagem do Diagrama de Fontes em relação aos 

métodos descritos para o presente estudo de caso. Com o DFC, ambas as soluções são 

obtidas em uma única etapa.  

4.4.1.2. Cenário 2: Planejamento agregado com limites de emissão 

global 

Esse cenário representa a agregação de todas as demandas em uma única demanda 

representando o sistema. Um paralelo pode ser feito com o Brasil: ao invés de considerar 

as cinco regiões do Brasil de forma separada, o país é avaliado como um só. Ou seja, 

somente a emissão total de CO2 (global) interessa aos planejadores.  

Nesse caso, quando a emissão limite em uma dada demanda 𝑗 é violada, o valor 

de limite de emissão total pode ser compensado por outra demanda 𝑗 − 1, que apresenta 

emissões abaixo do seu limite correspondente. Esse é um exemplo trivial do Caso 1, que 

representa um caso mais complicado.  
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A Tabela 4-1 será reescrita considerando que todas as demandas foram agregadas 

em uma única demanda, conforme observado na Tabela 4-4. 

Tabela 4-4 - Dados para o Cenário 2 do primeiro estudo de caso. Fonte: Tan e Foo (2007). 

Fontes de 

Energia (𝑆𝑖) 

Fator de 

Emissão, 𝐹𝑖 (t 

CO2/TJ) 

Energia 

disponível, 𝑆𝑖 

(104 TJ) 

Demanda 

Energética 

(𝑅𝑗) 

Consumo 

Esperado, 

𝐷𝑗 (104 TJ) 

Limite de 

Emissão, 𝜀𝑗 

(106 t CO2) 

Carvão 105 60 

Região 

Agregada 
200 100 

Petróleo 75 80 

Gás natural 55 20 

Outros 0 >40 

Total  >200 Total 200 100 

A região agregada corresponde a um consumo esperado de 200x104 TJ e um limite 

de emissão de 100∙106 tCO2, que representa o total de todas as demandas. Calculando o 

fator de emissão para a região agregada (Equação 4-1) é obtido o valor de 50 tCO2/TJ. 

De posse desses dados e seguindo o algoritmo do DFC é possível gerar o diagrama 

representado na Figura 4-7. 

 

Figura 4-7 - DFC final para o Cenário 2. 

O DFC gerado apresenta um consumo de   , 2∙104 TJ da fonte de zero emissão 

de CO2 e uma emissão total de 9 ,29∙106 tCO2. Todavia, o objetivo é determinar a mínima 

quantidade da fonte de zero emissão de CO2 e, como a emissão total está abaixo do limite 

(100∙106 tCO2) e existe a disponibilidade de 3 , 2∙104TJ da fonte carvão, há a 

possibilidade de reduzir o consumo da fonte de zero emissão de CO2 ao aumentar o 

consumo da fonte carvão até atingir o valor limite de emissão. O cenário evoluído é 

apresentado na Figura 4-8. 
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Figura 4-8 - Evolução do DFC obtido para o Cenário 2 baseado no DFC da Figura 4-7. 

O cenário evoluído apresenta um consumo de  2,3 ∙104 TJ da fonte de zero 

emissão de CO2 e uma emissão total de 100∙106 tCO2. Esse cenário apresenta uma redução 

de 7 % do consumo da fonte de zero emissão de CO2. 

Valores próximos aos encontrados pelo DFC foram reportados por Tan e Foo 

(2007) utilizando o método gráfico. No cenário obtido pelo DFC há a utilização das fontes 

com menores valores de fator de emissão de CO2, deixando uma quantidade de 32,3 ∙104 

TJ da fonte carvão disponível. Por exemplo, se for necessário enviar mais energia para o 

sistema, essa fonte não pode ser empregada a não ser que seja permitido um aumento na 

emissão limite. A utilização da fonte de carvão disponível pode ser efetuada para diminuir 

o uso das fontes gás natural e petróleo, entretanto, será necessário utilizar uma maior 

quantidade da fonte de zero emissão de CO2 para compensar o aumento de emissão 

provocado pelo uso do carvão. 

4.4.1.3. Cenário 3: Determinação das metas de emissão 

considerando o uso de uma fonte de zero emissão de CO2 com valor 

fixo 

Esse cenário representa um problema onde se busca determinar o menor valor de 

emissão de CO2 quando se tem disponível uma quantidade específica de fonte de zero 

emissão de CO2 e se assemelha ao problema de descarte zero em problemas envolvendo 

minimização do consumo de água (Francisco et al., 2015).  

A quantidade de energia da fonte de zero emissão de CO2 que deve ser adicionada 

no sistema para determinar a emissão limite de CO2 é similar a água adicionada ao sistema 

para manter o descarte zero. Como o objetivo é determinar o valor de emissão global de 
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CO2 do sistema para um valor fixo da fonte de melhor qualidade, o sistema será 

representado pela região agregada do Caso 2. 

A quantidade fixa de energia da fonte de zero emissão de CO2 deve ser aplicada 

no sistema para garantir que seja determinado o menor valor de emissão de CO2. Para tal, 

deve ser garantido que toda a energia disponível dessa fonte seja utilizada no sistema para 

manter a restrição, logo a seguinte regra será acrescentada: 

(VI). Se o problema envolver a determinação da emissão global de CO2 para 

utilização de um valor determinado da fonte de zero emissão de CO2, a 

energia disponível dessa fonte deve ser completamente consumida no 

diagrama.  

O valor disponível da fonte de zero emissão de CO2 é de 91∙106 tCO2. Aplicando 

a regra (VI) e seguindo o algoritmo do DFC, obtêm-se o cenário representado na Figura 

4-9. 

 

Figura 4-9 - DFC final para o Cenário 3. 

Como o objetivo era determinar a menor emissão de CO2 para o sistema, a 

preferência foi pela utilização das fontes com os menores fatores de emissão de CO2. 

Todavia, esse exemplo pode ser simplesmente resolvido considerando que deve ser 

empregada toda a fonte de zero emissão de CO2 mais as fontes com os menores valores 

de emissão de CO2 até alcançar o consumo esperado da demanda.  

Dessa forma, o valor encontrado para a menor emissão de CO2 para o sistema é 

de  0, 5∙106 tCO2. Esse valor corresponde a uma redução de 19,55 % na emissão 

combinada das demandas do sistema.  

Verifica-se que o valor reportado por Tan e Foo (2007) ( 0,5∙106 tCO2) foi 
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próximo ao valor encontrado pelo DFC, com o erro associado a visualização da interseção 

das curvas compostas. 

4.4.2. Estudo de Caso 2 

Tendo sido demonstrado a aplicação do DFC para o caso da determinação da 

mínima quantidade da fonte com zero emissão de CO2 (ou neutra em carbono), será 

discutido o caso envolvendo a determinação da mínima quantidade de uma fonte com 

baixa emissão de CO2.  

O segundo estudo de caso utiliza os dados hipotéticos do Estudo de Caso 1 (Tan 

e Foo, 2007) e considera uma fonte de baixa emissão de CO2, representada pelo biodiesel. 

Este exemplo surge do caso que não é sempre possível utilizar uma fonte (recurso) com 

zero emissão de CO2, sendo necessário diferentes fontes (recursos). 

Esse sistema foi solucionado por diferentes metodologias (Foo e Tan, 2007; Foo, 

Tan e Ng, 2008; Shenoy, 2010), nas quais o objetivo é desenvolver um planejamento 

energético com restrição de emissão de carbono, onde são determinadas as quantidades 

mínimas das fontes de zero e baixa emissão de CO2. Os dados para o estudo de caso 

podem ser observados Tabela 4-5. 

Tabela 4-5 - Dados para o Estudo de Caso 2. Fonte: Foo, Tan e Ng (2008). 

Fontes de 

Energia (𝑆𝑖) 

Fator de 

Emissão, 𝐹𝑖 (t 

CO2/TJ) 

Energia 

disponível, 𝑆𝑖 

(104 TJ) 

Demanda 

Energética 

(𝑅𝑗) 

Consumo 

Esperado, 

𝐷𝑗 (104 TJ) 

Limite de 

Emissão, 𝜀𝑗 

(106 t CO2) 

Carvão 105 60 Região I 100 20 

Petróleo 75 80 Região II 40 20 

Gás natural 55 20 Região III 60 60 

Biocombustível 25 >10    

Outros 0 >40    

Total  >210 Total 200 100 

Embora o biocombustível possa ser visto como uma fonte com o potencial de ser 

neutra em emissão de CO2, na perspectiva da análise do ciclo de vida, a sua produção, 

transporte e processamento podem gerar pequenas quantidades de CO2, ou de outros 

gases de efeito estufa, que podem ser expressos em termos de CO2 equivalentes 

(Varbanov e Friedler, 2008).  

A regra heurística (I) demanda a determinação inicial da ordem de escolha das 

fontes segundo o custo. Considerando que as fontes com menores fatores de emissão de 
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CO2, são as que possuem os maiores custos, a prioridade do uso das fontes será: carvão, 

petróleo, gás natural, biocombustível e “Outras” (fonte de zero emissão de CO2).  

Além disso, será considerada a regra heurística (V) de utilização da fonte de zero 

emissão de CO2 somente quando não houver outras fontes disponíveis, já que o objetivo 

é determinar as quantidades mínimas necessárias das fontes de zero e baixa emissão de 

CO2 para satisfazer as demandas, respeitando suas respectivas emissões limites.  

Nesse sentido, será obtido um cenário de baixo custo e consumo mínimo da fonte 

de zero emissão de CO2, conforme observado na Figura 4-10. 

 

Figura 4-10 - DFC final para o Estudo de Caso 2 - Cenário de baixo custo. 

Além do cenário de baixo custo, é possível gerar o cenário favorável ao ambiente 

utilizando o mesmo procedimento algorítmico. Todavia, a diferença recai na escolha das 

fontes, que deve seguir a regra heurística (II).  

Nesse estudo de caso, para manter a utilização mínima da fonte de zero emissão 

de CO2, a única alteração admissível está na priorização do uso da fonte petróleo em 

detrimento da fonte carvão para a demanda R3.  

Ao fazer uso da mistura dessas fontes, é necessário avaliar se a quantidade de CO2 

emitida estará de acordo com a emissão limite para a demanda R3. Ao efetuar-se essa 

modificação é possível obter o diagrama representado na Figura 4-11. 
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Figura 4-11 - DFC final para o Estudo de Caso 2 - Cenário favorável ao ambiente. 

O Estudo de Caso 2 foi resolvido empregando diferentes técnicas descritas na 

literatura (Foo e Tan, 2007; Foo, Tan e Ng, 2008; Shenoy, 2010). Uma comparação entre 

os resultados obtidos pelo DFC e as diferentes metodologias pode ser observada na Tabela 

4-6. 

Tabela 4-6 - Comparação dos resultados para o Estudo de Caso 2. 

Metodologia 

Fonte de Zero 

Emissão de 

CO2 (10⁴  TJ) 

Fonte 

Biocomb. 

(10⁴  TJ) 

Emissão Total 

(10⁶  t CO₂ ) 

Pontos de 

Pinch 

(tCO2/TJ) 

Análise em Cascata em três 

estágios (Foo, Tan e Ng, 

2008) 

20 92 - 25 e 75 

CTA/NNA 

(Shenoy, 

2010) 

Baixo custo 20 92 100 25 e 75 

Favorável ao 

ambiente 
20 92 85 25 e 75 

DFC 

Baixo custo 20 92 100 25 e 75 

Favorável ao 

ambiente 
20 92 85 25 e 75 

Com base nos DFCs obtidos nas Figura 4-10 e Figura 4-11, os consumos mínimos 

das fontes de zero e de baixa emissão de CO2 (biocombustível) foram, respectivamente, 

20∙104 TJ e 92∙104 TJ. Os pontos de pinch relativos ao fator de emissão foram iguais a 25 

e 75 t CO2/TJ em ambos os cenários para as fontes de zero e baixa emissão de CO2, 

respectivamente.  
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Em relação a emissão total de CO2, como esperado, o valor é menor para o cenário 

favorável ao ambiente ( 5∙106 t CO2). Essa diferença é explicada pela escolha de fontes 

para atender a demanda R3 durante a extrapolação da quantidade emitida de CO2 no 

último intervalo. 

No cenário de baixo custo (Figura 4-10) utilizou-se 50∙104 TJ de carvão, enquanto 

que no cenário favorável ao ambiente (Figura 4-11) foi privilegiado o uso da fonte 

petróleo, fonte com fator de emissão menor. Isso só foi possível porque houve a utilização 

da fonte biocombustível na demanda R2, que gerou uma menor utilização da fonte 

petróleo, que ficou disponível em maior quantidade para atendimento da demanda R3.  

Ao privilegiar o uso de biocombustível para minimizar o uso das fontes petróleo 

e carvão, foi alcançada uma redução de 11,6 % da emissão total de CO2 em relação ao 

valor emitido pelo Estudo de Caso 1 e de 15 % em relação ao cenário de baixo custo. 

O consumo mínimo das fontes de zero e baixa emissão de CO2 determinado pelo 

método algébrico Análise em Cascata (Foo e Tan, 2007; Foo, Tan e Ng, 2008) e pelo 

método CTA/NNA de dois estágios (Shenoy, 2010) foi o mesmo encontrado pelo DFC. 

Todavia, utilizando-se o método de Análise em Cascata, não é possível determinar a 

emissão de CO2 e sim, apenas o excesso de energia gerado no sistema, pois esse método 

só obtêm as metas e não gera a rede, o que impossibilita a determinação das alocações 

das fontes.  

É importante destacar que o método algébrico empregado por Foo e Tan (2007) e 

Foo, Tan e Ng (2008) necessita da realização de três estágios para sua resolução, a saber: 

(1) determinação da mínima quantidade da fonte de baixa emissão de CO2; (2) 

determinação da mínima quantidade da fonte de zero emissão de CO2, e; (3) Ajuste da 

fonte de baixa emissão de CO2. Diferentemente, o método CTA/NNA (Shenoy, 2010) 

possibilitou a geração das duas redes obtidas pelo DFC, sendo o primeiro trabalho a 

reportar redes para este caso da literatura.  

Note que no DFC não há a necessidade de determinar de antemão as quantidades 

de cada uma das fontes, pois elas são determinadas de maneira clara no final do DFC, 

necessitando de apenas um estágio. Além disso, o DFC permite visualizar (e gerar) de 

maneira fácil a rede de emissão de CO2. Tal fato não é possível ao utilizar os métodos de 

Análise em Cascata e CTA, que precisam de outros métodos para sintetizar a rede com 

as metas estabelecidas. 
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4.4.3. Estudo de Caso 3 

O terceiro estudo de caso trata da determinação de um planejamento energético 

com restrição do uso da terra. Tal problema foi discutido na primeira vez por Foo, Tan e 

Ng (2008), que o avaliaram utilizando o método algébrico de Análise em Cascata.  

Nesse caso, empregou-se o conceito de pegada de bioenergia (bioenergy 

footprint), que é um índice de qualidade similar ao fator de emissão de CO2. Seu objetivo 

é maximizar a autossuficiência em bioenergia quando há uma restrição do uso da terra 

para aumento da produção de biocombustíveis, visando minimizar a quantidade de fonte 

externa que deve ser adquirida a fim de complementar a demanda de biocombustíveis do 

sistema. De maneira geral, busca-se determinar a quantidade de etanol a ser produzido 

e/ou importado por cada região.  

Os dados do Estudo de Caso 3 são observados na Tabela 4-7. 

Tabela 4-7 - Dados para o Estudo de Caso 3. Fonte: Foo, Tan e Ng (2008). 

Fonte de 

Energia 

Produção 

de Etanol, 

Vi (·10⁶  L) 

Fator de Pegada de 

Bioenergia, Pbio,i 

(·10⁶  ha/L) 

Demandas 

de Energia 

Demanda 

de Etanol, 

Vj (·10⁶  

L) 

Disponibilidade 

de Terra, Lj 

(·10⁶  ha) 

Cana-de-

açúcar 
V1 238 Região I 422 0,075 

Milho V2 1429 Região II 105 0,0225 

Fonte 

Externa 
Vext 0 Região III 117,6 0,0607 

      Total 644,6 100 

De posse dos dados para o Estudo de Caso 3, notamos que não há o fator de pegada 

de bioenergia para as demandas. O cálculo é feito de maneira similar ao problema 

envolvendo emissão de CO2. O cálculo é feito através da Equação 4-5. 

𝑃𝑏𝑖𝑜,𝑗 =
𝑉𝑗

𝐿𝑗
 Equação 4-5 

em que: 

𝑃𝑏𝑖𝑜,𝑗 → Pegada bioenergética da demanda 𝑗 (·10⁶  ha/L). 

𝑉𝑗 → Demanda de etanol da demanda 𝑗 (·10⁶  L). 

𝐿𝑗  → Disponibilidade de terra da demanda 𝑗 (·10⁶  ha). 
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Os valores calculados para os fatores de pegadas de bioenergia para as demandas 

são reportados na Tabela 4-8. 

Tabela 4-8 - Valores das Pegadas de Bioenergia para as demandas. 

Demandas de 

Energia 

Fator de Pegada de 

Bioenergia, Pbio,j 

(·10⁶  ha/L) 

Região I 177,73 

Região II 214,29 

Região III 516,16 

Os dados representam três regiões distintas da Filipinas, cada uma com uma 

demanda específica de biocombustível e, ao mesmo tempo, uma quantidade de terra que 

pode ser utilizada para a produção de biocombustíveis. O biocombustível em questão é o 

etanol. As demandas de etanol de cada região são expressas em milhões de litros de etanol 

equivalente, que representa o volume de etanol que pode ser gerado por quilograma de 

uma dada matéria-prima. Neste problema, são considerados dois tipos de matérias-

primas: milho e cana-de-açúcar.  

Segundo Foo, Tan e Ng (2008), ao expressar a quantidade das culturas em etanol 

equivalente permite-se que as quantidades sejam comparadas diretamente com as 

demandas regionais de energia. O objetivo é determinar qual cultura deve ser utilizada 

em cada região para alcançar a autossuficiência em energia sem a necessidade de 

importação ou exportação de biocombustíveis entre as regiões.  

Para isso, os autores avaliaram três diferentes cenários: (1) determinação do 

volume mínimo de etanol externo que deve ser comprado, assumindo que a cana-de-

açúcar é a única opção de matéria-prima; (2) apresentação de uma situação em que as 

metas são definidas a partir da melhoria do rendimento da produção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar, e; (3) determinação da quantidade de etanol produzido utilizando-se 

cana-de-açúcar e milho como matérias-primas. 

4.4.3.1. Cenário 1: Volume mínimo de etanol considerando 

somente cana-de-açúcar como matéria-prima. 

Nesse cenário é considerado somente a utilização de cana-de-açúcar para a 

produção de etanol para as três regiões. Observando os dados da Tabela 4-7, pode-se 

determinar o rendimento do volume de etanol produzido por hectare cultivado 

anualmente através do valor inverso do fator de pegada de bioenergia para a cana-de-
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açúcar (23 ∙106 ha/L), resultando em 4200 L de etanol produzido anualmente por hectare 

de cana-de-açúcar. Aplicando o DFC, obtêm-se o diagrama representado na Figura 4-12. 

