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1. RESUMO 

Sistemas de transferência de calor visam transferir energia de forma eficiente 

de um meio para outro, eles Utilizam amplamente de 

aquecedores, refrigeradores, condicionamento de ar em usinas de geração de 

energia, plantas químicas, plantas petroquímicas, refinaria de 

petróleo, processamento de gás natural, e tratamento de águas residuais. Este 

trabalho tem como objetivo simular trocadores de calor em diferentes configurações, 

visando diferentes resultados de transferência de calor e consequente redução de 

consumo de combustíveis em correntes intermediárias de processo. E com isso, 

avaliar o impacto ambiental evitado ao trocar calor entre as correntes de um 

processo substituindo a utilização dos combustíveis, principalmente os não 

renováveis. Para melhores resultados foi feito um planejamento de experimento, 

onde foi analisado o grau de relevância dos fatores considerados. A simulação foi 

feita através da modelagem de diferentes processos utilizando o protocolo CAPE-

OPEN (Computer Aided Process Engineering) através do COCO, um software 

aplicado principalmente na modelagem e otimização de processos, e que permite 

sugerir e estudar desenhos, propondo soluções, viabilidade de processos e 

modificações a fim de melhorar a eficiência e minimizar os custos. O protocolo 

CAPE-OPEN permite a comunicação de diversos simuladores, sendo assim, a 

comunicação entre o software COCO e o algoritmo WAR foi necessário para a 

avaliação do impacto ambiental em diferentes processos, devido à preocupação com 

o aquecimento global, além da contaminação do ar, solo e água. Com isso, este 

estudo investigou as influências de alguns parâmetros operacionais, tais como 

diferentes configurações de trocadores de calor utilizando a água como componente, 

além do impacto ambiental evitado calculado pelo algoritmo WAR quando 

comparado com o uso do carvão e do gás. Os resultados adquiridos foram 

comparados com os conceitos teóricos fundamentais da Engenharia Química. 
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2. INTRODUÇÃO 

 Devido a preocupação e necessidade de melhoria do desempenho ambiental 

nas indústrias a utilização correta e eficiente dos recursos energéticos são 

imprescindíveis.  

 Os resíduos industriais e o uso ineficiente de energia são vistos, não apenas 

como agentes poluidores, mas, também, como perdas econômicas a serem 

eliminadas através de uma ação integrada sobre a totalidade do processo produtivo, 

desde a compra da matéria prima até o descarte das correntes residuárias (NETO, J. 

N. S. 2005 P. 1). 

 Portanto, a fonte de energia proveniente de combustíveis fósseis aumenta o 

efeito estufa além do custo final de produção. Com isso, um software de simulação e 

otimização juntamente com o algoritmo WAR permite a avaliação do impacto 

ambiental para correntes em aquecimento e contrasta a importância da substituição 

de combustíveis não renováveis. 

 O emprego da simulação computacional é vantajoso para determinar 

sistemas com maior eficiência, economia, e sua comunicação com outros softwares 

permite compreender as causas do impacto ambiental, além de evitá-las por meio da 

otimização de processo. 

3. OBJETIVOS  

Este trabalho tem como objetivo simular redes de trocadores de calor em 

diferentes configurações, visando avaliar a quantidade de energia reaproveitada. E 

com isso, avaliar o impacto ambiental evitado, calculado pelo algoritmo WAR, ao 

trocar calor entre as correntes intermediárias de um processo substituindo a 

utilização dos combustíveis para aquecimento, principalmente os não renováveis. 

4. METODOLOGIA  

Foi possível fazer o planejamento de experimento completo utilizando 4 

fatores determinantes: quantidade de trocadores de calor (2 ou 3) trabalhando com 

taxa de transferência máxima de calor, alimentação – contracorrente e concorrente, 

arranjo paralelo e série e o tipo de combustível analisado pelo WAR – carvão e gás. 

Após feitas as simulações no COCO, foi calculado o impacto ambiental evitado 



através do algoritmo WAR e a economia de energia. Com esses dados do 

planejamento de experimento, um gráfico de Pareto foi construído com o grau de 

relevância dos fatores determinados.  

Foram feitas 12 simulações no COCO com diferentes disposições dos 

trocadores, sendo elas: dois trocadores em série e dois em paralelo, três trocadores 

em série e três em paralelo, um em série com dois paralelos e dois paralelos com 

um em série. Estas simulações foram feitas em contracorrente e em concorrente.  

 O pacote utilizado no software COCO foi o water, e as condições de entrada 

para a corrente quente e corrente fria foram as mesmas para todas as simulações, 

como visto na figura 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

Figura 4.1 – Condições de entrada para a corrente quente 

 

Figura 4.2 – Condições de entrada para a corrente fria 

  Com as condições de entradas definidas foi possível simular os 

sistemas de transferência de calor como mostrado nas figuras abaixo. Sendo dois 

trocadores de calor em série e em paralelo, respectivamente. 



 

Figura 4.3 – Dois trocadores de calor em série 

   Figura 4.4 – Dois trocadores de calor em paralelo mais um em série 

 Os parâmetros utilizados no trocador de calor foram o de máxima 

transferência, e após a simulação é possível analisar a taxa de troca térmica por 

tempo como visto na figura 4.5, relacionado aos dados da simulação da figura 4.6. 



 

Figura 4.5 – Parâmetros do Trocador de Calor 

 Após a execução das simulações foi analisado o impacto ambiental evitado 

através do algoritmo WAR, onde foram feitos 24 casos diferentes. Sendo 6 

simulações contracorrente, 6 simulações concorrentes, substituindo a água por 

carvão e gás como fonte de combustível.  

