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INFLUÊNCIA DO TEMPO DE ATIVAÇÃO SOBRE
AS CONDIÇÕES SUPERFICIAIS DO NÍQUEL '
DE RANEY EM ELETRODOS DE TRIPLO
CONTATO

Aida Espinóla
Cesar Guerra

Engenharia Química
COPPE/UFRJ
Rio de Janeiro

Resumo:
Este trabalho tem como objetivo desenvolver eletrodos de triplo con
tato para pilhas a combustível em que o eletrocatalisador é o NT
quel de Raney em eletrõlito alcalino.
0 catalisador foi preparado basicamente seguindo a técnica descrita
por Adkins e Billica, extraindo alumínio de uma liga níquel-alumínio
comercial. A microscopia eletrônica de varredura permitiu a verifica
ção de que, conforme o tempo de ativação, o raterial resultante pode
exibir uma estrutura superficial muito diversa.
0 estudo das propriedades do eletrocatalisador nas condições de pilha
alcalina,foi feito no eletrõlito formado por uma solução de KOH 5M.

Abstract:
The objective of this research is the development of triple contact
eletrodes for fuel cells, in which the electrocatalyst is Raney-
Nickel in alkaline medium. The catalyst was prepared basically
according to Adkins and Billica's technique, by extraction of
aluminum from a comercial Ni-Al alloy. It was verified by electron
scanning microscopy (ESM) that, by using different periods of
activation by hydrogen,the product obtained varied in surface
structure.
Pioperties of the eletrocatalyst were studied in an electrolyte
5M KOH.

- I I Congresso BratiMro du EiMfgia-

\
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1. Introdução «

0 emprego do níquel como material não precioso em âno_ f

dos de pilhas a combustível é conhecido desde a sua utiliza

ção por B.acon (3); foi empregado por Justi como material de

eletrodo de duplo esqueleto num esqueleto de níquel sinteriza

do (7). Sob a forma de níquel de Raney ele ë um catalisador jã

estabelecido na catalise heterogênea.

Tanto no que se refere ã preparação do níquel de Raney

como na interpretação da forma sob a qual o hidrogênio se en

contra no catalisador ativado, a maioria das referências en

contradas na literatura trata da catalise heterogênea.

Preparando materiais conforme a técnica descrita por

Adkins e Billica (1), os autores produziram níquel poroso que

foi analisado para se verificar a possibilidade de sua aplica

ção na manufatura de eletrodos de hidrogênio.

Neste emprego, o níquel de Raney tem de satisfazer cond¿ I

ções estruturais e superficiais bem determinadas para que a

eletrocatálise seja otimizada. A porosidade, rugosidade e ta

manhos de grãos adequados ã utilização como material de ele

trodo tem de ser ajustados ã otimização do comportamento el£

troquímico. A textura e a estrutura devem ser de um tamanho

de grão que favoreça a um tempo a maxima área interna com si

tios de adsorção e um escoamento adequado de gás sem molhamen

to pelo eletrólito. Fouilloux et ai. (5) estão entre os que

determinaram bem a estrutura e a textura do níquel de Raney.

As suas condições superficiais, no que se refere â adsorção

de gases como H2, C02, CO e N», foram estudadas por Kokes e

Emmett (9). Smith, et ai. (10) há muito tempo já admitiam a

formação de uma ligação metaestável entre o hidrogênio e o ní

quel. I

A superfície eletroquimicamente ativa que interessa é de_ r

terminada por métodos potenciostáticos e potenciodinâmicos,em

função de i vs <(>, conforme Kagan et ai. (8). Angely, Bronoel

e Peslerbe (2) estudaram estensivamente como a eletrocatálise

e a adsorção e descarga de hidrogênio dependem da textura,

usando amostras obtidas por deposição a vácuo e misturadas a
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:•? um tipo de polímero (araldite). Smith et al. (10) estabeleœ

í-i ram como o mecanismo de reação eletroquímica sobre o níquel

; ' em meio alcalino depende de uma certa formação de oxido hidra

.' . tados sobre a superfície; Ewe (4) determinou a capacidade re

; I lativa de adsorção de hidrogênio em função do tratamento ante_

rio^ do catalisador, a uma concentração constante de hidrogê_

nio e alumínio.

2. Material ,e Equipamentos

0 material inicial utilizado na preparação foi uma liga

Ni-Al 50% Al (Merck, Art. 806740).

Hidrogênio, H~, puro comercial (White Martins, R.J) foi

empregado em todos os casos de ativação.

Outros materiais empregados foram Teflon em suspensão

aquosa a 30% (Dupont), KOH P.A. (Hoechst, Art. 99921) e tela .

de níquel de alta pureza, com 50% de vazios (Mikronikel, S.P). \

0 eletrodo de calomelano saturado foi utilizado como re

ferência.

3. Metodologia

0 alumínio foi removido por dissolução em KOH P.A. Para

esta preparação foi utilizado um reator montado a partir de

um balão de 1 litro de vidro pyrex com 3 bocas para introdu

ção do agitador mecânico e do termômetro e alimentação do ma

terial a ser tratado.

A ativação do níquel de Raney foi feita em frasco de vi

dro com duas câmaras separadas por uma placa de vidro sinteri

zado, através do qual borbulhou o hidrogênio introduzido por

um tubo lateral cuja abertura fica imediatamente abaixo do ní I

vel da placa porosa (11). »

0 eletrodo consiste num coletor de corrente de tela de

níquel puríssimo, cortado com 1,5 cm de diâmetro sobre a qual

é* prensada a massa de níquel ativo misturado a. suspensão de

Teflon.
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A determinação da estrutura superficial foi verificada

por microscopia eletrônica de varredura (MEV). A espectrosc£

pia Auger (AES) associada â dessorção eletronicamente induz_i

da (ESD) têm sido experimentadas para a determinação da comp£

sição superficial.

A acumulação de hidrogênio é medida quantitativamente por

técnicas eletroquímicas utilizando um circuito com um poten

ciostato PAR-173 e um miliamperímetro.

As diversas etapas do trabalho envolvem as seguintes me_

todologias:

- Preparação do níquel poroso: em nosso laboratorio utiliza

mos fundamentalmente a técnica de Adkins e Billica (1) com

as modificações de Souza-Aguiar (11) para remover o alumí

nio de uma liga binaria Ni/Al 1:1 comercial que, segundo

aqueles autores é aproximadamente tão efetiva quanto o cata

lisàdor de platina e paládio para a hidrogenação a baixa

pressão. Como visamos o emprego deste material na prepara

ção de eletrodo de gás para pilha a combustível, procuramos

otimizar o tempo de ativação de modo a obter o material

mais adequado à finalidade.

- Análise de superfície: amostras de uma pequena quantidade

não pesada foram recolhidas, umas imediatamente apôs a lava.

gem, antes de serem submetidas ao tratamento por hidrogênio

para ativação; outras ativadas sob diversas condições. Cada

um dos produtos foi submetido ã análise superficial por mi

croscopia eletrônica de varredura e à análise de composição

e estrutura superficial por espectroscopia Auger.

- Tomada de amostra quantitativa: o níquel de Raney, sendo ma

terial metálico de superfície elevada, reage intensamente

com o oxigênio quando seco. Sendo pirofórico, a sua manipu

lação exige cuidados especiais, o que dificulta a sua pesa

da. Encontram-se na literatura descrições de técnicas espe_

ciais de pesadas na ausência de ar, as quais são laboriosas

e demoradas. A fim de proceder a uma rápida tomada de amos_

tra dentro de um erro aceitável para a finalidade de prepji
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ração dos eletrodos, utilizamos um método indireto de medjL

da de um dado volume da suspensão de níquel poroso em eta

nol, baseado numa formula que se pode deduzir, fazendo a

hipótese de que o volume do solido ë desprezível em face do

líquido.

Resultou assim uma expressão semelhante a que foi utili

zada por Souza-Aguiar (11).

Ni =
pNJ- pef Vt

pet"pNi

pNi"mt

pet~pNi

onde : pNi

Jet

= densidade do níquel poroso

= densidade do etanol

V. = volume total de suspensão

m. = massa total de suspensão

Determinação da área ativa: foi feita eletroquimicamente ,

utilizando-se os diversos produtos que foram submetidos â

carga/descarga e analise coulométrica em condições poten

ciostáticas, utilizando a proporcionalidade que existe en

tre a ãrea e a densidade de corrente.

4. Resultados e Discussão

Na procura das condições ótimas de ativação do produto

da remoção do alumínio da liga binaria, expondo-o ao hidrogii

nio por períodos de duração diferentes, resultaram estrutu

ras superficiais bem diversas.

As figuras Ia, lb, 2a e 2b mostram claramente estas dife

renças superficiais. Cada um desses pares de fotografias re_

presenta aumentos crescentes: 475 e 4750 x. 0 primeiro par

representa um material submetido a seis horas de ativação: o

aspecto da superfície sugere uma estrutura coloidal ou micro

cristalina. No segundo par, obtido com um material ativado

por 6,5 horas, a superfície apresenta-se recoberta por um

conlposto nitidamente cristalino, em agulhas bem alongadas. Cĉ
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mo a diferença entre os tempos de ativação não ë tão signifi

cativa se comparada com o tempo total, supomos que tenha o

corrido uma rápida propagação do processo de cristalização ,

logo que se formaram as primeiras sementes de cristais.

(a) (b)

Figura 1 - Micrografias do material ativado por 6 hs.

(a) Aumento de 475 X; b) 4750

(b)

Figura 2 - Micrografias do material ativado por 6,5 hs

(a) Aumento de 475 X; b) 4750 X.
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A. forma do hidrogênio no catalisador ativado e controver

tida na literatura. Freidlin e Ziminova (6) estabeleceram que ft

o conteúdo de hidrogênio em um grama de níquel de Raney cor *

responde â formula de Ni^H; não consideram a formação do ' hi

dreto e sim uma parte de hidrogênio adsorvido e parte dissol.

vido. Ja conforme Kokes e Emmett (9) a composição da cobertu

ra superficial do níquel de Raney seria de Ni (0H) e sob a

forma coloidal, adicionalmente com produtos de acumulação do

hidrogênio sobre o níquel ou de compostos do alumínio résidu

al.

Os autores estão verificando possíveis alterações resul.

tantes da estocagem prolongada do catalisador em etanol. Em

meio aquoso, segundo Kagan (8), hã formação de alumina em gran

de parte da superfície do níquel.

Nos primeiros ensaios para a verificação do numero de ei

cios de carga/descarga, um eletrodo carregado durante 24 ho

ras debitou 50 mA, acusando, a princípio uma queda de 10% por ,

30 segundos, com tendência assintotica em relação ao eixo do

tempo. Variando-se o tempo de carga de hidrogênio, observou-

se uma relação aproximadamente linear entre a corrente debita

da a um potencial constante (150 mV) e o tempo de carga.

Apôs a eliminação do hidrogênio do catalisador ativado,

a area superficial determinada pode cair a cerca de um quinto

do valor original; segundo Smith et ai.(10), a perda de ativi

dade do catalisador seria devida 3 destruição de sítios ativos.

A capacidade de armazenar hidrogênio, segundo Ewe (4) de_

pende da cobertura de oxido de níquel de Raney. A partir de

um certo potencial, hã oxidação de níquel da superfície a

NiíOHK. Isto evidencia a importância do tratamento anterior

do eletrocatalisador, jã que a sua capacidade de armazenar hi

drogênio esta diretamente relacionada com a dimensão da super n

fície interna.

Agradecimentos

Ê com prazer que os autores registram e agradecem as con

tribuições do Dr. Wolfgang W. Losch (EAS) e da Profa. Maria Ce



424

cilia de Souza Nobrega e seu técnico Jorge Menezes (MEV), t£

dos do Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da

COPPE.

Esta pesquisa foi realizada com suporte financeiro do

FIPEC e do CNPq.

Bibliografia

1. Adkins, H. e Billica, H.R, J. Am. Chem. Soe. 70, 695

(1948) .

2. Angely, L., BrónOel, G., Peslerbe, G., J. Electroanal.

Chem. 96, 183 (1979).

3. Bacon, F.T., BEAMA J. , 6_1, 6 (1954).

4. Ewe, H.H., Electrochim. Acta _17, 2267 (1972).

5. Fouilloux, P., Martin G.A., Rerouprez, A.J.,Moraweck,

B, Imelik, B. e Prêtre M., J. Catalysis 25, 212 (1972)

6. Freidlin, L.K. e Ziminova, N.I., Doklady Akad.Nauk

SSSR., 74, 955 (1950).

7. Justi, E. Pilkuhn, K., Scheike, W. e Winsel, A.,

Hochbelastabare Wasserstoffdifusionelectrode fllr

Betrieb bei Umgebungestemperatur und NiederdrUck

Abh. Mainzer Akad., N.8., Wiesbaden, Steiner, 19 59.

8. Kagan, N.M., Karicheva, Z.R. e Marinova, R.M., Soviet

Electrochem. 12, 1578 C1976).

9. Kokes, R.J, Emmett, P.H. J.Am. Chem. Soc. 83, 29

(1961).

10. Smith, H.A., Chadwell, Jr., A.J. e Kirslis, S.S.,

J. Phys. Chem. 59, 820 (1955).

11. Souza Aguiar, E.F. Tese, COPPE/UFRJ, 19 79.



ANAIS DO

PROCEEDINGS OF

PAPER NO B - 2

pp: 425-432
Rio de Janeiro Abr. 81

r
ELETRODOS DE NÍQUEL SINTERIZADO
PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO POR
ELETRÛLISE

Artur Ü. Mõt.heo
Edson A. Tieianel li
Ernesto R. Gonzalez
Luiz A. Avaca

Instituto de Física e Química de São Carlos
USP/SC
São Carlos, SP

Sumario
As reações fundamentais na eletrolise da agua foram pesquisadas em so-
luções alcalinas concentradas a 25 °C sobre eletrodos de níquelsinteri
zado preparados sob diferentes condições. Os resultados foram compara'
dos com aqueles obtidos sobre níquel liso e sobre níquel eletrodeposi-
tado. Para a reação de evolução de oxigênio pequenas diferenças foram
observadas nessas condições. Em contraste, a reação de evolução de hi
drogênio é" fortemente acelerada quando são usados eletrodos porosos.

Abstract
The basic reactions in the water electrolysis were investigated in
concentrated alkaline solutions at 25 °C on sintered nickel electrodes
prepared under different conditions. The results were compared with
those obtained on smooth and on electrodeposited nickel. Small
differences were observed for the oxygen evolution reaction under
those conditions. In contrast, the hydrogen evolution reaction is
greatly enhanced when using porous materials.

- I I Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introdução

A produção de hidrogênio por eletrõlise de soluções aquosas alcali,

nas vem sendo intensamente pesquisada desde começo da década passada em

diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Esses estudos visam a

otimização do processo e tem sido feitos principalmente em quatro áreas

diferentes £l]: (i) avaliação operacional de materiais apropriados para

a construção das células, (ii) desenvolvimento de materiais eletrõdicos

com maior atividade eletrocatalítica para as reações anõdica e catódica,

(iii) determinação das razões pelas quais o desempenho dos eletrolizado-

res varia com o tempo, e (iv) otimização na configuração das células pa-

ra minimizar as quedas ôhmicas.

Nos últimos anos tem-se pesquisado diversos materiais eletrõdicos

não convencionais, em particular sistemas de óxidos mistos e materiais

sinterizados do tipo utilizado em células a combustível £l-3]. Neste ul

timo caso, o níquel continua sendo o metal mais conveniente para esses

fins pois combina uma elevada ação eletrocatalítica com custos relativa-

mente baixos.

A finalidade do presente trabalho é estudar as reações de evolução

de oxiginio e de evolução de hidrogênio em soluções alcalinas concentra

das e sobre eletrodos de níquel sinterizado obtidos sob diferentes condi^

ções. Os resultados são analisados comparativamente em relação a eletro

dos de níquel liso e de níquel eletrodepositado sobre aço.

2. Experimental

Preparação dos Eletrodos

Para a obtenção dos eletrodos de níquel sinterizados inicialmente

foram confeccionadas partilhas circuíales do material, com área geométri

ca de 1,1 a 1,3 cm e espessura de 2-3 mm, a partir de pó de níquel (Car

lo Erba), através do seguinte procedimento: prensagem numa prensa Carver

(modelo C) de 1-3 g de pó de niquel com pressões variando de 463 a 2130
-2 o

kg cm seguida de sinterizaçao num forno tubular, a 650 C, sob atmosfe

ra redutora de hidrogênio, por 30 min. (exceto aquecimento e resfriamen

to). Na Tabela 1 são apresentados os valores de pressões utilizados e

os valores de densidades relativas ao níquel metálico (d = 8,9 g cm )

obtidas para cada pastilha.

Além dos eletrodos sinterizados, já descritos, os seguintes eletro

dos foram testados:

Ni-Fosco: eletrodepósito fosco de níquel sobre uma placa de aço
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1010 de 3 mm de espessura e 0,68 cm de área. Essa rá-

quelação foi feita utilizando-se um banho de Watts.

Vv Ni-Liso: chapa de níquel (Cario Erba), com 1 mm de espessura e

'̂ i área de 0,77 cm .

Ni-BAT: tela de níquel recoberta com uma mistura de níquel im-

¡: pregnado com hidróxido de níquel sinterizado, de baixa

;" resistência mecânica, utilizado em baterias comerciais,
: 2
i. tendo espessura de 2 mm e area de 0,49 cm .

; Tabela 1. Valores de pressão e de densidades relativas

dos sinterizados de níquel.

Sinterizado

Ni-463

Ni-648(*)

Ni-710

Ni-926

Ni-2130

Pressão Aplicada

(kg cm"2)

463

648

710

926

2130

Densidade Relativa

%

57,2

51,1

57,8

58,5

62,6

(*) Ni-648 foi prensado com adição de 5% em piso de
canfora como agente formador de poros de sinteri-
zação.

Todos esses materiais eletródicos foram ligados a um fio de cobre

î revestidos com resina epoxi (inerte em meio de KOH) deixando uma das

faces exposta. Antes de efetuar oe experimentos eletroquímicos essa fa-

je exposta era submetida a um polimento mecânico até lixa 600 (exceto

os eletrodos Ni-Fosco e Ni-BAT).

Célula e Eletrodos

As medidas eletroquímicas foram efetuadas em uma célula convencio-

nal em H, com tris compartimentos. Os compartimentos anódico e catódico

eram separados por urna placa de vidro sinterizado. 0 compartimento de

trabalho permitia a entrada de uma ponte salina formada por um capilar

de Luggin, uma torneira e um copo na extremidade superior no qual se mer

guinava o eletrodo de referência.
~ 2 -

0 eletrodo secundario era uma lamina de platina de 2 cm de area.

0 eletrodo de referência era do tipo Hg/HgO/KOH 28%. Todos os poten-

ciais medidos nesse trabalho se referem a esse eletrodo. Os eletrodos
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de trabalho utilizados foram aqueles descritos no item anterior.

A solução eletrolítica foi KOH 28% (Merck, P.A.) em água bi-desti-

lada. Para os estudos da reação de evolução de hidrogênio essa solução
-2

foi pre-eletrolisada por cerca de 70 hs a 1 A cm usando eletrodos de

plat ina de 2 cm de area £•+] .

Procedimento Experimental

No estudo da Reação de Evolução de Hidrogênio (REH) o seguinte pro

cedimento experimental foi adotado: a célula era preenchida com solução

prê-eletrolizada e introduzidos os eletrodos. Procedia-se a passagem de

Ho por cerca de meia hora. Em seguida o cátodo era submetido a um pré-
- -2

-tratamento catódico a 1 A cm durante meia hora. No final desse tempo

foram obtidas medidas corrente-potencial descendentes e ascendentes por

várias vezes consecutivas ate se obter reprcdutibilidade. Essas medidas

foram feitas ponto a ponto, pela fixação de uma corrente através de uma

ponte estabilizada e o potencial do eletrodo medido através de um voltí-

metro digital (Flube).

Para o estudo da Reação de Evolução de Oxigênio (REO) foi seguido

um procedimento similar ao descrito para a REH exceto que não foi utili-

zada solução pré-eletrolizada e a solução foi saturada com 0~ durante a

pré-eletrolise.

3. Resultados e Discussão

Reação de Evolução de Oxigênio

As curvas de polarização para a REO em KOH 28% a 25 °C sobre todos

os materiais estudados mostraram histeresis, sendo que os potenciais cor

respondentes as correntes decrescentes foram ligeiramente mais anodicos.

As Figuras 1 e 2 mostram os diagramas de Tafel correspondentes as curvas

ascendentes, enquanto que na Tabela 2 são apresentados os coeficientes

angulares (b) das retas e os valores do potencial do eletrodo medidos pa

ra uma densidade de corrente de 135 mA cm (E,,,-)•

0 fenômeno de histeresis parece indicar que o pré-tratamento dos

eletrodos nao toi suficiente para evitar mudanças superficiais durante

as polarizações anodicas. Este fato deverá ser pesquisado de forma mais

detalhada.

Do ponto de vista cinético, todos os materiais apresentaram um com

portamento análogo com valores de b próximos a 2RT/3F, em concordância

com resultados já reportados para Pt, Ir e Ni (liso) em meios semelhan-

tes \z\ . 0 mesmo acontecendo com os valores de E, 35 onde diferenças de

\
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NI - FOSCO
Ni - 463
Ni - BAT

0.01 i/Acnrf2

Figura 1. Diagramas de Tafel para a REO em KOH 28% a 25 C sobre diferei

tes materiais anodicos.

E/V

-0.90

-0.70

•

-050

0.01

• N i -
• • N i -
* N i -

926
710
648

0.1
i

i/Acm"2

Figura 2- Diagramas de Tafel para a REO em KOH 28% a 25 °C sobre diferen

tes materiais anodicos. Os resultados para o Ni-2130 são coin

cidentes corn os de Ni-710.

apenas 40 mV foram observadas. Estes fatos demonstram que, para a REO,

os materiais porosos tem eficiencias equivalentes aos lisos, o que signi

fica que a reação não é processada eficientemente no interior dos poros.
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í 7sio tem si::; •..•-Alca...': «v. •--rrc.s -.c .^¡¿mho das bolhas de oxigênio e da fcs I
:; raior car etc i ¿ ••;.«. de 3 TÍ ;• = .. fee-- •:•./.:. com H J de permanecer coalescente I

a suueif'"..ie •.".íTr' 'Jo - .

Figura 2. Valores cos parâmetros de Tafel

;.j e de E-iqcs para a REO.