 

Figura 4-12 - DFC final para o Estudo de Caso 3: Cenário 1. 

O DFC é calculado inicialmente utilizando-se a fonte externa nos intervalos 

iniciais até o intervalo onde há a disponibilidade de etanol de cana-de-açúcar, sendo o 

mesmo empregado nos intervalos subsequentes.  

Dessa forma, o consumo de etanol de fonte externa foi de 11 ,3 ∙106 L e de 

52 ,22∙106 L de etanol produzido por cana-de-açúcar, para abastecer a demanda das três 

regiões. O ponto de pinch se encontra no valor de fator de pegada de energia igual a 

23 ∙106 ha/L.  

Ao analisar-se o ponto de pinch e a distribuição das demandas nos intervalos, 

pode-se afirmar que o a região R3 é autossuficiente na produção de etanol; enquanto que, 

as regiões R1 e R2 necessitam de fontes externas para complementar sua produção. Os 

resultados encontrados foram os mesmos reportados por Foo, Tan e Ng (2008) utilizando-

se o método de Análise em Cascata. 

4.4.3.2. Cenário 2: Volume mínimo de etanol externo considerando 

melhoria no rendimento de etanol produzido por cana-de-açúcar. 

A produtividade do etanol de cana-de-açúcar aumentou de 4200 L para 5200 L de 

etanol produzido por hectare anualmente. Nesse caso, o fator de pegada de bioenergia 
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será de 192,3∙106 ha/L, que representa o inverso do rendimento da produção. Aplicando 

o DFC considerando essa alteração, obtêm-se o diagrama da Figura 4-13. 

 

Figura 4-13 - DFC final para o Estudo de Caso 3: Cenário 2. 

O DFC indicou a necessidade de 32,0 ∙106 L da fonte externa de etanol e 

612,56∙106 L de etanol produzido por cana-de-açúcar. O ponto de pinch localiza-se no 

valor de 192,3∙106 ha/L para o fator de pegada de bioenergia.  

Analisando os resultados, pode-se inferir que as regiões R2 e R3 são 

autossuficientes na produção de etanol para suprir as respectivas demandas considerando 

o novo rendimento e, a região R1 necessita de importação de etanol para complementar 

a sua demanda.  

Ao avaliar a necessidade da fonte externa de etanol entre o caso 1 e o caso 2, o 

segundo apresenta uma redução de 72,70 % em relação ao caso 1. Os resultados 

encontrados foram similares aos reportados por Foo, Tan e Ng (2008) utilizando o método 

de Análise em Cascata. Todavia, Foo, Tan e Ng (2008) encontram dois pontos de pinch 

para esse caso (192,3 e 21 ,3∙106 ha/L), diferentemente do DFC, que encontrou somente 

um (192,3∙106 ha/L). 
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4.4.3.3. Cenário 3: Volume mínimo de etanol externo considerando 

etanol produzido por cana-de-açúcar e milho. 

Nesse cenário a produtividade do etanol gerado pela cana-de-açúcar se refere ao 

valor original (23 ∙106 ha/L). Ao aplicar o DFC e considerar as duas fontes de etanol, 

obtêm-se o diagrama da Figura 4-14. 

 

Figura 4-14 - DFC final para o Estudo de Caso 3: Cenário 3. 

O DFC indicou a necessidade de 11 ,3 ∙106 L da fonte externa de etanol, 

 99, 5∙106 L de etanol produzido por cana-de-açúcar e 2 ,  ∙106 L de etanol produzido 

por milho. O DFC foi resolvido da maneira padrão, sendo que para a região R3, no último 

intervalo, foi calculado a necessidade de etanol utilizando cana-de-açúcar e, o restante da 

demanda, foi complementada com etanol de milho.  

O ponto de pinch localiza-se no valor de 238∙106 ha/L para o fator de pegada de 

bioenergia da fonte externa. Analisando os resultados, pode-se inferir que as regiões R1 

e R2 necessitam da importação de fonte externa de etanol para complementar sua 

produção a fim de alcançar as respectivas demandas. Todavia, a região R3 não necessita 

importar fonte externa de etanol, sendo autossuficiente na produção de etanol 

empregando cana-de-açúcar e milho.  
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Para a região R3, pode haver uma diversificação da produção, que pode gerar 

benefícios no futuro por não ser dependente de somente uma cultura para produção de 

etanol. A região R3 possui também a maior disponibilidade de terra para cultivo e pode 

aumentar a produção de etanol de milho para suprir uma possível queda da produção de 

etanol de cana-de-açúcar.  

Os resultados encontrados foram similares aos reportados por Foo, Tan e Ng 

(2008) utilizando o método de Análise em Cascata. Todavia, Foo, Tan e Ng (2008) 

encontram dois pontos de pinch para esse caso (23  e 1 29∙106 ha/L), diferentemente do 

DFC, que encontrou somente um (23 ∙106 ha/L). 

Uma comparação entre as metodologias DFC e Análise em Cascata para os três 

casos, demonstra que apesar do método de Análise em Cascata determinar as quantidades 

empregadas de cada fonte, ele não possibilita visualizar a distribuição das mesmas em 

cada uma das demandas. Outro fato é a necessidade de gerar diversas cascatas para 

encontrar o resultado final, ao passo que, no DFC, só necessita de um passo e a 

distribuição das fontes se encontra no final do método. Como desvantagem do DFC pode-

se citar a não identificação dos dois pontos de pinch. 

4.4.4. Estudo de Caso 4 

O quarto estudo de caso trata de uma análise da pegada hídrica na produção de 

biocombustíveis. Com o uso do DFC é possível identificar condições limitantes da pegada 

hídrica para auxiliar no planejamento do cultivo em larga escala de culturas para produção 

de biocombustíveis.  

Os dados utilizados têm como base o cenário descrito por Tan et al. (2009), que 

contêm informações sobre a demanda de etanol, a disponibilidade de água nas regiões e 

a pegada hídrica envolvendo a produção do biocombustível. Os dados do Estudo de Caso 

4 são reportados na Tabela 4-9. 
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Tabela 4-9 - Dados para o Estudo de Caso 4. Fonte: Tan et al. (2009). 

Fonte de 

Energia 

Produção 

de Etanol, 

Vi (·10⁶  

L) 

Fator de Pegada 

Hídrica, Phidro,i 

(t/L) 

Demandas 

de Energia 

Demanda 

de Etanol, 

Vj (·10⁶  

L) 

Disponibilidade 

de Água, Wj 

(·10⁶  t) 

Cana-de-

açúcar 
V1 2,43 Região I 422 750 

Milho V2 3,29 Região II 105 225 

   Região III 117,6 607 

   Total 644,6 1582 

Os dados para as matérias-primas foram modificados a partir de Foo, Tan e NG 

(2008) levando-se em consideração as pegadas hídricas da produção agrícola das 

matérias-primas, sua conversão em etanol e a disponibilidade de água nessas regiões com 

base nas estatísticas pluviométricas anuais. Os dados das fontes são propriedades 

inerentes às culturas e são derivados de valores médios da literatura (Tan et al., 2009). 

De posse dos dados para o Estudo de Caso 4, observa-se que não há o fator de 

pegada hídrica para as demandas e que o cálculo é feito de maneira similar ao problema 

envolvendo a pegada bioenergética (Equação 4-5). Esse cálculo é feito através da 

Equação 4-6. 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑗 =
𝑉𝑗

𝑊𝑗
 Equação 4-6 

Em que: 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑗 → Pegada hídrica da demanda 𝑗 (t/L). 

𝑉𝑗 → Demanda de etanol da demanda 𝑗 (·10⁶  L). 

𝑊𝑗  → Disponibilidade de água da demanda 𝑗 (·10⁶  t). 

Os valores calculados para os fatores de pegadas de bioenergia para as demandas 

foram reportados na Tabela 4-10. 
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Tabela 4-10 - Valores das pegadas hídricas para as demandas. 

Demandas de Energia 

Fator de Pegada 

Hídrica, Phidro,j 

(t/L) 

Região I 1,78 

Região II 2,14 

Região III 5,16 

Como comentado anteriormente, os dados representam três regiões distintas da 

Filipinas, cada uma com uma demanda específica de biocombustível e sua respectiva 

disponibilidade de água. Entretanto, nesse caso, a produção do biocombustível é 

restringida pela disponibilidade local de água, que é função dos níveis de precipitação e 

da água contida na terra.  

No Estudo de Caso 3, a produção de biocombustível era limitada para 

disponibilidade de terra. Esses estudos de caso servem para mostrar dois casos limites da 

produção de biocombustíveis, disponibilidade de terra e disponibilidade de água.  

Nesse problema, são considerados dois tipos de matérias-primas: milho e cana-

de-açúcar. O objetivo é determinar qual cultura deve ser utilizada em cada região para 

alcançar a autossuficiência em energia sem a necessidade de importação ou exportação 

de biocombustíveis entre as regiões, considerando-se que a produção de etanol por cana-

de-açúcar esteja limitada a 300 milhões de litros.  

Esse foi um dos objetivos avaliados por Tan et al. (2009) ao utilizar o método 

gráfico denominado Diagrama Pinch de Pegada Hídrica (Water Footprint Pinch 

Diagram). Note que outros cenários podem ser gerados, como: (1) considerando somente 

uma das culturas, (2) considerando limitação de etanol produzido pelo milho, (3) 

considerando que determinada cultura só pode ser empregada em dada região, (4) 

considerando períodos de estiagem, (5) considerando aumento das chuvas, etc.  

Aplicando o DFC, obtêm-se os diagramas representados nas Figura 4-15 e Figura 

4-16. 
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Figura 4-15 - DFC final para o Estudo de Caso 4 - Cenário 1. 

 

Figura 4-16 - DFC final para o Estudo de Caso 4 – Cenário 2. 

O DFC é calculado inicialmente utilizando-se a fonte externa nos intervalos 

iniciais até o intervalo onde há a disponibilidade de etanol de cana-de-açúcar, sendo o 
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mesmo empregado para a Região 1 (cenário 1) ou Região 2 (cenário 2). Dessa forma, o 

consumo de etanol de fonte externa foi de 151,9 ∙106 L. Em relação ao etanol de milho, 

foram produzidos 195,02∙106 L e 192,63∙106 L, para os cenários 1 e 2, respectivamente. 

O ponto de pinch se encontra no valor de fator de pegada de hídrica igual a 3,29∙106 t/L.  

A diferença encontrada para os valores de etanol produzido pelo milho 

corresponde em como foi distribuído o plantio de cada cultura em cada região, o que 

impactou diretamente na produção, uma vez que, cada cultura possui um rendimento 

diferente para produzir etanol.  

O valor encontrado para fonte externa corresponde ao quanto deve ser importado 

de etanol para suprir a demanda do sistema. Essa importação é necessária para as regiões 

1 e 2, em proporções diferentes, dependendo do cenário adotado. A região 3 é 

autossuficiente na produção de etanol de milho. Observa-se que a região 3 é superavitária 

em etanol. Isso quer dizer, que a região 3 pode produzir etanol para exportar para as 

regiões 1 e 2. Para determinar a quantidade de etanol que a região 3 ainda pode produzir 

é utilizada a Equação 4-7. 

𝐸𝑅3
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜(106𝐿) =  𝑉𝑚𝑖𝑙ℎ𝑜,𝑅3

𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 (
𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑅3

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑉𝑚𝑖𝑙ℎ𝑜
− 1) Equação 4-7 

Em que: 

𝐸𝑅3
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 → Etanol produzido em excesso na região 3 em 10 ⁶  L; 

𝑉𝑚𝑖𝑙ℎ𝑜,𝑅3
𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙  → Volume de etanol de milho utilizado na região 3 em 10 ⁶  L; 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑅3 → Pegada hídrica da região 3 em t/L; 

𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜,𝑚𝑖𝑙ℎ𝑜 → Pegada hídrica do etanol produzido pelo milho em t/L. 

A relação entre as pegadas hídricas da demanda i pela fonte j, fornece um 

indicativo se somente for utilizada a fonte j na demanda i, se ela será capaz de suprir a 

sua demanda. 

Aplicando a Equação 4-7, foi obtida uma capacidade de produção extra de 

66,  ∙106 L de etanol de milho. Observa-se que mesmo que essa quantidade extra fosse 

utilizada nas regiões 1 e 2, seria necessário importar   , 2∙106 L de etanol para o país.  

Tan et al. (2009) e Tan e Foo (2013), utilizando metodologia gráfica, encontraram 

valores diferentes aos reportados pelo DFC. Tan e Foo (2013) também empregaram o 
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método NNA para sintetizar uma rede com bases nos resultados encontrados com o 

método gráfico. Entretanto, a rede obtida foi diferente das redes obtidas pelo DFC. 

Considerando-se somente o método gráfico, sem utilizar-se de um método para 

síntese da rede, só foi possível determinar que, para as regiões 1 e 2, seria necessário 

utilizar o etanol importado e que a região 3 era superavitária na produção de etanol.  

O DFC, que além de encontrar as metas, também produziu dois possíveis cenários 

para alocação da importação e determinação de quais culturas deveriam ser empregadas 

em cada região. Na Tabela 4-11, é possível observar os valores reportados por Tan et al. 

(2009), Tan e Foo (2013) e pelo DFC. 

Tabela 4-11 - Comparação dos resultados para o Estudo de Caso 4 (valores em 106 L). 

 DFC 
Tan et al. 

(2009) 

Tan e Foo 

(2013) 

 Cenário 1 Cenário 2 - - 

Importação de Etanol 151,97 151,97 150 148,2 

Etanol de milho produzido 195,02 192,63 194,6 196,4 

Excesso de etanol de milho 

na região 3 
66,84 66,84 66 53,6 

Como observado, os resultados encontrados por Tan e Foo (2013) para o excesso 

de etanol gerado na região 3 foram bem discrepantes. Uma possível explicação seria a 

utilização do arredondamento dos dados utilizados para a construção do gráfico, em 

conjunto com a visualização do ponto de pinch, que podem ter contribuído para essa 

diferença de quase 20% em relação ao resultado apresentado pelo DFC.  

Em relação ao ponto de pinch, Tan et al. (2009) informaram que ele se encontra 

localizado entre as regiões 2 e 3, não relatando o valor exato. Tan e Foo (2013) o 

localizaram o ponto de pinch na coordenada 9 0∙106 t de H2O e 52 ∙106 L de etanol, 

ambos em valores acumulados. 

Nesse exemplo, a transferência através do ponto de pinch não é proibida, como 

ocorre nos casos de transferência de calor e de massa. E nessa lógica, um excesso de 

etanol gerado acima do pinch pode ser enviado para uma região localizada abaixo do 

pinch. 

Todavia, isso só é valido se não for considerado um limite para a pegada hídrica 

de determinada região, pois assim irá considerar as fontes internas e externas, dessa 

forma, exportar etanol de uma região acima do pinch para uma região com déficit abaixo 
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do pinch será proibido, já que o limite da pegada hídrica será violado. A razão é que a 

quantidade de água virtual contida no etanol importado será contabilizado, aumentando a 

pegada hídrica global na região importadora, desse modo a solução é utilizar etanol com 

menor conteúdo de água virtual (Tan et al., 2009). 

Ao avaliar-se os resultados com base no comentário anterior, as regiões 1 e 2 são 

consumidoras virtuais de água contida no etanol importado, fazendo com que as pegadas 

hídricas dessas regiões tenham um componente externo e interno. Então, as pegadas 

hídricas dessas regiões excedem o seu valor interno limite. 

4.4.5. Estudo de Caso 5 

Os estudos de casos apresentados até o momento descrevem a utilização do DFC 

para situações envolvendo planejamento energético futuro, cujo objetivo é adequar os 

países aos limites de emissão determinados por diferentes acordos, onde busca-se 

determinar a quantidade mínima necessária da fonte de zero emissão. Para demonstrar a 

flexibilidade do DFC, será apresentada a sua aplicação em um planejamento energético 

segregado. 

No planejamento energético segregado, as demandas das regiões são divididas em 

subsetores que, além de compartilharem um conjunto de fontes energéticas, cada um 

possui, em geral, fontes específicas que são utilizadas para abastecer apenas o respectivo 

subsetor.  

As metas de energia para diferentes subsetores são estabelecidas sequencialmente 

ao longo do horizonte de planejamento, ou seja, um subsetor só terá sua rede sintetizada 

quando o outro for finalizado. Essa ideia é similar aos problemas envolvendo 

minimização de água e energia, onde inicialmente é sintetizada a rede de água e após sua 

finalização acontece a síntese rede de trocadores de calor. 

O quinto estudo de caso consiste de um caso hipotético para ilustrar a aplicação 

do conceito de planejamento segregado pelo DFC. Esse caso já foi reportado na literatura 

e solucionado por diferentes metodologias (Bandyopadhyay et al., 2009; Lee et al., 2009; 

Shenoy, 2010).  

Nesse estudo de casos, cada uma das três regiões foi dividida em dois setores, 

industrial e transporte. Os dados das três fontes de combustíveis fósseis (gás natural, 

diesel e carvão) e das seis demandas são observados na Tabela 4-12. Essas fontes são 
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compartilhadas por ambos os setores. Entretanto, existem mais três fontes que só podem 

ser utilizadas em determinados setores, a saber: fonte biodiesel somente pode ser aplicado 

no setor de transporte e fontes elétricas provenientes de hidrelétricas e biogás só podem 

ser utilizadas pelo setor industrial. As quantidades e características das fontes específicas 

podem ser visualizadas na Tabela 4-13. 

Tabela 4-12 - Dados para o estudo de caso. Fonte: Lee et al. (2009). 

Fontes de 

Energia 

Fator de 

emissão (t 

CO₂ /TJ) 

Energia 

disponível 

(x 10⁴  TJ) 

Carga de 

emissão limite 

(x10⁶  t CO₂ ) 

Demanda 

de Energia 

Fator de 

emissão 

(tCO₂ /TJ) 

Consumo 

esperado 

(x 10⁴  

TJ) 

Carga de 

emissão limite 

(x10⁶  t CO₂ ) 

Setor de transporte             

S1 - Gás 

natural 
55 80 44 

D1 - 

Região 1 
30 40 12 

S2 - Diesel 
75 100 75 

D2 - 

Região 2 
40 72 28,8 

S3 - 

Carvão 
105 500 525 

D3 - 

Região 3 
50 72 36 

Total   680 644     184 76,8 

                

Setor 

industrial 
              

S1 - Gás 

natural 
55 0   

D3 - 

Região 1 
30 160 48 

S2 - Diesel 
75 73,273   

D4 - 

Região 2 
40 48 19,2 

S3 - 

Carvão 
105 500   

D5 - 

Região 3 
50 8 4 

Total   573,273       216 71,2 

Tabela 4-13 - Fontes específicas para o Estudo de Caso envolvendo o planejamento segregado. Fonte: 

Lee et al. (2009). 