 A figura 4.7 mostra os dados coletados no COCO, inseridos no WAR para o 

cálculo do impacto ambiental, a economia de energia quando o combustível é 

substituído por gás e o resultado do impacto ambiental evitado no caso de 2 

trocadores de calor em série.  

 

 

 

 



 

Figura 4.7 – Resultados obtidos pelo WAR 

 Com esses resultados foram plotados os gráficos de relevância de fatores 

através do planejamento de experimentos e o de potencial de impacto ambiental 

evitado versus os casos estudados no WAR. Além de analisar a eficiência de 

transferência de troca térmica com diferentes disposições de trocadores de calor. 

5. DESENVOLVIMENTO  

 Primeiramente foi feita a pesquisa teórica relacionada a simulação, 

transferência de calor e impacto ambiental. Com isso, houve a familiarização com os 

softwares e o estudo teórico do planejamento de experimento. 

 Por meio destes estudos foi definido o objetivo do projeto e realizado o 

planejamento de experimento, uma técnica estatística para definir dados, em que 

quantidade e em que condições devem ser coletados (TAHARA, S. 2008).   

 Utilizando o parâmetro estatístico do design de experimentos, houve a 

simulação no COCO de redes de trocadores de calor visando a eficiência na troca 

térmica. E a partir destes resultados, a comunicação com o algoritmo WAR foi 

realizada para o cálculo do impacto ambiental evitado substituindo a água por fontes 

não renováveis tais como carvão e gás. 

 



6. RESULTADOS 

Por meio do planejamento de experimentos foi obtido o gráfico de pareto, 

Figura 6.1 com os fatores mais relevantes para redução do impacto ambiental para 

os processos estudados. 

 

Figura 6.1 – Grau de relevância dos fatores utilizados 

 Segundo o gráfico de Pareto da figura 6.1 o combustível foi a variável mais 

relevante para a simulação, seguido da configuração série e paralelo, e do número 

de trocadores de calor usado na rede. 

Entre os diferentes arranjos de trocadores de calor simulados, a eficiência foi 

mais evidente em sistemas com a configuração em contra-corrente, como pode ser 

visto na tabela 6.1.  

Tabela 6.1 – Relação entre os casos simulados e a avaliação do impacto ambiental 

Trocador de Calor Alimentação Combustível 
Energia Utilizada 

(MJ/h) 
Impacto Ambiental 

evitado (PEI/h) 

1 Série + 2 paralelo Concorrente Gás 386862,3 4,27E+02 

2 Série Concorrente Gás 391949,5 4,32E+02 

2 Paralelo + 1 Série Concorrente Gás 471477,6 5,21E+02 

2 Paralelo Concorrente Gás 353612,8 3,91E+02 

3 Série Concorrente Gás 353612,8 3,91E+02 

3 Paralelo Concorrente Gás 363095,4 4,01E+02 
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1 Série + 2 paralelo Contra-Corrente Gás 394757,62 4,36E+02 

2 Série Contra-Corrente Gás 483072,2 5,34E+02 

2 Paralelo + 1 Série Contra-Corrente Gás 592128,9 5,34E+02 

2 Paralelo Contra-Corrente Gás 394754 4,36E+02 

3 Série Contra-Corrente Gás 501913,3 5,54E+02 

3 Paralelo Contra-Corrente Gás 394753 4,36E+02 

1 Série + 2 paralelo Concorrente Carvão 386862,3 2,55E+03 

2 Série Concorrente Carvão 391949,5 2,59E+03 

2 Paralelo + 1 Série Concorrente Carvão 471477,6 3,11E+03 

2 Paralelo Concorrente Carvão 353612,8 2,33E+03 

3 Série Concorrente Carvão 353612,8 2,33E+03 

3 Paralelo Concorrente Carvão 363095,4 2,40E+03 

1 Série + 2 paralelo Contra-Corrente Carvão 394757,62 2,60E+03 

2 Série Contra-Corrente Carvão 483072,2 3,19E+03 

2 Paralelo + 1 Série Contra-Corrente Carvão 592128,9 3,91E+03 

2 Paralelo Contra-Corrente Carvão 394754 2,60E+03 

3 Série Contra-Corrente Carvão 501913,3 3,31E+03 

3 Paralelo Contra-Corrente Carvão 394753 2,60E+03 

 

 O número de trocadores de calor no arranjo em série concorrente não foi 

relevante, assim como no arranjo paralelo contracorrente, pois um e dois trocadores, 

respectivamente, já é o suficiente para a máxima transferência de troca térmica, 

tornando os outros desnecessários. 

 A partir da energia trocada, foi calculado o impacto ambiental evitado por 

meio do algoritmo WAR, substituindo a água por combustíveis não-renováveis, 

carvão e gás. Quando a energia trocada foi substituída pelo carvão, o impacto 

evitado foi maior se comparado com o impacto evitado pela substituição do gás, 

como pode ser visto nos gráficos 6.2 e 6.3. 



 

Figura 6.2 – Impacto ambiental evitado quando substituído pelo carvão 

 

Figura 6.3 – Impacto ambiental evitado quando substituído por gás 

 Sendo assim, entre todas as simulações realizadas, o arranjo da figura 4.6 foi 

o mais eficiente com 592000 MJ/h de energia trocada e 3906 PEI/h de impacto 

ambiental evitado. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos foram comparados com os conceitos teóricos 

fundamentais da Engenharia Química e com isso, observou-se a coerência nos 

resultados, tanto na eficiência de troca térmica em configurações específicas quanto 

no cálculo do impacto ambiental evitado quando substituído pelo carvão, um 

combustível não renovável, mais nocivo ao meio ambiente se comparado com o gás. 
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