Eletrodo

Ni-BAT

Ni-Fosco

Ni-463

Ni-648

Ni-710

Ni-2130

Ni-926

b / mV dec"1

40

50

48

50

50

50

50

E135 ' V

0,630

0,670

0,640

0,650

0,665

0,665

0,675

Reação de Evolução de Hidrogênio *

No caso da REH o fenômeno de histeresis não foi observado nas cur-

vas de polarização após os pré-tratamentos empregados. A Figura 3 mos-

tra os diagramas de Tafel para os diferentes materiais testados em K0H

28% a 25 C. Nestes casos foram observadas duas regiões lineares (exce-

to para o Ni-BAT), e os valores dos coeficientes angulares, para as re-

giões de baixas (b, ) e de altas (b ) densidades de corrente, são apresen

tados na Tabela 3. Na mesma tabela são incluidos os valores de E, ~ r pa-

ra os cátodos utilizados.

Neste caso os resultados são muito promissores já que foram obser-

vadas diminuições no valor En-r maiores que 200 mV ao passar do material

tradicional (Ni-Fosco) para cátodos de níquel-hidróxido de níquel sinte-

rizado. Por outro lado, os sinterizados de níquel puro também resulta- c

ram mais eficientes que o Ni-Fosco. Este aumento de eficiência pode es- y

tar ligado tante a um aumento da área efetiva como a uma maior ação ele- IV

trocatalítica do material catódico.

Mecanisticamente o sistema é complexo pois, apesar de alguns mate- ;JC

riais apresentarem valores de b próximos a 120 mV dec (2RT/F), na re-

gião de baixas i, em dois casos aparecem valores de difícil interpreta-

ção (88 e 153 mV dec ). Mais ainda, quase todos os materiais mostraran1

elevados valores de b na região de altas i.
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i
!

-E/V

1.50

-1.30

* Ni -FOSCO
* Ni -LISO
• Ni -926
o Ni -463
* NI -BAT

¡/A cm"*

Figura 3. Diagramas de Tafel para a REH em KOH 28% a 25 C sobre diferen

tes materiais catódicos.

Tabela 3. Valores dos parâmetros de Tafel e de

para a REH.

Eletrodo I mV dec-1 b / mV dec
O.

-1 E135

Ni-Fosco

Ni-Liso

Ni-926

Ni-463

Ni-BAT

4. Conclusões

133

105

88

153

118

204
137

233

185

-

1,493

1,443

1,413

1,360

1,275

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam claramente que

o custo de produção de hidrogênio pode ser consideravelmente reduzido pe_

Ia utilização de cátodos de níquel poroso. Entretanto, serão necessá-

rios estudos sistemáticos destes materiais sob condições de operação con

tínua para verificar se a alta eficiência apresentada não decai no trans

curso da eletrolise. Adicionalmente, devem ser pesquisados métodos de

preparação de sinterizados de grande área geométrica para atender os re-

querimentos de eletrolizadores industriais.
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Suinlrio
A tensão de una célula de eletrólise pode ser reduzida usando-se
u m base no lado anõdico e um acido no lado catódico; os eletró-
litos sendo, separados por urna membrana de amianto. Desta forma
pode-se obter hidrogênio e oxigênio com um ganho de tensão da or-
dem de 50% sobre a tensão de eletrólise convencional.

Abstract
The tension of electrolysis cells is reduced by placing an alkaline
electrolyte adjacent the anode and an acid electrolyte adjacent the
cathode; the electrolytes being separated by an asbestos membr<ane.
Hydrogen and oxygen can be obtained at 50% lower impressed
potential than with conventional cells having an acid or alkaline
electrolyte only.

- I I Congresso Brasileiro de Energia- J
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1. .Introdução

0 hidrogênio desempenha um papel de grande importância na indios i

tria química seja na produção de amônia ou na de metanol.Na F

industria siderúrgica, o hidrogênio encontra-se ligado à

produção de aço pelo processo de redução direta . Dentre ou-

tros tantos empregos o hidrogênio pode ser considerado como

um combustível de substituição, uma das alternativas busca-

das para solucionar o problema de ? ;cassez de fontes conven

cionais de energia.

Atualmente, o hidrogênio é produzido quase que exclusi-

vamente a par t i r de frações de petróleo, entretanto, devido

ao alto custo da matéria prima e da importância que ele de-

sempenha em vários tipos de indústria, torna-se de grande interesse ;

o estudo de outras fontes produtoras tais como a água que, submetida a

eletrolise, fornece hidrogênio de alta pureza.

Esta operação é obtida na prática, mergulhando dois eletrodos me

tãlicos em um eletrólito condutor. Quando se aplica uma diferença de

potencial entre os eletrodos o campo elétrico contínuo resultante pro- ][

voca a migração dos ions H e OH que vão se descarregar respectivamen -̂

t e no cátodo e no anodo (1). . i

Pela termodinâmica obtem-se a diferença de potencial reversível ,

mas na realidade a e le t ro l i se sendo um fenômeno praticamente i r revers í

vel é necessário aplicar-se uma tensão superior à teórica (2).

Desta forma, a tensão rea l de e le t ro l i se pode ser dada pela ex-

pressão (3):

V = E + n + TU + RI (1)
C n

onde

V - tensão real

E - tensão reversível

n e 1% - sobretensão catódica e anodica

R - resistência da célula

I - corrente que atravessa a célula

As pesquisas relacionadas com o aperfeiçoamento dos eletrolisado-

res industriais visam então a diminuição dos termos de polarização nos

eletrodos (n e ru) assim como a minimização da queda ohmica (RI).

No presente trabalho é proposta a utilização de uma nova célula
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de eletrolise com compartimentos separados por membranas cuja concepção

foi baseada no estudo da tensão reversível. Nosso objetivo sendo então

a diminuição do termo E e não dos termos de polarização, apresentamos

a seguir alguns conceitos básicos referentes a este parâmetro e conse-

quentemente ã nova célula.

Fundamentos Teóricos'

Se numa célula de eletrolise o consumo de corrente é devido somen

te ã reação de dissociação da água, a quantidade de energia elétrica

transformada sob forma química é igual a variação de energia livre

AG e, à temperatura e pressão constantes (>+):

(2)
nF

onde:

F - Faraday

n - número de elétrons transferidos na reação

Sendo que a 259C e 1 atm: E = 1.23 volt

Una das características principais de um sistema eletroquímico é

a separação das espécies reativas (5), isto é, a reação global de cor

rente consiste em duas meias reações que se produzem cada uma em um

eletrodo. Desta forma a força eletromotriz global corresponde ã dife-

rença dos potenciais dos dois eletrodos. Então, para a eletrolise da

água:

E = (3)

onde:

E. - potencial do eletrodo de oxigênio

E - potencial do eletrodo de hidrogênio

E à 25°C e 1 atm (5):

EA = E0H"/02 = - °'0592 a0H"
(4)

ou também:

E0H~/0 = 1>23 " °'0592 P H (5)
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Da mesma forma:

Ec = Ep+z,, = 0,0592 log av+ (6)

ou
Rj+/H = - 0,0592 pH (7)

com:
aOH~ ' aH + ~ a"tividade dos ions OH e H em solução

Fazendo a diferença dos potenciais vê-se que a tensão reversível

de eletrõlise é independente do valor do pH da solução mas já o poten

ciai de cada um dos eletrodos é função da concentração do eletrõlito.

0 diagrama de estabilidade electroquímica da água (6) mostra que

para o eletrodo de hidrogênio, quanto mais baixo é o pH, mais elevado

é o seu potencial. Para o eletrodo de oxigênio quanto maior a ativida

de dos ions OH , mais baixo é" o potencial.

A partir destas observações foi desenvolvido um método que con-

siste em efetuar a eletrõlise numa célula com compartimentos separa-

dos: no lado anõdico tem-se uma base e no catódico um ácido.

Nestas condições a tensão reversível de eletrõlise ê bem infe-

rior ã tensão reversível de eletrõlise convencional (1,23 volt). Teo

ricamente, o ganho obtido ê de (0,0592 ApH) volts a 25°C ApH sendo

a diferença de potencial entre o anólito e o catõlito.

Para meiJior ilustrar este ganho de tensão, sejam os dois eletrõ

litos com atividades unitárias.

Pelas equações (4) e (6) têm-se:

EŒf/0. = ° ' W 1 v o l t

¿

S e V/H- = °
jT; Assim por (3)

Eeletr5lise = °'401 volt'

Com o aumento das concentrações, obtem-se diferenças de potencial

ainda menores.

£ evidente que, tanto para este método quanto para a eletn'lise
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convencional é necessário aplicar-se uma tensão superior ã calculada

a fim de compensar as polarizações devido aos eletrodos, aos eletrõ-

litos e ã membrana que separa os compartimentos.

Se as polarizações são problemas comuns aos dois métodos, o pro

cesso com compartimentos separados introduz fenômenos novos tais co-

mo a migração e a difusão dos ions através da membrana. Assim sendo,

não é a água que é consumida mas sim os eletrõlitos.

Desta forma, torna-se necessário estabelecer um balanço de mas-

sa para a determinação das taxas de consumo dos produtos, fazendo-se

a hipótese de que o fenômeno de transporte durante a eletroli.se é

provocado somente pela passagem de corrente, isto é, na ausência de

campo elétrico não há difusão.

Seja um ácido de fórmula HA e uma base BOH. Para uma molécula

de H- formado, dois ions A se dirigem para o compartimento anódico

e consequentemente dois ions B vão em direção do compartimento ca-

tódico.

Então, cada molécula de H2 que se desprende acarreta a forma- 1

ção de um sal BA no lado anódico ou no lado catódico, dependendo da

mobilidade iónica das espécies envolvidas.

Materiais e Métodos

ESCOLHA DOS ELETRÕLITOS - Antes de começar os ensaios, diversos

sistemas binarios foram estudados. Para isto, a escolha dos eletróli

tos ácidos e básicos foi limitada em função daqueles possuindo forte

condutividade. Como catolito preferiu-se UCt e H,?SOL, e como anõlito

KOH e NaOH.

Em seguida, as tensões reversíveis para as várias combinações

de eletrõlito, foram calculadas. As equações (3), (4) e (5) foram

utilizadas e os coeficientes de atividade, para as diversas concen-

trações a 25°C, extraídos de (7). Os valores obtidos encontram-se na

Tabela I. l|

CÉLULA ELETROLÍTICA - A célula, inteiramente confeccionada em |

vidro Pirex, é" composta de dois compartimentos separados por uma mem

brana. Os três componentes são unidos por pinças, sendo que duas jun

tas de borracha asseguram a vedação ao nível da membrana.

No compartimento catódico, um fio de platina de 1,5 cm mergu-

lhado num ácido funciona como cátodo; do lado anódico onde a solu-
~ * 2
cao e alcalina, imerge num fio de nxquel, igualmente de 1,5 cm . O
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níquel apos tratamento térmico é submetido ã um polimento químico.
2

A membrana possui uma area de troca de 40 cm . Ensaios prelimina

res foram realizados com uma célula similar onde a superfície da mem-
2

brana era de 7 cm aproximadamente.

APARELHOS DE MEDIDA E DE REGULAÇÃO TÉRMICA - As medidas eletro-

químicas são obtidas a partir de uma montagem galvanostática, com- ' ' \J

preendendo resistências calibradas e um potenciostato (Tacussel - ti-

po PRT 20 - 2x) como fonte de tensão.

A diferença de potencial entre os dois eletrodos é medida por iri

termedio de um milivoltímetro eletrônico (Tacussel - Aries 20.000) e

registrados(SEFRAM).

A célula é colocada em uma câmara munida de um termostato que

mantém a temperatura a 27°C ± 2 C, sendo o controle feito por um ter

mômetro de contato.

MEDIDAS ELETROQUÍMICAS - Uma série de ensaios foi realizado com

uma membrana de amianto (folha de 3 mm de espessura). 0 tecido de

amianto puro foi igualmente testado. (

Mediu-se, em função da densidade de corrente, as variações da

tensão de eletrolise e para uma dada corrente, a evolução desta ten- • j

são cem o tempo.

Estes ensaios foram realizados sem a oxidaçao prévia dos eletro-

dos. As medidas de potencial são efetuadas no sentido crescente da

corrente.

A resistência devida ã membrana de amianto é avaliada tendo o

mesmo eletrolito nos dois compartimentos, e determinando-se em seguida

as curvas v - f(i) com e sem membrana

2. Resultados
o

Os ensaios preliminares, com a membrana de 7 cm de area foram ;

realizados com o intuito de se determinar os sistemas de melhor de-

sempenho. As curvas v = f(.xj para os sistemas KOH 6N, KOH 6N/H2SO4

6N e NaOH GN/'HjSÔ  6N são apresentados na figura 1.

Apesar de apresentar o melhor resultado teórico, os ensaios em

meio clorídrico não foram realizados jã que o amianto não resiste a

este ácido mesmo em baixa concentração.

Com a célula definitiva foram comparados os sistemas KOH 6N e

KOH GN/HjSO,̂  6N, medindo-se a tensão de eletrolise para diferentes

densidades de corrente e também determinando o comportamento da ten-

li
f
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£h são para uma densidade de 200 mA.cm durante um período de 24 horas. k

;-:j Estas curvas se encontram nay figuras 2 e 3. F

Todas as experiências mencionadas foram efetuadas com a membrana

de amianto em folha. 0 tecido de amianto possui uma trama relativamen

' te aberta que conduz a uma interdifusão rápida dos eletrólitos.

Biscussão

f'i Os ensaios preliminares levaram ã eliminação do sistema consti-

= tuído pelo ácido sulfúrico e pela soda. A baixa solubilidade do sulfa

to de sódio formado provoca a colmatação da membrana diminuindo desta

forma sua superfície efetiva e por conseqüência aumentando a queda oh

mica.

Por esta razão, este sistema apresenta uma tensão de eletrólise

mais elevada do que aquela tendo KOH como anólito, sobretudo para den

sidades de corrente mais elevadas.

Pela figura 2 pode-se observar que a tensão de eletrólise para a .

célula com compartimentos separados (K0H6N/H 2
S 04 6 ÍO é inferior ã 50% f.

em relação a tensão de eletrólise convencional (KOH 6N) para toda a

gama de corrente estudada. i

Contudo, a variação da diferença de potencial do sistema binã-
-• —2 —

rio apôs 24 horas a 200 mA.cm e de 0,5 volt enquanto que a do KOH

6N puro é vizinha de 0,15 volt.

Estes resultados, levam a conclusão que para longas durações, os

fenômenos de difusão na célula de compartimentos separados se tornam

importantes, provocando assim uma diminuição da diferença de pH e por

conseqüência um aumento da tensão.

Ë importante assinalar que após os ensaios em função do tempo,

observa-se uma certa degradação do separador de amianto.

\. 3. Conclusões ^

\ As curvas de tensão para as diferentes densidades de corrente mo£ M

tram pelos ganhos obtidos, o interesse que resulta do método utilizan . '

do uma célula cem anólito alcalino e católito ácido. ^

Entretanto, o comportamento medíocre da membrana e a necessidade -

de se limitar o processo de difusão leva a pensar na conveniência de

uma pesquisa futura visando a adotar um outro dispositivo com outros

tipos de membrana.
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Sistemas

6N HC1 / 6N KOH

6N HC1 / 6N NaOH
6N H2SO4 / 6N KOH

6N H2SO4 / 6N NaOH

2N HC1 / 2N KOH

2N HC1 / 2N NaOH

2N H2SO4 / 2N KOH

2N H2SO1+ / 2N NaOH

O,1N HC1/ O,1N KOH

O,1N HC1/O,1N NaOH

O,1N H2SO4/ O,1N KOH

O,1N H ^ O ^ / O . I N NaOH

EOH"/02
 ( v o l t s )

0,322

0,336
0,322

0,336

0,376

0,381

0,376

0,381

0,456

0,457

0,456

0,457

Ej,+ ,H ( v o l t s )

0,076

0,076
0,0096

0,0096

0,018

0,018

-0,038

-0,038

-0,066

-0,066

-0,096

-0,096

Sp (volts)

0,246
0,260
0,312
0,326
0,358
0,363
0,414
0,419
0,522
0,523
0,552
0,553

Tabela I - Calculo dos potenciais teóricos

dos diversos sistemas binarios

= E0H'/02 "
 EH+/H2
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Sumário
Uma célula de três compartimentos separados por membranas trocado-
ras de ions foi desenvolvida para a grodução eletrolítica de hidro
gênio. 0 compartimento catódico contem, um ácido, o anodico uma ba
se; o compartimento central, um sal em circulação na temperatura
ambiente, a tensão do sistema HC£6N/KC£2N/K0H6N ê 1,5 volts infe-
rior em relação a eletrólise convencional. Isto representa um ga-
nho de energia da ordem de 50%.

Abstract
Á three compartments cell separated by ion exchange membranes was
developed for the electrolytic production of hydrogen. The
cathodic compartment contains an acid, the anodic compartment
contains a base while the central compartment contains a circu-
lating saline solution. At room temperature, the cell voltage of
the system 6NHC£/2NKC£/6NKQH is found to be 1,5 volt less than the
necessary voltage of the conventional system. This represents a
saving of energy of the order of 50%.

-II Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introdução

Un dos fatores limitantes do processo de eletrolise da água para

a produção de hidrogênio é" a necessidade de se aplicar valores de ten

são bem superiores aqueles calculados teoricamente.

Visando uma diminuição do consumo de energia na eletrolise, o

presente trabalho da continuidade ao estudo de uma celcula não-conven

cional em que esta operação é efetuada em dois compartimentos separa-

dos por uma membrana em amianto, sendo que no compartimento catódico

tem-se um ácido e no compartimento anódico uma base (1). Nestas condi_

ções o ganho de tensão é da ordem de 50%.

Entretanto, a necessidade de limitar o processo de interdifusão

dos eletrõlitos assim como a mediocridade da membrana de amianto nos

levou a utilizar um outro dispositivo constituido desta vez por 3 com

partimentos separados por membranas trocadoras de ions.

Do lado catódico, onde se encontra o ácido, a membrana I aniôni-

ca, do lado anódico em meio alcalino, utiliza-se uma membrana catiórd

ca, no compartiinento central a solução é salina.

Algumas noções sobre membranas trocadoras de ions são lembradas

rapidamente jã que o conhecimento destas propriedades é fundamental

para a determinação das condições de operação.

,w

Conceitos Básicos

As membranas trocadoras de ions são barreiras seletivas que sepa

ram os corpos dissolvidos em função de suas cargas elétricas, elas

são impermeáveis à água e as moléculas não dissociadas (2).

A seletividade é uma das propriedades fundamentais de uma membra

na trocadora de ions. Ela é dada pela expressão (3):

1 - t

onde

t

t

(1)

seletividade

número de transporte do ion móvel na membrana

número de transporte do ion novel na solução

A maioria das membranas tem uma seletividade de 90%, valor que

tem tendência a diminuir com o aumento da concentração do eletrõlito

e também com a elevação da temperatura (4).
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y Outra propriedade importante é a resistência elétrica que deve

ser a mais baixa possível a fim de evitar um consumo excessivo de

energia. 0 aumento de concentração do eletrõlito favorece a diminui

ção da resistência elétrica (5).

Uma das características limitantes é o fenômeno de polarização

; (6) causado pela seletividade, isto é: uma espécie A vai atravessar

v a membrana enquanto uma espécie B vai ser bloqueada, provocando nas

vizinhanças da membrana uma superconcentraçao do constituinte B e
v! uma fraca concentração de A.

A polarização é importante, visto as seguintes conseqüências

(7):

- formação de camadas de baixa concentração junto à membrana, prov£

cando um aumento da resistência elétrica.

- transporte de corrente pelos ions H e OH , donde uma diminuição

do rendimento farãdico.

- variações locais de pH que podem resultar em precipitações sobre

as membranas aumentando assim a resistência ao transporte.

Uma maneira de evitar, ou pelo menos minimizar esse fenômeno ê

agitar as soluções para evitar zonas estagnadas no interior da célu

Ia e também trabalhar com uma densidade de corrente limite que é de_

terminada pela obtenção de uma concentração nula na interface mem-

brana solução (7).

A densidade de corrente limite é dada pela expressão (5):

(2)
c

onde

c : concentração do eletrólito

v : velocidade de circulação

A e Z : constantes que dependem da geometria da célula, das mem-

branas e da concentração do eletrõlito.

Em primeira aproximação pode-se adotar a seguinte relação mé-

dia ã temperatura ambiente (5):

= AV0-6 o)

c

Aos fenômenos anteriores se junta o transporte de água através
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das membranas, sendo a resultante de vários fenômenos elementares:

a) fenômeno de osmose devido ao gradiente de concentração entre as

duas soluções

b) fenômeno de eletro-osmose ligada ã migração dos ions e que compre

ende:

- água fortemente ligada aos ions por forças eletrostáticas (número

de hidratação primária)

- água drenada pelo arrastamento viscoso ou eletro-convecção.

0 transporte de água depende essencialmente da natureza das mem

branas, da natureza e das concentrações das soluções e também da den

sidade de corrente.

Somente a experiência permite determinar o transporte de água

com precisão.

Todas estas observações nos mostram que os parâmetros são es-

treitamente ligados e que o fato de favorecer uma das característi-

cas pode provocar variações importantes e em certos casos poucos

vantajosas para as outras propriedades.

Materiais e Métodos

ESCOLHA DAS MEMBRANAS - A escolha de membranas seletivas foi di

tada pela necessidade de limitar o processo de difusão.

lina membrana aniônica entre o compartimento catódico e o compar

timento central impede os ions H de passar, deixando o anion livre

que irá em direção ao compartimento central.

Da mesma forma uma membrana trocadora de cations, entre o com-

partimento central e o compartimento anódico bloqueia a passagem dos

ions 0H~. Os cations que podem atravessar a membrana e os anios pro-

venientes do compartimento catódico formam um sal que è" eliminado

por circulação.

Este dispositivo impede a formação de sal no interior dos com-

partimentos assim como sua disposição sobre ás. membranas. Desta for-

ma, a superfície efetiva de transferência permanece constante.

As membranas IONAC (Chemicals (USA) foram escolhidas em razão

de suas características; a MC 3470 do lado anódico e a MA 3475 do

lado catódico.

APARELHAGEM - A célula de eletrolise i constituida de dois com

partimentos idênticos, descritos anteriormente (1), separados por

um terceiro compartimento do mesmo material, em forma de anel, mu-
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nido de uma entrada e uma saída que possibilitam a eliminação do sal

formado.

A circulação em circuito fechado é feita por intermédio de uma

bomba peristáltica (Watson-Marlow).

0 reservatório que contém o sal é graduado, permitindo assim a

*>*••'• avaliação de propriedades, tais como o transporte de água e a taxa

de difusão.