Fontes de Energia 
Fator de emissão (t 

CO₂ /TJ) 

Energia disponível 

(x 10⁴  TJ) 

S4 - Hidroeletricidade 0 60 

S5 - Bioeletricidade 0 100 

S6 - Biodiesel 16,5 90 

A restrição do problema está na viabilidade das fontes de zero emissão, energia 

hidrelétrica, biogás e carvão, que só poderão ser utilizadas no setor industrial, e pela fonte 

de baixa emissão, biodiesel, que só poderá ser utilizada pelo setor de transporte. No 

planejamento energético segregado, deve ser realizado o DFC inicialmente para um dos 

setores e, as fontes que ainda estiverem disponíveis serão utilizadas nos setores restantes, 

bem como as fontes especificas que só podem ser empregadas em dado setor. O objetivo 
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é minimizar o uso total dos recursos com zero e baixa emissão de CO2 para esses dois 

setores satisfazendo todas as restrições de emissão de cada região. 

Inicialmente é necessário determinar o custo de cada uma das fontes para poder 

realizar a alocação das referidas fontes (regra heurística I). Nenhum dos trabalhos 

envolvendo esse estudo de caso (Bandyopadhyay et al., 2009; Lee et al., 2009; Shenoy, 

2010) continha informações referentes aos custos, sendo adotado o critério (Lee et al., 

2009) de que fontes com maior fator de emissão são as que possuem menor custo. Logo, 

a ordem de escolha para geração do cenário favorável ao ambiente é para o setor de 

transporte é biodiesel, gás natural e diesel, e para o setor industrial é hidroeletricidade ou 

bioeletricidade, gás natural, diesel e carvão. 

Para determinar a meta de emissão da fonte com zero fator de emissão (ou de 

baixo fator de emissão) e gerar as respectivas redes de emissão de carbono, há duas 

opções para solucionar esse problema: 1º) iniciar a alocação de energia para alcançar as 

demandas do setor industrial e, de posse das fontes restantes fazer a alocação de energia 

no setor de transporte, ou; 2º) realizar a alocação inversa, ou seja, inicia-se pelo 

atendimento das demandas do setor de transporte e depois do setor industrial. 

Bandyopadhyay et al. (2009), afirmam, de acordo com o princípio de decomposição 

desenvolvidos por eles, o setor de transporte deve ser analisado primeiro porque utiliza 

recurso de menor qualidade, isto é, como maior fator de emissão. Todavia, as duas opções 

serão avaliadas para observar as respectivas diferenças e avaliar a afirmativa de 

Bandyopadhyay et al. (2009). 

4.4.5.1. 1º Opção – Atendimento da demanda do setor de 

transporte antes do setor industrial 

Aplicando o algoritmo do DFC, foi possível obter os diagramas para os setores de 

transporte e industrial, representados pelas Figura 4-17 e Figura 4-18, respectivamente. 
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Figura 4-17 - DFC final para o setor de transporte para a primeira opção. 

 

Figura 4-18 - DFC final para o setor industrial para a primeira opção. 

As redes para o setor de transporte e para o setor industrial baseados nos diagramas 

das Figura 4-17 e Figura 4-18 podem ser observadas na Figura 4-19. 
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(b) 

Figura 4-19 - Rede de emissão de carbono para os setores de transporte (a) e industrial (b). 

Baseado nos DFC obtidos na pelas Figura 4-17 e Figura 4-18, houve um consumo 

de biodiesel de 77,26·10⁴  TJ com o ponto de pinch para a fonte biodiesel com valor do 

fator de emissão igual a 75 t CO2/TJ para o setor de transporte. Para o setor industrial o 

ponto de pinch para a fonte de zero fator de emissão com valor do fator de emissão igual 

a 105 t CO2 com um consumo da fonte de zero emissão de 127,26·10⁴  TJ. Após a 

obtenção dos cenários ainda houve um excedente de 484,52·10⁴  TJ da fonte S3, 

32,74·10⁴  TJ da fonte S5 e 12,73·10⁴  TJ da fonte S6. Todos os limites de emissão foram 

atendidos para os respectivos setores de cada região. A Figura 4-20 apresenta outro 

cenário que pode ser gerado para o setor industrial considerando um esquema de alocação 

diferente entre as fontes S4 e S5. 
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Figura 4-20 - Segundo cenário do setor industrial para a primeira opção, considerando alocação 

diferente das fontes S4 e S5. 

As redes obtidas para a primeira opção foram desenvolvidas considerando o 

cenário favorável ao ambiente. Todavia, percebe-se que este também é o cenário de menor 

custo, pois não é possível outra seleção de fontes na resolução do DFC para atender o 

limite de emissão de cada subsetor na respectiva região. O cenário de baixo custo somente 

seria obtido considerando a opção entre as fontes S4 e S5 em relação ao custo de cada 

uma delas, já que todas as demandas estão no seu limite máximo de emissão. 

Os mesmos resultados reportados pelo DFC foram encontrados por Lee et al. 

(2009) a partir de uma técnica automatizada baseada em programação linear, 

Bandyopadhyay et al. (2009) que empregaram um algoritmo de decomposição que pode 

ser empregado em conjunto com um método gráfico ou algébrico e Shenoy (2010) 

utilizando uma metodologia algébrica de dois estágios.  

Em relação as metodologias utilizadas, o DFC apresenta vantagens na facilidade 

de cálculo para obtenção do resultado, quanto na obtenção da rede de emissão de carbono 

que ocorre praticamente de maneira simultânea, ao ser elaborada visualizando o diagrama 

gerado. Todavia, o método de CTA/NNA (Shenoy, 2010) apresenta vantagem na etapa 

de síntese das redes de emissão de carbono, já que ao sintetizar a rede ele considera o 

S5 S6 S1 S2 S3

S4 16,5 30 40 50 55 75 105

0

40 64,00 72,73 96,00

D1 (1600) (1600) (800) (3200) (4800)

160 40,00

24,00

8,73

13,45

9,82

64,00

9,60 13,09 22,40

D2 (480) (240) (960) (1440)

48 9,60

3,49

9,31

9,26

4,67

11,67

0,73 2,67

D3 (40) (160) (240)

8 0,73

1,94

1,52

3,81

Fator de emissão ( t CO₂/TJ)

D
e
m

a
n
d
a
 E

n
e
rg

é
ti
c
a
 d

o
 S

e
to

r 
In

d
u
s
tr

ia
l 
( 

· 
1
0
⁴ 

T
J
)



 

299 

atendimento de cada uma das demandas separadamente, possibilitando a geração de um 

número maior de redes, ao contrário do DFC que considera o atendimento de todas as 

demandas que estão contidas em um dado intervalo.  

Entretanto, a geração de mais redes pode ser realizada com o DFC ao considerar 

ordens diferentes de alocação das fontes nas demandas, por exemplo, atender as 

demandas na ordem D3, D2 e D1. Outra forma para geração de diferentes redes seria 

alocar as fontes em cada uma das demandas, analisando o ponto de pinch. Por exemplo, 

o cenário base do DFC para o setor de transporte identificou a utilização de 77,26·10⁴  

TJ de biodiesel, 80·10⁴  TJ de gás natural e 26,74·10⁴  TJ de diesel e pinch igual a 75 t 

CO2/TJ. Avalia-se as fontes que são utilizadas antes do pinch e depois do pinch e as 

distribui obedecendo outro critério de alocação para as demandas. Seguindo esse critério 

é possível obter mais três possíveis cenários para os setores de transporte e industrial. 

4.4.5.2. 2º Opção – Atendimento da demanda do setor industrial 

antes do setor de transporte 

O intuito de testar a segunda opção é avaliar as implicações que teriam na 

mudança da ordem de alocação das fontes, uma vez que o segundo subsetor a ser 

resolvido teria uma disponibilidade diferente do observado na opção anterior. Aplicando 

o algoritmo do DFC, foi possível obter os diagramas para os setores industrial e de 

transporte, representados pelas Figura 4-21 e Figura 4-22. 

 

Figura 4-21 - DFC final para o setor industrial para a segunda opção. 
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Figura 4-22 - DFC final para o setor de transporte para a segunda opção. 

Ao analisar a segunda opção de alocação do problema, observa-se violação na 

energia disponível para atender a demanda D3. Os valores destacados no diagrama da 

Figura 4-22 (6,80 e 25,58·10⁴  TJ), representam a real disponibilidade das fontes 

consideradas, enquanto que os valores reportados sobre as setas (21,42 e 55,85·10⁴  TJ) 

seriam as quantidades necessários para a solução do problema. Nesta opção, ocorrem 

violações do limite total disponibilizado das fontes biodiesel e diesel. Observa-se ainda 

que o consumo total de fonte de zero emissão reduziu cerca de 22% no setor industrial, 

mas houve o consumo total de gás natural que afetou sua disponibilidade para o setor de 

transporte acarretando em um aumento no consumo de diesel e biodiesel. 

Bandyopadhyay et al. (2009) e Chandrayan e Bandyopadhyay (2014) 

apresentaram provas matemáticas para problemas envolvendo planejamento segregado 

ou problemas que sejam decompostos em subproblemas, o critério para a sequência de 

solução deve ser na ordem decrescente do setor ou subproblema que utiliza a fonte externa 

de pior qualidade, no caso, com maior fator de emissão. Isso ficou claro, ao avaliar-se a 

segunda opção de alocação, em que ocorre violações na disponibilidade das fontes. Desta 

forma, o critério adotado por Bandyopadhyay et al. (2009) e Chandrayan e 

Bandyopadhyay (2014) será adotado como heurística pelo DFC para solução de 

problemas envolvendo planejamento segregado. Logo a seguinte regra será acrescentada: 
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(VII). Se o problema envolver um planejamento segregado, deve-se resolver 

inicialmente o subsetor ou zona que utiliza a fonte externa com maior fator 

de emissão.  

Com essa nova regra é possível solucionar problemas envolvendo planejamento 

segregado sem levar a violação das demandas e das emissões em cada um dos subsetores 

de uma dada região. 

4.4.6. Estudo de Caso 6 – Setor Elétrico Brasileiro 

4.4.6.1. Estrutura do Setor Elétrico Brasileiro 

O modelo institucional do setor elétrico passou por duas grandes transformações 

desde a década de 90. A primeira envolveu a reestruturação do setor elétrico em 1996, 

por meio da desestatização de diversas empresas do setor, da criação da a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da forma como a exploração do setor 

hidrelétrico passou a ser feita, por meio de concorrência ou leilão, onde o vencedor seria 

o que oferecesse o maior valor pela outorga. Em 2001 com as secas, aliada com a 

consequente falta de investimento na expansão da oferta de energia estagnou o setor, 

ocorreu o racionamento de energia elétrica. Com as privatizações, o intuito era de 

desverticalizar a cadeia produtiva do setor elétrico separando as suas atividades, em 

setores de geração, transporte (transmissão e distribuição) e comercialização (ANEEL, 

2008). 

A segunda ocorreu em 2004, com a introdução do Novo Modelo do Setor Elétrico, 

que teve como ponto principal a retomada da responsabilidade do planejamento do setor 

de energia elétrica pelo Estado. Os objetivos principais do Novo Modelo do Setor Elétrico 

são: garantir a segurança e eficiência de suprimento, criar um ambiente regulatório estável 

que estimule a concorrência, promover a modicidade tarifária, através de leilões de 

energia, e da inserção social, em particular pelos programas de universalização do acesso 

à energia elétrica (Ex. Programa Luz para Todos) (ANEEL, 2008). A atual estrutura de 

funcionamento do setor elétrico foi concebida sob um ideal de equilíbrio institucional 

entre Agentes de Governo, Agentes Públicos e Privados e pode ser observado na Figura 

4-23. 
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Figura 4-23 - Estrutura do Setor Elétrico Brasileiro. Fonte: CCEE (2016). 

O Novo Modelo do Setor Elétrico divide o setor elétrico em quatro níveis: 

planejamento setorial, segurança de suprimento, regulação e fiscalização. Dentro de cada 

um dos níveis temos (ANEEL, 2008; CCEE, 2016): 

 Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em conjunto com o Ministério 

de Minas e Energia (MME), que formulam as políticas energéticas nacionais, 

visando, o aproveitamento racional dos recursos energéticos do país, a revisão da 

matriz energética e a definição de diretrizes para programas setoriais específicos; 

 Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE) é responsável pelo planejamento 

energético de longo prazo; 

 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) é responsável pela 

segurança do suprimento de energia elétrica ao longo do território nacional, 

acompanhando o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, 

distribuição, comercialização, importação e exportação de energia elétrica; 

 Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é uma agência reguladora, que 

tem por objetivo atuar de forma a garantir, por meio da regulamentação e 

fiscalização, as funções de geração, transmissão, comercialização e distribuição 

de energia elétrica em todo o país, zelando pela qualidade e universalização do 

serviço, assim como pelo estabelecimento das tarifas para os consumidores; 

 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é encarregada de 

viabilizar a comercialização de energia respeitando as regras existentes em cada 

área do setor para promover a modicidade tarifária, e; 
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 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável por controlar a 

geração de eletricidade pelas usinas e as redes de transmissão do Sistema 

Interligado Nacional (SIN). 

De maneira geral, as atividades de governo são exercidas pelo CNPE, MME e 

CMSE. As atividades regulatórias e de fiscalização são exercidas pela ANEEL. As 

atividades de planejamento, operação e contabilização são exercidas por empresas 

públicas ou de direito privado sem fins lucrativos, como a EPE, ONS e CCEE 

(ABRADEE, 2016).  

Outra importante alteração promovida em 2004 foi a substituição do modelo 

adotado para concessão de novos empreendimentos de geração, onde os vencedores dos 

leilões são aqueles que oferecesse um menor preço para venda da produção das futuras 

usinas. Dois ambientes para a celebração de contratos de compra e venda de energia 

entraram em vigor: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de 

Contratação Livre (ACL) (ANEEL, 2008). No ACR, as distribuidoras contratam energia 

através de leilões precedidos de licitação realizados pela ANEEL e pela CCEE, conforme 

regras e procedimentos de comercialização específicos. Já no ACL, os consumidores 

livres negociam diretamente com as usinas geradores as cláusulas dos contratos, como 

preços, quantidades, prazos e condições de entrega (ANEEL, 2008; Quaresma, 2016).  

4.4.6.2. Matriz Energética Nacional do Setor Elétrico 

A matriz energética brasileira é composta em grande parte fontes de energias 

renováveis, que foram baseadas em políticas energéticas adotadas no passado, que 

optaram preferencialmente por fonte hidráulica e incentivo à utilização de derivados de 

cana-de-açúcar na matriz de combustíveis, além de programas de eficiência energética. 

A predominância de fontes renováveis na matriz elétrica (75,5%), faz com que as 

emissões relativas à geração de energia elétrica representassem apenas 13% em relação à 

média mundial (EPE, 2016a; b). 

O uso de hidrelétricas tem sido a principal fonte de geração do sistema elétrico 

nacional ao longo de várias décadas. O uso dessa fonte se dá através de alguns fatores: 

competitividade econômica, recurso abundante no país, tecnologia madura e confiável, 

emissões são bastante reduzidas quando comparadas com aquelas associadas à geração 

termelétrica fóssil, flexibilidade operativa e capacidade de armazenamento que permite 

uma maior penetração de fontes renováveis intermitentes. Todavia, essa fonte deve perder 



 

304 

participação na matriz energética nacional por conta de questões socioambientais uma 

vez que o potencial elétrico remanescente se encontra na Amazônia (alagamento de 

grandes extensões de áreas protegidas - unidades de conservação, terras indígenas e terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos), sendo compensada por 

maior participação das fontes eólica e à biomassa (EPE, 2016b; Greenpeace, 2016). 

Para escoar toda a energia elétrica produzida pelas unidades geradoras (empresas 

das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte) aos centros 

consumidores, uma ampla malha de transmissão (125.640 km) foi construída bem como 

inúmeras subestações, formado o SIN, que interliga todas as regiões brasileiras. Apenas 

1,7% da energia requerida pelo país encontra-se fora do SIN, em pequenos sistemas 

isolados localizados principalmente na região amazônica (ONS, 2014). 

Em termos de emissões de GEE na geração elétrica em 2012, o Brasil ocupa a 33º 

posição com 0,33%; enquanto que, a China ocupa a 1º posição com 28,64% das emissões 

de GEE global (EPE, 2015). Todavia, ao analisarmos as emissões relativas aos setores de 

transporte e de produção de energia dos países da OCDE, elas equivalem a 70% do total 

de GEE emitido em 2012. No Brasil, no entanto, as emissões relativas às mesmas 

atividades equivalem a 47% e 40% do total emitido em 2010 e 2012, respectivamente 

(BRASIL, 2016; EPE, 2016b). Na verdade, a alta participação de energias renováveis e 

da biomassa (especificamente dos derivados da cana-de-açúcar) na matriz energética 

nacional reflete uma longa história de promoção do uso de fontes renováveis. As políticas 

adotadas no passado favoreceram a renovabilidade da matriz energética brasileira, com a 

opção preferencial por energia hidráulica e o incentivo a utilização de etanol no setor de 

transporte.  

4.4.6.3. Horizonte 2025-2030 

Observando o crescimento econômico projetado até 2030 haverá um aumento do 

uso de energia, em razão de os indicadores socioeconômicos brasileiros ainda se 

encontram distante daqueles dos países desenvolvidos. Dessa forma, mesmo 

considerando o esforço do país no uso e na produção racional e eficiente da energia, 

mesmo com uma posição favorável na matriz energética brasileira constituída em grande 

parte por fontes renováveis, o principal desafio do Brasil, não é aumentar a renovabilidade 

da sua matriz energética, mas manter a alta proporção de energia renovável no mix de 

energia, preservando a importante posição que o Brasil mantém no cenário, com maior 
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inclusão das chamadas “novas renováveis” (ex. eólica, solar, biomassa, etc.), em um 

contexto de crescimento do uso de energia até 2030. No setor elétrico, o compromisso 

brasileiro para 2030 é obter no mínimo 66% de fonte hidráulica como fonte geradora 

(EPE, 2016b; República Federativa do Brasil, 2015). 

A iNDC brasileira aceita e relatada no acordo de Paris, pressupões metas de 

emissão de 1,3GtCO2eq até 2025 e de 1,2 GtCO2eq até 2030, o que representa reduções 

de 37% e 43%, respectivamente, em relação ao nível de emissões em 2005 de 2,1 

GtCO2eq. A emissão per capita desse período deve ser de 6,2 GtCO2eq e 5,4 GtCO2eq 

(República Federativa do Brasil, 2015).  

Dentro desse contexto, é necessário avaliarmos os cenários energéticos nacionais 

de modo a alcançar as metas de emissões de GEE estabelecidas pelo Brasil no Acordo de 

Paris. Para tal, o DFC será empregado para realizar um planejamento energético para o 

setor elétrico brasileiro para o ano de 2014 e 2025. O planejamento energético futuro 

levará em conta as reduções propostas pelo Brasil no Acordo de Paris, bem como serão 

avaliadas algumas das alternativas descritas no documento “Pretendida Contribuição 

Nacionalmente Determinada Para Consecução do Objetivo da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas Sobre Mudança do Clima” (República Federativa do Brasil, 2015). 

4.4.6.4. O Caso Brasileiro - 2014 

A fim de avaliar as emissões do setor elétrico brasileiro, serão elaborados 

planejamentos energéticos para diversos cenários nos anos de 2014 e de 2025. Os dados 

disponíveis de demanda e fontes energéticas para 2014 foram extraídos do Anuário 

Estatístico de Energia Elétrica 2015 – ano base 2014 (EPE, 2015), e estão contidos nas 

Tabela 4-14 e Tabela 4-15. Os dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2016 – 

ano base 2015, não foram utilizados pois o mesmo se encontrava incompleto durante a 

realização desse estudo. 
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Tabela 4-14 - Consumo de energia elétrica e emissão em 2014. 