Os eletrodos são da mesma natureza (forma, e dimensões) e são

submetidos aos mesmos tratamentos prévios que aqueles da célula com

dois compartimentos (1).

Os aparelhos de medida e regulação térmica são idênticos aque-

les apresentados em (1).

.̂ , A variação de condutividade da solução salina e por conseqüên-

cia, da concentração do compartimento central, é medida durante cada

;;,;'. j ensaio por meio de uma célula de condutimetria (Tacussel) associada

• .'• a um condutímetro (Tacussel).

"•; •; CONDIÇÕES OPERATORIAS - As condições experimentais são estabele

• s cidas e limitadas pelas propriedades das membranas.

• A temperatura de eletrõlise é de 27 ± 2°C uma vez que um aumen-

; to desta ultima provocaria uma diminuição da seletividade, favorecen

' ' do assim o fenômeno de difusão.

; Os compartimentos são agitados a fim de proporcionar a homogenei_

dade das soluções e evitar a formação de zonas de baixa concentração

i nas vizinhanças das membranas.

•t As densidades de corrente aplicadas aos eletrodos são inferiores

".'.'] ã densidade de corrente limite. Bem que este valor não tenha sido de-

'. j terminado com precisão, verificou-se entretanto estar abaixo do nível

>¿ crítico.

|í- Dado o bom comportamento das membranas IONAC em meios cáusticos

e ácidos concentrados, a escolha dos eletrolitos recaiu sobre HC¿ e

^2^% como católito e KOH e NaOH como anolito, sendo que a concentra

ção é de 6N.

As concentrações das soluções salinas são determinadas em função

de suas constantes de solubilidade a frio. A fim de evitar a precipi-

tação de sais no compartimento central, guardou-se uma margem entre a

concentração escolhida e a de saturação.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL - Antes de efetuar as medidas eletro-

químicas convém realizar-se o condicionamento dos três compartimen-
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tos da célula de eletrolise. Para tal, as membranas que são entregues

em estado seco devem ser preparadas a fim de apresentar a forma ióni-

ca desejada.

Após a montagem e carga da célula deve-se obedecer uma pausa de

30 minutos antes do início de cada ensaio.

Os compartimentos catódico e anódico são agitados magnéticamente.

A vazão de sal em circulação no compartimento central é escolhida ar-

bitrariamente como sendo de 70 cm .min .

As medidas eletroquímicas sao realizadas a partir de uma monta-

gem galvanostática. As variações de tensão total da célula em função

da densidade de corrente e do tempo são determinadas para os diversos

sistemas estudados.

As curvas V™ = f(i) são obtidas no sentido crescente da corren-

te.

2. Resultados

Sempre visando os meios susceptíveis de conduzir a uma tensão de

eletrolise a mais baixa possível para uma dada densidade de corrente,

examinou-se em princípio os sistemas com fortes concentrações de ele-

trõlito (6N).

As curvas VT = f(i), encontradas na figura 1, são relativas aos

seguintes sistemas ternarios: HC¿6N/KC£2N/KOH6N, HC£6N/NaC£5N/NaOH6N,

íipSÔ BN/lCSCLlN/KOHeN assim como o sistema de referência ou seja

K0H6N (eletrolise convencional). Os meios indicados são referentes

respectivamente aos compartimentos, catódico, intermediário e anódi-

co.

No caso do par HjSOjVNaOH, a solução salina formada apresenta

uma baixa condutividade devido à fraca solubilidade do sal (Na^SO^) e

j.cr esta razão este sistema foi eliminado.

A evolução da tensão total da célula em função do tempo, para a

irais forte densidade de corrente aplicada (200 mA. cm~2) pode ser

apreciada na figura 2.

Tanto sobre o plano teórico como sobre o pratico o conjunto de

maior desempenho é o constituido pelo HC£ e KOH; assim sendo, foi

examinado com mais detalhe. Mediu-se o comportamento deste sistema

em outras concentrações, sendo estes resultados apresentados na figu

ra 3.

Ne q.ie diz respeito as membranas, determinamos algumas de suas
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Figura 2- Evolução da tensão de eletrólise a 200 mA. cm* paro os diversos

Sistemas estudados.



Figure 3 - Comportamento do sistemo HCL/KCL/KOH
conccnirocces dos «Ictrólitos.



451

•s" f'¡

Dropriedades características, tomando como base o sistema HC£6N/KC£

¿N/K0H6N.

0 conhecimento da seletividade das membranas depende da avalia

ção dos números de transporte dos ions moveis na membrana (t) e na

solução (t).

A determinação é feita a partir de medidas de potencial que apa

rece de um lado e de outro da membrana que no caso de um eletrolito

monovalente e de urna membrana catiónica é" dada pela expressão (6).

E = (t - t_) ^
F

0+)

onde

n9 de transporte do cation na membrana

n? de transporte do cation na solução

R : constante dos gases

F : Faraday

T : temperatura

a e a' : atividades do eletrolito de um lado e de outro da membra

na

Se a membrana fosse perfeitamente seletiva, o potencial teria o

valor:

I

Ï

E = ^
° F

Dividindo (4) por (5) e sabendo que:

Teremos

t_ =

E + E_

2E

e por analogia

(5)

(6)

t =
2E

(7)

No nosso caso o eletrolito>não sendo o mesno dos dois lados das

membranas,! necessário fazer algumas hipóteses a respeito das consi-
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deraçoes precedentes. f ,;|:,

Na expressão do E dado pela equação (4) relativa ã membrana ca- fe ,>.\.

tiónica, o número de transporte do ion que deve ser bloqueado pela * '-*

membrana (t_) i a soma dos números de transporte dos ions Cl e OH .

0 ion móvel sendo comum aos dois eletrólitos t+ = t.+ .

Após a determinação experimental do potencial que aparece de um

lado e de outro das membranas calculou-se o potencial E obtido, con

siderando as membranas perfeitamente seletivas. Assim sendo pode-se

obter os números de transporte dos ions móveis nas membranas; onde:

•tv+ = 0,70 e trp- = 0,85

0 cálcu" - do número de transporte do contra-ion na solução é" efe

tuado a partii ^a mobilidade iónica individual dos ions à diluição in

finita. Trata-se de uma ligeira aproximação já que não se leva em con

ta a influência da forte concentração do eletrólito (8). Neste ponto

surge o problema de se definir em qual solução serã calculado o núme-

ro de transporte do ion móvel. Neste caso procedeu-se a duas determi-

nações, ou seja:

tK+ no KC£2N = 0,49 e tK+ no K0H6N = 0,27

da mesma form:

t^- no HCe6N = 0,18 e t^- no HCt2N = 0,51

0 que nos leva a

ty = 0,60, I/J1 = 0,40 e tyA - 0,80 , iH = 0,70

onde

\¡/ : seletividade das membranas calculadas a partir das solu-

ções mais concentradas

\¡>' : seletividade das membranas calculadas ã partir da solução

do compartimento central

Já que os valores de seletividade encontrados de uma maneira ou

de outra são bastante próximos pode precisar que:

0,40 < ij; < 0,60 e 0,70 < ij; < 0,80
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%i. Outra característica determinada foi o transporte de água atra-

î;j|- ves de medidas em função do tempo, das variações de volume e concen-

-f tração da solução salina do compartimento central.

•! Segundo Demarty (9) o numero de transporte de água seria indepen

~¡¡ dente da densidade de corrente quando as soluções são agitadas.

• |';, i t Outros autores ( 3 ) acham mesmo em presença de agitação uma niti-

-,.:' da diminuição do número de transporte de água quando aumenta-se a den

•*', . sidade de corrente.

•'í Os resultados ¿xperiim -itais estão de acordo com este último já

que apesar da agitação imposta as soluções, os n9s de transporte de

água encontrados dependem da densidade de corrente da seguinte manei-

ra:

t = 12 moles H~O/eq. g transportado, i = 0

° -2
t = 8 moles H^O/eq. g transportado, i = 15mA.cm
t = 6 moles H«O/eq. g transportado, i = 200mA.cm

De acordo com Tombalakian (10) o fenômeno de polarização que au

menta com a densidade de corrente seria responsável por esta diminui

ção do número de transporte.

Discussão

Uma analise detalhada da figura 1 revela que para a gama de den-

sidades de corrente estudada, os três sistemas ternarios apresentam

maior desempenho do que o sistema convencional, sendo que o melhor re

sultado coube ao sistema HC£6N/KC£2N/KOH6N que apresenta uma redução

da tensão de eletrolise de 1,5 volt.

Apesar de o conjunto formado pelo HjSO^N/l^SO^IN/KOHeN também

apresentar reduçpes da ordem de 1 volt a 200mA.cm~ , a tensão de ele-

trolise evolui rapidamente com o tempo. Este aumento pode ser explica,

do pela formação de KjSO^ aderente nas paredes das membranas do lado •

do compartimento central. Este fenômeno provoca a diminuição da super |

fície efetiva de troca que conduz a valores de tensão da ordem de 6 ^

volts apôs 10 hô cis de eletrolise. -•

0 sistema constituido pelo NaOH e HC£ tem um comportamento satis_

f atõrio ao longo do tempo em toda a gama de corrente.

Os resultados apresentados na figura 3, que dizem respeito ao

comportamento do sistema HC¿/KOH a baixa concentração tem seu interes_
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se na medida que soluções de HC£, XOH e NaOH podem ser encontradas na

forma de efluentes industriais. I

Considerando os valores apresentados em (1) nota-se que entre os \

potenciais teóricos dos sistemas HC¿6N/KOH6N e HC£ 0,1N/KOH O,1N a di

ferença é inferior a 120 mv. Entretanto o resultado experimental obti

i % do fornece um valor de tensão muito elevado em relação ao esperado e ' JAí

também superior ã tensão de eletrolise obtida por métodos convencio-

; nais (KOH6N). 'i:

Isto pode ser facilmente explicado pelo fato de que as soluções \

~fj de concentração O,1N tem condutividade 20 vezes mais baixa do que a

6N. A distância que separa os eletrodos, assim como a espessura do •

compartimento central sendo muito grande, a queda ohmica na célula é

muito elevada.

Uma maneira de diminuir a forte resistência ocasionada pelos ele

trolitos diluidos seria de reduzir a um mínimo a espessura dos compar

tinentos e igualmente de adicionar um sal eletroquimicamente inerte a

fim de aumentar a condutividade das soluções electrolíticas. ;

Ê evidente que este método deixa de ser valido para ácidos e ba-

ses muito diluidos para os quais a velocidade de eletrolise seria li- !

mitada pelos patamares de difusão dos ions H e OH .

3. Conclusões

Os resultados encontrados demonstram o interesse e o bom funcio-

namento da célula com 3 compartimentos separados por membranas troca-

doras de ions.

A curva V = f(i) a 25°C para o sistema HC£6N/KC£2N/KOH6N apresen

ta uma diminuição da tensão de eletrolise de 1,5 volt em relação ao

sistema convencional, ou seja, um ganho de mais de 50%.

| Todavia, é necessário proceder-se a uma comparação mais precisa

i deste ganho de tensão tomando como base os eletrolisadores de porte ~ i.,

|> industrial. I !

w- ~ ~ V
$ As informações recolhidas na bibliografia indicam que a tensão v

| média de eletrolise em KOH a 80 C se situam em torno de 2,2 volts; re

sultando assim num ganho de 1,0 volt aproximadamente em favor do ele- ..

trolisador com membranas.

Um ponto interessante a destacar é a possível recuperação de

efluentes industriais ácidos e básicos, utilizando-os como eletróli-

(j tos nas células com compartimentos separados.Esta técnica,se bem que



if 455

fê.% menos interessante sobre o plano de rendimento, permite entretanto *

•S uma diminuição sensível dos custos na medida que o custo de funciona_ F

vV mento do equipamento com 3 compartimentos é intimamente dependente

do preço dos eletrõlitos.

i!:,
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Sumário
ligas Ni-Fe (90,A reacio de evolução de oxigênio foi estudada g ,

75,60,50 e 30% pp Ni) em K0H6N à S0°C. pelo método galvanostático-
As sobretensões anódicas à 200 mA.cm~2 para as cinco ligas são se-
melhantes à do Ni puro._A lisa 30Ni-70Fe tendo apresentado uraaj3ai
xa velocidade de corrosao(0,6 um/ano)em ensaios de longa duração,"'
leva a pensar que o óxido superficial formado é composto predomi-
nantemente pelo Ni. Esta liga pode substituir economicamente os
ánodos convencionais de níquel.

Abstract
m e oxygen evolution reaction on five alloys Ni-Fe (90,75,60,50 e
30 wt % Ni) was studied in 6NK0H at 80 C, using galvanostatic
method. Oxygen over potentials at 200 mA.cm"2 on the five alloys
are very similar of those for Ni. On long term polarization the
corrosion rate of the 30Ni-70Fe is 0,6 un/year corresponding to
a film predominantly composed of Ni oxide. This alloy can replace
economically the conventional nickel anodes.

- I I Congrawo BratiMrod* Erwrfia-
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1. Introdução « > k

Uma das conseqüências da atual crise energética mundial

foi a ênfase que se deu ã produção de hidrogênio via eletró

lise da água. A aplicação deste método, em larga escala, de_ .

pende essencialmente de se poder atingir eficiencias eleva- ' p-

das visto que a eletrolise é um fenômeno praticamente irre-

versível.

As origens da irreversibilidade de um processo eletro-

lítico são as sobretensões catódica e anõdica e a queda ohnd

ca.

A sobretensão do hidrogênio foi de longe a mais estuda

da, em razão da sua importância prática, tanto nos proces-

sos de deposição catódica (1) quanto nos fenômenos de cor-

rosão(2). 0 mecanismo de formação de hidrogênio é bem conhe

cido (3) e o valor da sobretensão é baixo.

Na eletrolise da agua, e a sobretensão do oxigênio a

responsável pela maior parte da sobretensão total, entretan

to o mecanismo segundo o qual o oxigênio se forma ainda não \-,

foi inteiramente determinado (4). Este fato pode ser expli- !

cado por um lado pela complexidade da reação global, onde '

há participação de quatro elétrons, e também pela existên-

cia de várias etapas simultâneas e de reações secundárias.

Admite-se em geral que no mecanismo de formação a etapa mais

lenta se faz com transferência de elétrons e que se trata ,

neste caso, da formação de 0H adsorvido provocando a apari-

ção de uma camada de oxido (5).

0 material anõdico que parece ser o o mais popular catai. ' ,:•• •

para reação de formação de oxigênio ê o níquel (6), este m£ \< ."•'•••;,
tal tem uma sobretensão relativamente baixa, e uma boa resis_ _̂ |.f̂

tência em soluções cáusticas concentradas mas devido ã for- >i , f:.'^
mação de uma camada de oxido de baixa condutividade sobre a fl ,;•'; ?>

superfície de anodo, o valor da sobretensão cresce com o . _".':'

tempo (7). Uma outra desvantagem do níquel é o seu custo ele- k-
!vado. k

Na literatura os dados sobre a cinética da reação de --
formação de oxigênio em meio básico concentrado são escas-
sos e dizem respeito principalmente aos metais nobres (8,9,
10) e suas ligas com o níquel (11).
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fc 4 Neste trabalho, o comportamento anódico de ligas ní-

W" "i o !
|s quel-ferro foi examinado em soluções de KOH 6N a 80 C 0

C-'-J nosso objetivo foi o de modificar as características do cxi

"''" do superficial formado, a fim de propor materiais eventual

mente melhores e menos onerosos que os ánodos convencionais

em níquel.
v 1

Materiais e Métodos

PREPARO DOS ELETRODOS - Cinco ligas Ni-Fe de composi-

ção nominal em peso: 90Ni-10Fe, 75Ni-25Fe, 60Ni-HQFe,

50Ni-50Fe e 30Ni-70Fe, foram preparadas em forno ã plasma

nos laboratórios do C E . C M . de Vitry-sur-seine (CNRS-FRANÇA).

'A., As amostras foram laminadas em forma de plaquetas de
- 2 - " • ~

1,0 a 1,5 cm de area total. Apôs a lammaçao foram reco-

-' zidds ã vácuo (5x10 Torr) durante 30 minutos â 850°C. Em

i seguida foram submetidas à um polimento eletrolítico em

\ banho acetoperclorico (300/120) ã 5°C

A homogeneidade destas ligas foi verificada através de

microscopia ótica e de analise EDAX.

APARELHAGEM - A célula eletrolítica em Teflon, mostra

da na Fig. 1, é constituida de dois compartimentos ligados

por uma ponte do tipo capilar de Luggin, no interior do

qual passa uma mecha de amianto revestida de Teflon.

No compartimento principal estão o ánodo, o eletrodo

auxiliar em platina, a fonte de calor assim como UTI termo-

par encapado de Teflon para o controle de temperatura, e

no compartimento anexo, o eletrodo da. referência do tipo

;.:. Hg/HgO mergulhado em uma solução de KOH 5N; seu potencial

:Vâ é de 1+3 mv/ENH.

íví^í As medidas electroquímicas são obtidas ã partir de

Y^ uma montagem galvanostática, compreendendo resistências ca_ •

.;';'!? libradas e um potenciostato (Tacussel - tipo PRT 20-2x) co '

;; ;.' mo fonte de tensão. ;

A diferença de potencial entre o ánodo e o eletrodo

de referência é medida por intermédio de um milivoltímetro

eletrônico (Tacussel - Aries 20000) e registrador (SEFRAM).

; 0 controle de temperatura é feito por um regulador à

partir de medidas obtidas pelo termopar do tipo crome 1-alii
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-/. mel. -|':
f A queda ohmica entre a extremidade do capilar de Luggin I ,£

e o eletrodo de trabalho é medida pelo método de impulsos \ j

galvanostãticos com a ajuda de um gerador de sinais (Tacu£

\ sei - tipo GSTP) e de um oscilcscõpio (Tektronix tipo 551).

•jjj MEDIDAS ELETROQUÍMICAS - As curvas de polarização re-

lativas à reação de formação de oxigênio para as várias com

posições da liga Níquel-Ferro foram determinadas utilizan-

do-se o método galvanostãtico.

Antes de cada ensaio o anodo é prê-oxidado â uma den-

sidade de corrente de 200 mA.cm durante 3h30, tempo ne-

cessário para a obtenção de um potencial constante, o que

corresponde ã formação de uma camada estável de oxido.

As medidas de potencial são efetuadas no sentido de-

crescente da corrente. Para cada densidade imposta, um po-

tencial estável, ê obtido em menos de 10 minutos. Pelo me-

nos duas medidas foram feitas para cada composição estuda-

da.

Todos os ensaios foram realizados em solução de KOH

6N ã 8 0°C; o eletrólito é agitado através de uma pastilha

magnética.

Os valores de sobretensão apresentados têm como refe_

rência o eletrodo reversível de oxigênio cujo potencial,é

calculado teoricamente como sendo de 2 30 mV/ENH e, são

corrigidos da queda ohmica devido a solução.

2 • Resultados e Discussão

As curvas de Tafel relativas â reação de formação de
\ oxigênio para as ligas níquel-ferro são apresentadas na
f:: fig« 2 juntamente com a curva relativa ao níquel puro.

í- Pode-se notar que para o sistema de coordenadas uti- m ; ^

', lizadas são obtidas retas cujas tangentes permanecem as
mesmas para todo o domínio de densidades de corrente uti-
lizadas.

As medidas de potencial são bastante reprodutíveis,
apresentando um ligeiro afastamento de 5 a 10 roV para uma
mesma densidade de corrente.

Os parâmetros cinéticos obtidos através das curvas

•45í
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de Tafel podem ser examinados na Tabela I. É conveniente

'-' notar que cada parâmetro representa o valor médio de pelo

menos duas medidas.

\'• As tangentes de Tafel são obtidas a partir de curvas

n = f(logi) com uma precisão de ± 1 mV; a sobretensão ã
_2

, 200 mA.cm foi igualmente listada na Tabela I , por se

•* tratar da densidade de corrente empregada industrialmente.

Os coeficientes de transferencia a, são calculados pe_

Ia relação:

a = 2,303 — (1)

onde

R - constante dos gases

T - temperatura absoluta

b - tangente de Tafel

F - Faraday

A partir da equação de BUTLER-VOLMER (3), pode-se no

tar que a densidade de corrente de troca i é facilmente

calculada medindo-se o valor da sobretensão "a" para
-2•: logi = 0, isto e, a uma densidade de corrente de IA.cm

Desta forma:

i = 10-aaF/2.303RT _ 10~a/b ( 2 )

o

Observa-se que o valor de "a" é obtido por extrapola-

ção e não por medida direta.

Ao examinarmos os sistemas â luz dos parâmetros ciné-

ií ticos podemos notar que a,s quatro ligas mais ricas em ní-
i ; » — 2 —

£ quel, apresentam a 200 mA.cm , sobretensões ligeiramente

% inferiores àquela do níquel, mas seus poderes catalíticos

% sao similares.

r> Ja para a composição 30Ni-70Fe observa-se urna
de de corrente de troca i superior aos outros sistemas mas

também uma sobretensão de oxigênio ligeiramente superior.

Poderíamos supor que o aumento da tangente de Tafel

com relação aos demais sistemas é devido a passagem de

ferro em solução. A fim de elucidarmos este ponto, a velo
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cidade de corrosão da liga 30Ni-70Fe foi medida apos urna

'; semana de funcionamento a. 200 mA.cm . I

'•' A quantidade de ferro encontrada em solução, da ordem \

de 30 à 50 ppb, corresponde â uma taxa de corrosão de apro_

: ximadamente 0,6 ym/ano; pode-se então considerar esta liga

if praticamente inatacável, nas condições estudadas.

Os dados termodinâmicos (12) indicam que no potencial

correspondente ã formação de oxigênio em meio fortemente

alcalino, o ferro não sofre passivação, mas se dissolve na
2- - ~

forma de ferrato (Fe 0^ ). Em conseqüência supõe -se que o

oxido formado é* rico em níquel, o que explicaria as caracte-

rísticas eletroquimicas vizinhas das obtidas para o metal

puro.

Do ponto de vista cinético da reação, as curvas de Ta

fel apresentam tangentes iguais a RT/F para o níquel e suas

ligas com o ferro. Este valor nos leva a cinco mecanismos

possíveis (4). Supondo uma tangente catódica igual a RT/F, i

já encontrada por outros autores em meio básico (4,13) e ;,

por conseqüência um coeficiente estequiométrico igual a 2, \

chegaríamos de qualquer forma à uma indeterminação onde os

3 mecanismos prováveis seriam:

1) M + H 20 Î MOH + H
+ + e~

MOH + H,0 + MH.O: + H + \t
:

M + 09 + 2 e

2) M + H20 t MOH + H
+ + e"

MOH + H20 •*• MO - H - 0H~ + H
+

MO - H - 0H~ i MO - H - OH + e

MO - H - OH t MO + H20

2M0 * 2M + 02

3) M + H20 t MOH + H
+ + e

MOH + MO" + H+

2H2O v

I
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M0~ î MO + e~

2MO î O2 + 2M

Nestes 3 mecanismos a segunda etapa é lenta e determi-

na a velocidade da reação.

Segundo Lu e Srinivasan (11) o terceiro mecanismo se-

ria pouco provável já que a transferência de protons entre

espécies hidroxilicas ! rápida, não podendo desta forma de-

terminar a velocidade da reação.

3. Conclusões

No nível das densidades de corrente estudadas, todos os

ensaios realizados em solução de KOH 6N a 80 C conduzem a

resultados próximos, isto é, as ligas níquel-ferro têm com

portamentos semelhantes ao níquel puro.

Em particular, a liga 30Ni-70Fe cujo comportamento é

bastante satisfatório sobre o plano da corrosão poderia

substituir vantajosamente os ánodos convencionais em ní-

quel, levando a uma economia ao nível de investimento.

Seria interessante em uma pesquisa ulterior, determi-

nar o teor mínimo em níquel até o qual se poderia descer

sempre conservando uma boa resistência ã corrosão e um ba_i

xo valor de tensão.

Este estudo nos mostrou que a dependência do poder ca

talítico das ligas níquel-ferro com suas propriedades ele-

trônicas ê difícil de ser explicitado, uma vez que os Óxi-

dos superficiais formados, ricos em níquel, definem as ca-

racterísticas eletroquimicas do eletrodo.

í



Eletrodo Tangente de Tafel Coeficiente de

Transferência

mV/década a

Densidade de corrente

de troca

io(A.cm"
2)

Sobretensão a

200 mA.cm

n (mV)

-2

90

75

60

50

30

Ni
Ni -

Ni -

Ni -

Ni -

Ni -

10

25

40

50

70

Fe

Fe

Fe

Fe

Fe

65
63

62

60

60

68

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,0

5.10-9

4.10"9

3.10

2.10

2.10

1.10

-9

-9

-9

494

483

487

487

490

507

Tabela I - Parâmetros cinéticos relativos à reação de formação de oxigênio em

solução de KOH 6N e 80°C
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Abstract
Wind data available from the four observing stations in
the coast of RGS, show that there, on average, 80 w/m2

of wind power exists around the year. An approximate ana
lysis with large number of wind turbines reveal that the
600 Km coast may produce l.SxlO^wh, energy in one year.
The existing four diesel power plants on the coast,could
be supleroented by the wind turbines, economising fuel.
Economic viability of wind power plant depend on the
price of diesel fuel.

Sumário
Os dados de vento disponiveis de quatro estações de obse_
rvação ao longo da costa do RGS, mostra que há uma media
de 80 w/m2 de potencia de vento durante o ano. Uma analí
se aproximada com grande número de turbinas de vento, mo
stra que, 600 Km de costa do RGS pode produzir 1.8X1011

wh de energia em um ano. As quatro usinas a oleo diesel
podem ser suplimentados por turbinas, economizando combu
stivel. A viabilidade econômica das usinas eólicas depe_
nde do preço do oleo combustivel.
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I Higher and steadier wind may be present on offshore

region than on land, but harnessing wind power in the marine

i " environment on offshore is audacious to the construction of fl>.
X 1 • :-}y}

' ! wind energy conversion system. The present practicality of .'}*

1 using marine wind, may lie only for island sites and in flat '}-

s coastal regions, where offshore wind potencial may not >T

~-; decrease substantially (1). The selection of prospective [•.

sites may depend upon three factors. -Available wind power

• ' round the year is one factor and the cost of transmission of

electrical energy to the user public or to major electrical

grid line is another factor, and in addition, possible

economisation of fossil fuel used in existing generating

stations, may be an attractive factor, provided economics

supports the venture. ¿

The coastal region of Rio Grande do Sul, is found to '
i

satisfy these factors favourably. Presently four coastal :

cities, namely Mostarda, Tavares, São José de Norte and Sta. T :

Vitoria do Palmar, shown in figure 1, get electricity froir

diesel generators of 7,465 Kw total installed capacity. All

the four cities are sparsely seperated around thinly habited

land, that in general case may be expensive to connect them

with the mains grid line. However diesel is also used to

irrigate the region and energy demand is in the order of

48.000 Kw (2,3). Currently the local electric supply ;V.

|; Company is planning to implement main grid line to the whole • .A

region to substitute totally the diesel fuel need. It is , ¿,0

suggested in this paper, that wind energy utilisation in the ;f;j|f

region, may be a viable substitute, not to the electrical I ¡ vfí

s mams supply, but as a suppliroentary energy source to the ,\'h'i_

; existing or to the future system. The drawback of wind '̂'

'; energy system is the unpredictable supply or lack of response » f ;

v to the demand without use of very expensive storage facility,
i . '•'•

1 that may be overcome by connecting them to the existing
generating system. ,'
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2. Wind Data

Wind data recorded by the 'Departamento Estadual de

Portos Rios e Canais' of RGS, and by the Department of

Meteorology, at four coastal weather observing stations,

namely Sta. Vitoria do Palmar, Rio Grande, Mostarda and

Tramandai (fig.l.) are used to study wind power potential

tX ST3 VITORIA EX) PALMAR
X RIOGRANDE

O TAVARES

I V MOSTARDA S

o TRAMANDAI

51e

Fig. 1: Location of study sites on the coast

map of Rio Grande do Sul

at the coast of RGS. Apart from Tramandai, wind data in

all the other three stations are recorded from the readings

at six hours intervals by Vane type anemometer, located at

seven meter height from ground level. At Tramandai,the wind

speed and direction is recorded by Anemograph, placed at 10

meter height from ground level. The data studied are for a

period of 5 years, from 19 72 to 19 76. The continous wind

i í
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speed record at Trarcandai is averaged during 3 0 minutes,

and for the other three stations, instantenous readings of

wind speed are used to produce the frequency distribuition

of wind speed on annual average, and is presented in fig.2.

, X TRAMANDAI

o MOSTARDA

V RfOGRANDE

a ST3 VI TORA DO PALMAR

4 6
WIND SPEED, V(m/s)

10 12

Fig.2: Annual average frquency distribuition of

wind speed at the four sites under study

14

-Vf.-

IfI

Seasonal variation of wind speed is shown in fig.3, by

averaging wind speed for each month of the year. A try

Û4

UJ
UJ3

i2

£ 1

M A M J J A ' S O N ' D "
MONTHS

1

Fig.3: Seasonal variation of wind speed average
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to formulise estatistically, the frequency distribuition of

vind speed, similar to suggested by the authors Cl,4), is

though possible for some of the months,, failed to satisfy as

general, hence wind power is calculated numerically by the

V
T f(V)V3pA

v = o
CD

equation (1). Where P is wind power, Cj is a constant of

conversion, f(V) is probality of wind speed, V is wind speed,

p is wind density and A is the cross sectional area of the

wind stream. The expected average wind power so calculated,

and presented in fig.4, for each month of the year. Maximum

18
LU

û

z

M A M J
MONTHS

J A S O N D

Fig.k: Seasonal variation of estimated wind power (annual

average, 80 w/m2)

power availability at all the sites occur during spring,and

persist along summer, incidently which is also the period,

when the region demands maximum energy for irrigation.

3. Simulation of Wind Turbine Operations

Energy extracted from wind» not only depend on wind

speed, but also on type of the wind turbine system and its

characteristics. The system may b.e generation of constant
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frequency electricity to feed a main electrical grid line,
may be generation of alternating current of any frequency

~~l with or without converter and storage battery and inverter
-̂  facility, or may be directly coupled to a mechanical drive.

Turbines may be horizontal axis propeller tupe or vertical
axis Darrieus type. In this study, both the types are
considered for constant frequency alternating current
generation to feed a main line.

To exemplify prospectiveness of wind potential in a

quantitive way, in the four sites, the operation of MOD-2,

C5) for propeller type and SAND-17m,(6) for Darrieus type,

with operation at modified range of wind speeds are assumed.

The study of fig.2, suggests that there,is very low chance

of wind at more than 12 m/s in these sites, hence the cut-

out velocity, V is assumed, 12 m/s, whreas nominal wind

speed, V may be assumed 8 m/s to especify the swept area

of the turbine for a certain rating. The cut-in velocity,

V ., may remain 4 nt/s. It is also assumed that MOD-2 type

turbine may operate upto its original rated speed, 9.2 ro/s

with increasing output, though the rated output is based on

8 ro/s, wind speed. The assumptions modify the original

equation, and the average annual power output per unit rated

output of the turbine, or tne characteristic time fraction,

T , of the turbine is given by equation (2). For Darrieus

9.2
f CO.25V - 1.0) fCV)dV +

12
fCV)dV (2)

I
|| turbine, the average power output is calculated by numerical f j ;.£
îj* integration of the power output curve (6) at synchronous
;• speed. The characteristic time fraction of Darrieus system,

Tj is given by equation (3), where E(V) is power output
V = 12

Td = E fCV) E(V) (3)
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function at constant speed operation. Table I, shows the

estimated characteristic time fraction average energy out-

put per Kw of rated turbine output, located at the four

sites.

TABLE I

Average annual energy output/Kw of rated turbine output

Sites

Sta. Vitoria do Palmar

Rio Grande

Mostarda

Traroandai

Propeller turbine

TP

I'.140

0.172

0.297

0.224

KWH

1,226

1,507

2,601

1,962

Darrieus

Td

0.121

0.163

0.294

0.202

turbine

KWH

1,060

1,428

2,575

1,770

I

4. Turbine spacings, sizes and effect of wind

direction

To capture maximum potencial of offshore wind, the

turbines are to be installed along the coast line, i.e. in

NE-SW direction (see fig.l). When wind blows in these

direction, the trailing wake of the turbine operating in

upwind may cause interference to those remain in downwind,

and reduce their output. The effect of wind turbine spacing

in an infinite arrays [8,9), show that the optimum staggard

arrangement, L/D is 5.5, where L is the spacing between two

consequitive turbine and D is the turbine effective diameter

At the optimum spacing, it was shown that power delivered

to the turbines reduces to 36%, to that of a lone turbine

in the same site. The linear arrangement of the turbines

in this case will be parcially affected, by the directional

effect of the wind. Table II present the percental

directional wind energy distribuition, Y, calculated from

the wind data at four sites. Using table II, power output,

W , of propeller type and that of Darrieus, Wd> per Kilo-

metre of the coast line may be given by equations (4) and

(5) respectively. It may be noted that larger the turbine

I
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diameter larger is the power output in a given length of

coast line. Estimation of wind power potentiality in the

W = 15.22 D T ( 1.0 - 0.64 Y )
P P

'W. 11.0 D Td( 1.0 - 0.64 Y )

(4)

(5)

•-•'?

• / .

: t

Annual percental

Sites

Sta. Vitoria.
do Palmar

Rio Grande

Mostarda

Traroandai

E

15.0

13.5

10.0

13.0

NE

24.

29.

32.

50.

0

0

0

2

TABLI Ï1
directional energy

6

7

22
3

N

.2

. 7

.6

.0

Direction

NW

8.6!

3.0

6.1

4.0

8

5

8

20

W

.2

.8

.0

.5

SW

16.0

13.0

26.0

6.2

10

12

6

5

distribuition

S

.0

.0

.5

.0

SE

12

16

8.

4.

0

0

6

4

NE

0

0

0

0

Y
+ SW

100

.40

.42

.58

.56

6 00 Km coast line of RGS, must therefore be based on the

proposed wind turbine ratings. To exemplify, wind turbines

rated 20 Kw at wind speed 8 ro/s, may be considered, on the

assumption that they may be available commercially in near

future. The effective diameters for propeller and Darrieus

type may be 15m and 18m respectively. Based on these

assumptipns and using equations, (4) and (5), energy output

is calculated. It is found that propeller wind plant may

produce 1.8x10* ̂ h , and Darrieus plant may produce 1.4xlOM

wh, of electrical energy yearly in the whole coast region

of RGS. It may also be shown that average characteristic

time fraction in the whole region, for propeller type, T

and for Darrieus type, T, is 0.14 and 0.132 respectively.

5. Economic viability of the wind turbine plant

To show energy consumption by the cities studied in

the coast region, and the fuel oil needed to produce that

inreal term, a summery of the operating statics (2), of

four diesel generating stations is given in table III. In
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the present study, if it is assumed that wind plants are

operated in parallel with the existing diesel plants as

fuel saver i.e. use wind generated electricity whenever

wind energy available and reduce fuel consumption, the cost

TABLE III. 19 78 operating statics

KWH generated 15,217,1+80

KWH delivered 12,775,000

KWH internal use and loss 2,442,480

Diesel oil consumption (litre) 5,207,525

of the elements e.g., operation, maintenance,labour, taxes,

etc., not related to fuel may remain unchanged for wind

plant. To be competitive as fuel saver the annual investment

cost of wind plant must be equal or less than the annual

fuel cost. Assuming that I is original cost of the turbine

installation, which may be proportional to the related power

of the turbine,P, Ijmay be expressed as :

I

i

I = k P (6)

where k is a constant of conversion. For a service life, n

years, and at an annual interest, i, and with no salvage

value after n years, the annual cost of the investment, I

of the turbine, a is ,

i ( 1 + i )n

( 1 - i ) n - 1

Total energy produced by the turbine, e is,

8760 T P KWH

(7)

(8)

i f ' .

I I

Table III"shows that the existing diesel plants consume on

average 0.342 litre diesel per KWH. If the cost of diesel

is,c,cruzeiro per litre, the investment cost of the turbine
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I, may be given by the equation (9).
'¡i-i

;

I < 2996c TP K1 I ; — ^ t cr.$ (9)
%' ~ i (1 + i ) n

i:\ Proper value of the characteristic time fraction should be • -,¡̂

, 'I used to determine the investment cost of the type of the

, i turbine e.g. propeller (T= 0.14) and Darrieus (T= 0.132). .1;

^ 6. Conclusion

Wind potential in the coast region of RGS, estimated

in this paper , though is comparatively low with respect to

other windy regions of the world, the especial need of the

local region and its dependence on imported oil, suggests

• that there is substantial wind energy available to u>eet the

local need and may be even competitive economically in near

future. The present analysis is based on the rudimentary

data available with many shortcomings. It is suggested that

implementation of any wind energy system in the region ,

necessitate precision wind data for better evaluation.
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Sumário
Sera analisada uma turbina de eixo vertical com pas retas
e articuladas com molas fixadas nas pás e no eixo central
com a finalidade de controlar a geometria. Falhas por cur
vaturas causadas nas pás devido a força centrífuga são me
nores do que as que ocorrem em turbinas com pas rígidas.
A potência da turbina é equivalente ou melhor do que o mo
dêlo Darreius em baixas rotações. Pode ser acoplado em um
sistema de velocidade variável ou constante sem a necessji
dade de qualquer controle.

Abstract
A vertical axis wind turbine with hinged blades and cross
bars and the geometry controlled by tie springs is discu-
ssed. Bending stress due to centrifugal force in the bla
des of the proposed turbine, remain lower than that of a
comparable rigid straight blade turbine. Turbine power
output is comparable and little better than that of the
Darrieus turbine at low speed of rotation. It can be use
d with a variable speed or constant speed system, without
any control mechanism.
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1. Introdução

Embora a turbina de eixo vertical tenha sido inventa-

da por Darreius |l| em 1931, não houve muito interesse para

o seu uso, até que teorias recentes e investigações experi-

mentais realizadas por pesquisadores |2,3,U|, descobriram na

prática que sua eficiência é comparável a turbina de eixo •• ¡;. i
- ' Hi k

horizontal. Sua simplicidade de operação em alguns casos faz ".-" j

com que seja vantajoso o seu uso. Blackell et ai |5| estuda- •*;-• t

ram em detalhes sua aerodinâmica, bem como fizeram uma anãli. .i *
í

se estrutural além de tecerem considerações quanto ao custo ; :•

de engenharia e construção para o desenvolvimento do modelo -• • :

Darreius. Apresenta-se adaptável tanto para o seu uso em ve- '

locidades constantes como também para velocidades variáveis,

sem que seja necessário o uso de controles caros,tais como

os que são atualmente utilizados em turbinas de eixo horizon

tal. 0 problema de mais premente estudo esta na construção

das-pás. Para evitar-se o alto stress por curvatura que sur f

ge nas pás é necessário que sejam construidas na forma tro- j[ •

poskein, a qual reduz a área efetiva de rotação ocasionando '

uma menor potência a ser retirada do vento, mesmo levando- | •

se em conta o maior comprimento que deve ser dado as pás pa- :

ra conseguir-se a forma desejada. A zona das pás que perma-

nece vertical é onde conseguimos o maior torque |6| , sendo

que pequenas variações na forma da pá causam considerável e

prejudicial stress |7|. A construção de aerofolios na forma

troposkein é muito trabalhosa e cara, assim, a redução nos

custos de construção das pás é necessidade primária para a

competitividade econômica com as turbinas de eixo horizontal

atualmente em uso.

Pás retas são baratas e de simples construção, mas ao

serem aplicadas em condições de rigidez a velocidade de ope_

ração ê limitada. Para utilizar-se a máxima área de rotação

da turbina com pás verticais, Gowda et al |8| propuseram pás

inclinadas no lugar de barras horizontais, que facilitam a

fixação de estais. Embora tenham apresentado a performance

aerodinâmica deste modelo, não realizaram uma análise estru-

tural das pás em discussão. Uma nova maneira de utilização e

aproveitamento das pás retas foi idealizada por Musgrove|9¡,
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em sua turbina de eixo vertical e geometria variável. As pas

são fixadas com rótulas, proximo ao seu centro geométrico, ã

uma barra horizontal rigida fixada ao eixo de rotação. A ró-

tula permite que as pás oscilem verticalmente com o aumento

da velocidade cc.n a finalidade de reduzir o stress por curva

tura. Embora a area efetiva de rotação seja reduzida com a

inclinação das pás, as condições de stress são também reduzi^

das •

Neste trabalho é analisada uma turbina de eixo verti -

cal e pás retas, onde todas as pás e barras de fixação serão

articuladas. Molas ajustáveis são usadas para controlar a ge_

ometria,facilitando uma tomada de forma com o aumento da for

ça centrífuga mantendo a rotação da turbina em um nível com-

patível com a resistência do material utilizado na confecção

das pás. 0 momento máximo por curvatura na pá, bem como sua

performance aerodinâmica são analisados para várias inclina-

ções e diferentes velocidades de vento.

2. Descrição da turbina

A turbina é formada por quatro pás articuladas duas a

duas verticalmente e no centro da altura duas molas são pre-

sas a esta articulação por meio de cabos. Em uma determinada

altura Li da rótula central as pás são também fixadas por in

termédio de rotulas ã uma barra horizontal rotulada ao eixo

central. A barra horizontal e confeccionada aerodinâmicamen-

te com a finalidade de reduzir o atrito com a corrente de ar

fluida. A verticalidade das pás em condições estáticas e ga-

rantida devido â uma pretensão aplicada nas molas e cabos de

fixação presos nas extremidades das pás e no eixo central.

Ate uma determinada rotação oio, escolhida como sendo igual a

8.8 8 rad/seg, a tensão aplicada nas molas e a força centrífu

ga se contrabalançam não permitindo que as pás percam sua po

sição vertical, cfe. fig.(Ia). Para rotações maiores que wo

a turbina assume uma nova geometria cfe. fig.(lb). 0 peso to

tal das pás e da barra horizontal é contrabalançado por uma

tensão T0i,na mola superior, maior que TO2 , na mola inferior

, cfe. fig.(2). Esta tensão extra contrabalançará o peso até

a máxima extensão admissível. 0 ponto central A move-se em

í &:
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t-Cabos
— E/xo

-Pd
' Articulado

Fig. la- Turbina estática

(1)0

Fig. Ib- Rotação ID >

••A

ou com to <

O

uma trajetória horizontal,fi-
1 cando a turbina simétrica em

relação ao plano Af0. 0 coro -

primento Li entre a barra ho-

F rizontal e a articulação cen-

tral e maior que o comprimen-

to L2 acima da barra horizon-

tal para facilitar a inclina-

ção das pás com o aumento da

força centrífuga.

Fig. 2-Diagrama esquemático

da variação da geometria

0 prototipo da turbina em construção,sobre a qual foi

feita a análise teórica, tem 5m de diâmetro com pás de 2,65

m que articuladas duas a duas perfazem uma altura de 5,3Oro,

tendo uma área total de captação do vento de 26,50m2.
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3. Curvatura devido ao momento e geometria

A geometria assumida pela turbina depende da rotação,

constante dat .Tolas, peso da barra horizontal,peso das pás,

e a máxima rotação permitida sem que a turbina perca a condi^

ção de verticalidade. As tensões iniciais que devem ser da-

das as molas são determinadas pelas equações abaixo

í
(T0!-T02 )Rsenao=2Wi (L1+L2 )R+2W2R

2/2 (1) :

(TÛJ+T02 )cosao =2Wi /g Ü>O 2 R(Li 2 -L22 17 ) (2)

onde: TOi e TO2 são as tensões nas molas superiores e infe- . :

riores respectivamente

o a é o angulo formado em condições de verticalidade

pelos cabos de fixação das molas e a horizontal

R e o comprimento da barra horizontal

Wi e o peso da pá por metro correspondente ao compri-

mento Li ,

W2 é o peso da pá por metro correspondente ao compri- '

mento L2 ! '

Para rotações maiores que tu o > .̂s pás sofrem uma in-

clinação (ângulo 9) e esta inclinação será dependente da r£

tação da turbina conforme especificação dada i cada (Oo que

impõe-se para condições de verticalidade cfe. fig.(3). Uma

simples equação não pode representar a variação da inclina-

ção da pá com a rotação, sendo que a analise detalhada será

dada na referência |10| que por brevidade não será apresen-

tada neste trabalho. - lA

Para rotação zero, as pás estão sujeitas a um momen- fe-

to de curvatura provocado pelas tensões aplicads ãs molas e

cabos de sustentação, o qual e máximo no ponto articulado B

sendo dado Dor

MB 0=(T0i+T0 2)cosa 0Li/2 (3)

Após ter sido animada com uma rotação inicial <u,seri

menor ou igual a oio» o momento é reduzido efe. a equação
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MB=(TOi+T02>cosot0Li/2 - W io,2RLi2/2 (4)
g

Para rotações maiores que oig , a tensão nos cabos de

sustentação e reduzida a zero, mas surgindo um momento,devi-

do a força centrífuga, no comprimento L2,ocasionando um mo-

mento resultante como abaixo

h
MB=Wjuj2 (RL^cosá-I^2sene ) (L 2 (1-L 2

2 sene/
i -r 2
12(R12cos0-L2

2sen(()))
2

(5)

onde i| é o ângulo formado pela barra de sustentação com a

horizontal e 8 i o ângulo de inclinação da pá.