Regiões de demanda 

Consumo de 

energia 

(GWh) 

Emissão 

(MtCO2e) 

SIN 

Norte (N) 33.787 

71,00 

Nordeste (NE) 72.031 

Sudeste/Centro-Oeste 

(SE/CO) 
281.027 

Sul (S) 84.819 

Sistemas Isolados (Sist. Isol.) (i) 3.769 18,77 

Total 475.432 89,77 

Notas: i) inclui autoprodução 

Tabela 4-15 - Geração de energia elétrica e emissão por fonte em 2014. 

Fontes Geração (GWh) 
Emissão 

(MtCO2e) 

Gás Natural 81.075 31,451 

Derivados de Petróleo (i) 31.668 20,270 

Carvão 18.385 19,283 

Hidráulica (ii) 373.439 0 

Nuclear 15.378 0 

Biomassa (iii) 44.733 0 

Eólica 12.210 0 

Total 576.889 71.004 

Notas: i) derivados de petróleo: óleo diesel e óleo combustível , ii) inclui autoprodução e iii) 

biomassa: lenha, bagaço de cana e lixívia.  

Vale a pena destacar que a demanda do setor elétrico é dividida em dois grandes 

blocos: os sistemas isolados, que representam uma pequena parte dos consumidores da 

região Norte do país, e o Sistema Interligado Nacional (SIN), que é representado por 

quatro subsistemas, representados pelas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste/Centro-

Oeste. A complexidade do nível operacional cresce ainda mais devido às limitações na 

capacidade de transmissão de energia entre esses subsistemas. 

Para empregar o DFC é necessário criar a tabela de oportunidades, como realizado 

nos estudos de caso anteriores. Observado as Tabela 4-14 e Tabela 4-15, percebe-se que 

é necessário calcular os fatores de emissão das fontes e demandas, que podem ser obtidos 

pela Equação 4-1, dividindo a respectiva emissão pelo consumo/geração. No entanto, 

nota-se que a Tabela 4-14 não fornece os dados de cada região de demanda, porém, do 

conjunto formado pelo SIN. 
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Quaresma (2016) empregou dois sistemas de ponderação baseado no número de 

estabelecimentos industriais e no Produto Interno Bruto (PIB) Industrial de cada região 

para determinar o fator de emissão de cada região. Segundo a autora, a escolha pelo setor 

industrial é justificada pelo fato deste ser o setor responsável pela maior quantidade 

emitida de GEEs do país, possibilitando uma melhor representação do cálculo da emissão 

em cada região. Todavia, os resultados encontrados foram os mesmos utilizando qualquer 

um dos fatores de ponderação, a única diferença está na alocação das fontes para cada 

região da demanda, que segue preferencialmente uma ordem crescente de fator de 

emissão. Isso ocorreu, porque os fatores de emissão foram diferentes para cada um dos 

sistemas de ponderação utilizados. O presente trabalho usará como sistema de ponderação 

o PIB Industrial do ano de 2014. O PIB industrial e a porcentagem relativa de cada região 

para o ano de 2014 está indicado na Tabela 4-16. 

Tabela 4-16 - PIB Industrial de 2014. Fonte: CNI (2015). 

Região 
PIB Industrial 

(Milhões Reais) 
PIB(%) 

Norte R$ 71.013,00 6,00 

Nordeste R$ 137.497,00 11,62 

Sudeste R$ 687.034,00 58,07 

Sul R$ 210.336,00 17,78 

Centro-Oeste R$ 77.215,00 6,53 

Total R$ 1.183.095,00 100,00 

Utilizando os dados da Tabela 4-16, pode-se estimar a emissão de cada região e, 

com isso, calcula-se o fator de emissão utilizando a Equação 4-1. Os valores obtidos são 

reportados na Tabela 4-17. 

Tabela 4-17 - Estimativa de emissão e fatores de emissão a partir do PIB industrial. 

Região 
Estimativa de 

emissão (MtCO₂ e) 

Fator de Emissão 

(ktCO₂ e/GWh) 

Norte 4,26 0,126 

Nordeste 8,25 0,115 

Sudeste/Centro-Oeste 45,86 0,163 

Sul 12,62 0,149 

Total 71,000   

A Equação 4-1 é utilizada novamente para o cálculo dos fatores de emissão das 

fontes. Observar na Tabela 4-15 que para as fontes hidráulica, biomassa, nuclear e eólica 

o valor de emissão é igual a zero. Se for realizada uma análise do ciclo de vida dessas 

fontes de energia, será observado que cada uma delas possui uma emissão equivalente em 
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CO2, que em muitos dos casos pode ser significativo. Por exemplo, a biomassa pode ser 

vista como uma fonte neutra em carbono, mas o analisarmos o seu ciclo de vida, na sua 

produção e utiização são geradas pequenas quantidades de GEE de maneira indireta pelo 

uso de equipamentos agrícolas e produtos químicos, o mesmo vale para as energias 

eólicas e solar, que possuem emissões indiretas ao considerar a fabricação, construção e 

manutenção dos sistemas (Lee et al., 2009). Para resolução deste estudo de caso esses 

valores não serão considerados. Entretanto, no caso envolvendo o planejamento 

energético de 2025, um dos cenários contemplará a utilização de valores de emissão para 

cada uma das fontes. Os fatores de emissão para as fontes para o planejamento energético 

do ano de 2014 é apresentado na Tabela 4-18. 

Tabela 4-18 - Fatores de emissão para as fontes de energia em 2014. 

Fontes Fator de Emissão (ktCO₂ e/GWh) 

Gás Natural 0,388 

Derivados de Petróleo  0,640 

Carvão 1,049 

Hidráulica  0,000 

Nuclear 0,000 

Biomassa  0,000 

Eólica 0,000 

Com os valores dos fatores de emissão para as fontes e as demandas, é possível 

criar a tabela de oportunidades que será utilizada para aplicação do DFC, conforme 

demonstrada na Tabela 4-19. 
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Tabela 4-19 - Tabela de Oportunidades para o ano de 2014. 

Fontes 
Geração 

(GWh) 

Fator de 

Emissão 

(ktCO₂ e/ 

GWh) 

Regiões de 

demanda 

Consumo 

de energia 

(GWh) 

Fator de 

Emissão 

(ktCO₂ e/ 

GWh) 

Gás Natural 81.075 0,388 

SSIN 

N 33.787 0,126 

Derivados de 

Petróleo 
31.668 0,640 NE 72.031 0,115 

Carvão 18.385 1,049 SE/CO 281.027 0,163 

Hidráulica 373.439 0,000 Sul (S) 84.819 0,149 

Nuclear 15.378 0,000 

Sist. Isol. 3.769 4,980 Biomassa 44.733 0,000 

Eólica 12.210 0,000 

Total 576.889       475.432   

Com a tabela de oportunidades é possível gerar o DFC. Todavia, para gerar a rede 

com o menor custo é necessário alocar as fontes de acordo com o seus respectivo custos 

de geração de energia elétrica. Para tal, os custos da geração de energia elétrica a partir 

das fontes disponíveis foram baseados nos valores do trabalho de Tancredi e Abbud 

(2013). Todavia, algum dos valores foram atualizados de acordo com os leilões dos 

últimos anos, conforme observado na Tabela 4-20. 

Tabela 4-20 - Custo de geração de energia elétrica por fonte. 

Fonte 
Preço final 

(R$/MWh) 

Hidroelétrica de médio e grande 

porte 
101,6761 

Eólica (i) 145,592 

Pequena central hidroelétrica 189,9323 

Térmica nuclear 170,105 

Térmica a carvão 336,19 

Térmica a gás natural 393,33 

Térmica a óleo diesel 507,23 

Térmica a óleo combustível 599,05 

Térmica a biomassa (i) 861,2047 

Solar Fotovoltaica (i) 271,746 
Notas: i) fontes intermitentes 
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Os custos indicados na Tabela 4-20 englobam o custo fixo, baseado nos preços 

médios dos Leilões de Energia Nova e o CVU das usinas. Para as termoelétricas foram 

consideradas os valores do período de 2005 a 2010. Os valores das hidrelétricas de médio 

e grande porte correspondem aos leilões de 2005 a 2016. Para a termoelétrica a biomassa, 

eólica e solar fotovoltáica, os valores utilizados correspondem aos valores médios dos 

leilões de 2014 a 2016.  

De posse de todos os dados é possível aplicar o DFC. De acordo com a heurística 

(I), a ordem de escolha das fontes para suprir as quatro regiões de demanda será: 

hidrelétrica, eólica, nuclear, carvão, gás natural, derivados do petróleo e biomassa. Nota-

se na Tabela 4-20, diferentes custos para usinas hidrelétricas. No entanto, para efeito de 

cálculo, será considerado o custo referente as hidrelétricas de médio e grande porte, uma 

vez que 94% da energia hidráulica é proveniente dessas usinas (ANEEL, 2016). 

Aplicando o algoritmo para o DFC, gera-se o diagrama da Figura 4-24 

representado um cenário de baixo custo para 2014.  
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Figura 4-24 - DFC para o setor elétrico brasileiro ano 2014 - cenário de baixo custo. 

Como mencionado anteriormente, a região compreendida pelo SI é abastecida 

majoritariamente por usinas térmicas a óleo diesel e óleo combustível. Assim, o SI 

recebeu prioritariamente a quantidade de 3.769 GWh da fonte derivada do petróleo. Essa 

região de consumo foi resolvida inicialmente para satisfazer a “restrição” para esse 

sistema.  

A quantidade utilizada de cada fonte, incluindo aquela utilizada para satisfazer o 

SI, pode ser verificada na Tabela 4-21. Já o custo desse cenário e sua emissão total de 

CO2e, está na Tabela 4-22. Vale ressaltar que o custo total é obtido multiplicando a 

quantidade utilizada de cada fonte pelo seu preço, contido na Tabela 4-20. 
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Tabela 4-21 - Consumo total por fontes em cenário de baixo custo em 2014. 

Fonte Consumo total (GWh) 

Gás Natural 70.635 

Hidráulica 373.439 

Derivados de Petróleo 3.769 

Nuclear 15.378 

Eólica 12.210 

Total 475.432 

Tabela 4-22 - Emissão e custo totais em cenário de baixo custo em 2014. 

Emissão total 

(ktCO2e) 

Custo Total 

(Bilhões R$) 

29.814 72,0583 

Comparando o valor da emissão total reportado pelo DFC (29.814 ktCO2e) com a 

emissão limite informada na Tabela 4-14 (89.77 ktCO2e), observa-se uma grande 

diferença nos valores. A diferença pode ser explicada que o DFC foi realizado 

considerando a utilização de toda fonte hidráulica disponível, o que não necessariamente 

corresponde com a realidade. Conforme explicado e demonstrado por Quaresma (2016), 

as usinas hidrelétricas não operam até o fim de seu reservatório, para que o preço da 

energia elétrica não suba excessivamente devido ao despacho de usinas termelétricas de 

alto custo unitário variável. Somado as baixas dos reservatórios no período de análise 

com o aumento da demanda de energia, foi necessário acionar as termelétricas para suprir 

o mercado, daí o elevado valor de emissão do sistema nacional.  

A operação do sistema elétrico nacional é bem complexa e dinâmica. Por exemplo, 

as plantas de energia renovável tem prioridade de despacho, ou seja, toda a energia 

produzida deve ser transmitida pela rede e consumida, deslocando os geradores térmicos 

do mercado. Todavia, como as fontes renováveis são intermitentes e elas não são 

despachadas sempre, havendo a necessidade do uso de termelétricas (Castro et al., 2014). 

Dessa forma, para compensar a redução da geração de energia hidroelétrica, é necessário 

aumentar o despacho térmico para operar na base do sistema durante vários meses e para 

atender às exigências de carga. 

Outro cenário a ser gerado é o favorável ao ambiente. Neste, a prioridade do uso 

das fontes de energia é dada quelas que possuem o menor fator de emissão. Aplicando o 

algoritmo do DFC priorizando as fontes de energia com menor fator de emissão é gerado 

o diagrama representado na Figura 4-25. 
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Figura 4-25 - DFC para o setor elétrico brasileiro ano 2014 - cenário favorável ao ambiente. 

Observando o diagrama da Figura 4-25, pode-se perceber a utilização de todas as 

fontes de energia com fator de emissão igual a zero e sendo necessário somente o uso de 

gás natural no último intervalo para suprir a demanda da região SE/CO. Fazendo um 

comparativo com o diagrama de baixo custo (Figura 4-24), o cenário favorável ao 

ambiente só necessitou o uso de uma fonte com fator de emissão diferente de zero na 

região SE/CO. Enquanto que o cenário de baixo custo utilizou gás natural em todas as 

regiões. A Tabela 4-23 apresenta a quantidade utilizada de cada fonte e a Tabela 4-24 

mostra a emissão e custo total da rede energética, também incluindo o sistema isolado. 
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Tabela 4-23 - Consumo total por fontes em cenário favorável ao ambiente em 2014. 

Fonte Consumo total (GWh) 

Gás Natural 25.902 

Hidráulica 373.439 

Derivados de Petróleo 3.769 

Nuclear 15.378 

Biomassa 44.733 

Eólica 12.210 

Total 475.432 

Tabela 4-24 - Emissão e custo totais em cenário favorável ao ambiente em 2014. 

Emissão total (ktCO2e) 
Custo Total 

(Bilhões R$) 

12.461 92,9878 

Comparando as Tabela 4-21 e Tabela 4-23, nota-se a substituição de 44.733 GWh 

de gás natural por biomassa no cenário favorável ao ambiente. Como consequência, tem-

se uma redução na quantidade emitida de CO2 de 29.814 ktCO2 para 12.461 ktCO2. 

Como ambos os cenário fazem uso de toda a fonte hidráulica disponível, será feito 

um cenário em que se pretende determinar a quantidade mínima de fonte de zero emissão 

atendendo o limite de emissão de 89.733 ktCO2. Para gerar tal cenário, a ordem de escolha 

das fontes será de acordo com a disponibilidade de cada uma e a sua disposição nos 

intervalos. Isto é, ao alcançar o intervalo que represente, por exemplo, gás natural, essa 

fonte será utilizada sem considerar os critérios de custos ou favorável ao ambiente. 

Aplicando a metodologia DFC, obtém-se o diagrama da Figura 4-26. 
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Figura 4-26 - DFC para o setor elétrico brasileiro ano 2014 - determinação da quantidade mínima da 

fonte de zero emissão. 

A Tabela 4-25 apresenta a quantidade utilizada de cada fonte. Já a emissão total e 

o custo, estão na Tabela 4-26. 
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Tabela 4-25 - Consumo total por fontes para determinação da quantidade mínima de fonte zero 

emissão em 2014. 

Fonte Consumo total (GWh) 

Gás Natural 81.075 

Hidráulica 344.304 

Derivados de Petróleo 31.668 

Carvão 18.385 

Total 475.432 

Tabela 4-26 - Emissão e custo totais para determinação da quantidade mínima de fonte zero emissão 

em 2014. 

Emissão total (ktCO2e) 
Custo Total 

(Bilhões R$) 

71.004 89,1405 

Comparando-se com os cenários de baixo custo e favorável ao ambiente, observa-

se que a quantidade utilizada de fonte de zero emissão foi a menor neste caso. Como 

primeira consequência, este cenário apresenta um aumento da emissão total (71.004 

ktCO2e), que foi de 29.814 ktCO2e em cenário de baixo custo e 12.461 ktCO2e no cenário 

favorável ao ambiente. Em relação aos custos, o valor para o cenário com o consumo 

mínimo de fontes de zero emissão ficou entre ambos os cenários de baixo custo e 

favorável ao ambiente. O cenário favorável ao ambiente apresentou um maior custo ao 

utilizara fonte de biomassa em sua totalidade, que é a que apresenta maior custo de 

geração de energia elétrica.  

4.4.6.5. O Caso Brasileiro - 2025 

O ano de 2025 foi escolhido como objeto de avaliação, pois se trata do ano em 

que o Brasil se propôs a reduzir suas emissões em 37% suas emissões em relação ao ano 

de 2005. É importante realizar o planejamento do setor elétrico brasileiro, pois observa-

se um elevado crescimento no número de termelétricas, para suprir cada vez mais a 

demanda por energia elétrica nacional. Neste sentido, é importante identificar quais tipos 

de infraestrutura energéticas serão desenvolvidas hoje e em um futuro próximo, pois elas 

irão condicionar as décadas de emissões de GEE.  

O limite de emissão considerado para o setor elétrico em 2025 será de 60 milhões 

de toneladas de CO2 equivalente. É importante frisar que esse valor é 230% maior que as 

emissões considerando o ano de 2005 (26 MtCO2e). Todavia, o plano de emissão de 



 

317 

redução de 37% das emissões de GEE contemplam em maior parte o manejo do uso da 

terra, como pode ser observado na Tabela 4-27. 

Tabela 4-27 - Tabela de emissões de GEE (em milhões de t CO2e).Fonte: MME (2015). 

Setor 2005 2025 2030 

Energia 332 598 688 

Agropecuária 484 470 489 

Florestas e Uso da Terra 1187 118 -131 

Processos industriais 77 98 99 

Tratamento de Resíduos 54 61 63 

Total 2134 1345 1208 

Os valores de emissão de GEE projetados especificamente para o setor elétrico 

para os anos 2025 e 2030 são apresentados na Tabela 4-28, juntamente com os valores de 

2005. 

Tabela 4-28 - Emissões de GEE para o Setor Energético - Enfoque no Setor Elétrico. Fonte:EPE 

(2016b). 

Setor 
Valores em MtCO2e 

2005 2025 2030 

Setor Energético 28 46 49 

Setor Elétrico 26 60 73 

Setor Elétrico - SIN 17 40 50 

Setor Elétrico - autoprodução 9 20 23 

Total setor de Energia 332 598 688 

Inicialmente, será considerado um cenário onde será determinado o menor 

consumo das fontes de zero emissão, mantendo o limite de emissão considerado para o 

setor elétrico pela iNDC brasileira para 2025. De posse desse resultado, serão analisadas 

as premissas da proposta brasileira para o setor. As projeções de demandas foram obtidos 

do estudo para EPE para o ano de 2025 (EPE, 2016c). Para determinar os fatores de 

emissão de cada demanda, serão utilizados os valores do PIB para 2016, como realizado 

anteriormente, como ponderação para calcular a porcentagem emitida de cada região. 

Essa premissa está baseada de que o PIB crescerá de maneira igual em cada região do 

país. O limite de emissão para o setor elétrico será igual a 60 MtCO2e. Serão considerados 

os valores projetados de geração de eletricidade fornecida por cada uma das fontes 

disponibilizados pelo estudo da EPE (EPE, 2016b). Os fatores de emissão utilizados para 

as fontes serão os empregados para o ano de 2014. É importante salientar que ao manter-

se os valores dos fatores de emissão de 2016 para 2025, representam uma abordagem 
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conservadora, uma vez que melhorias nas eficiências e um maior uso de ciclos 

combinados nas termelétricas não são considerados (Walmsley et al., 2014). A tabela de 

oportunidade com os dados das demandas e das fontes pode ser observada na Tabela 4-29. 