0 momento por curvatura MBr para pás rigidas e geo-

metria constante I dado por

MBr=Wi<jj2RL2
: (6)

t.--1

Das equações (5) e (6) pode-se ver que para w=wo , o s

momentos MB e MBr são iguais.Para rotações maiores que too o

momento resultante nas pás é sempre menor no sistema em es-

tudo. A variação de MB/MBo em função de lo/tooê representado

na fig. (3), onde MB o é o momento para rotação igual a u>o .

e

40 c

MB

5,0

4jO

5,0

1.0

- I J Q

•

^ ^ ^ ^ ^ 1,0

G ^

-

uí/tíP 2 '°

• 2 0 '

Fig. 3- Variação do momento de curvatura e ângulo de

inclinação da pá com a rotação da turbina,(R=

2,5ro, Li=l,51m, L2 = ls14m,ü)o = 8,88rad/s ).
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4. Performance aerodinâmica

Na presente análise assumiu-se que a velocidade do ven

to é uniforme en> toda a altura da turbina e que a velocidade

induzida entre a corrente de ar na entrada e na saída é cons_

tante para todo o volume do sistema. 0 coeficiente de poten-

cia Cp do rotor foi calculado pelo método de integração, u-

sando-se o modelo de múltiplas correntes efe. ref. |11|. To-

dos o resultados apresentados são relativos à pás de perfil

NACA 0012 para vários números de Reynolds entre 0.17x106 e

0.66x106, baseados na velocidade relativa do vento em várias

posições e segmentos da pá, utilizando-se dados de aerofõlio

NACA |l2|. Os cálculos foram realizados atravéz de programa-

ção com o computador Burroughs B6 700, pertencente a Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul.

:\

5. Resultados

A variação do coeficiente de potência Cp com XI, tip

speed ratio, ( XI= ü)R/Va) calculado tendo como base o raio

da turbina com inclinação igual a zero, não é" representado

por uma única curva para várias velocidades de vento fig.(4)

. Qaunto maior for a velocidade do vento, maior será a rota-

ção, a qual aumenta com a inclinação, causando uma redução

do Cp máximo. Embora o aumento da velocidade do vento produz

o Darreius réf.

2 4 6 8
TIP SPEED RAT/0, XI

Fig. 4- Variação de Cp em função do TSR,(XI),
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'j uro aumento no número de Reynolds, o maior Cp é dado para ba-

*'] ixas velocidades de vento, como foi visto por Blackwell et I

;; al | 5|. Para uma turbina môdelo Darreius com a mesma soli - I

í̂  dez da turbina em estudo, o Cp máximo é conseguido para um

TSR maior, sendo o Cp bem menor. Isto significa que a turbi-

na em estudo irá operar dentro de faixas de rotações limita-

das. Para uma velocidade de vento igual a 6ro/s o Cp é máximo

e igual a 0,43, para uma velocidade de vento de 12m/s o Cp é

reduzido para 0,38, mas para qualquer velocidade de vento o

Cp máximo é sempre conseguido em um TSR igual a 3,5. Para a

partida da turbina, o TCR é constante e igual a 1,7 5 para t£

das as velocidades de vento. Abaixo de 1,7 5 ocorre um Cp ne-

gativo, o que significa que é necessário uma potência extra

para poder-se dar a partida, como ocorre em outros modelos.

0 torque estimado para o protótipo é dado na fig.|5|,

nos mostrando que a variação do torque é mais sensivel para

altas velocidades de vento devido a maior inclinação das pás |

que reduzem o torque efetivo. A turbina pode ser perfeitamen

te adotada para operações com velocidades variáveis, especi- .

almente onde o torque for proporcional a velocidade de gira-

çaõ ao quadrado (T a u>2), podendo também ser usada em opera-

ções com rotação constante.

A turbina começa a produzir potência em baixas rota -

ções, mas para velocidades de vento também baixas a potência

será pequena. Aumentando-se a velocidade do vento, a potên-

cia em baixas rotações também será pequena, sendo necessário

um aumento também na rotação para obter-nios potências altas.

A potancia extraída do vento em várias rotações em diversas

velocidades de vento é mostrada na fig. (6). A seleção da ro_

tação de trabalho otimizada dependerá do local onde será co

locada a turbina, já que esta escolha depende da freqüência J

do vento e da velocidade do vento em que poderemos obter a F\

maior energia durante o período de estudo escolhido. A esco

lha do tipo de operação da turbina, em rotação constante ou

variável, dependerá também do mecanismo de extração de po-

tência levando-se em conta o torque necessário e a potência

de saída para a velocidade de vento viável no local.
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2 4 6 é 10 12 14 16 10

Fig. 5- Produção de torque em várias rotações,Va cte

(28
7

i5

iju 4

« 3

2

I
2 4 • * W 12 14 16 W V«(nvk)

Fig. 6- Potência da turbina en> funçaõ de Va, to=cte
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6. Conclusões i
;" - A inclinação das pãs com o aumento da rotação reduz o I HÍ;:
\ aumento do momento de curvatura nas pás, sem perder compara- V 4-

\¿ tivamente a potencia efetiva da turbina. 0 controle da geome

?.* tria da turbina depende fundamentalmente da constante das iro

ï las a qual deve ser mantida constante em toda a extensão que ' ŷ

•••' ; devera ser assumida com a variação da inclinação. A facilida K

2 de de construção das pás faz coro que a turbina em estudo se- %
\ - T\
x ja um modelo alternativo para pequenos e medios tamanhos. j
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Sumario
0 presente trabalho tem como objetivo estudar a influencia dos parâ-
metros geométricos no desempenho de rotores de eixo vertical tipo
Savonius, utilizados para a transformação da energia cinética dos
ventos em energia mecânica útil. Uma bancada de testes foi utilizada
para o levantamento dos dados de urna serie de modelos para a constru
cío das curvas características dos rotores. Tais curvas possibilita-
ram o selecionamento dos modelos de melhor desempenho. Foi utilizada
a análise dimensional para o estabelecimento das leis de semelhança
que permitem a construção de rotores maiores para certas aplicações.

Abstract
The objective of this study is the determination of the influence of
geometrical parameters on the performance of vertical axis(Savonius)
rotors, which can be used to convert wind energy into mechanical po-
wer. Characteristic curves of these rotors were constructed with da-
ta collected in a testing facility. Those curves were used for the
optimization of the Savonius rotors. Dimensional analysis was used
to establish the scaling up laws which can be useful to the desion
of rotors for general applications.
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1. Introdução "í

' ; 0 objetivo deste trabalho é analisar a influência dos parâmetros « ["]

geométricos de rotores de eixo vertical tipo Savonius, utilizados para I \

a transformação da energia cinética dos ventos em energia mecânica útil. '• "•

A conversão da energia cinética dos ventos em energia útil, sob o

; '. ponto de vista aerodinâmico, constitui-se num problema bastante comple-

J i xo quando analisado teoricamente. Desta forma, tem sido desenvolvidas -̂

- expressões empíricas que permitem o dimensionamento preliminar dos roto 1

i res mas que requerem testes experimentais posteriores para a determina- /i

.' ção de suas curvas características. i

•̂  Neste trabalho são apresentados os resultados experimentais de ro-

tores Savonius com diferentes características geométricas agrupados e

correlacionados através de números adimensionais convenientes. As cur-

vas de desempenho permitem a análise da influência dos vários parâme-

tros geométricos dos rotores na potência útil gerada, após a considera-

ção adequada das perdas por atrito nos mancáis.

2. 0 rotor Savonius I í

Tem sido estudados, há muito tempo, e relatados por Putnam ¡2| e ,

outros, uma variedade de projetos para máquinas de vento, muitas das ;. •'

quais tentando aproximar-se da aerodinâmica ideal. Basicamente, quat.2

todas as configurações físicas que possam utilizar o fluxo de vento, pro

duzem energia mecânica através de movimentos de rotação, translação ou

oscilação. A consideração predominante, contudo, para a escolha desta

máquina eólica, é que seja econômica, em função da potência desejada, do

tamanho resultante e do custo.

Dentro das qualidades básicas, o rotor Savonius destaca-se perante

os outros, pelos seguintes aspectos:

- concepção simples e funcional;

;'• - a incidência do vento sobre o rotor pode ser feita de qualquer dire-

% S ã o'

â - possibilidade do uso de sucata de tambores para sua fabricação, o que

p. o torna altamente económico.

:'•• 0 rotor Savonius, segundo Toha |3|, foi inventado em 1929 por S.J.

Savonius. Consiste de duas pás semicirculares de concavidades contra-

rias, presas a dois discos, um na parte superior e outro na parte infe-

rior, conforme ilustra a figura 1.

Existe basicamente, duas classes distintas de rotores Savonius:

- Savonius - com excentricidade nula (Fig. 2).
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- Split-Savonius - Com excentricidade diferente de zero (Fig.3).

j

Fig.l: Esquena do rotor Savonius.

SAVOWIUS
H-ALTURA
R-RAIO
« -EXCENTRIDftOE

NULA

Fig.2 : Rotor Savonius com excen-

tricidade nula.

3. Análise dimensional

Um dos objetivos do presente trabalho é analisar a validade das

leis de semelhança de vários modelos em escala reduzida para então ex-

trapolar estes resultados para projetos de rotores Savonius de dimen-

sões maiores. A análise dimensional do problema determinou as relações

entre as variáveis envolvidas, que permitiram a redução do número de

testes a serem realizad. • • e facilitaram a correlação dos resultados.

0 sistema básico de unidades utilizados no problema em questão foi

o MLT.

Analisando-se os rotores Savonius, as variáveis que influem direta

mente no problema, com suas respectivas unidades no Sistema Internacio-

nal e o seu dimensional, são listadas abaixo;

- Características geométricas do rotor (Fig.3)

H - altura do rotor - m - |L|

R - raio do rotor - m - |L|

e - excentricidade - m - ¡L)

- Condições do fluxo de ar:

V - velocidade do ar - m/s - |LT"

p - massa específica do ar - kg/m - |ML |

- Efeitos resultantes da ação do fluxo de ar sobre o rotor:

T - torque - J - |ML2ï"2|

w - velocidade angular - rd/s - |T~

Seguido Langhaar 14 [, pela aplicação do teorema de Buckingham e

T"1j

T~ [
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considerando a influencia das variáveis acima, quatro números adimensio_
nais foram estabelecidos e que posteriormente comporão as curvas de de-
sempenho dos diversos rotores analisados. São eles :
7T, = e/R - razão de excentricidade;
TT9 = H/R - razão de altura;

3 2TTo = N/V pR - coeficiente de potencia;
•nv = Rw/V - relação de velocidades.

Dependendo do parâmetro geométrico do rotor cuja influência se de-
seja analisar, outros coeficientes de potência podem ser determinados,
segundo Csanady 15| . São eles :

= N/pV3H2 = N/w2R4V

ROTOR "SPLIT SAWNUS"

OMENSCES PRINCIPAIS

H-ALTURA

R-RAIO
" • - EXCENTRICIDADE

Fig.3: Rotor Split-Savonius, excen-

tricidade diferente de zero.

TT7 = N/pv^RH .

4. Características dos modelos

A confecção dos diversos mode

los permitiu a analise da influên-

cia de diferentes parâmetros geomé

tricôs no desempenho do rotor, con

forme mostra a Tabela 1.

Os modelos B-l, B-2 e B-3 fo-

ram utilizados para analisar o de-

sempenho do rotor em função das di.

ferentes excentricidades. Os mode-

los C, B-2 e A serviram para anali

sar o desempenho em função das di-

ferentes alturas e raio do rotor,e

os modelos B-2, P e P-l são geométricamente semelhantes

5. Bancada de testes e g/andezas medidas

A bancada de testes utilizada para a obtenção dos dados está ilus-

trada na Figura 4 e pode ser dividida basicamente em três módulos:

a - Modulo um - Túnel de vento (geração do fluxo de ar)•

b - Modulo dois - Estrutura de suporte do rotor e equipamentos de medi-

ção.

c - Módulo ' "ês - Equipamentos para medição das condições do fluxo de

ar.

As grandezas medidas utilizadas para a construção das curvas de de

sempanho e análise dimensional do rotor, são: velocidade do ar, rotação,

torque, pressão atmosférica e temperatura do ar.
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Modelos^v^

B - l

B-2

B - 3

C

A

P

P - l

tores

H

153

153

153

102

204

210

180

R

51

51

51

51

51

7 0

6 0

e

10,2

33,66

51

33,66

33,66

46,7

4 0

TT,

0,2

0^6

1

0,66

0,66

0,66

0,66

3

3

3

2

4

3

3
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Tabela 1: Dimensões básicas dos ro- 6. Resultados experimentais e

curvas características

A apresentação dos resulta-

dos em forma de curvas caracterís

ticas permite a avaliação das in-

fluências relativas das variações

na geometria do rotor e nas condi

ções de fluxo de ar. Nestas cur-

vas, foram incluidos todos os pon

tos resultantes do experimento,

possibilitando, assim, uma visua-

lização bastante clara da disper-

são dos valores medidos. Todas as

curvas características foram tra-

çadas manualmente através dos pon

tos plotados.

A potência gerada pelos diferentes rotores foi obtida a partir do

conhecimento da potência consumida nos mancáis conforme descrito por

Bazzo [ 11. Esta potência de atrito variou com a rotação e foi determina

da a partir de ensaios preliminares de calibração. A utilização de man-

cáis de rolamento secos permitiu a reprodutibilidade dos resultados de

calibração.

MÓDULO 2
CONTROLE DO
OBTURA

MÓDULO 1
TÚNEL.

Fig.H: Esquema geral da bancada de testes.

A figura 5 mostra o comportamento dos grupamentos adimensionais ffg

e TTj, para os três rotores geométricamente semelhantes B-2, P-l e P, Es-

perava-se uma convergência dos dados, irg, dos tres modelos em toda a

faixa de relação de velocidades que somente se verificou para ir̂  maior

do que 0,5. Varias hipóteses foram formuladas para explicar este compor

tamento anormal a baixas velocidades:

- a contiiua flutuação da rotação a baixas velocidades em função da in-
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cidência perpendicular do fluxo de ar sobre a zona inativa do rotor;

- a utilização de rotores com pesos diferentes, que a baixas rotações

provocam perdas desiguais nos rolamentos ;

- a existência de um perfil de velocidade não uniforme na região de tes_

tes dos rotores a baixas velocidades de ar.

A figura 6 mostra que o me-

lhor desempenho dos rotores ocorre

na faixa onde a analise dimensio-

nal ê comprovada conforme a figura

5. Mais exatamente, a faixa de

real interesse ao estudo em ques-

tão se situa para valores de TT̂

entre 0,5 e 0,7. Esta figura 6 eyi

dencia o desempenho de três mode-

las de alturas e raios iguais e ál

ferentes excentricidade das pás. A

análise das curvas indica o acrés-

cimo da potência disponível em fun

ção da redução da separação das

pás. A tendência inicial é obser-

Fig.5 : Curvas características de

rotores Savonius com geome-

tria semelhante.

var que o modelo com melhor desem-

penho é o que apresenta excentricidade nula. Deve-se ressaltar que, em

comparação com os modelos de excentricidade diferente de zero, o Savo-

nius sem a separação das pás (e = 0) apresenta problemas de funcionamen-

to que o toma menos indicado. Estes problemas mencionados acima foram

constatados através dos testes preliminares de quatro modelos com excen

tricidade nula. Seguiram-se os mesmos procedimentos construtivos dos ro

tores e utilizaram-se os mesmos materiais de todos os demais modelos. Os

resultados destes testes não foram plotados no presente trabalho, por-

que houve o colapso dos rotores quando submetidos às mesmas condições

de testes dos demais. Estes fatos evidenciaram os seguintes problemas

no rotor de excentricidade nula:

- baixa resistência da estrutura do rotor em função dos momentos torço-

res;

- elevadas vibrações do conjunto, quar¡do submetidos â ação do jato de

ar;

- dificuldades de balanceamento do rotor;

- elevada complexidade construtiva.

A figura 6 evidencia ainda que, para cada modelo, existe um ponto

I

i
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ótimo de potência em função da relação de velocidades. 0 aumento da ve-

locidade do ar a partir de certo ponto faz decrescer o coeficiente de

potência

A figura 7 mostra que a in-

fluência das diferentes relações

de alturas de rotores, faz-se sen-

tir mais acentuadamente, nas rela-

ções de velocidades TÎV do que no

desempenho efetivo do rotor, repre

sentado por TT7. Fazendo-se uma com

paração entre o modelo B-2 e o mo-

delo C, da figura 7 nota-se que, pa

ra atingir o mesmo desempenho, o mo

delo B-2 com mesmo raio e excentri-

cidade do modelo C, requer uma ve-

locidade menor para uma mesma rota

* :

B - 2 — * — TTj«0,66 | TT2=3 "
B-3-o-TT|=l,00J
TT( = »/R TÇ= H/R

0,3 Of» 0^8 Ofi 0 7

•Fig.6: Curvas características dos

rotores Savonius com excen-

ricidade diferentes.

ção. Ê interessante notar, aqui,

que, para una mesma velocidade de

ar, o acréscimo de potência ocorre, quando se aumenta a altura do rotor,

em função do aumento da área projetada perpendicularmente ao fluxo de

ar, como mostra a figura 11. No computo geral, de todos os parâmetros

do número adimensional, TT-, O desempenho, porém, altera muito pouco, fa

zendo com que o aspecto físico e a concepção prática do rotor passem a

reger sua escolha.

Pela análise visual dos tes-

tes realizados em laboratório e,

ainda, com base nas curvas de de-

sempenho, o modelo B-2 (ir̂  = 3) foi

o que apresentou o melhor comporta

mento dentre os três rotores de di

ferentes alturas analisados, apre-

sentando :

- maior estabilidade na velocidade

de rotação;

- concepção geométrica que oferece

maior resistência ãs forças que a-

tuam sobre o rotor;

- pouca vibração e, consequentemen

te, maior facilidade de balancea-

Fig.7: Curvas características de

rotores Savonius com altu-

ras diferentes.

ifí.
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msnto.

As figuras 8 e 9 mostram que, independentemente das excentricida-

des e alturas dos rotores, a rotação dos modelos obedece a um comporta-

mento linear em relação ã velocidade do .ar.

o

B-l—«—IT, s 0,20 |

•-3—o—IT,'» 1,00 J / v
TT, * • / (» TTj= H/R / yf

i i \y / , /

7 9 II 13
VEL. 00 VENTO <•/•>

38
C-^-ITí'Zl I
M-o-Tv=5Jrr=o,66
A—»— n2=4 J
TT, = t /R ir2«H/R

IS

Fig.8: Curvas de desempenho de ro-

tores Savonius com diferen-

tes excentricidades.

9 7 9 II 13 19
VEL. DO VENTO (m/t)

Fig.9: Curvas de desempenho de ro-

tores Savonius com diferen-

tes relações de altura.

As figuras 1C e 11 ilustram a produção de potência para as diver-

sas velocidades do ar nos diferentes modelos.

B-l — o — TT< = 0,20 ̂
B-2 — « — TT,=O,e« U =3
B-3 — • — TT, = 1,00 J

6 8 10 12
VEL DO VENTO (m/«)

Fig.10: Curvas de desempenho de

rotores Savonius com dife-

rentes excentricidades.

8 10 12 14 16
VEL. DO VENTO (n/>)

Fig.11: Curvas de desempenho de

rotores Savonius com dife-

rentes alturas.
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A figura 10 evidencia o aumento da potencia em função do decréscimo da

excentricidade das pás.

7. Conclusões

Os testes efetuados com os rotores Savonius de diferentes caracte-

rísticas geométricas permitiram a construção de curvas características

levando-se em conta os grupamentos adimensionais e curvas de desempenho

dos rotores para diferentes condições de velocidades do ar.

Foram também testados os grupamentos adimensionais quanto a sua ca

pacidade de convergincia dos resultados, bem como sua faixa de aplica-

ção, o que permite a utilização destes resultados para o dimensionamen-

to de outros modelos e prototipos de maiores dimensões.

As principais conclusões são as seguintes:

a) Os rotores Savonius de pás circulares apresentam velocidade de rota-

ção direta e linearmente proporcionais ã velocidade do ar incidente so-

bre eles, independentemente das suas características geométricas.

b) A potência disponível nos rotores Savonius cresce, â medida que a ex

centricidade das pás decresce para uma mesma velocidade do ar.

c) A potência disponível nos rotores Savonius cresce, ã medida que a ai

tura do rotor cresce para uma mesma velocidade do ar.

d) As relações H/R não influenciam substancialmente no desempenho dos

rotores, mantendo-se a área de passagem do fluxo de ar constante, inter

ferindo apenas na relação de velocidade.

e) Os rotores com excentricidade nula são de difícil construção, o que

limita a sua faixa de aplicações. As tensões desenvolvidas no rotor são

maiores que nos rotores com excentricidade diferente de zero necessitan

do construções mais robustas. Este fato introduziria dificuldades na

comparação dos resultados dos vários rotores, em face das diferenças

geométricas, razão pela qual estes rotores não foram testados.

f) Modelos geométricamente semelhantes apresentam ótima convergência do

número adimensional ïïg para razões de velocidade, TT^, maiores que 0,50.

Para baixas rotações, os resultados não correlacionam bem, indican

do, possivelmente, a predominância de outros parâmetros que não os uti-

lizados na análise dimensional, devido â ocorrência de acelerações angu

lares a baixas rotações em vista da existência de zonas ativas e inati-

vas variáveis no rotor durante cada rotação.