Tabela 4-29 - Tabela de Oportunidades para 2025 - Cenário A. 

Fontes 
Geração 

(GWh) 

Fator de 

Emissão 

(ktCO₂ e/ GWh) 

Regiões de 

demanda 

Consumo 

(GWh) 

Fator de 

Emissão 

(ktCO₂ e/ 

GWh) 

Gás Natural 39.000 0,388 

SIN 

(N) 55.243 0,0435 

Derivados de 

Petróleo 
5.000 0,640 (NE) 109.396 0,0425 

Carvão 15.000 1,049 (SE/CO) 389.306 0,0664 

Hidráulica 612.000 0,000 (S) 119.058 0,0597 

Nuclear 26.000 0,000 

(Sist. Isol.) 4.642 4,308 

Biomassa 55.000 0,000 

Eólica 92.000 0,000 

Solar 13.000 0,000 

Outros 5.000 0,000 

Total 862.000   677.645  
Notas: Outros inclui biogás, bagaço, lixivia e lenha. 

Será avaliado o cenário em que se pretende determinar a quantidade mínima de 

fonte de zero emissão atendendo o limite de emissão de 60 MtCO2e. As energias com 

fator de emissão igual a zero serão descritas como renováveis. Apesar da fonte de energia 

nuclear não ser de caráter renovável, a mesma será incluída como “renovável” para 

simplificar a representação (Quaresma, 2016). Aplicando o algoritmo para o DFC, gera-

se o diagrama da Figura 4-27.  
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Figura 4-27 - Resultado para planejamento do setor elétrico em 2025 - Cenário A. 

A quantidade mínima de fonte renovável bem como a quantidade utilizada das 

outras fontes e as emissões podem ser verificadas na Tabela 4-30. 

Tabela 4-30 - Consumo total por fontes e emissões em 2025 - Cenário A. 
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Derivados de Petróleo 5.000 3.200 

Carvão 15.000 15.733 

Renováveis 618.645 0 

Total 677.645 34.062 

Uma análise preliminar mostra que é possível o Brasil alcançar a meta de emissões 

utilizando as fontes renováveis disponíveis. De acordo com a projeção realizada pela 
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emissão, o valor calculado representa 56,8% e 46,6% do total de emissão projetado para 

2025 e 2030, respectivamente. 

Considerando um cenário onde somente existiriam as usinas já outorgadas pelo 

governo, tanto em operação quanto em construção avaliadas em 2016, teríamos a seguinte 

potência associada para cada fonte, conforme observado na Tabela 4-31. 

Tabela 4-31 - Potências outorgadas pelo governo brasileiro para geração de energia elétrica em 

2016.Fonte: ANEEL (2016). 

Fonte de Energia Situação 
Potência 

Associada (MW) 

Potência Associada 

Total por Fonte (MW) 

Eólica 
Operação 9.879 

17.954 
Construção (i) 8.075 

Fotovoltaica 
Operação 23 

3.003 
Construção (i) 2.980 

Hidroelétrica 
Operação 96.854 

101.678 
Construção (i) 4.825 

Termelétrica fóssil 
Operação 26.916 

33.700 
Construção (i) 6.784 

Termelétrica biomassa 
Operação 14.118 

15.517 
Construção (i) 1.399 

Nuclear 
Operação 1.990 

3.340 
Construção (i) 1.350 

Notas: (i) refere-se a usinas em construção e com construção não iniciada. 

Uma informação interessante da Tabela 4-31 é que os empreendimentos que ainda 

não estão em fase de construção são majoritariamente de usinas termelétricas e eólicas. 

Este fato pode ser explicado por três motivos: (1) usinas termelétricas e eólicas tem 

implantação mais rápida do que usinas hidrelétricas, (2) necessidade do país contar com 

energia elétrica oriunda de outras fontes de energia que não as hídricas no sentido de 

evitar transtornos causados por condições hidrológicas desfavoráveis e (3) dificuldade de 

expandir o potencial hidrelétrico relacionados aos impactos socioambientais negativos 

causados, por grande parte do potencial hidrelétrico se encontrar na amazônia (EPE, 

2016b). 

Para determinar a quantidade de energia que cada usina pode produzir é necessário 

determinar o tempo médio, em horas, do funcionamento de cada tipo de usina. Como não 

há um valor disponível do tempo de funcionamento das usinas, o mesmo será estimado 

considerando a potência instalada desse ano e a energia produzida em 2015. O número de 

horas calculados para cada tipo de usina será utilizado para definir a quantidade de energia 
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elétrica a ser gerada em 2025 por cada tipo de usina (Quaresma, 2016). A potência 

instalada e a energia gerada por cada tipo de usina em 2015 é apresentado na Tabela 4-32. 

Tabela 4-32 - Potência instalada e geração das usinas em 2016. Fonte: EPE (2016d). 

Usinas 
Potência Instalada 

(MW) 

Geração elétrica 

(GWh) 

Hidrelétrica (i) 91.238 359.743 (iii) 

Eólica 7.630 21.626 

Nuclear 1.990 14.734 

Termelétrica fóssil (ii)  26.916 124.248 

Termelétrica biomassa 14.118 47.394 

Solar 21 13.741 (iv) 

Total 141.913 581.486 

Notas: (i) Considera pequenas centrais hidrelétrica e central geradora hidrelétrica; (ii) Considera 

termelétricas a gás natural, carvão, óleo combustível e óleo diesel; (iii) inclui valor de autoprodução; (iv) é 

considerado que a geração de energia por gás de coqueria, outras secundárias, outras não renováveis.e 

energia solar. Dessa forma, a energia solar não será considerada nos cálculos. 

A partir da potência instalada e da geração elétrica, utiliza-se a Equação 4-8, para 

determinar o número de horas de funcionamento de cada tipo de usina por ano (Quaresma, 

2016). Os resultados encontram-se na Tabela 4-33. 

ℎ𝑖 =
𝑆𝑖

𝑃𝑖
 Equação 4-8 

Em que: 

ℎ𝑖 → tempo de funcionamento da usina 𝑖 (h). 

𝑆𝑖 → quantidade disponível de fonte proveniente da usina 𝑖 (GWh). 

𝑃𝑖 → potência instalada da usina 𝑖 (GW). 

Tabela 4-33 - Tempo médio de funcionamento das usinas em 2015. 

Usinas 
Tempo de 

funcionamento (h) 

Hidrelétrica 3.943 

Eólica 2.834 

Nuclear 7.404 

Termelétrica fóssil 4.616 

Termelétrica biomassa 3.357 

Total 22.154 

Com os dados de funciomento para o ano de 2015, é possivel estimar a quantidade 

de energia elétrica extra a ser gerada pelas novas usinas em 2025, através do uso da 

Equação 4-8. Os resultados obtidos constam na Tabela 4-34. 
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Tabela 4-34 - Estimativa de energia elétrica extra produzida em 2025. 

Usinas Geração elétrica (GWh) 

Hidrelétrica 19.023 

Eólica 22.888 

Nuclear 9.996 

Termelétrica fóssil 31.316 

Termelétrica biomassa 4.697 

Total 87.920 

A quantidade de energia da fonte de zero emissão necessária para alcançar o limite 

de emissão em 2025 calculado pelo DFC (34.062 ktCO2e) é de 618.645 GWh. 

Considerando que (1) todas as construções do sistema elétrico brasileiro estejam 

concluídas e (2) o tempo de operação das novas usinas em 2025 é o mesmo que a das 

usinas em operação em 2016, tem-se um total de 513.841 GWh. Esse valor é 17% menor 

que o necessário para alcançar as metas determinadas pelo DFC. Entretanto, as ofertas de 

energia elétrica projetada para 2025 foram baseadas em parâmetros econômicos e 

energéticos que consideravam uma melhoria da situação econômica, com um crescimento 

médio do PIB de 3,7% ao ano (EPE, 2016b). Porém, há uma expectativa de menor 

crescimento do PIB dada a reversão econômica dos próximos anos (2,4% ao ano entre 

2016-2025 (EPE, 2016c)), fazendo com que os valores projetados inicialmente tanto para 

para a oferta como para a demanda não correspondam a um cenário mais fidedigno. É 

importante informar que os valores de projeção de crescimento da demanda de energia 

elétrica foram realizados considerando um menor crescimento entre 2016-2025 (0,6% ao 

ano - (EPE, 2016c)). 

Dessa forma, uma nova tabela de oportunidades será gerada considerando 

somente as fontes disponíveis em 2015, mantendo os fatores de emissão de 2014 e o 

aumento da demanda para 2025. O motivo de utilizar os fatores de emissão de 2014 é que 

até a data do término deste estudo, não havia sido informado pela EPE as emissões de 

GEE correspondente ao sistema elétrico nacional. 

Serão considerados dois novos cenários em que se pretende determinar a 

quantidade mínima de fonte de zero emissão atendendo ao limite de emissão projetado 

para 2025 (60 MtCO2e – Cenário B) e utilizando um limite de emissão que corresponde 

as emissões de 2005 (26 MtCO2e – Cenário C). As energias com fator de emissão igual a 

zero serão descritas como renováveis para simplificar a representação. As novas tabelas 
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de oportunidades considerando a emissão projetada para 2025 é a emissão de 2005 são 

apresentadas nas Tabela 4-35 e Tabela 4-36. 

Tabela 4-35 - Tabela de Oportunidades para 2025 - Cenário B. 

Fontes 
Geração 

(GWh) 

Fator de Emissão 

(ktCO₂ e/ GWh) 

Regiões de 

demanda 

Consumo 

(GWh) 

Fator de Emissão 

(ktCO₂ e/ GWh) 

Gás Natural 81.075 0,388 

SIN 

(N) 55.243 0,075 

Derivados de 

Petróleo 
31.668 0,640 (NE) 109.396 0,050 

Carvão 18.385 1,049 (SE/CO) 389.306 0,060 

Hidráulica 373.439 0,000 (S) 119.058 0,058 

Nuclear 15.378 0,000 

(Sist. Isol.) 4.642 4,308 Biomassa 44.733 0,000 

Eólica 12.210 0,000 

Total 576.889    677.645 
 

Tabela 4-36 - Tabela de Oportunidades para 2025 - Cenário C. 

Fontes 
Geração 

(GWh) 

Fator de Emissão 

(ktCO₂ e) 

Regiões de 

demanda 

Consumo 

(GWh) 

Fator de Emissão 

(ktCO₂ e) 

Gás Natural 81.075 0,388 

SIN 

(N) 55.243 0,0185 

Derivados de 

Petróleo 
31.668 0,640 (NE) 109.396 0,0181 

Carvão 18.385 1,049 (SE/CO) 389.306 0,0282 

Hidráulica 373.439 0,000 (S) 119.058 0,0254 

Nuclear 15.378 0,000 

(Sist. Isol.) 4.642 1,939 Biomassa 44.733 0,000 

Eólica 12.210 0,000 

Total 576.889    677.645 
 

Aplicando o algoritmo do DFC com os dados das Tabela 4-35 e Tabela 4-36, 

geram-se os diagramas das Figura 4-28 e Figura 4-29. 
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Figura 4-28 - Resultado para planejamento do setor elétrico em 2025 - Cenário B. 

 

Figura 4-29 - Resultado para planejamento do setor elétrico em 2025 - Cenário C. 
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A quantidade mínima da fonte renovável bem como a quantidade utilizada das 

outras fontes e as emissões para 2025, considerando as emissões projetadas e utilizando 

os níveis de 2005 podem ser verificadas nas Tabela 4-37 e Tabela 4-38, respectivamente. 

Tabela 4-37 - Consumo total por fontes e emissões em 2025 – Cenário B. 

Fonte 
Consumo 

total (GWh) 

Emissão GEE 

(ktCO2e) 

Gás Natural 81.075 31.451 

Derivados de Petróleo 17.998 11.520 

Carvão 0 0 

Renováveis 578.572 0 

Total 677.645 42.971 

Tabela 4-38 - Consumo total por fontes e emissões em 2025 - Cenário C. 

Fonte 
Consumo 

total (GWh) 

Emissão GEE 

(ktCO2e) 

Gás Natural 43.823 17.000 

Derivados de Petróleo 4.642 2.971 

Carvão 0 0 

Renováveis 629.180 0 

Total 677.645 19.971 

É importante salientar que as fontes “renováveis” consideram a fonte nuclear, pois 

tanto as fontes renováveis quanto a fonte nuclear possuem fator de emissão igual a a zero. 

A quantidade de energia com zero fator de emissão foi de 578.572 e 629.180 GWh, para 

os cenarios de 2025 considerando as emissões projetadas e as de 2005, respectivamente. 

Como observado, é necessário uma maior quantidade de fonte com fator de emissão igual 

a zero para o cenário que utiliza os limites de emissão de 2005. Isso se deve por este ser 

um cenário mais restritivo em emissões de carbono (26 MtCO2e x 60 MtCO2e). A Tabela 

4-39 apresenta uma seleção dos dados contendo os valores de emissão de GEE, a 

quantidade necessária das fontes com fator de emissão igual a zero para cada um dos 

cenários avaliados, bem como para o caso base 2015 e os projetados para 2025. 

Tabela 4-39 - Coletânea de valores para avaliação dos cenários para 2025. 
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Cenário 
Fonte de zero emissão 

(GWh) 

Emissão GEE 

(ktCO2e) 

Emissão GEE 

limite (ktCO2e) 

A 618.645 34.062 60.000 

B 578.572 42.971 60.000 

C 629.180 19.971 26.000 

Base 2016 457.238 89.770 89.770 

Projetado 2025 513.841 - 60.000 

Em termos de emissões, todos os cenários ficaram abaixo do valor limite. A 

diferença de utilização de fontes de zero emissão noc cenário A e B é explicada pela maior 

disponibilidade de gás natural na geração do cenário B, que levou a um menor consumo 

da fonte de melhor qualidade (578.572 GWh), equanto que teve um aumento na emissão 

de GEE (42.971 ktCO2e). Observando a quantidade de energia necessária das fontes de 

zero emissão para cada um dos cenários e considerando que a quantidade de energia 

produzida em 2025 se mantenha nos níveis atuais, não haveria disponibilidade de fontes 

com zero emissão suficientes para suprir os cenários A, B e C. Mesmo considerando a 

possibilidade de uma maior quantidade de gás natural, com o mesmo fator de emissão, 

não seria suficiente para reduzir o nível das fontes de zero emissão (569.891 GWh). 

Todavia, se for considerado que todos os projetos já autorizados entrarão em 

funcionamento até 2025 e que tenham o mesmo tempo de funcionamento que em 2016, 

a disponibilidade de energia da fonte de zero emissão também não seria suficiente para 

satisfazer todos os cenários, necessitando de 104.804, 64.731 e 115.339 GWh de energia 

extra das fontes de zero emissão para os cenários A, B e C, respectivamente. 

Foi considerado que o tempo de funcionamento das novas usinas em 2025 seria 

igual ao tempo de funcionamento das usinas em operação em 2016. Essa premissa foi 

adotada para possibilitar gerar um panorama inicial do setor em 2025. Pode-se calcular o 

tempo ideal de funcionamento das usinas em construção que possuam fator de emissão 

zero, para que possam gerar a energia extra necessária para satisfazer as emissões 

calculadas pelo DFC para cada um dos cenários. Esse problema pode ser definido 

matematicamente pela Equação 4-9 (Quaresma, 2016). 

𝑆𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = ∑ 𝑃𝑖

𝑖

 ℎ𝑖 

Equação 4-9 

Em que: 

𝑆𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 → energia extra de zero emissão necessária (GWh) 

𝑃𝑖 → potência instalada da usina 𝑖 (GW) 
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ℎ𝑖 → tempo de funcionamento da usina 𝑖 (h) 

Como existem quatro tipos de usinas de zero emissão, o somatório da Equação 

4-9 pode ser representado pela Equação 4-10. O subscrito 1 se refere à hidrelétrica, o 2, 

à usina eólica, o 3, à nuclear, e o 4, à biomassa. A energia solar não foi considerada pois 

não há informação disponível de quanta energia elétrica foi produzida por esta fonte em 

2015. 

𝑆𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 𝑃1  ∙  ℎ1 + 𝑃2  ∙  ℎ2 + 𝑃3  ∙  ℎ3 + 𝑃4  ∙  ℎ4 Equação 4-10 

Substituindo os valores correspondentes obtém-se a Equação 4-11. 

𝑆𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 4,825 ∙  ℎ1 + 8,075 ∙  ℎ2 + 1,35 ∙  ℎ3 + 1,399 ∙  ℎ4 Equação 4-11 

Como o sistema possui quatro incógnitas (ℎ1, ℎ2, ℎ3 e ℎ4) e apenas uma equação, 

ele é possível e indeterminado, proporcionando infinitas soluções. Uma das possíveis 

soluções do sistema é apresentada na Tabela 4-40. 

Tabela 4-40 - Solução para tempo de funcionamento das usinas em construção em 2025. 

Cenário 
Energia extra necessária para 

atender as demandas (GWh) 

Tempo (h) 

ℎ1 ℎ2 ℎ3 ℎ4 Total 

A 104.804 8.000 6.214 6.314 5.365 25.892 

B 64.731 1.134 6.820 2.049 1.013 11.016 

C 115.339 5.794 9.697 3.301 3.301 22.094 

As novas usinas devem trabalhar em média o mesmo tempo que as usinas que já 

estão em operação (22.154 h) para conseguirem cumprir as metas definadas pelo DFC 

para os cenários A e C. Para o cenário B o tempo cai pela metade. O cenário B possui o 

menor tempo de funcionamento das usinas por possuir uma maior disponibilidade de gás 

natural para ser utilizada nas termelétricas e permitir uma maior emissão a nível nacional. 

Os resultados da Tabela 4-40 mostra um cenário interessante para as usinas 

hidrelétricas e eólicas, que necessitam de um maior tempo de operação para suprir a 

demanda extra de energia da fonte zero. Porém, isso não é necessariamente possível, pois 

estes tipos de usinas dependem das condições ambientais favoráveis ao seu 

funcionamento. As hidrelétricas de grande porte conseguem manter um certo nível de 

produção devido aos seus reservatórios, mas o mesmo não acontece com a eólica. É 

importante destacar que neste cenário não foi contemplada a energia solar, que é uma 
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fonte que está presente a poucos anos na matriz energética brasileira e não há uma grande 

disponibilidade de dados de produção nos orgãos governamentais, para que essa fonte 

possa ser considerada na análise. 

Em vista do que foi exposto, a melhor solução para atender as demandas de ambos 

os cenários, seria aumentar os investimentos no parque gerador para fontes de zero 

emissão de GEE. Avaliando as metas do governo brasileiro para o setor elétrico em 2025 

(BRASIL, 2015), observa-se que há uma preocupação neste sentido, conforme descrito 

em sua iNDC do Acorde de Paris: 

 Alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na 

composição da matriz energética em 2030; 

 Obter ao menos 66% de participação da fonte hídrica na geração de eletricidade, 

em 2030, não considerando a autoproduzida; 

 Expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de 

energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; 

 Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela 

de energias renováveis (além da energia hídrica) no fornecimento de energia 

elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de 

eólica, biomassa e solar; 

 Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030. 

Pelas estimativas geradas pelo DFC, se todas essas metas entrarem em vigor, 

considerando um menor crescimento da demanda de energia em virtude do baixo 

crescimento econômico dos próximos anos, o Brasil conseguirá reduzir as emissões de 

GEE além de suas metas. 

Porém, ainda há que se destacar a problemática que enfrenta as usinas hidrelétricas 

em construção no país, principalmente na região norte, em que para sua construção tem 

que deslocar diversas comunidades nativas (Ex.: índios, quilombolas, etc), que sofrem 

muita resistência para serem deslocados de sua região. Além disso, soma-se o fato da 

necessidade de grandes áreas de alagamento, sendo que as áreas que possuem potencial 

um alto hidrelétrico ainda não explorado são em sua maioria áreas de proteção ambiental 

na região norte do país. Um exemplo claro desses acontecimentos foi observado na 

construção da hidrelétrica de Belo Monte. Isso leva a uma necessidade de repensar a alta 

participação de energia hídrica no contexto nacional. O Brasil vem aumentado o seu 

parque eólico, acrescendo cada vez mais energia ao sistema, como observado no ultimo 
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BEN (EPE, 2016a). Todavia, essa energia é intermitente e não está sempre disponível 

para a rede, o mesmo vale para a energia solar. 

Isso fica claro ao avaliarmos a necesside de horas que as novas usinas deveriam 

operar, de modo a gerar a energia extra de fonte de zero emissão para suprir a demanda 

de 2025. Onde obteve-se, como uma das infinitas soluções possíveis, um funcionamento 

de mais de 6.000 horas para usinas eólicas. No entanto, esse tempo obtido pode não ser 

alcançado em 2025 devido à baixa flexibilidade e liquidez inerentes às fontes renováveis, 

que dependem das condições ambientais para gerar energia elétrica. Por isso, propõe-se 

um desenvolvimento nos investimentos em tecnologias renováveis para que seja possível 

alcançar a meta estabelecida de baixa emissão de carbono. 

4.5. Conclusões e Sugestões de Trabalhos Futuros 

Com o intuito de criar uma ferramenta em prol do desenvolvimento sustentável, 

avaliando a troca de fontes de energia mais poluentes (Ex.: combustíveis fósseis) por 

fontes mais limpas (Ex.: fontes renováveis), considerando a disponibilidade e o uso dessas 

fontes com diferentes intensidades; e de avaliar o conflito existente entre planejamentos 

envolvendo baixo custo versus desenvolvimento sustentável (cenário favorável ao 

ambiente), surge o Diagrama de Fontes de Carbono. 

A metodologia Diagrama de Fontes de Carbono (DFC) foi desenvolvida para 

mostrar a viabilidade do uso de fontes limpas, através da geração de diversos cenários de 

planejamentos energéticos, de forma que o país consiga cumprir um limite de emissão 

previamente estipulado.  

Uma extensa revisão bibliográfica com enfoque em métodos gráficos e algébricos 

foi apresentada, seguida de uma explicação das etapas da aplicação do DFC e 

consolidação do algoritmo, que foi utilizado para solucionar seis estudos de casos. 

Algumas regras heurísticas adicionais foram acrescentadas ao longo dos estudos de casos 

para aperfeiçoar o DFC e gerar melhores resultados. 

Tendo em vista o que foi desenvolvido neste capítulo da pesquisa pôde-se chegar 

às seguintes conclusões: 

1) Entre os cenários gerados, pode-se avaliar um cenário de baixo custo, um 

cenário favorável ao ambiente, determinar a quantidade mínima de consumo 

de fontes de zero e baixa emissão, avaliação de disponibilidade da terra para 
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produção de biocombustíveis e planejamento segregado de diversos setores de 

uma dada região ou país. 

2) Os resultados obtidos pelo DFC frente a outras metodologias descritas na 

literatura foram satisfatórios, semelhantes àqueles obtidos pelos respectivos 

autores. Quando avaliado somente em relação ao método gráfico (CEPA - Tan 

e Foo (2007), o DFC se mostra mais eficaz em termos de obtenção de 

resultados e geração de redes de emissão de carbono. 

3) Um estudo envolvendo o planejamento energético do setor elétrico brasileiro 

para o ano de 2025 foi efetuado considerando a disponibilidade de toda 

potência outorgada pela ANEEL para construção já estivesse disponível na 

presente data. O ano de 2025 foi escolhido por se tratar de uma data em que o 

Brasil se comprometeu (no Acordo de Paris) a reduzir as emissões nacionais 

de GEE em 37% em diferentes setores, entre eles o setor elétrico. De acordo 

com os resultados aqui obtidos e com a expectativa de menor crescimento do 

PIB, tem-se que a projeção de participação de fontes renováveis na matriz 

energética possa ser atingida com uma expansão menor do que a considerada 

no estudo da iNDC, com o Brasil se mantendo dentro das metas propostas de 

emissões de GEE. 

4) É importante ressalvar que foram realizadas diferentes conjecturas para 

realizar os cálculos em relação ao Planejamento energético do Brasil para 

2025, como por exemplo, pressupor que as usinas irão funcionar durante a 

mesma quantidade de dias em 2015. Isso leva a uma grande margem de erro 

na determinação na quantidade extra de energia elétrica disponível. Contudo, 

o DFC possibilitou uma visão geral do sistema elétrico nacional e gerou um 

primeiro panorama do setor, cumprindo bem a sua função. 

5) Em relação ao planejamento energético segregado o DFC mostrou valores 

semelhantes aos reportados por demais métodos na literatura. Em relação a 

síntese de diferentes redes de emissão de carbono o método não foi tão eficaz 

ao realizar uma comparação com o método de dois estágios CTA/NNA 

(Shenoy, 2010). Contudo, as redes geradas pelo CTA/NNA podem ser geradas 

pelo DFC se for considerado ordenamento diferente para alocação das fontes 

nas demandas.  

Os seguintes pontos positivos do DFC podem ser apresentados: 



 

331 

 Maior simplicidade ao utilizar poucas fórmulas matemáticas e possibilitar 

a síntese da rede de emissão de carbono em procedimento único; 

 Maior precisão que os métodos gráficos, já que não depende da qualidade 

de resolução, permitindo uma visão do problema análoga; 

 Maior flexibilidade com a geração de diversas redes de emissão de 

carbono de acordo com a necessidade do tomador de decisão. Algumas 

metodologias geraram apenas um cenário, como o método CEPA (Tan e 

Foo, 2007) e a Análise em Cascata (Manan, Tan e Foo, 2004); 

 Possibilidade de incorporar restrições de maneira mais fácil; 

 Fornecimento de uma visão geral do potencial de alocação de energia para 

alcançar as metas de emissão mais fácil que métodos matemáticos; 

 Possibilidade de utilização em conjunto com modelos matemáticos mais 

robustos, atuando como ferramenta de planejamento preliminar. 

Para aprimoramento da metodologia, algumas lacunas devem ser preenchidas: 

 Avaliar diferentes critérios de ordem de alocação das fontes nas demandas 

para resolução via DFC; 

 Automatizar o método para agilizar os cálculos; 

 Aplicar a metodologia em mais casos nacionais, por exemplo, 

considerando o planejamento segregado de diversos setores, para avaliar a 

disponibilidade de terra para produção de biocombustíveis no Brasil e para 

propor medidas para redução de emissões de GEE no setor de transporte 

de cargas e passageiros; 

 Desenvolver um critério para gerar todas as possíveis redes de emissão que 

algumas vezes não ficam claras para o tomador de decisão; 

 Considerar mais de uma restrição ao desenvolver o DFC, por exemplo, 

considerar a restrição de emissão de CO2 e do uso de água utilizando a 

pegada hídrica. 
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Capítulo 5  

Diagrama de Fontes - Uma Ferramenta para 

Conservação de Recursos 

Resumo 

Neste capítulo é apresentado o Diagrama de Fontes de maneira unificada, 

demonstrando quais adaptações são necessárias em sua estrutura para que sejam 

analisados os tipos de problema tratados no presente trabalho. Além disso, é realizada 

uma avaliação da importância da IP como metodologia em prol do desenvolvimento 

sustentável, sendo abordadas as principais definições e avanços no contexto da IP, com 

ênfase nas principais áreas em que o DF foi aqui aplicado. 

As formas de recuperação através de redes de conservação de recursos são 

apresentadas nesse capítulo para exemplificar a estratégia empregada para o 

funcionamento do DF e sua relação com o desenvolvimento sustentável. 

5.1. Diagrama de Fontes como Ferramenta para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Questões relacionadas à economia de água e energia, redução das emissões de 

gases de efeito estufa e aquecimento global, têm sido debatidas continuamente nos 

últimos anos, principalmente por parte da sociedade civil, do meio acadêmico e pelo 

poder público. Estas questões são de fundamental importância e foram aqui avaliadas com 

o uso do Diagrama de Fontes, na redução de emissões de gases de efeito estufa, de 

emissões de poluentes e do consumo de recursos de uma forma geral. 

Na Engenharia de Processos com o uso da IP, os projetos passaram a ser 

executados com maior rapidez, contemplando maior segurança e menor custo, resultando 

em processos mais econômicos, seguros e ambientalmente integrados. Além disso, a IP 

está alinhada com a filosofia do desenvolvimento sustentável, pois é uma área que permite 
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as indústrias aumentarem seus lucros por meio da redução dos consumos de energia, de 

água e de matérias-primas, que estão ligados diretamente à melhoria da eficiência dos 

processos e à redução das emissões de gases de efeito estufa e de resíduos. Em resumo, a 

IP engloba um conjunto de abordagens que têm como consequência a prevenção da 

poluição. 

O GIPQ vem estudando a utilização do conceito de Diagrama de Fontes (DF) em 

várias áreas e setores, visando consolidá-lo como uma ferramenta dedicada a IP que seja 

cada vez mais robusta e que atenda aos preceitos do desenvolvimento sustentável. Com 

o DF é possível ter um entendimento das interações entre as unidades de processo, 

correntes e objetivos no sentido de determinar metodologicamente suas metas de 

performance e sistematicamente tomar decisões que conduzam ao alcance dessas metas. 

O DF é constituído de dois estágios interconectados: síntese e análise, que se 

complementam em um processo de Projeto (ou Retrofit). Desta forma, o DF está aliado 

com a IP e é uma ferramenta que inclui a concepção, o dimensionamento e a avaliação de 

desempenho de processos para obtenção de objetivos desejados. 

5.2. Caminhos para a Conservação de Recursos 

Para obtenção das redes de conservação de recursos podem ser utilizadas diversas 

estratégias que levam na realidade à conservação de certo material, incluindo o seu 

reúso/reciclo, a sua substituição por outras alternativas viáveis e modificação de processo. 

O DF permite avaliar diversas possibilidades de processos para certo objetivo e também 

foca na possibilidade de reúso, reciclo, regeneração com reúso e regeneração com reciclo 

na análise de opções viáveis. Esta estratégia visa a obtenção de soluções de baixo custo 

para a conservação de recursos, sem afetar negativamente o desempenho do processo. 

A definição das diversas estratégias de interligação de processos/operações, a 

seguir apresentadas, provém de Wang e Smith (1994) que as utilizaram em estudos de 

problemas envolvendo a minimização do consumo de água. Note que é direto o paralelo 

com as redes de conservação de recursos, visto que a água pode ser naturalmente 

enquadrada como um recurso:  

Reúso: quando o efluente é reutilizado diretamente em outra operação sem passar 

por nenhum tratamento prévio, desde que o nível de contaminantes não venha a trazer 

prejuízos nesta operação (Figura 5-1(a)); 
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Reciclo: quando é permitido que o efluente seja reutilizado na mesma operação 

que o gerou, sem passar por nenhum tratamento prévio, caso o nível de contaminantes 

esteja em valores permissíveis (Figura 5-1(b)); 

Regeneração com reúso: o efluente de qualquer operação é regenerado com a 

remoção parcial do contaminante, com o intuito de atingir um nível permissível que 

permita a sua reutilização em outras operações. A regeneração possibilita uma diminuição 

no volume de efluente gerado, da captação de água primária e da carga de contaminantes 

no efluente final (Figura 5-1(c)); 

Regeneração com reciclo: o efluente sofre um tratamento para a remoção parcial 

do contaminante, para que possa ser reutilizado pelo processo/operação que o gerou. Há 

os mesmos benefícios da opção anterior, porém pode ocorrer o acúmulo indesejável de 

contaminantes que não tenham sido removidos pela regeneração, em função do reciclo de 

correntes (Figura 5-1(d)). 

 
(a) 

 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5-1 - Minimização do consumo de água primária via (a) reúso; (b) reciclo; (c) regeneração com reúso; (d) 

regeneração com reciclo. 

Em uma Rede de Conservação Material Total (RCMT) há a incorporação em 

Redes de Conservação de Recursos (RCR) de sistemas de tratamento distribuído de 

resíduos para descarte final (Foo, 2012). Este caso está representado na Figura 5-2. Em 
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algumas situações, uma unidade de pré-tratamento é utilizada para purificar a matéria-

prima antes de ser enviada para a rede de conservação (Figura 5-2 (c)).  

 

(a) RCMT com esquema de regeneração-reúso 

 

(b) RCMT com esquema de regeneração-reciclo 

 

(c) RCMT com esquema de pré-tratamento e regeneração 

Figura 5-2 - Outros tipos de RCR. Fonte: adaptado de Foo (2013). 

Maiores informações sobre RCR podem ser obtidas em diversos artigos (Foo, 

2013; Lee et al., 2014; Ng et al., 2014; Pillai e Bandyopadhyay, 2007; Tan et al., 2008; 

Zhang, Feng e Chu, 2013) e livros (El-Halwagi, 2012b; Foo, 2012; Klemeš, Jiří Jaromír, 

2013). 

5.3. O DF e as Redes de Conservação de Recursos no 

Contexto da IP 

Como visto nos capítulos anteriores, o DF é capaz de fornecer as percepções dos 

métodos gráficos e a precisão dos métodos algébricos, além de gerar a rede de maneira 

simultânea com a obtenção das metas. Além disso, é possível considerar restrições ao 

longo do processo. O método permite trabalhar com problemas mais complexos, mas 

ainda apresenta certas limitações. Pode ser facilmente automatizado para acelerar os 

cálculos, que algumas vezes podem se tornar complexos devido ao número de operações 

envolvidas. O DF pode ser utilizado em problemas de projeto/síntese, bem como na 
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procura da redução dos de custos operacionais, “desengargalamento” (debottlenecking) 

de processos e, na redução e planejamento de investimento de capital. 

Por todas essas vantagens e por ser uma ferramenta que atende aos preceitos do 

desenvolvimento sustentável, o DF teve sua aplicação e conceitos expandidos para poder 

ser ampliado usado em outras áreas da IP. Neste contexto, o DF se encaixa em uma área 

de especial interesse por parte dos pesquisadores de IP que ganhou uma nova 

denominação: Síntese de RCR, que busca obter o ótimo de vários recursos materiais, 

como água, gases de utilidade, solvente, papel, plástico, resíduos, etc. (Foo, 2012). Pode-

se dizer que a principal força motivadora para o desenvolvimento de tais técnicas foi a 

iniciativa de minimização de resíduos e do consumo de recursos. Nessas redes são geradas 

as estratégias de reúso, reciclo e regeneração, como visto na seção anterior. 

Como a IP se voltou para outras áreas, acabou gerando uma família de 

metodologias que tem a função de combinar diferentes processos com o intuito de reduzir 

o consumo de recursos e/ou emissões de poluentes no ambiente e, portanto, se tornou uma 

ferramenta indispensável para assegurar a sustentabilidade dos processos, pois consegue 

adotar as oportunidades e gerenciar os riscos derivados dos aspectos econômicos, sociais 

e ambientais do desenvolvimento sustentável (Friedler, 2010). 

Cabe ainda ressaltar que conceitos da IP também foram aplicados utilizando 

métodos conceituais em outras áreas: planejamento energético com restrições de emissões 

de CO2 (Foo, Tan e Ng, 2008; Tan e Foo, 2007), redes de resfriamento (Kim e Smith, 

2001; Shenoy e Shenoy, 2013), Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) (Singhvi e 

Shenoy, 2002), planejamento financeiro (Zhelev, T.K., 2005), entre outras. 

A aplicação da IP e, por conseguinte do DF em todas estas áreas é possível, pois 

existem algumas similaridades, que as tornam interconectadas. Essas similaridades estão 

no fato de se poder caracterizar esses em termos de quantidades que fluem caracterizadas 

por qualidade (s). Estas características podem ser observadas na Tabela 5 2, que indica a 

variável quantidade e a qualidade para cada problema típico.  
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Tabela 5-1 - Aspectos de qualidade e quantidade de diversos problemas de IP. Fonte: Adaptado de 

Sahu e Bandyopadhyay (2011) e Tan et al. (2015). 

Quantidade Qualidade Exemplo/Problema Referência 

Calor Temperatura 
Rede de Trocadores de Calor Kemp (2007) 

Integração Térmica Smith (2016) 

Massa Concentração 

Rede de Transferência de 

Massa 

El-Halwagi e 

Manousiouthakis (1989) 

Minimização de Água 

Gomes, Queiroz e Pessoa 

(2007) e Wang e Smith 

(1994) 

Rede de hidrogênio em 

refinarias 

Borges, Pessoa e Queiroz 

(2012) 

Projeto de Biorefinaria Shenoy e Shenoy (2014) 

Massa Propriedade 
Rede de Conservação de 

Recursos 
Kazantzi (2005) 

Vapor Pressão Cogeração Dhole e Linnhoff (1993) 

Energia 

CO₂  
Planejamento Energético 

com Restrição em Carbono 
Tan e Foo (2007) 

Pegada 

Hídrica 
Planejamento Energético Tan et al. (2009) 

Pegada de 

Bioenergia 
Planejamento Energético Foo, Tan e Ng (2008) 

EROI Planejamento Energético Walmsley et al.(2014) 

Operários Tempo Programação de tarefas Foo, Hallale e Tan (2010) 

CO₂  Tempo 
Planejamento de Captura e 

Armazenamento de CO2 
Ooi et al (2013) 

Massa Tempo 
Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos de biomassa 
Ludwig et al. (2009) 

Unidade de 

Produtos 
Tempo 

Planejamento da Cadeia de 

Suprimentos 
Singhvi e Shenoy (2002) 

Tempo Tempo 

Programação de Processos Foo, Hallale e Tan (2007) 

Planejamento de recursos 

humanos 
Foo, Hallale e Tan (2010) 

Dinheiro Tempo Planejamento Financeiro Zhelev (2005) 

Energia Tempo Sistemas de Energia Isolados 
Arun, Banerjee e 

Bandyopadhyay (2007) 

Como observado na Tabela 5-1, existe uma ampla gama de problemas em que o 

DF pode ser aplicado. Alguns desses estudos foram iniciados no início desta Tese, mas 

foram descontinuados pela dificuldade em cobrir todos esses campos de maneira eficaz 

no tempo disponível. 