Estes resultados não invalidam a utilização dos grupamentos adimen

sionais escolhidos, porque a faixa de relação de velocidades recomendá-

veis para o projeto está situada acima deste valor.
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abstract
This paper concerns the augmentation of power from Savonius-
type vertical axis wind turbines by using a single deflector
vane of straight or circular arc section. The respective
influences of vane arc angle, vane size and angle of setting of
the vane relative to the rotor on the power output were studied
and so was the sensitivity of power output to wind direction-
Power augmentation by over 50% is seen possible with a single
vane of modest size. Means of further power augmentation and
achievement of direction-independent operation are discussed.

résumé
Cs travail porte sur l'accroissement du pouvoir dans une turbine à
vent (type- axe vertical) à l'aide d'un déflecteur h plaque unique
munie d'une section droite ou en forme d'un arc circulaire. Les
influences correspondantes de l'angle d'arc,de la ta i l l e et de
l'angle du réflap.e de la plaque sur le pouvoir développé dans l e
rotor ont été étudiés. L'action des directions du vent aussi a
été traitée. I l a été établi que 1'augmentation du pouvoir de $0%
est possibile grâce à une plaque unique Je ta i l l e moyenne.
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1.Introduction

Substantial work has been done, since the initial attempts of

Bach [1J , to improve the performance of Savonius-type rotors. Newman

[2], Shaokar [3] and Sheldahl [4] investigated experimentally the

performance of a limited number of two- and three-bladed rotor

configurations. A more detailed investigation of a wider range of

rotor configurations with blades of more complex geometry and the

number of blades ranging from two to six was undertaken by Sivasegaram

[5]» [£]• These investigations demonstrated that two-bladed rotors

with blades similar to, but not identical with, those suggested by

Bach and having a sectional configuration somewhat more complicated

than that of Bach give a considerable, ana perhaps the highest,

improvement on the performance of the conventional Savonius rotor.

The influence of secondary design parameters such as Reynolds

number, rotor wake aspect ratio, rotor shaft diameter, and the size of

the rotor end plate were investigated by Sivasegaram [7]* The

experimental observations of Ref. 7 about the influence of wake aspect

ratio and the observations of Bach [1], Newman [2], and Ref. 7 about

that of eynolds number were in qualititative agreement with the

'predictions' of Lissaman [8] in his idealized treatment of this class

of rotors.

On the basis of the above findings it was felt that, although it

will be possible to achieve a small increase in the maximum power

coefficient (Cp) of the rotor by further improvements to the sectional

profile of the rotor and through the optimization of the overall

dimensions of the rotor, any major increase in the power output of a

rotor of specified overall size would require power augmentation

facilities external to the rotor.

The augmentation of the power output frois a Savonius-type rotor

by using a concentrator was first investigated by Sabzevari [9]» wbose

study was confined to one concentrator duct geometry. (See Fig. 2).

This was followed by the investigation of a wider range of geometries

(see Ref. 10) and the findings india*ted that augmentation of power by

5 0 % or so was possible by using plane-walled long ducts of realistic

sixes. The concentration augmentation systeas referred to above do,

however» render the operation of the rotor direction-dependent, thus

depriving the Savonius rotor of on* of its major advantages, namely,

direction-independent operation.
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Augmentation of power using symmetrically placed rectangular

vanes, which permit direction-independent operation of the rotor, was

investigated for a aix-bladed rotor in Ref. 11. The vanes used in this

study were all of one given size; but the vane location relative to the

rotor, the angle of setting of the vanes and the wind direction

relative to the system could each be varied independently. The number • íJ

of vanes was varied from one to eight. A maximum power augmentation

close to or just exceeding 50 % was possible with plane-vane v

concentrators with one, two or three vanes of moderate width. The ;

findings further indicated that it may be possible to achieve

substantial power augmentation using one or more wind-deflecting vanes t

of simple geometry.

A detailed preliminary investigation of augmentation of power by

using a single deflector vane of curved section is of value in two

ways: it will provide information about the performance of single-vane

augmentation systems; it will also iielp in the selection and design of

suitable vane arrangements in systems with more than one vane and I

capable of considerably larger power augmentation.

The present work concerns the investigation of single-vane x ¡

power-augmentation systems for a two-bladed rotor and using vanes of

different widths and curvatures. The influence of vane geometry and

that of the angle of setting of the vane are investigated. The

possibility of achieving some degree of direction independence and

further increase in power augmentation is also discussed.

2. The Configuration under Investigation !

Although it is true that the extent of power augmentation possible í

with a given augmentation system will vary with rotor design, it will

not be possible to investigate together the effects of all the primary z

and secondary parameters relating to the rotor and those of the

augmentation system. It will be of greater value to determine the

optimum» or near optimum, values of the design parameters for the

augmentation system used in conjunction with a rotor having good

performance characteristics and use t.iis- information in the design of

augmentation systems for rotors with related geometry. The design of

augmentation systems for any ¿iven rotor system would inevitably

involve refinements based on further model studies*
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The aeotional configuration of the rotor model is shown in Pig. 5,

which also shows the geometry of the deflector vanes. The deflector

vane waB always located such that the inner edge of the vane was as

close as possible to the periphery of the rotor and maintaining the

necessary minimum clearance between the rotor and the vane. This

position, according to Ref. 11, corresponds to the highest power

augmentation for any given angle of setting of the vane. The angle of

setting of the vane is adjustable, and the frame supporting the vane

could be rotated about the axis of the rotor, thus permitting the

variation of the wind direction relative to the system.

3. The Experimental Study

The rotor model, whose dimensions are given in Table 1 below, was

made of 22 gauge GI sheet and supported with its axis horizontal on a

9.5 mm diameter white-steel shaft on bearings placed 250 mm apart and

housed in a rigid 3teel frame with 12.5 mm x 50 mm members.

The framework supporting the power augmenting vane was free to

rotate about the axis of the rotor. Provision was made for rigidly

securing the vane to the framework while permitting fine adjustments

of the vane setting.

The tests were carried out at a nominal wind speed of 16 m/s, with

the rotor axis horizontal and normal to the wind direction and placed

500 mm away from the exit of the 460 mm x 46O mm wind tunnel in the

Fluid Mechanics Laboratory at the University of Peradeniya. The brake

torque was applied using a simple rope-brake facility and the rotor

speed was measured using a tachometer which was previously calibrated

against a stroboscope.

Tests were carried out in order to study the influence of the

angle of setting of the vanes on the maximum power augmentation

possible with each of the different vanes used in the present study.

The influence of wind direction on power output wa3 also studied in

detail for some configurations.
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Table 1 : Dimensional Details of Rotor and Vanes

Rotor (see Fig. 3J

arc length (s) of rotor blades = 120 mm

rotor wake width (b) = end plate diameter (d ) = 1.}0 mm

rotor height = 150 mm

blade angle (8) = 120°

blade radius (r. ) = 62 mm

rotor shaft diameter = 9»5 n m

diameter of brake pulley = 46 mm

Vanes

heieht (h ) = 190 mm

vane arc lengths (s ) =25 mm, 50 mm, 75 mm

vane angles (8^) = 0, 30°, 60°, 90°

4. Results

Before discussing the results it should be mentioned that

reference to absolute values of power coefficients (Cp) is of little

value in the present context. It should also be pointed that wind

tunnel tests of the same design of wind rotor, done by different

authors under different test conditions, do not show much agreement

in the value of the maximum power coefficient. Tests done in3ide wind

tunnels tend to give high values of power coefficient because of the

effects of tunnel blockage which causes a local acceleration of the

wind. Tests done with the rotor placed outside the wind tunnel, on

the Tther hand, would tend to give reduced values for the power

coefficient. The 'blockage' effects in the latter i.'-i relatively

smaller than in the former, and the systematic erroi I,which will be

the same for all rotors of similar size p]"!ed at the same location)

will be small when the rotor is placed within ;he core of the jet

issuing from the wind tunnel and when the rotor dimensions are

considerably smaller than that of the wind tunnel section. The present

work was carried out under comparable flow conditions and this makes

the comparisons within the reported work valid* And for purpose of

record it may be mentioned that the power coefficient for the rotor

without augmentation is 18 >6 compared to 15 % for the conventional

Savonius rotor.

ri.
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FIG.6: DEPENDENCE OF
AUGMENTATION ON
VANE SIZE «.ANGLE

\

D O

FIG.8 ! ADJUSTING VANE
ORIENTATION

6 0 ' , 300* 360'

FIG.7: DEPENDENCE OF FIG.9:
OUTPUT ON
WIND DIRECTION

TWO-VANE SYSTEM
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The influence of the angle of setting of the vans is shown in

Fig. 5» It may be worth noting here that the wind direction at which

the power output is maximum is more or less the same relative to the

plane containing the rotor axis and the inner edge of the vane for all t

the vane arrangements which gave considerable power augmentation.

The influence of vane arc length and arc angle can be seen in

Fig. 6. It appears as if the extension of the vane width significantly

beyond the half width of the rotor will

improvement in the power augmentation.

The effect of w.nd direction on the performance of the system is

illustrated in Fig. 7»

5« Conclusions

The present method of power augmentation, although making it

possible to augment the power output by over 50 % by using a single

vane of modest size, does render the rotor direction-dependent. Any

augmentation system with a single augmenting vane whose position is

fixed at the optimum cannot but have an output falling below that

without augmentation, when the wind direction is far from that for

which the system has been designed. It may, however, be possible to

make provision for the vane to be suitably deflected according to wind

direction, so that the power output always remains higher than that

for the system without augmentation. Directing the augmenting vane to

match the wind direction is relatively simpler than directing a wind

rotor, and this method could be extended even to systems with two or

three vanes. (See Fig. 8)

Where wind directions do not vary diurnaily and where the major

variations are seasonal vane combinations such as the one shown in

Fig. 9 may be used. The vane on the side of the rotor moving against

the wind can, on its own, give 50 % augmentation and the local increase

in wind 3peed past the other vane will, perhaps, contribute to a

further JO >o increase. A more detailed investigation will be necessary

to optimize such a system.
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Sumário:
No trabalho é considerado um dos problemas originados pelo Proãlcool,
o re la t ivo^ geração do vinhoto e suas implicações ambientais. £ fej_
U uma análise preliminar quanto a possibilidade de seu condicióname^
to segundo um processo anaerõbico e posterior utilizaçãg dos gases re
sul tantes. 0 metano seria utilizado como elemento energético e o dT
oxido de carbono como matéria-prima para um processo^que teria como
resultado a produção de metanol a partir do gás de síntese.

Abstract:
In this work, one of the problems originated by the National Program
of Alcohol is considered which related to the vinasse and Its environ
ment implications. A preliminary analysis was made which relates to
the possibility of its conditioning as per an anaerobic process and
posterior utilization of resulting gases. Methane would be used as an
energetic element and the carbon dioxide as raw material for a process
which would have, as a result, the production of methanol starting
f-'om synthesis gas.
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1. Introdução

O desenvolvimento presente e futuro da a.gro-industria

açucareira em nosso país, consoante os objetivos fixados pe-

lo Programa Nacional do Álcool, particularmente a meta quan-

titativa do mesmo, ou seja, a produção de 10,7 bilhões de li_

tros de álcool em 1985, conduz a conclusão de que alguns pro

blemas paralelos surgirão e gradativamente se agravarão, exi_

gindo portanto, que desde logo comecem a ser devidamente es-

tudados e analisados, afim de que em tempo útil, surjam as

soluções corretas e adequadas para o seu equacionamento. Um

dos problemas mais importantes neste aspecto, i o relativo ao

vinhoto. Como é de conhecimento amplo, a tecnologia atualmen

te adotada para fabricação do álcool etílico ou etanol, pas-

sível de uso como combustível para veículos automotores, re-

sulta na geração de um resíduo líquido denominado vinhoto, v_i

nhaça ou restilo. Nos processos normalmente utilizados,a pro

dução de vinhoto é da ordem de 10 a 14 litros por litro de

álcool produzido. Considerando-se a quantidade de álcool cu-

ja produção é cogitada e se atentarmos para as característi

cas físicas, químicas e bioquímicas do vinhoto, podemos fa-

cilmente antever os graves danos que o seu lançamento "in na

tura", de forma indiscriminada, poderá acarretar aos corpos

receptores líquidos (rios, riachos, lagoas e até mesmo águas

costeiras). Devemos observar que existem formas diversas pa-

ra o seu aproveitamento, sendo uma das mais utilizadas,o seu

emprego como fertilizante de solo nas próprias áreas da cul-

tura canavieira.

Entretanto todas as alternativas cogitadas, apresentam

aspectos restritivos inclusive a relativa a fertilização di-

reta do solo. Ë de se prever portanto um crescimento consi-

derável do volume deste restilo que deverá ser disposto no

meio ambiente. Segundo análises do INT, o nível da DB0(deman

da bioquímica de oxigênio) de um vinhoto "in natura" pode va

riar de 23000 a 29000 mg/1. Se considerarmos o valor interme

diário de 25000 mg/1 e admitirmos que todo o vinhoto produz_i

do em 1985 fosse lançado nos corpos receptores líquidos, sen

do a relação de apenas 10 litros vinhoto/litro de álcool, a

carga poluidora seria equivalente a 126 milhões de pessoas,
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ou seja corresponderia ao lançamento diário do esgoto sanitã

rio "in natura" de toda a população brasileira atual, ainda

acrescida de 7 milhões de pessoas.

Constatamos em conseqüência, que o vinhoto, ou pelo me

nos parte do mesmo devora ser submetido a um processo de tra

tamento, precedendo o seu lançamento nas massas líquidas e-

xistentes. Por diversas razões cuja análise foge ao âmbito do

presente trabalho, julgamos que este tratamento deverá ser

feito segundo um processo biológico anaerõbico. Para esta con

clusão, dois fatores importantes se conjugam positivamente ou

seja, de um lado a estabilização do material orgânico comple_

xo, sem necessidade de uma fonte energética externa ao siste

ma (necessária nos processos aerobios para introdução de oxî

gênio) , e de outro lado a produção de uma mistura gasosa, en_

volvendo majoritariamente o metano e o gás carbônico.

0 objetivo básico do presente trabalho I evidenciar a

possibilidade de utilização do processo anaerõbico, com bene

fícios ambientais e paralelamente como fonte de recurso ener

gético.

2. 0 processo metanogênico

A estabilização de um complexo orgânico por via anaeró

bia, envolve complexas reações bioquímicas, as quais podem

ser esquemáticamente apresentadas segundo a figura 1, elabo-

rada por Mc Carty. Neste processo existem basicamente 2 eta-

pas, uma Ia etapa denominada fermentação ãcida e uma 2a eta-

pa denominada fermentação me tánica. Nesta última é que um de_

terminado grupo de bactérias genericamente denominadas meta-

nogênicas é responsável pela produção do metano, desde que

condições ambientais no reator biológico, sejam asseguradas,

tais como temperatura, pH etc. A composição volumétrica do

gás produzido é variável, dependendo do complexo orgânico que

serve como substrato e também de condicionantes diversas de

projeto e operação do reator.

Para o problema em apreço, julgamos que a forma cons-

trutiva mais adequada para o reator biológico, seria o de uma

ou várias lagoas anaerobias em paralelo.
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515

3. A p o s s i b i l i d a d e de o b t e n ç ã o de. um c o m b u s t í v e l l í q u i d o

De forma a viabilizar a opção proposta, os gases produ

zidos seriam coletados e aproveitados como matéria-prima ou

como combustível. A partir desta premissa seria possível ad-

mitir-se um sistema produtor de metanol, a partir do gás car

bonico, utilizando, por outro lado, o metano como fonte ener

gética para desenvolvimento do processo industrial. Assim sen

do, o sistema global proposto poderia ser dividido em 2 sub-

sistemas, um sub-sistema primário ou biológico e um sub-sis-

tema secundário ou industrial.

A obtenção final de metanol seria o fator básico para

justificar o sistema ora proposto. 0 metanol também denomina

do álcool metílico ou álcool de madeira, já desde a 2. guer

ra mundial é utilizado satisfatoriamente como combustível a-

presentando diversificadas formas de utilização.

Os métodos clássicos para sua obtenção são basicamente

três:

1<?) a partir da madeira

29) a partir da nafta ou do óleo combustível

39) a partir do gás natural de petróleo.

O 19 método tem sido ultimamente muito cogitado, sendo

considerada como matéria prima para fins de implantação em

escala industrial, o plantio de grandes áreas de florestas

homogêneas, especialmente de eucaliptos. Esta solução entre-

tanto apresenta a grande desvantagem de necessitar o plantio

e posterior corte e transporte de grandes volumes da madeira

além do tempo necessário para crescimento dos vegetais.

Os 29 e 39 métodos têm como grande inconveniente, a d£

pendência do petróleo, o que nas atuais circunstâncias, com

as reservas nacionais limitadas e a importação gradativamen

te mais onerosa e incerta, torna a sua adoção pouco atrativa.

Dentro deste contexto, quer nos parecer que seria exe-

qüível a fórmula de, partindo do processamento anaerobio do

vinhoto, obter-se metano e dióxido de carbono e a partir de¿

tes obter-se metanol.

O metano seria utilizado basicamente como elemento ener

gético, tendo em vista o seu elevado poder calorífico. Após

a separação dos componentes da mistura gasosa, o gás carbôni
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co seria submetido a uma hidrogenação formando o gas de sín-

tese o qual dentro de condições controladas de temperatura e

pressão e na presença de catalizadores especiais propiciaria

a síntese do metanol.

De modo geral, as unidades produtoras têm como caracte

rísticas comum, a produção do gás de síntese a partir de hi-

drocarboneto como matéria-prima, resfriamento do gãs,compres_

são até a pressão de síntese, conversão do metanol através

de um leito catalítico fixo, separação do metanol cru e puri^

ficação através de destilação. No presente caso, como foi con

siderada matéria-prima disponível para o processo, o gás car

bonico, o fenômeno químico seria essencialmente o seguinte:

Co2 + 3H2 i CH3OH + H20 AH = -11830 cal

Até poucos anos atrás, as unidades para produção deste

álcool, eram projetadas para capacidades variando na faixa

de 100 a 300 toneladas por dia e utilizavam a síntese a alta

pressão. Mais recentemente, foi desenvolvido um novo proces-

so, capaz de proceder a síntese a baixa pressão e também a

temperaturas mais baixas.

Este processo utiliza um catalizador de cobre de alta

atividade, e mostrou ser mais econômico que o processo a al-

ta pressão, independentemente da capacidade da unidade produ

tora.

O fluxograma simplificado do processo é o indicado na

figura 2.

4. As caracterTsticas gerais da opção em estudo

Tendo em vista que no estudo em apreço seria utilizado

o gás resultante da estabilização por via anaerobia do vinho

to das destilarlas, quer nos parecer que a priori existiriam

2 alternativas principais, quais sejam:

19) instalação do(s) reator (s) anaerõbico(s) junto das des-

tilarias, e transporte do gás para área(s) anexa(s) auni

dade produtora.

29) transporte do vinhoto para processamento em reatores anae

rõbicos instalados em ãrea(s) anexa (s) a unidade produtora.
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Obviamente a opção entre as duas, deveria ser resultan

te de uma análise criteriosa das condicionantes especificas

de cada caso. Em uma analise preliminar, julgamos que em gran

de número de casos, a alternativa mais favorável seria a 2?

apresentada.

Em qualquer hipótese, o transporte do líquido ou do gás,

poderia ser feito de 4 formas diversas:

por ferrovia

por rodovia

por dutovia

por hidrovia

Em determinadas áreas produtoras de álcool de cana, a

situação de proximidade de várias destilarlas pode ser fator

mu.ito favorável.

Em termos mais objetivos, julgamos que, por exemplo, a

região norte do Estado do Rio de Janeiro apresenta condicio-

nantes favoráveis, considerando principalmente o seguinte:

- existência de numerosas destilarlas, a maioria prõx_i

mas entre si e tendo como "centro de gravidade" a cidade de

Campos, sede do Município de mesmo nome.

- existência nas proximidades de Campos, de um Distri-

to Industrial com área disponível e contando com toda a in-

fra-estrutura já implantada.

- existência na região de uma extensa rede de canais

do DNOS, que permitiria a implantação do transporte hidroviá^

rio.

- existência do Rio Paraíba do Sul que além de permi -

tir um reforço de abastecimento de água (caso necessário)tam

bém poderia ser utilizado como meio de transporte hidrovia -

rio, inclusive do produto final.

- existência na região de uma malha ferroviária e rodo

viária, interligando-a para o norte com os Estados do Espíri^

to Santo e Bahia, para o sul com a região Metropolitana do

Rio de Janeiro e para oeste com Minas Gerais.

Obviamente a hipótese de implantação da unidade produ-

tora em área de um Distrito Industrial, conduziria obrigato-

riamente a adoção da 1^ alternativa citada quanto a localiza

ção da(s) unidade(s) de processamento anaerobio.
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Outro aspecto a ressaltar é o que se refere a possibi-

lidade de coleta e armazenamento dos subprodutos da combus -

tão do metano que seriam Co2, H2o e eventualmente Co,que ser

viriam de matéria-prima para o processo industrial, além do

aspecto de recuperação de calor dos gases da combustão. O

\f afluxo de esgotos sanitários de áreas habitadas próximas, a

utilização de resíduos orgânicos diversos, juntamente com o

grande volume dos reatores biológicos, propiciariam determi-

nados procedimentos operacionais de forma a manter a conti-

nuidade do processo anaeróbico mesmo com a temporária paraLi

zação da destilaria.

5 • Estudo de um caso

Neste ponto, apresentaremos uma exemplificação numéri-

ca, de forma a melhor esclarecer as considerações anterior-

mente feitas e também caracterizar, pelo menos de forma pre-

liminar, alguns valores paramétricos envolvidos no problema.

Consideremos, assim, a existência de uma destilaria com

uma produção diária de 500.000 litros, e admitamos ainda que

no processo de produção foi possível obter uma relação de 10

litros vinhoto/litro de álcool e que 10% do volume do vinho-

to produzido será utilizado sob formas diversas (fertilizan-

te in natura, etc)

Teremos então :

vinhoto a ser encaminhado para processamento no período de

1 dia

500 000 1 X 10 = 5000 000 1 = 5000 m3 x 0,9 = 4500 m3

Se admitirmos uma produção média estimada de 6m3 de metano

por m3 de vinhoto, a produção média diária metano será de

4 500m3 X6 = 27000m3.

Se considerarmos para o mesmo, um poder calorífico de 8000

Kcal/m3, a energia bruta disponível diariamente seria de:

27000m3/d X 8000Kcal/m3 = 216 X IO6 Kcal

Se admitirmos que a mistura gasosa obtida, apresente

uma composição volumétrica, conforme a seguir indicado (apro

ximadamente semelhante a obtida, a partir de esgoto sanitá -
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rio comum), teriamos o seguinte:

metano - 67%

gás carbônico - 30%

outros gases - 3% e consequentemente:

volume de Co2 obtido:

27 000 m3 -> 67%

X 30% X = 12090m3 = 12 090 0 0° 1

massa de Co2 obtido:

Mco2 = 12 090 000 1 x l,8g/l = 21762 000g = 21,7t

Se toda a massa de gás carbônico for utilizada e admitido um

rendimento de 100% para a reação c"e síntese, a massa de meta

nol obtida seria:

44gC02 -> 32 g CH30H

21,7tC02 -> X X = 1 5 ' 7 t

Se admitirmos um rendimento real de 7 5%, a massa de metanol

obtida seria:

MCH30H = 15,7 t x 0,75 = 11,7 toneladas/dia

Por outro lado, o consumo energético para a síntese do meta

nol seria:

32gCH30H -> ll,83Kcal ,

15,7 xl06gCH30H - X X = 5,8 x 10 Kcal

Para dissociação seria:

•3(1 O

3H20 -> 3H2 + =^Y~ o u

44gC02 -> 6gH x

21,7tC02 -* X
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I 54gH20 •+ 6gH

X - 3tH X = 2 7 t H 2 °

O consumo energético para dissociação seria:

' t ' 18gH20 -> 68,3Kcal
V 27 xloVo + x * " 102'4 * 10 Kcal

O consumo energético total seria:

5,8 x 106 Kcal + 102,4 x 106Kcal = 108 x IO6 Kcal

Se admitirmos ainda o consumo para outras operações (com

pressão, perdas etc) podemos considerar como consumo energé-

tico real, o dobro do valor encontrado ou seja 216 x 10 Kcal

que se iguala ao quantitativo inicialmente calculado, como

produzido pelo sub-sistema primário.

Se admitirmos no exemplo em apreço, que o processamento

anaerobio, seria feito em área disponível junto a própria des

tilaria e que a mistura gasosa resultante seria captada e a

seguir transportada para a área onde se implantaria a unida-

de de produção, sendo a distância média de transporte de lOKm

e sendo o mesmo realizado por hidrovia, teríamos a seguinte

situação:

massa de gás a ser transportada por dia:

Considerada uma hipótese, para efeito de transporte a mais des

vorãvel, ou seja que na mistura não estariam presentes gases

leves como por exemplo o hidrogênio, teríamos:

metano = 67% = 27 000 m3

gás carbônico = 33% = 13 300 m3

Mgás = 27 000 000 1 x 0,6g/l + 13 300 000 1 x l,8g/l

= 16200000 g + 23940000g = 16,2t + 23,9t = 40,lt = 40t

momento de transporte = 40t x lOKm = 400tKm

Para caso de hidrovia: 0,9 3 megajoules/ton Km

A energia de transporte nestas condições seria: 400 x 0,93 =

= 372 megajoules = 372 x 106 joules = 88782 Kcal

Faremos agora algumas considerações relativas ao suprimento

de água. Conforme jã visto serão utilizadas 27 toneladas de
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água diariamente. Admitido um período de bombeamento de lOh

e uma altura manométrica de 15m, teremos:

270001 ~
Q = = 0,75 1/seg. (vazão a ser bombeada)

3600 x lOseg.

Potência recalque = °'75 x 1 5 = 0,225 = 1CV
50

1CV = 0,736 KW

0,736 KW x lOh = 7,36 KWh = 6324 Kcal (energia para bombea -

mentó)

Relativamente ao sub-sistema primário a situação seria a se-

guinte:

carga afluente = 4500 m3/dia x 25 Kg/m3 = 112500 Kg/d

DBO total = 112500 Kg/d x 1,5 = 168750 Kg/d

Se adotarmos uma carga volumétrica de 0,35Kg DBO/ín3/dia,

o volume útil das lagoas seria:

V = 1 6 8 7 5 ° K ? / d = 482142 m3
0,35 Kg/m3/dia

Sendo a altura útil de 2,5m, a área total das lagoas seria:

S = 4 8 2 1 4 2 m 3 = 192856m2 = 19,2Ha
2,5m

O tempo de detenção correspondente seria:

t _ V = 482142m3 = 1 Q 7 â±as Q = v a z a o a fi u ente
Q 4 500m3/d

A carga superficial aplicada seria:

C s = 168750 Kg/d = 8 7 5 2 # 5 K g / H a / d i a

19,28 Ha
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6. Caracterização da rentabilidade energética do caso estudado

Finalmente poderíamos definir de forma preliminar a ren

tabilidade energética para a solução proposta, conforme apre_

sentada na figura 3.

Considerada uma produção média diária de 12t de metanol, a

produção média anual seria: 12t/d x 365d = 4380t

Adotado um poder calorífico para o mesmo de 4800 Kcal/Kg, o

out put energético seria:

4380 000 Kg x 4«00 Kcal/Kg = 21024 x IO6 Kcal

O in put energético seria o seguinte:

energia para transporte do gás = 88782 Kcal/d

energia para bombeamento de água = 6324 Kcal/d

sub-total = 95106 Kcal/d

10% s u b - t o t a l (trab humano,etc) = 9 5 1 ° K c a l / d

total 104 616 Kcal/d

Se considerarmos o custo de vn/ostimento global do sistema ,

cujo detalhamento não ê possível nos limii.es do presente tex

to, podemos estimá-lo em aproximadamente 4,5 milhões de dõla

res. Se considerarmos um equivalente energético de 12000Kcal

por dólar investido, referido a 5% do investimento global, o

equivalente energético de implantação de todo o sistema se-

ria:

U$ 4 500 000 x 5% = U$ 225 000

12 000 Kcal/U$ x U$ 225 000 = 27 x IO8 Kcal

Se admitirmos uma vida útil para o sistema de 30 anos, tere-

mos:

equivalente energético anual(implantação) = 9 x 1 0 Kcal/ano

O in put anual total seria, nestas condições:

9 x 10 ' Kcal -*• 104616 Kcal/d x 365d = 9 x IO7 + 38184840 Kcal =

= 128 184 840 Kcal = 128,18 x IO6 Kcal

REN - 21024 x 106Kcal _
R E N " 128,2 x 106Kcal ~ 1 6 4
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Conclusões
Tendo em vista o exposto, poderíamos afirmar que a op-

ção estudada teria condições de:

19) contribuir para c aumento da oferta no mercado interno ,

de combustível líquido de larga aplicabilidade, não deri_

vado do petróleo;

°9) contribuir para uma considerável redução da carga polui-

dora (50% a 70% em termos de demanda oioqulmica de oxig£

nio), lançada nos corpos receptores líquidos, reduzindo

o impacto ambiental derivado da implantação do Programa

Nacional do Ãlcool.

Tendo em vista que a solução proposta apresenta:

- um custo de implantação razoável, correspondente a aproxi-

madamente 1/6 do gasto com petróleo importado pelo país em

1 dia

- uma tecnologia viável

- uma rentabilidade energética satisfatória, restaria apenas

ser feito um estudo custo/benefício, levando em conta, que

o gás produzido poderia ser vendido a unidade de processa-

mento industrial a um preço muito favorável, sendo outros^

sim uma forma de renda para a destilaria, que em determina

do período de tempo amortizaria o custo de implantação das

lagoas.

Finalmente, cabe ressaltar, que deverão ser feitos es-

tudos e pesquisas mais aprofundadas em relação ao desempenho

do processo metanogênico, não somente em relação a quantida-

de de gás produzido na unidade de tempo, como em relação a

sua composição volumétrica.
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sumario
A crise energética no Brasil devera propiciar a que cada
Estado venha a ser autosuficiente em energia. 0 etanol,
escolhido no Brasil como carburante líquido,colocou os E£
tados do Sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, em níveis de inferioridade, devido ao clima. 0
sucesso nas plantações de beterraba poderá superar esta de
ficiincia com vantagens econômicas para á lavoura da regT
ão, visto vir a aproveitar o período que o solo estaria
sem qualquer outra cultura.

istract
e Brazilian energetical crisis may compel its States to

be selfsufficient in energy. Ethanol was chosen as the
liquid carburant in Brazil and have relegated South States,
mainly Santa Catarina and Rio Grande do Sul, to an
inferiority level, due to the climate. The success in the
beet-sugar plantations may surpass this deficiency with
economical advantages for the local agricultures, since
they could make good use of the period in which the field
would stay without another crop.

^—11 Conar—io Brasileiro da Energia-
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O Brasil escolheu o etanol como carburante líquido no

seu programa energético para substituir a gasolina de orí

gem fossil, além de ser parte oriunda de importação em d¿

versas partes.

Tal substituição visava a utilizar a já tradicionalpr£

dução de etanol no país, principalmente onde era possível

produzir cana-de-açúcar, com aüarente tecnologia conhecida.

Posteriormente, pensou-se no sorgo e mandioca.

Todas estasmaterias-primas estão subordinadas ãs cond¿

ções climáticas e â duração do ciclo das culturas, e mais

conhecimento de plantações extensivas.

Outro ponto que deve entrar na mente do planejador, hote

em dia, I o balanço energético do empreendimento, pois é indispensá

vel que venha a haver condições básicas para que isto aeon

teça, pois a energia, para operar tais unidades, poderá ser

fator definitivo na implantação de uma destilaria de etanol.

Por outro lado, vemos que o ideal seria que todos os

Estados viessem a ser autosuficientes em carburante, pois o

Brasil se apoia no combustível fóssil, tanto no manejo da

terra como no transporte de carga e de passageiros.

Portanto, o etanol poderá vir a ser uma solução,

cipalmente para os Estados importadores de petróleo e á_l

cool.

Olhando para o mapa do Brasil, vemos que, a partir do

meio do Paraná para a fronteira até o Uruguai, temos muito

poucas áreas onde poderemos plantar cana, devido ã contin

gência da geada generalizada. F.icamos, assim, subordina

dos à zona litorânea norte do Estado de Santa Catarina, as

sim como à zona norte litorânea do Rio Grande do Sul, não

ultrapassando Osório, e, assim mesmo, com resultados agríco

Ias bem precários.
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Contudo, nestes tris Estados do Sul, há condições cli

matericas que permitiriam desenvolver o sorgo, a mandioca e

a beterraba.

0 Brasil, por razões políticas, não tem tradições quan

to a beterraba açucareira ou forrageira em nenhum Estado,

razões por que a EMBRAPA autorizou o início de um programa

de levantamento de dados no Estado do Rio Grande do Sul, em

1979, e, posteriormente, em 1980.

0 início dos trabalhos teve lugar em Passo Fundo, atra

vis do Centro Nacional de Pesquisas de Trigo, com sementes

provenientes do Uruguai e da Holanda.

Os resultados de 1979 foram bem promissores,pois era o

primeiro contacto com a beterraba (tabelasl e IA), e em 1980

os resultados se concretizaram, conforme poderá ser visto

na tabelas n?sII e III.

Concomitantemente, a UEPAE de Pelotas plantou uma sé_

rie de variedades alemãs, com res.ultados que permitem reco

mendar a implantação desta cultura no Sul,

principalmente, devido à proximidade das minas de carvão, que

permitiriam a complementação energéticd, para que as desxi.

lefias de etanol venham a funcionar sem o uso de derivados

íe petróleo.

Verificamos rendimentos agrícolas entre 40 e 60 tons de

beterraba/ha, com uma produção de rama da ordem de 30 a 40%

sobre os pesos das raízes.

Uma percentagem de açúcares totais acima de 20% vem

proporcionar uma excelente matéria-prima para produçio de

etanol.

A vantagem do ciclo desta cultura, entre 4.5 a 5 meses,

permitirá a utilização do solo durante o inverno e durante

o período de espera entre duas plantações de trigo ou de soja.



TABELA I

CULTURA DA BETERRABA AÇUCAREIRA - PR1M1.IRA ÉPOCA

SiMEADURA: 14.07.79 COLHEITA: 06.12.79

NiE: Faculdade de Agronomia/UPF - Universidade de Passo Fundo - RS

i

01 :

0¿ ,
0 3

0 4

OS

06

0 7

08

09

10

11

12

M

CULTIVAR

POLYRAVE E

H 6 6 5 6

POLYKUHN

SATORAVE

MAXAKUHN

DUMONO

SEMARAVE

SUCROKUHN

BURAMO

MONOCUTA

MONFORT

TRIRAVE

Ë D I A

M9 nR PLANTAS

COLHIDAS

12

11

06

07

17

06

02

17

07

03

02

03

_

PRODUÇAC

PESO TOTAL
RAMA. + RAIZ

8.900

8.220

4.800

3.900

5.600

3.900

3.000

4.460

3.300

1.900

2.100

1.300

) P/PARCELA

R A
g r .

3 .

3 .

1 .

1.

2

1

1

800

350

600

400

050

500

800

.760

.100

600

820

400

M A
\

4 2 .

4 0 .

3 3 .

3 5 .

3 6 .

1 2 .

2 6 .

3 9 .

3 3 .

3 1 .

3 9 .

3 0 .

7

7

3

9

6

8

6

5

3

5

0

7

1 , 8m 2

PESO RAIZ
gr .

5

4

3

2

3

3

2

2

2

1

1

. 1 0 0

. 8 7 0

. 2 0 0

. 5 0 0

. 5 5 0

. 4 0 0

. 2 0 0

. 7 0 0

. 2 0 0

. 3 0 0

. 2 6 0

900

%

5 7 .

5 9 .

6 6 .

6 4 .

6 3 .

8 7 .

7 3 .

6 0 .

6 6 .

6 8 .

6 1 .

6 9 .

3

2

6

1

4

2
3

5

6

5

0

3

PESO
RAIZ

10

1

1

1

MAIOR
(gr.)

.000

.400

850

900

550

.050

.300

350

920

700

600

560

—

kg. h a
RAI

28

27

17

13

19

18

12

15

12

7

7

5

15

.3 33

.0 5 5

.777

.888

.722

.888

.222

.000

.222

.222

.000

.000

.335

SACAROSb

17 .2

16 . 5

2 1 . 5

2 2 . -

12 .9

1 2 . 8

17 .2

13.9

15.1

18.7

11.8

15.1

16.3

^6/ l l c l

2 . 8 ^ 3

4 .464

3.822

3.152

2 . 5 4 4

2 . 4 1 8

2 .102

2 . 0 8 5

1.845

1.350

826

755

2 . 5 2 8

en
o



TABELA I-A

CULTURA DA BETERRABA ACUCAREIRA - SEGUNDA ÉPOCA

SEMEADURA: 28.07.79 COLHEITA: 04.01.80

FONTE: FACULDADE DE AGRONOMIA/UPF - Universidade de Passo Fundo - RS

N'

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

M

CULTIVAR

DUMONO

MONOGÊNICA (U)

SATORAVE

POLYRAVE (U)

MONFORT

SUCROKUHN

SEMARAVE

POLYRAVE E

H 6 6 5 6

TRIRAVE

BURAMO

MAXAKUHN

POLYKUHN

MONOCUTA

Ê D I A

N* DE PLANTAS

19

15

14

11

11

i 7

15

17

14

09

12

08

14

09

-

PRODUÇAC

PESO TOTAL
RAMA + RAIZgr.

8.800

3.020

4.130
3.520

2.860

2.840

2.830
2.230

2.240

3.500

2.200

1.780

1.910

1.630

-

P/PARCELA

6

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

PESO
gr-

590

.750

.940

.570

.320

.730

.550

.970

.670

.770

.790

.640

.680

.420

-

RAIZ

7 3 .

9 1 .

7 1 .

7 3 .

6 1 .

5 6 .

5 0 .

6 8 .

7 4 .

7 9 .

6 1 .

5 2 .

5 4 .

6 7 .

8

0

2

0

2

1

1

3

5

0

3

1

4

1

1 8m2

RAMA
g i

2

1

210

270

190

950

540

110

280

260

570

734

410

140

230

210

-

PESO MAIOR
RAIZ (gr . )

1.590

430

790

720

400

320

490

570

390

750

400

590

400

530

-

kg/ha
RAIZ

36.500

15.278
16.333

14.278

12.889

13.167

14.167
10.944

9.278

15.388
9.944

9.111

9.333

7.889

13.892

SACAROSE

1 2 .

1 9 .

1 6 .

1 5 .

16 .

14 .

12

16

15

8

12

12

11

13

13

4

5

3

7

4

5

6

1

3

2

.2

. 1

. 5

. i

. 5

kg/ha

4 .

2 .

2 .

2 .

2 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1 .

1

526

979

662

242

114

909

785

762

419

262

213

102

073

033

934

U1
CO
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TABELA II

RESULTADO DAS AMOSTRAS RECEBIDAS DO CNPT - 23.12.80 - E REA

LIZADAS NA UFRRJ.

VARIEDADE

•:i * R O S A

¡Varrugeira)

MONOVIGOR
(forrageira)

POLYRAVE
(açucareira)

MAKAKUHÎI
(açucareira)

PESO EM (g)

BETERRABA

1025
1525

1065
1029

856
1265

675
1167

RAMA

178
239

313
151

282
402

353
591

TOTAL

1203
1764

1379
1180

1138
1667

1028
1758

% EM PESO

BETERRABA

85.20
86.45

77.23
87.20

75 .22
75.88

65.66
66.38

RAMA

14.79
13.55

22.69
12.79

24.78
24.12

34.34
33.62

Resaltados obtidos na UFRRJ pelo Dr. Ronaldo A. Barbosa com

material trazido do CNPT em 23/12/80.

Rendinu.ntos agrícolas de 40 a 6 0 tons/ha
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TABELA III

ANALISES DAS VARIEDADES RECEBIDAS DO CNPÏ

E REALIZADAS NA UFRRJ.

23 80

Análise

em %

Na Raiz

umidade

matéria seca

sólidos voláteis
total

sólidos voláteis
sobre massa seca

cinzas total

cinzas sobre m.s

açúcares totais

Na Rama

umidade

matéria seca

sólidos voláteis
sobre total

V

CIMAROSA

76.52

23.48

18.37

78.23

5.11

21.77

13.19

87.50

12.50

10.20

A R I E D

MONOVIGOR

79.21

20.79

20.19

97.10

0.60

2.90

12.30

88.60

11.40

9.04 ,

A D E

POLYRAVE

79.09

20.91

19.90

95.18

1.01

4.82

12.50

86.77

13.23

11.13

sólidos voláteis
sobre matéria seca

cinzas total

cinz.v: sobre m.s

F-./•._!- da Pniz

umidade

matéria seca

81.59

2.30

18.41

90.87

9.13

79.29

2.36

20.71

95.77

4.23

u m

«4.13

15.37

96, T¿

3.85

'&

19 43

96.10

0.79

3.90

13.02

'1.9b

i.,38

11 . ^

9C.83

9.17

8.92
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Dos resultados obtidos, é importante que alguns pontos

sejam considerados para um futuro bem próximo, quando se de_

sejar implantar destilarias de etanol no Sul do Pais, par

tindo do meio do Parana até a divisa com o Uruguai.

1- agricultura de beterraba e uma cultura, hoje em dia,

completamente mecanizada em todos os seus detalhes,

desde o plantio até a colheita. Assim, a coopera

tiva podaria usar grupos de máquinas para todas as

operações agrícolas ;

2. sua plantação não atrapalha culturas de grãos,pois

poderá ser feita no período do inverno.

3. estamos fazendo estudos para podermos fechar o ba

lanço energético, mas já podemos adiantar que a

utilização das sequintes partes da planta e resí

duos da destilaria,

- rama

- resíduos sólidos - da extração dos açúcares por

difusão da beterraba

- vinhoto - resíduo da beterraba de etanol, da de_s

tilaria,

:'C'3v?rão oobrir uma alta percentagem calórica desta

Ct':::.r:iida, desde que as destilarias projetadas ve

Tu.arr! a ter um pequeno consumo de vapor/hectolitro de

alcool, o que, tecnológicamente é perfeitamente

pousTvcl.

'•i • Ut"' I i.'.?.: :L .i te^r^~\ OÏia -;;.' nrija por fermentação

anar-robia, para aproveitamento de resíduos orgân_i

C'-:i , não t •: ::irr; duvide. <.-T "::-TÍÜ;/.UÍ r uv.¡ "'Tnirno de- T̂ "-

¿-'1-1 energiaô necüísá.^i J:, ..̂ a operar a ue:ti'ariã,

..l:\ives do bio^ás, e ainda cerca de 120 Kg de bio

frrtilizantes/ton de beterraba na base de 50% de

umidadí. Esta quantidade de adubo I de efeito

extraordinario para reciclarmos no campo, a fim de
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\ mantê-lo isento da erosão, alén, de r^t^rnarm •

solo os sais minerais retirados ¡. •= L i pl.ii.ta.

Seria conveniente lembrar que, em todos os Estados

do Brasil, a erosão vem caminhando irrevogavelmeri

i te, principalmente nos Estados do Sul, onde as la
v

vouras existentes tem acarretado uma perda substari

ciai de solo, cada ano, por falta absoluta da rec_i_

clagem de matéria orgânica no solo.

0 próprio vinhoto, com temperatura de mais de 100°C

na saída da coluna, seria o fornecedor de calorias

para aproveitamento da água da caldeira e manter o

biodigestor a 35°C durante toda a f^e i-:r\^ih\ ia

do processo.

5. 0 complemento para fechar o balanço energético não

teria dificuldade, pois toda região está provida

de minas de carvão, cujo preço/tonelada I extre

mámente baixo, devido ao seu alto tenr de cinzas.

6- Dentro deste raciocínio, poderíamos vir a a;rcvoi_

tar uma nova matéria-prima para a produção <]e car

burante líquido, utilizando areas que não r.rejuclĵ

cariam as produções de grãos, podendo, quiçá, as;

sociar r. beterraba ao sorgo ou à ir.--u.diora, -er™.j_

tindo, assim, vir a trabalhar a destilaria o ano

inteiro, obedecendo, assim, a uma mesma concepção

básica, onde a instalação seria mais autoòuíic i.en_

te em energia.

No caso específico de uma destilaria de alcool de

mandioca, a utilização da rama, da maniva, da fi

bra, da âsca e do vinhoto já permitem fechar o ba

lanço energético, sem necessitar do uso de combus

tível auxiliar.

7» Abrindo-se esta pespectiva,poder-se-ia determinar
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o preço da tonelada da beterraba, subordinando-se

a percentagem de açúcares botais, de tal forma que

o preço da matéria-prima atingisse a 50% do preço

de venda de álcool, ficando, assim, as destilarias,

cujos donos seriam as coopr-i^-H "an de produtores,

com uma margem para :

- amortização do empreendimento, mais juros;

- pagamento da mão-de-obra para produção de álcool

- pagamento da matéria-prima;

- pagamento da manutenção da fábrica;

- pagamento de técnicos para o funcionamento otimi

zado da unidade;

- lucro que seria posteriormente dividido aos pr£

dutores de beterraba proporcionalmente i entrega

desta i destilaria.