5.4. Diagrama de Fontes Unificado 

Ao longo dos capítulos anteriores foram apresentadas diversas aplicações do 

Diagrama de Fontes. Cada uma das aplicações possui um conjunto de regras 



 

338 

características, que devem alcançar um determinado objetivo. De maneira geral, o 

objetivo dos problemas de IP utilizando o DF consiste em trocar/alocar de forma ótima 

diferentes recursos (Ex.: calor, água, hidrogénio e energia) que necessariamente têm uma 

quantidade (carga) e uma qualidade (nível). Assim, diferentes aplicações do DF possuem 

em comum, a utilização da estrutura do diagrama em forma de intervalos, a maneira como 

as unidades são distribuídas no diagrama e os cálculos que são efetuados. 

Os problemas de otimização de recursos utilizando o DF podem ser classificados 

em duas grandes categorias: redes de troca e redes de alocação. No caso das redes de troca 

temos os problemas envolvendo RTCs. Já nos casos das redes de alocação temos dois 

tipos, a saber, redes de carga fixa ou de vazão fixa. As redes de água com processos de 

carga fixa de contaminante e redes de água de resfriamento com operações de carga 

térmica fixa são exemplos de redes de carga fixa. Redes de água com vazão fixa, redes 

de hidrogênio e redes de emissão de carbono são exemplos de redes de vazão fixa 

(Shenoy, 2013).  

Processos de troca transferindo calor/massa de uma corrente quente/rica para uma 

corrente fria/pobre têm como equações básicas para carga térmica/mássica (Equação 5-1 

e Equação 5-2): 

𝛥𝑄 = 𝑀𝐶𝑝,ℎ(𝑇𝑖𝑛,ℎ − 𝑇𝑜𝑢𝑡,ℎ) = 𝑀𝐶𝑝,𝑐(𝑇𝑜𝑢𝑡,𝑐 − 𝑇𝑖𝑛,𝑐) Equação 5-1 

𝛥𝑀 = 𝐹𝑟(𝐶𝑖𝑛 − 𝐶𝑜𝑢𝑡) = 𝐹𝑝(𝐶𝑜𝑢𝑡 − 𝐶𝑖𝑛) Equação 5-2 

Em um processo de vazão fixa a equação básica para a carga mássica na entrada 

(in) e na saída (out) tem a forma básica (Equação 5-3): 

𝑀𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡𝐶𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡 Equação 5-3 

A Equação 5-3 se aplica a problemas de alocação de água com vazão fixa, 

alocação de hidrogênio e ao planejamento energético com restrição do uso de carbono. 

Como já discutido no Capítulo 2, em geral, as unidades de vazão fixa possuem vazão de 

entrada e de saída especificados, que podem não ser necessariamente iguais e, portanto, 

perdas ou ganhos podem ser contabilizados. As concentrações de saída são especificadas 

no nível máximo permitido e a concentração de entrada tem o seu valor especificado, 

normalmente em seu maior valor para possibilitar o maior reúso.  
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Com o intuito de facilitar uma maior compreensão de quais unidades e variáveis 

são utilizados em cada área de aplicação do DF, a Tabela 5-2 foi construída para 

relacionar com o DF, de maneira unificada, estes problemas aparentemente diversos de 

otimização de recursos através da identificação de variáveis análogas. 

Tabela 5-2 – Aplicações análogas do DF para diversos problemas de IP. 

Redes de Alocação 

 Redes de Água Redes de Hidrogênio 
Rede de Emissões 

de Carbono 

Nível ou 

qualidade da 

variável 𝐶 

Concentração do 

contaminante 

(ppm) 

Pureza do 

hidrogênio (fração 

molar) 

Fator de emissão 

(CO2/TJ) 

Vazão - variável 

𝐹 

Vazão de água 

(t/h) 

Vazão de hidrogênio 

(mols/s) 
Energia (TJ) 

Carga ou 

quantidade - 

𝑀 𝑜𝑢 𝛥𝑀 

Carga de 

contaminante 

(kg/h) 

Carga de hidrogênio 

(mol/s) 

Carga de emissão 

ou pegada de 

carbono (t CO2) 

Recurso de alta 

qualidade 
Água primária Corrente de Make-up 

Fonte de baixa ou 

zero emissão de 

CO2 

Recurso de 

baixa qualidade / 

Excesso 

Efluente Purga de hidrogênio 

Fontes não 

utilizadas ou 

excesso de energia 

Redes de Troca 

 Redes de Trocadores de Calor 

Nível ou 

qualidade da 

variável 𝑇 

Temperatura (°C) 

Vazão - 𝑀 ∙ 𝐶𝑝 Taxa de capacidade calorífica (kW/°C) 

Carga ou 

quantidade - 𝛥𝑄 
Carga térmica (kW) 

Recurso de alta 

qualidade 
Utilidade quente 

Recurso de 

baixa qualidade / 

Excesso 

Utilidade fria 

De posse das informações da Tabela 5-2 é possível identificar quais são as 

respectivas variáveis e unidades que devem ser utilizadas para um dado tipo de problema. 

Com essas informações é apresentado na Figura 5-3 um Diagrama de Fontes genérico, 

informando o que representa cada parte do diagrama e onde as informações são alocadas 

para as redes de alocação (C, F e ΔM) e para as redes de troca (T, 𝑀 ∙ 𝐶𝑝 e ΔQ).  
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Figura 5-3 – Diagrama de Fontes genérico. 

Montada a estrutura básica do Diagrama de Fontes mostrada na Figura 5-3 deve 

ser então utilizado um algoritmo e regras correspondentes para cada aplicação, quando 

então são obtidos os respectivos objetivos 
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Capítulo 6  

Conclusões Gerais 

Ao longo desta pesquisa o Diagrama de Fontes foi aplicado em novas áreas 

aumentando a sua gama de aplicações. No Capítulo 2, foram apresentadas algumas 

extensões do Diagrama de Fontes de Água. A primeira definição é aplicada para lidar 

com problemas de perda e/ou ganho de água, que podem ser resolvidos aplicando o 

conceito de operações fictícias e/ou utilizando o conceito de visualização de 

Fontes/Demandas (Sources/Sinks). A segunda visa uma forma mais robusta de 

determinação do contaminante de referência e da operação de referência. A terceira 

contempla uma nova forma de cálculo do parâmetro G para operações que apresentam 

perda e/ou ganho de água. Essas novas extensões foram aplicadas a problemas com um e 

múltiplos contaminantes em problemas de vazão fixa e carga fixa. 

No Capítulo 3, foi apresentado o Diagrama de Fontes de Água de Resfriamento 

(DFAR), que tem por objetivo determinar a vazão mínima de água no sistema de 

resfriamento, sem prejudicar a remoção da carga térmica dos trocadores de calor. O 

DFAR foi aplicado em diversas variações do sistema de resfriamento (adição de outro 

trocador de calor na rede, problemas com mais de uma torre de resfriamento, temperatura 

de retorno da água de resfriamento fixa, etc.) apresentando resultados similares e, em 

alguns casos, melhores. 

No Capítulo 4, foi desenvolvido o Diagrama de Fontes de Carbono (DFC) para 

possibilitar o gerenciamento das emissões de gases do efeito estufa na elaboração de um 

planejamento energético. Isso é possível através da avaliação da troca de fontes de energia 

mais poluentes por fontes de energia mais limpas. O DFC estimula o uso de fontes limpas, 

através da geração de diversos planejamentos energéticos, de forma que o país consiga 

cumprir um limite de emissão previamente estipulado. O planejamento energético é 

gerado considerando questões relativas à diminuição do custo de geração de energia ou à 

quantidade de gases do efeito estufa emitidos. O método foi empregado para avaliar o 
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setor elétrico nacional para o ano de 2025, em termos da quantidade de emissão estipulada 

pelo Acordo de Paris de qual o Brasil é signatário. Os resultados possibilitaram uma visão 

geral do sistema elétrico nacional e mostrou que é possível atingir as metas estabelecidas 

pelo Acordo de Paris se todas as metas estabelecidas pelo Brasil entrarem em vigor e 

considerando um menor crescimento da demanda de energia em virtude do baixo 

crescimento econômico dos próximos anos. Dessa forma, o Brasil conseguirá reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa além de suas metas. 

No Capítulo 5, foi apresentada uma visão em conjunta das variantes desenvolvidas 

nesta pesquisa considerando o conceito de Diagrama de Fontes. Inicialmente foi 

demonstrado como a ferramenta trabalha, considerando as questões de reúso e/ou reciclo 

de correntes. Uma tabela demonstrando outras possíveis aplicações do Diagrama de 

Fontes foi apresentada. Ao final, é apresentada uma visão integrada da ferramenta é 

apresentada indicando as variáveis que compõem o Diagrama de Fontes para cada um 

dos casos específicos para qual o conceito foi aplicado.  

Diante do exposto, é possível concluir que o Diagrama de Fontes pode ser aplicado 

para auxiliar o desenvolvimento sustentável em diferentes setores. Além disso, o 

Diagrama de Fontes foi apresentado como uma ferramenta estruturada que possibilitou 

agregar diferentes funções em um único corpo para diferentes aplicações.  
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POPLEWSKI, G.; JEŻOWSKI, J. M.; JEŻOWSKA, A. Water network design with 

stochastic optimization approach. Chemical Engineering Research and Design, v. 9, 

n. December 2010, p. 2085–2101, jan. 2011.  

POPLEWSKI, G.; WAŁCZYK, K.; JEZOWSKI, J. Optimization-based method for 

calculating water networks with user specified characteristics. Chemical Engineering 

Research and Design, v. 88, n. 1, p. 109–120, jan. 2010.  

PRAKASH, R.; SHENOY, U. V. Targeting and design of water networks for fixed 

flowrate and fixed contaminant load operations. Chemical Engineering Science, v. 60, 

n. 1, p. 255–268, jan. 2005a.  

___. Design and evolution of water networks by source shifts. Chemical Engineering 

Science, v. 60, n. 7, p. 2089–2093, abr. 2005b.  

QUARESMA, A. C. DE L. Redução das Emissões de CO2 no Setor Elétrico 

Brasileiro Utilizando a Metodologia Diagrama de Fontes de Carbono. Rio de 

Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. 

QUESADA, I.; GROSSMANN, I. E. Global optimization of bilinear process networks 



 

362 

with multicomponent flows. Computers & Chemical Engineering, v. 19, n. 12, p. 

1219–1242, dez. 1995.  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Pretendida Contribuição Nacionalmente 

Determinada Para Consecução Do Objetivo Da Convenção-Quadro Das Nações 

Unidas Sobre Mudança Do Clima. Brasília, DF: [s.n.]. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf>. 

ROH, K.; FRAUZEM, R.; GANI, R.; LEE, J. H. Process systems engineering issues 

and applications towards reducing carbon dioxide emissions through conversion 

technologies: Review. Chemical Engineering Research and Design, v. 6, p. 27–47, 

2016.  

ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING. Engineering for Sustainable 

Development: Guiding Principles. London, UK: [s.n.].  

RUIZ-MERCADO, G.; CABEZAS, H. Sustainability in the Design, Synthesis and 

Analysis of Chemical Engineering Processes. 1o ed. Cambridge, MA, USA: Elsevier, 

2016.  

SÁ, N. C. DE. Proposição de procedimento híbrido para otimização de redes de 

água: aplicação em refinarias de petróleo. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, 2015. 

SAHU, G. C.; BANDYOPADHYAY, S. Holistic approach for resource conservation. 

Chemical Engineering World, v. 46, n. 12, p. 104–108, 2011.  

___. Mathematically Rigorous Algebraic and Graphical Techniques for Targeting 

Minimum Resource Requirement and Interplant Flow Rate for Total Site Involving Two 

Plants. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 51, n. 8, p. 3401–3417, 29 

fev. 2012.  

SANTOS, L. DOS. Otimização do Valor de Produção no Brasil com Restrição de 

Emissão de Gases de Efeito Estufa, a partir de uma Análise Insumo-Produto 

[Optimization of the Value of Production in Brazil with Constraints of Greenhouse 

Gases Emission from an Input-Output Anal. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 2014. 

SANTOS, R. P. Extensão e Automatização do Diagrama de Fontes de Água Usado 

no Gerenciamento e Redução do Consumo de Água em Plantas Industriais. Rio de 

Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 

SAVELSKI, M.; BAGAJEWICZ, M. On the necessary conditions of optimality of 

water utilization systems in process plants with multiple contaminants. Chemical 

Engineering Science, v. 58, n. 23–24, p. 5349–5362, dez. 2003.  

SAVELSKI, M. J.; BAGAJEWICZ, M. J. On the optimality conditions of water 



 

363 

utilization systems in process plants with single contaminants. Chemical Engineering 

Science, v. 55, n. 21, p. 5035–5048, nov. 2000.  

SAVULESCU, L. E. Simultaneous energy and water minimisation. [s.l.] UMIST, 

Manchester, UK, 1999. 

SAW, S. Y.; LEE, L.; LIM, M. H.; FOO, D. C. Y.; CHEW, I. M. L.; TAN, R. R.; 

KLEMEŠ, J. J. An extended graphical targeting technique for direct reuse/recycle in 

concentration and property-based resource conservation networks. Clean Technologies 

and Environmental Policy, v. 13, n. 2, p. 347–357, 12 jun. 2010.  

SCARLATI, P. R. DA S. Redução do consumo de água na indústria petroquímica. 

Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. 

SEIFFERT, M. E. B. Mercado de Carbono e Protocolo de Quioto - Oportunidades 

de Negócio na Busca da Sustentabilidade. 2o ed. São Paulo, SP: Atlas, 2013.  

SHENOY, A. U.; SHENOY, U. V. Targeting and design of CWNs (cooling water 

networks). Energy, v. 55, p. 1033–1043, jun. 2013.  

___. Designing optimal bioethanol networks with purification for integrated 

biorefineries. Energy Conversion and Management, v. 88, p. 1271–1282, dez. 2014.  

SHENOY, U. V. Enhanced nearest neighbors algorithm for design of water networks. 

Chemical Engineering Science, v. 84, p. 197–206, dez. 2012.  

SHENOY, U. V. Heat Exchanger Network Synthesis: Process Optimization by 

Energy and Resource Analysis. Houston, Texas, USA: Gulf Professional Publishing, 

1995.  

___. Targeting and design of energy allocation networks for carbon emission reduction. 

Chemical Engineering Science, v. 65, n. 23, p. 6155–6168, dez. 2010.  

___. A Unified Targeting Algorithm for Diverse Process Integration Problems. In: 

Handbook of Process Integration (PI). [s.l.] Elsevier, 2013. p. 524–570.  

SHENOY, U. V.; BANDYOPADHYAY, S. Targeting for Multiple Resources. 

Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 46, n. 11, p. 3698–3708, maio 

2007.  

SILVA, F. P. T.; QUEIROZ, E. M.; PESSOA, F. L. . Multiple contaminants water 

network synthesis: a heuristic procedure (O. Araujo, Ed.)4th Mercosur Congress on 

Process Systems Engineering - ENPROMERSanta Fé, Argentina, 2001.  

SILVA, M. V. M. DA; BERMANN, C. O planejamento energético como ferramenta 

de auxílio às tomadas de decisão sobre a oferta de energia na zona rural4o Encontro 



 

364 

de Energia no Meio Rural. Anais...Campinas, SP: Scielo Proceedings, 2002Disponível 

em: <http://www.proceedings.scielo.br/pdf/agrener/n4v2/102.pdf> 

SILVA FRANCISCO, F. DA; BAGAJEWICZ, M. J.; PESSOA, F. L. P.; QUEIROZ, E. 

M. Extension of the water sources diagram method to systems with simultaneous fixed 

flowrate and fixed load processes. Chemical Engineering Research and Design, v. 

104, p. 752–772, dez. 2015.  

SINGHVI, A.; SHENOY, U. V. V. Aggregate Planning in Supply Chains by Pinch 

Analysis. Chemical Engineering Research and Design, v. 80, n. 6, p. 597–605, 2002.  

SMITH, R. Chemical process: design and integration. [s.l: s.n.].  

SMITH, R. Chemical Process: Design and Integration. 2o Edição ed. Chichester, 

West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2016.  

SORIN, M.; BÉDARD, S. The Global Pinch Point in Water Reuse Networks. Process 

Safety and Environmental Protection, v. 77, n. 5, p. 305–308, set. 1999.  

STELLING, R. J. Síntese combinada de redes de equipamentos de transferência de 

massa e de trocadores de calor. Rio de Janeiro, RJ: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, 2004. 

SU, W.; LI, Q.; LIU, Z.; PAN, C. A new design method for water-using network of 

multiple contaminants with single internal water main. Journal of Cleaner 

Production, v. 29–30, p. 38–45, jul. 2012.  

TAHARA, K.; SAGISAKA, M.; OZAWA, T.; YAMAGUCHI, K.; INABA, A. 

Comparison of “CO2 efficiency” between company and industry. Journal of Cleaner 

Production, v. 13, n. 13–14, p. 1301–1308, nov. 2005.  

TAN, R. R.; BANDYOPADHYAY, S.; FOO, D. C. Y.; NG, D. K. S. Prospects for 

Novel Pinch Analysis Application Domains in the 21st Century. Chemical 

Engineering Transactions, v. 45, p. 1741–1746, 2015.  

TAN, R. R.; COL-LONG, K. J.; FOO, D. C. Y.; HUL, S.; NG, D. K. S. A methodology 

for the design of efficient resource conservation networks using adaptive swarm 

intelligence. Journal of Cleaner Production, v. 16, n. 7, p. 822–832, maio 2008.  

TAN, R. R.; FOO, D. C. Y. Pinch analysis approach to carbon-constrained energy 

sector planning. Energy, v. 32, n. 8, p. 1422–1429, ago. 2007.  

TAN, R. R.; FOO, D. C. Y. Recent Trends in Pinch Analysis for Carbon Emissions and 

Energy Footprint Problems. Chemical Engineering Transactions, v. 18, p. 249–254, 

2009.  



 

365 

TAN, R. R.; FOO, D. C. Y. Pinch Analysis for Sustainable Energy Planning Using 

Diverse Quality Measures. In: KLEMEŠ, J. J. (Ed.). . Handbook of Process 

Integration (PI). Philadelphia, USA: Woodhead Publishing Limited, 2013. p. 505–523.  

TAN, R. R.; FOO, D. C. Y.; AVISO, K. B.; NG, D. K. S. The use of graphical pinch 

analysis for visualizing water footprint constraints in biofuel production. Applied 

Energy, v. 86, n. 5, p. 605–609, maio 2009.  

TAN, R. R.; NG, D. K. S.; FOO, D. C. Y. Pinch analysis approach to carbon-

constrained planning for sustainable power generation. Journal of Cleaner 

Production, v. 17, n. 10, p. 940–944, jul. 2009.  

TAN, R. R.; NG, D. K. S. S.; FOO, D. C. Y. Y.; AVISO, K. B. Crisp and fuzzy integer 

programming models for optimal carbon sequestration retrofit in the power sector. 

Chemical Engineering Research and Design, v. 88, n. 12, p. 1580–1588, dez. 2010.  

TAN, Y. L.; YEE, D. F. C.; TAN, R. R.; NG, D. K. S. Approximate graphical targeting 

for water network with two contaminants. Chemical Engeneering Transactions, v. 12, 

p. 347–352, 2007.  

TANCREDI, M.; ABBUD, O. A. Por que o Brasil está trocando as hidrelétricas e seus 

reservatórios por energia mais cara e poluente? [Why is Brazil switching hydroelectric 

plants and their reservoirs to more expensive and polluting energy?]. Núcleo de 

Estudos e Pesquisas do Senado, p. 42, 2013.  

TELES, J.; CASTRO, P. M.; NOVAIS, A. Q. LP-based solution strategies for the 

optimal design of industrial water networks with multiple contaminants. Chemical 

Engineering Science, v. 63, n. 2, p. 376–394, jan. 2008.  

TELES, J. P.; CASTRO, P. M.; NOVAIS, A. Q. MILP-based initialization strategies for 

the optimal design of water-using networks. Chemical Engineering Science, v. 64, n. 

17, p. 3736–3752, set. 2009.  

TJAN, W.; TAN, R. R.; FOO, D. C. Y. A graphical representation of carbon footprint 

reduction for chemical processes. Journal of Cleaner Production, v. 18, n. 9, p. 848–

856, jun. 2010.  

TORKFAR, F.; AVAMI, A. A simultaneous methodology for the optimal design of 

integrated water and energy networks considering pressure drops in process industries. 

Process Safety and Environmental Protection, v. 103, n. Part B, p. 442–454, 2016.  

ULLMER, C.; KUNDE, N.; LASSAHN, A.; GRUHN, G.; SCHULZ, K. WADOTM: 

water design optimization—methodology and software for the synthesis of process 

water systems. Journal of Cleaner Production, v. 13, n. 5, p. 485–494, abr. 2005.  

ULSON DE SOUZA, A. A. A. A. et al. Application of the water source diagram 

(WSD) procedure to water use minimization in a batch processProceedings of 



 

366 

European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6). Anais...Copenhagen, 

Denmark: jan. 2007Disponível em: 

<http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ecce6_sep07/upload/1920.pdf> 

ULSON DE SOUZA, A. A.; FORGIARINI, E.; BRANDÃO, H. L.; XAVIER, M. F.; 

PESSOA, F. L. P.; GUELLI U. SOUZA, S. M. A. Application of Water Source 

Diagram (WSD) method for the reduction of water consumption in petroleum refineries. 

Resources, Conservation and Recycling, v. 53, n. 3, p. 149–154, jan. 2009.  

ULSON DE SOUZA, A. A.; MELO, A. R.; PESSOA, F. L. P.; GUELLI ULSON DE 

SOUZA, S. M. D. A. The modified water source diagram method applied to reuse of 

textile industry continuous washing water. Resources, Conservation and Recycling, v. 

54, n. 12, p. 1405–1411, out. 2010.  

UN. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (Declaração de Estocolmo). Estocolmo, Suécia: [s.n.]. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf>. 

___. World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance 

Tables. Working Paper No.ESA/P/WP.241. New York, USA: [s.n.]. Disponível em: 

<https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf>. 

UNEP. Doha Climate Conference Opens Gateway to Greater Ambition and Action 

on Climate Change. Disponível em: 

<http://www.unep.org/newscentre/default.aspx?DocumentID=2700&ArticleID=9353>. 

Acesso em: 6 dez. 2016.  

___. The Emissions Gap Report 2016 - A UNEP Synthesis Report. Nairobi, Quênia: 

[s.n.]. Disponível em: 

<http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/Emissions_Gap_Report_2016.pdf>. 

UNFCCC. Kyoto Protocol. Disponível em: 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>. Acesso em: 6 dez. 2016.  

___. The Paris Agreement. Disponível em: 

<http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php>. Acesso em: 6 dez. 2016a.  

___. Paris Agreement - Status of Ratification. Disponível em: 

<http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php>. Acesso em: 6 dez. 2016b.  

VALIN, H. et al. The future of food demand: understanding differences in global 

economic models. Agricultural Economics, v. 45, n. 1, p. 51–67, 2014.  

VARBANOV, P.; FRIEDLER, F. P-graph methodology for cost-effective reduction of 

carbon emissions involving fuel cell combined cycles. Applied Thermal Engineering, 

v. 28, n. 16, p. 2020–2029, nov. 2008.  



 

367 

WALMSLEY, M. R. W.; WALMSLEY, T. G.; ATKINS, M. J. Carbon Emissions 

Reduction and Net Energy Generation Analysis in the New Zealand Electricity 

Sector through to 2050Proceedings of the 8th Conference on Sustainable Development 

of Energy, Water and Environment Systems. Anais...Dubrovnik, Croatia: 

2013Disponível em: <http://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/8869> 

WALMSLEY, M. R. W.; WALMSLEY, T. G.; ATKINS, M. J.; KAMP, P. J. J.; 

NEALE, J. R. Minimising carbon emissions and energy expended for electricity 

generation in New Zealand through to 2050. Applied Energy, v. 135, p. 656–665, dez. 

2014.  

WALMSLEY, M. R. W.; WALMSLEY, T. G.; ATKINS, M. J.; KAMP, P. J. J.; 

NEALE, J. R.; CHAND, A. Carbon Emissions Pinch Analysis for emissions reductions 

in the New Zealand transport sector through to 2050. Energy, v. 92, p. 569–576, dez. 

2015.  

WALMSLEY, M.; WALMSLEY, T.; MATTHEWS, L.; ATKINS, M.; NEALE, J.; 

KAMP, P. Pinch analysis techniques for carbon emissions reduction in the New 

Zealand industrial process heat sector. Chemical Engineering Transactions, v. 45, p. 

1087–1092, 2015.  

WAN ALWI, S. R.; ARIPIN, A.; MANAN, Z. A. A generic graphical approach for 

simultaneous targeting and design of a gas network. Resources, Conservation and 

Recycling, v. 53, n. 10, p. 588–591, ago. 2009.  

WAN ALWI, S. R.; MANAN, Z. A. SHARPS: A new cost-screening technique to 

attain cost-effective minimum water network. AIChE Journal, v. 52, n. 11, p. 3981–

3988, nov. 2006.  

WANG, B.; FENG, X.; ZHANG, Z. A design methodology for multiple-contaminant 

water networks with single internal water main. Computers & Chemical Engineering, 

v. 27, n. 7, p. 903–911, jul. 2003.  

WANG, Y.-P.; SMITH, R. Design of distributed effluent treatment systems. Chemical 

Engineering Science, v. 49, n. 18, p. 3127–3145, set. 1994.  

WANG, Y.; CHU, K. H.; WANG, Z. Two-Step Methodology for Retrofit Design of 

Cooling Water Networks. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 53, n. 1, 

p. 274–286, 8 jan. 2014.  

WANG, Y. P.; SMITH, R. Wastewater minimisation. Chemical Engineering Science, 

v. 49, n. 7, p. 981–1006, abr. 1994.  

___. Wastewater Minimization With Flowrate Constraints. Chemical Engineering 

Research & Design, v. 73, n. 8, p. 889–904, 1995.  

WCED. Our Common Future, From One Earth to One World. [s.l.] Oxford 



 

368 

University Press, 1987. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-

future.pdf>. 

WILLA, J. L. Improve and Maintain Cooling Tower Efficiency. Chemical 

Engineering Progress, n. 4, 2005.  

WONG, W. H.; FOO, D. C. Y.; TAN, R. R. Chronologically constrained composite 

curves for carbon constrained agricultural planning. Biomass and Bioenergy, v. 35, n. 

5, p. 1716–1720, maio 2011.  

WORLD ECONOMIC FORUM. Water Security: The Water-Food-Energy-Climate 

Nexus: The World Economic Forum water initiative. Washington, D.C., USA: 

Island Press, 2011.  

WORLD ENERGY COUNCIL; WYMAN, O. World Energy Trilemma 2016 - 

Defining Measures to Accelerate the Energy Transition. [s.l: s.n.]. Disponível em: 

<http://www.worldenergy.org/publications/2016/world-energy-trilemma-2016-defining-

measures-to-accelerate-the-energy-transition/>. 

WULFINGHOFF, D. R. Energy efficiency manual. Wheaton: Energy Institute Press, 

1999.  

XAVIER, M. F. Reúso e Minimização do Consumo de Água em Indústrias 

Químicas Utilizando a Regeneração Diferenciada de Contaminantes. [s.l.] 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. 

YOU, S.-H.; TSENG, D.-H.; GUO, G.-L.; YANG, J.-J. The potential for the recovery 

and reuse of cooling water in Taiwan. Resources, Conservation and Recycling, v. 26, 

n. 1, p. 53–70, abr. 1999.  

ZHANG, Q.; FENG, X.; CHU, K. H. Evolutionary Graphical Approach for 

Simultaneous Targeting and Design of Resource Conservation Networks with Multiple 

Contaminants. Industrial & Engineering Chemistry Research, v. 52, n. 3, p. 1309–

1321, 23 jan. 2013.  

ZHAO, H.-P.; FAN, X.-Y.; LIU, Z.-Y. Design of regeneration recycling water networks 

with internal water mains by using concentration potential concepts. Chemical 

Engineering Science, v. 91, p. 162–172, mar. 2013.  

ZHAO, H.-P.; SU, W.-N.; LIU, Z.-Y. Design of water-using networks of multiple 

contaminants with two internal water mains. Journal of Cleaner Production, v. 67, p. 

37–44, mar. 2014.  

ZHAO, H. P.; WANG, Z. F.; CHAN, T. C.; LIU, Z. Y. Design of regeneration recycling 

water networks by means of concentration potentials and a linear programming method. 

Journal of Cleaner Production, v. 112, p. 4667–4673, 2016.  



 

369 

ZHELEV, T. K. On the integrated management of industrial resources incorporating 

finances. Journal of Cleaner Production, v. 13, n. 5, p. 469–474, abr. 2005.  

ZHELEV, T. K. Water conservation through energy management. Journal of Cleaner 

Production, v. 13, n. 15, p. 1395–1404, dez. 2005.  

ZHENG, P.; FENG, X.; QIAN, F.; CAO, D. Water system integration of a chemical 

plant. Energy Conversion and Management, v. 47, n. 15–16, p. 2470–2478, set. 2006.  

ZHENMIN, L. Pinch analysis of hydrogen system in refineries. In: Computer Aided 

Chemical Engineering. [s.l: s.n.]. v. 15p. 952–955.  

 

 



 

370 

 1 

Anexo I 2 

 3 

 4 

 5 

  6 



 

371 

(32) (37)

(13) (14)

Refiner
RD4

Refiner
RD5

Latency 
tank

Primary 
depuration

Secondary
depuration

Rejects 
tank

Disk/Drum 
filter

Water tank 
(Disk)

Storage 
tower

Unbleached 
tank

Bleaching 
tower 

BQ1-TB1

TGW/TMP 
tower

Bleaching 
tank

TMP tank

Inclined 
screen 1

Refiner
RD1

Refiner
RD2/3

Latency 
tank

Depuration Rejects 
tank

Press
Inclined 
screen 2

Filtered 
water tank

Fresh 
water tank

Clear 
water 
tower

White 
water 
tower

White 
water tank

Cloudy 
water tank

Filters for fibers 
recovery / Save-All 

Filters

Mixture 
Tank

Low consistency 
system/ 
Headbox

Screen 
water tank

Silo
Couch Pit
Press Pit

Rejects 
filter

Forming 
section

Press 
section

Dryer 
section

M

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

(11)

(12) (10)

D M(17)

(6)

(7)

(9)

(35)

(36)

(33)(39)

(31)

(27)

M

(26)

(38)

(25)

(24)

(23)

(22)

(20)

(19)

(18)

M

(15)

(16)

M

M

(28)

(29)

(30)

(34)

Paper

Steam

Steam

Steam

Steam

(21)

TMP - Line 2

TMP - Line 1

Paper machine

 1 

Figura I. 1 – Exemplo Ilustrativo do esquema do processo com as principais correntes de água. Adaptado de: Hamaguchi (2007) 2 
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Tabela I. 1 – Correntes de Água para o Caso de Estudo 2. 

Nº da corrente 
Vazão 

(L/min) 

Fibras 

(%) 
SD (ppm) Descrição da corrente 

1 356,20 0,082 4066 Dilution water of primary refiner (RD4) - line 2 

2 384,10 0,082 4066 Dilution water of secondary refiner (RD5) - line 2 

3 8279,30 0,082 4066 Dilution water of latency tank - line 2 

4 39,80 0,082 4066 Dilution of rejects from primary depuration - line 2 

5 54,70 0,082 4066 Dilution of rejects from secondary depuration - line 2 

6 94,00 0,300 4747 Dilution water of primary refiner (RD1) - line 1 

7 108,70 0,300 4747 Dilution water of secondary refiner (RD2/3) - line 1 

8 4946,30 0,080 4066 Dilution of latency tank - line 1 

9 605,70 0,400 4747 Water extracted from inclined screen 1 

10 1087,20 0,050 4662 Cloudy filtrate from disk filter 

11 1584,80 0,040 4662 Water for TMP filter 

12 2537,30 0,030 4662 Clear filtrate from disk filter 

13 1840,80 0,030 4662 Water from disk filter 

14 5544,10 0,050 4849 Filtrate from drum filter 

15 1483,60 0,082 2451 Dilution water after bleaching 

16 1254,90 0,082 2451 Dilution water of TMP tank 

17 1781,20 0,300 4747 Water extracted from inclened screen 2 

18 4292,30 0,047 2487 Clear water to filtered water tank 

19 18481,90 0,047 2487 Water from clear water tank to clear water tower 

20 12793,80 0,047 2487 Water from clear water tower to white water tower 

21 1395,90 0,047 2487 Losses of clear water tower 

22 997,40 0,050 2487 Water for Save-All filter 

23 2316,20 0,025 2487 Super Clear filtrate from Save-All filter 

24 17450,70 0,050 2487 Clear filtrate from Save-All filter 

25 3477,60 0,300 2487 Cloudy filtrate from Save-All 

26 2486,80 0,300 2307 Water from screen water tank to white water tower 

27 20965,70 0,300 2307 Water for fibers recovery 

28 12952,10 0,245 2451 White water to Silo 

29 996,70 0,082 2451 Dilution of couch pit 

30 1406,80 0,010 2380 Filtrate from rejects filter 

31 23452,50 0,300 2307 Water for recovery fiber 

32 909,30 0,460 2417 Wastewater from Low consistency system/ Headbox 

33 54323,20 0,351 2273 White water extract from forming section 

34 299,10 0,050 2487 Water for rejects filter 

35 3420 0,000 0,000 Fresh water for paper machine 

36 786,80 0,000 0,000 Fresh water for TMP 

37 1859,10 0,458 2273 Wastewater from press section 

38 3477,60 0,300 2487 Cloudy water to Save-All filter 

39 43822,80 0,300 2307 White water for mixing pump 

 

 

 

 

  



 

373 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 



 

374 

 

Figura II - 1 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 2 
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Figura II - 2 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 3 
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Figura II - 3 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 4 
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Figura II - 4 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 5 
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Figura II - 5 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 6 
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Figura II - 6 - DFAR para o Estudo de Caso 2 - Rede 7 
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Tabela II - 1 - Estudo de Caso 2 - Rede 2. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes 

(kW/°C) 

Total 

Retorno 

(kW/°C) 

CW 20,00 5,00 30,00 11,25 2,74 37,50 30,00 6,67 7,68 35,42 186,26 - 

TC1   15,0  5,00      20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3  28,57   16,43      45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6    3,75      33,75 37,50 0,00 

TC7         53,75  53,75 6,25 

TC8  1,43       38,57  40,00 0,00 

TC9           0,00 100,00 

TC10     5,83  30,00 33,33   69,16 0,01 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 40,00 100,00 69,17 - 186,26 
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Tabela II - 2 - Estudo de Caso 2 - Rede 3. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes  

(kW/ °C) 

Total 

Retorno 

(kW/ °C) 

CW 20,00 5,00 30,00 11,25  37,50 32,74 6,67 7,68 35,42 186,26 - 

TC1   15,00    5,00    20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3  30,00     15,00    45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6    3,75      33,75 37,50 0,00 

TC7         53,75  53,75 6,25 

TC8       1,43  38,57  40,00 0,00 

TC9           0,00 100,00 

TC10     30,00  5,83 33,33   69,16 0,01 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 40,00 100,00 69,17 - 186,26 
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Tabela II - 3 - Estudo de Caso 2 - Rede 4. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes 

(kW/ °C) 

Total 

Retorno 

(kW/ °C) 

CW 20,00 5,00 22,50 11,25  37,50 30,00 9,41 7,68 42,92 186,26 - 

TC1       5,83 14,17   20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3  30,00       15,00  45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6   22,50 3,75      11,25 37,50 0,00 

TC7         53,75  53,75 6,25 

TC8         23,57  23,57 0,01 

TC9           0,00 100,00 

TC10     30,00  24,17    54,17 0,00 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 23,58 100,00 54,17 - 186,26 
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Tabela II - 4 - Estudo de Caso 2 - Rede 5. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes  

(kW/ °C) 

Total 

Retorno 

(kW/ °C) 

CW 20,00  30,00 11,25  37,50 38,57 10,12 7,14 35,42 190,00 - 

TC1   15,00     5,00   20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3       21,43  23,57  45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6    3,75      33,75 37,50 0,00 

TC7         50,00  50,00 10,00 

TC8         19,29  19,29 0,00 

TC9           0,00 100,00 

TC10  35,00   30,00   4,17   69,17 0,00 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 19,29 100,00 69,17 - 190,00 
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Tabela II - 5 - Estudo de Caso 2 - Rede 6. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes 

(kW/ °C) 

Total 

Retorno 

(kW/ °C) 

CW 20,00  22,50 11,25 4,29 37,50 33,45 6,67 7,68 42,92 186,26 - 

TC1       5,84 14,16   20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3     25,71    19,29  45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6   22,50 3,75      11,25 37,50 0,00 

TC7         53,74  53,74 6,26 

TC8       20,71  19,29  40,00 0,00 

TC9           0,00 100,00 

TC10  35,00      19,17   54,17 0,00 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 40,00 100,00 54,17 - 186,26 
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Tabela II - 6 - Estudo de Caso 2 - Rede 7. 

Fonte\Demanda TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 

Total 

Fontes  

(kW/ °C) 

Total 

Retorno 

(kW/ °C) 

CW 20,00  30,00 11,25 4,29 37,50 30,00 10,12 7,68 35,42 186,26 - 

TC1   15,00     5,00   20,00 0,00 

TC2           0,00 35,00 

TC3     25,71    19,29  45,00 0,00 

TC4           0,00 15,00 

TC5           0,00 30,00 

TC6    3,75      33,75 37,50 0,00 

TC7         53,74  53,74 6,26 

TC8         19,29  19,29 0,00 

TC9           0,00 100,00 

TC10  35,00     30,00 4,17   69,17 0,00 

Total Demanda 

(kW/ °C) 
20,00 35,00 45,00 15,00 30,00 37,50 60,00 19,29 100,00 69,17 - 186,26 
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Figura II - 7 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 2 

 

Figura II - 8 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 3 
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Figura II - 9 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 4 

 

Figura II - 10 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 5 
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Figura II - 11 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 7 

 

Figura II - 12 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 9 
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Figura II - 13 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 11 

 

Figura II - 14 - CWN com restrição de temperatura - Cenário 13 
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