- uma reserva de 10% sobre o lucro seria destinada

ã formação de capital, para desenvolvimento das

diversas tecnologias necessárias a esta nova in

dústri-a.

Abre-se, assim, uma nova perspectiva para os Estados

do Sul,-na áreade biomassa, com a particularidade energética,

liberando epfes Estados de ficarem na dependência não só da

cana como ñ';f.; suficientes em carburante líquido. etanol,

através da ;:i>v;i cultura de beterraba, à qual poder-se-ia a_s

s-ciar o soir..- « mandioca

'""". 1J- * , " .'<•' , " ••'"Irar QU1", para este empreendij:¡e:,to

l'or sucesso, h-i ncc^zts....\\J.-. •"•• Í'J& sua capacidade venha a ser

rentável, permitindo uni-1 •••..••.?:.•• c — •.•-•. nereentagem elevada

de autosuficiencia em cnsit.'. i, eí i ~i j-, ria na extração dos

açúcares por difusão, controle t-íetive na produção de álco

^1 , na fermentação e na destilar: í. Tsto se cor.ceque com

u:n projeto feito por uma companhia de projetos que utilize

as novas tecnologias, fugindo aos convencionais e atrasados

sistemas utilizados no país para a cana-de-açúcar. Claro

que o problema ambiental, a antipoluição, seria incluído no

sistema.
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C pacidade mínima de 120.000 mil litros de etanol por

dia, por destilaria, permitiria a associação até de mais de

uma cooperativa, permitindo-se, assim, com esta produção de

alcool, vir a trazer a estes Estados, a independência reg_i I

onal de energia sob a forma de carburante líquido, cujos re '

sultados econômicos seriam imprevisíveis em todos os ramos

de atividades agrícolas e de transporte.
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SORGO, SACARINO E BETERRABA AÇUCAREIRA:
BIOMASSAS PARA A PRODUÇÃO DE ÁLCOOL NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Sumãri o
Pelo zoneamento agroclimático do RS, verifica-se que a
area apta ao cultivo econômico da cana de açúcar e res-
trita, porem o clima e solo do Estado possibilitam o de-
senvolvimento econômico do sorgo sacarino e da beterraba
açucareira permitindo melhor aproveitamento das destila-
rías de álcool. A EMBRAPA/UEPAE-Pelotas, preconiza um
sistema de processamento, utilizando beterraba açucarei-
ra, colmos e grãos de sorgo sacarino, que produzirá em
torno de 6.000 litros de alcool por hectare.

Summary
The agroclimatic zones of RS indicate that the area for
growing economically sugar cane crop is restricted.
However, the climate and soil conditions in the State
make possible the economic developmert of sweet sorghum
crop together with sugarbeet crop, for a better utiliza-
tion of ethanol distilleries. EMBRAPA/UEPAE-Pelotas pro-
pose a processing system that includes sugarbeet, and
sweet sorghum grains and stalks, whereby the ethanol
production would be around 6,000 1/ha.

- I I Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introdução

0 Brasil se situa entre aqueles países em desenvolvi-

mento não auto suficientes em combustível fóssil. Por is-

so, sofreu diretamente a ação do aumento dè preços devido

a crise mundial de fornecimento de petróleo. Esse fato le-

vou o governo brasileiro a redobrar esforços no sentido

de encontrar outras fontes de energia que pudessem substir-

tuir total ou parcialmente alguns derivados desta matéria

prima.

Sendo o paio um grande produtor de açúcar, a primeira

idéia proposta como solução para substituir a gasolina

fo i a utilização do alcool como combustível líquido, fato

hoje consumado em termos tecnológicos, visto que está com-

provada a viabilidade da substituição total da gasolina

nos motores de ciclo Otto pelo álcooj. hidratado (94° a 96°

GL).

Por outro lado em termos geográficos, a produção de

álcool no Brasil está ainda restrita aquelas regiões onde

a cana de açúcar é cultivada tradicionalmente.

No Rio Grande do Sul, em função da referida cultura

estar confinada a pequenas microregioes não se tem sufici-

ente abastecimento de álcool. Todavia este problema segu-

radamente encontrará solução com a produção de álcool a

partir do sorgo sacarino, produtos amiláceos ou mesmo a

partir da beterraba açucareira.

0 presente trabalho tem como objetivo mostrar aos

técnicos e entidades envolvidas na produção de energia

plantada no Estado do Rio Grande do Sul, que as biomassas

mais ad " .̂..--i .•.*-,,*„ r>a-n.=. a n-roducão de álcool no

Estado

acucare
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2.1. Zoneamento agroclimãtico e produtividade

2.1.1. Cana de acucar

Algumas regiões do Estado mostram boa adaptabilidade

ao cultivo da cana dé açúcar, entretanto essas regiões são

de dimensões restritas, como se pode observar na Figura 1.

referencia 1

Fig 1 : Zoneamento edafo-climitico
da cana-de-açucar

Fonte:Rio Grande do Sul no proãlcool-Zoneamento de matérias* ,
prima para a obtenção de álcool no Rio Grande do Sul I9 J

Pelo zoneamento edafo-climático MM realizado em 1978,

verif ica-se que as zonas preferenciais e toleradas do Rio

Grande do Sul para o cultivo de cana de açúcar correspondem

a 9,25% 14,65% da área do Estado, respectivamente. Nas á-

reas preferenciais as médias de produção chegam a 5 5,0 t /
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ha, sendo que, apenas três municípios atingem essa produ-

tividade: Osório, Santo Antônio da Patrulha e Torres. Á

produtividade dos demais municípios da zona preferencial

esta entre 10,0 e 26,0 t/ha, o que evidencia a pouca via-

bilidade dessa cultura em comparação com as produções ob-

tidas onde ela é tradicional, como por exemplo, nos esta-

dos, da região Centro-Sul onde a média ê de 6 0,0 t/ha 13J.

A produção média do Estado do Rio Grande do Sul situa-se

em torno de 2 3,6 t/ha enquanto, que no país a produtivida-

de média é ¿è' U6 ,M- t/ha fe 1.

2.1.2. Sorgo Sacarino

A introdução da cultura do Sorgo Sacarino no Estado

do Rio Grande do Sul baseou-se, em primeiro lugar, em sua

semelhança em exigências de clima e solo com o Sorgo Gra-

ni fero, o qual está plenamente difundido no Estado, que e

seu maior produtor no país.

Existe no RS uma área potencial para o cultivo do

sorgo de aproximadamente 15.000.000 ha, o que permitiria

obter cerca de 36.000.000 m de etanol hidratado por ano

agrícola.

De acordo com Antunes j_2j o sorgo é uma planta tro-

pical, de cultura estivai, que resiste bem a condições de

baixa precipitação. No entanto, pode-se considerar um mí-

nimo de 450 mm de precipitação para obter-se uma produção

econômica. A época ideal de semeadura do sorgo, no Rio

Grande do Sul está compreendida entre os meses de outubro

a dezembro, quando há, normalmente, calor e umidade sufi-

cientes no solo.

É importante que a semeadura não seja realizada em

temperaturas inferiores a 16°C, nos primeiros 10 cm do so-

lo. Alguns autores consideram que o sorgo encontra as con-

dições térmicas ótimas onde a temperatura do mês mais

quente situa-se entre os 26 e 30°C. Na fase de floresci-

mento a temperatura média diária deve ser superior a 18°C.

Observando a Tabela 1, verifica-se que nos meses de
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outubro a março, ocorrem as condições acima citadas em re-

lação a precipitação e temperatura.

No zoneamento agroclimãtico para o sorgo sacarino no

Rio Grande do Sul (Fig. 2), observa-se que praticamente

todo o Estado esta apto ao seu cultivo [8 J. A região 1 e

2 são aptas, sendo que a região 3 apresenta algumas res-

trições em relação a pluviosidade. Entretanto a área com-

preendida pela região 3 ê insignificante em relação a área

total do Estado.

Fig. 2 : Zoneamento climático para o Sorgo no RS
Fonte: Zoneamento Agroc11 mático do Rio Grande do Sul e Santa

Catarina [8j
Regiões I e II -Aptas
Região III -Apta com restrições-

2.1.3. Beterraba Açucareira

A introdução da beterraba açucareira para a produção

de etanol hidratado, no Rio--Grande do Sul foi motivada pe-

los seguintes fatores :

a) Alternativa de cultivo de inverno em sucessão ao

sorgo sacarino ou outras culturas; b) alto teor de álcool

(90 a 95 l/t) nas raízes e forragem (coroa + folhas) de e-

levado valor nutritivo para os animais; c) a região possui
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condições climáticas semelhantes ao Uruguai, Argentina e

Chile, países que cultivam há muitos anos a beterraba açu-

careira para a produção de açúcar.

Segundo Gardé [5] a emergência das plántulas so se

verifica em cerca de 2 0 dias quando a temperatura media I

de 6°C. Entretanto, a 20°C ela ocorre entre 5 e 8 dias.

Com base nesta informação, em nossas condições os meses

recomendados para a semeadura são de março a julho, já que

esta cultura é de período hibernai.

Segundo Amaral [l], a ótima dimensão da raiz e a me-

lhor concentração de sacarose da beterraba açucareira o-

correm a temperatura de 20°C c 25°C respectivamente. A-

inda segundo Ulrich citado por Amaral £l] a máxima produ-

ção de açúcar ocorre a uma temperatura noturna de cerca de

15°C e o máximo tamanho da raiz observa-se a temperaturas

noturnas de 2 0°C.

Wohltmann, citado por Gardé [5], considera indispen-

sável uma pluviosidade anual de 600 a 700 mm, conveniente-

mente distribuídos nos meses de vegetação da cultura. Con-

forme pode-se verificar na Tabela 1 esta condição é plena-

mente satisfeita no RS, já que a precipitação total do pe-

ríodo de cultivo da raiz (140 a 19 5 dias), está em torno

de 800 mm.

Baseados nos dados da Tabela 1 constata-se que no RS

as condições de temperatura e precipitação exigidas pela

cultura da beterraba açucareira nos períodos de emergência,

vegetativo e de colheita são plenamente satisfeitas.

2.2. Pesquisa com sorgo sacarino no Estado

A EMBRAPA-UEPAE de Pelotas introduziu, em 19 77, a

pesquisa com sorgo sacarino no Estado do Rio tírande do Sul

e, a partir daí, vem encetando esforços com o fim de pro-

mover a cultura na região, visando o seu aproveitamento na

produção de álcool.

0 Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, da

EMBRAPA, coordena a execução de Ensaios Nacionais, que são



TABELA 1 - Normas agroclimãticas de temperatura e precipitação, do Estado do Rio Grande do Sul,

no período de 19 31 a 1960

Meses
Temperatura
média (°C)

23,3

22,9

21,5

17,8

15,3

13,4

12,7

13,8

15,4

17,5

19,8

22,1

Temperatura
máxima (°C)

29,8

29,1

27,7

23,8

21,0

18,7

18,5

19,9

21,1

23,4

26,1

24,0

Temperatura
mínima (°C)

18,0

16,6

16,8

13,2

11,0

9,5

8,4

9,2

10,7

12,6

14,3

16,3

Precipitação
total (mm)

132,4

125,5

121,7

139,0

137,1

145,5

121,6

120,3

143,9

155,5

100,6

112,2

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Fonte: Zoneamento Agroclimático do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Q7j



546

.distribuídos anualmente a varios Estados e, posteriormen-

te, analisados individualmente e em conjunto.

Os resultados dos rendimentos de colmos despalhados

em t/ha do Ensaio Nacional do Sorgo Sacarino de 19 7 7 a

1978, conduzido em Pelotas podem ser observados na Tabela

2.
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TABELA 2: Ensaio Nacional de sorgo sacarino

Observa-se que no primeiro ano a produção de colmos

despalhados atingem a 59 t/ha, sendo a media das diversas

variedades de t8 t/ha. Nos dois anos seguintes, as produ-

ções atingiram a 40 e 43 t/ha sendo a media de 33 e 34

t/ha, respectivamente.

Esta queda de produção deveu-se basicamente a defici-

ência hídrica verificada nestes dois anos.

Os resultados dos ensaios nacionais de avaliação ao

produtividade de sorgo sacarino, constantes do Boletim

Técnico n9 2, de fevereiro de 1979 do CNPMS/EMBRAPA, são
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apresentados na Tabela 3, onde verifica-se que as regiões

de Pelotas, RS, Araras, SP, Jaiba e Sete Lagoas, MG, apre-

sentam alto potencial para a produção de sorgo sacarino.

Comparando as produções de sorgo sacarino e cana de acucar

em um mesmo local salientamos que em Viamão, RS, onde o

primeiro pr-oduziu 20,8 t/ha, em 1977/78, a cana de açúcar

manteve uma produção média de 10 t/ha até 1977 [9J.

2.3. Pesquisa com beterraba açucareira no Estado

A primeira pesquisa no Rio Grande do Sul com beterra-

ba açucareira foi desenvolvida em 19 79 pela Universidade

de Passo Fundo com cultivares provenientes do Uruguai, e

mostraram uma produção de 13,8 a 36,5 t/ha de raízes [̂  ,10j.

Em 1980 a pesquisa com beterraba açucareira passou a ser

desenvolvida pela UEPAE de Pelotas e pelo Centro Nacional

de Pesquisa de Trigo. Estas entidades instalaram diversos

experimentos com o objetivo de colher informações rápidas

a respeito do comportamento da cultura nas devidas regiões.

Os resultados obtidos em 19 80 na UEPAE/Pelotas e no muni-

cípio de Piratini-RS (Serra do Sudeste) e pelo CNPTrigo

(região do planalto médio) permitem dizer que a beterraba

açucareira teve um desenvolvimento satisfatório, apresen-

tando produções que variaram de 30 a 50 t/ha de raízes.

Cumpre salientar que o desenvolvimento da cultura no pla-

nalto médio foi muito bom. No primeiro trimestre de 1981,

cs resultados das pesquisas com beterraba açucareira deve-

rão ser divulgados pelas entidades envolvidas.

2.4. Utilização das biomassas na microdestilaria

A produção de alcool com o uso do sorgo sacarino em

sucessão com beterraba açucareira torna-se, sem dúvida al-

guma, uma prática de suma importância, pois aumentará a

produção de matéria-prima por área, o período de utiliza-

ção dessas matérias-prima na microdestilaria, e consequen-

temente aumentará a produção de álcool por unidade de área
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cultivada.
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TABELA 3 : Valores medios de alguns parâmetros da avaliação sobre
o comportamento agronômico e Industrial de cultivares
de sorgo sacariño,em 12 localidades brasileiras
(1977/78)

No Rio Grande do Sul a semeadura das culturas de sor-

go sacarino e beterraba açucareira podem ser efetuadas nos

meses de setembro a janeiro e de março a julho, respecti-

vamente, e devera ser feita escalonadamente, em funçlo da

capacidade de extração da microdestilaria. Como as colhei-

tas de sorgo serão realizadas de janeiro a maio, as mesmas

áreas que vão sendo liberadas poderão ser cultivadas com

beterraba açucareira, cuja colheita deverá sei- feita de

setembro a janeiro, conforme o proposto. Com base nisso,

verifica-se que a microdestilaria processaria normalmente

beterraba açucareira e sorgo sacarino nos ,neses de setem-

bro a janeiro e janeiro a maio, respectivamente.

De acordo com os objetivos, é preconizado um sistema

de processamento que atingiria uma produtividade média de

aproximadamente 6.000 litros de alcool por hectare. Ora,

como o rendimento médio de sorgo sacarino e beterraba açu-
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careira no Estado, é de 40 t/ha e uma tonelada de sorgo

produz em média 70 litros de álcool e uma tonelada de be-

terraba 90 litros, um hectare produzirá 2.800 e 3.600 li-

tros de álcool, respectivamente. Verifica-se então, que o

rendimento médio total de ãlcool/ha/ano é de 6.400 litros.

Na microdestilaria será utilizado um difusor como o

equipamento responsável pela extração de caldo, aumentando

a eficiência da mesma, já que podem ser utilizados sem ne-

nhuma modificação as duas culturas preconizadas no siste-

ma, ou seja, sorgo sacarino e beterraba açucareira.

3. Conclusões

a) Devido as condições climáticas do Rio Grande do

Sul (geadas) a cultura da cana de açúcar está confinada a

microregiões, que não possuem a capacidade de satisfazer

as futuras necessidades do Estado em álcool etílico.

b) Além da cultura do sorgo sacarino ser apta para a

totalidade da área agriculturãvel do Estado pode oer suce-

dida na mesma área pela cultura da beterraba açucareira,

aumentando consideravelmente a produção de álcool hidrata-

do por unidade de área.
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Sumário
A economia da energia é importante para o agricultor como meio de di
minuir o impacto dos crescentes custos de produção e para o país cõ
mo forma de diminuir os gastos com petróleo. As tecnologias de sar.ea
dura direta e de enterrio da palha dos cereais de inverno, além de e_
conomizar energia, são viáveis em termos agronômicoseeconômicos. De
vido às perspectivas econômicas do país para os próximos anos, se es_
pera uma crescente difusão destes sistemas de manejoeconservação dõ
solo.

Summary
In agriculture, saving energy is important to the farmers to reduce
the impact of increasing production costs, as well as to the country,
to reduce the expenses with oil importation. Soil management
methods like direct drilling and burying crop residues, besides
saving energy, are feasible in agronomic and economic terms. Due to
the country's economic outlook for the next few years, a more
extensive use of these methods .is expected.

- I I Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introdução

Na atual estrutura de custos operacionais e de mercado dos produ

tos agrícolas se torna imperioso realizar as operações agrícolas na for

ma mais económica possível.

Essa economia se torna relevante para a nação no memento em que

ela se refletir sobre produtos que devem ser inportados, tais como os

derivados de petróleo, fertilizantes e defensivos agrícolas.

A preservação do solo é imperiosa e deve ser considerada um fator

de economia para o seu proprietário e para o país que dei e depende como

fonte produtora de alimentos e de energia renovável.

0 manejo tradicional do solo para o cultivo de trigoesoja no pla_

nalto riograndense implica em excessivo uso de máquinas e dispendio de

combustível, além de causar prejuízos ãs condições físicas do solo, tor

nando-o mais suscetível ã erosão.

Alguns métodos de preparo do solo permitem a economia de caiíbustí

vel através do uso menos intenso da maquinaria agrícola. Estes métodos

propiciam a recuperação física do solo e favorecem a sua conservação por¿

reduzir a suscetibilidade do mesmo ã erosão.

0 objetivo do presente trabalho é o de analisar o efeito dos meto

dos conservacionistas de manejo do solo sobre o consumo de energia e as

possibilidades do aumento de oferta de energia pela racionalização do

seu uso.

2. Economia de energia

2.1. Economia de derivados de petróleo

Como o plantio direto dispensa as operações de lavra e gradagem, a

economia de óleo diesel e outros derivados de petróleo é um forte arra

tivo para a adoção dessa prática pelo agricultor.

No Quadro 1 se observa que, comparativamente ao plantio convenció

nal, somente em 1980, o plantio direto propiciou a economia de 5.311.500

litros de óleo diesel nas culturas de trigo e soja no Rio Grande do Sul

e Paraná. Ê importante ressaltar que este volume de diesel éoque teria

sido extraído de 126.464 barris de petróleo. Para 1983 a economia pre

vista I de 23.724.000 l que seriam obtidos de 564.8ò7 barris.

Em virtude de o óleo diesel ser para o Brasil o principal produto

obtido do petróleo, uma vez que os outros combustíveis possuem suceoâ

neos nacionais (álcool e carvão) ou são destilados em excesso, se con
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clue que, somente em 1980, o plantio direto propiciou uma economia de

126.464 barris, equivalente aUS$ 4.426.250,00. Paral983,aos atuais pre

ços, a economia prevista édeUS$ 19.770.000,00, Destes valores devem ser

deduzidos os acréscimos de gastos com a importação dos herbicidas para

o plantio direto. Porém, estes não tem muita significancia, visto que

muitos deles também são utilizados no cultivo tradicional.

Quadro 1. Economia de derivados de petróleo no sistema de plantio dire

to em relação ao plantio convencional da lavoura de soja em

1980 e estimativas para o período 1981/83 no Rio Grande do

Sul e Paraná

1980 1981 1982 1983

Area com plantio di
reto (ha)

Cleo diesel (.1)

Oleo lubrificante (£)

Õleo da caixa e dife
rencial (£)

Graxa (kg)

200.000
5.311.500

103.600

51.80C

19.425

330.000
8.698.800

168.960

84.480

28.710

570.000
15.001.500

291.120

145.560
54.585

900.00L
23.724.000

460.800

230.400
86.400

Fonte: Portella, Tomasina, CNPT-EMBRAPA.

1 - Redução de 27,15 l/ha em relação ao plantio convenció

nal de soja e de 24,78 1/ha an relação ao plantio con

vencional de trigo.

2.2. Eooncnda de fertilizantes

0 naior Lipacto acerca dos efeitos da erosão, ocorre em relação as

áreas.que apresentam um forte efeito visual tal cerno as vossorocas.

Contudo, a erosão laminar, que erroneamente não é considerada como

mito grave, também causa importantes prejuízos, seja pela perda de solo

em si como pelo valor dos nutrientes que este contêm.

Embora o valor real do solo perdido por erosão hídrica seja dificil

mente mensurável, una vez que é" praticamente inpossível repô-lo, existem

formas de se tentar avaliá-lo pelo valor de alguns dos seus conponentes

perdidos.

0 valor das perdas de nitrogênio, fósforo e potássio, que compõe a

maioria dos adubos utilizados pelos agricultores, é uma das formas mais
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utilizadas.

Apesar dos valores utilizados no presente trabalho serem provenien

tes de dados experimentais obtidos no Centro Nacional dp Pesquisa de Tri

go da EMBRAPA, em solo da unidade de mapeamento Passo Fundo, estes não

deixam de ser representativos da realidade que ocorre nos demais munic¿

pios, mesmo com outros solos. Devido ãs características do experimento

em que são obtidos eles estão subestimados, permitindo a sua extrapola

ção para toda a área do Planalto Rio-Grandense. Levantamento de perdas

do solo, realizadas a nível de lavoura, indicam perdas 7 a 8 vezes supe

riores ã máxima utilizada no estudo.

Os dados utilizados no presente trabalho se referem ao valor do

fósforo (P2Ûs) total e ao do potássio (K2O) extraível perdidos por ero

são em diferentes formas de manejo do solo (Quadro 2). 0potássio total,

assim como outros elementos e microelementos não foram determinados por

falta de equipamentos.

Apesar dos valores do fósforo (Cr$ 165,44) e do potássio extraí

vel (Cr$ 125,40) perdidos por erosão em cada tonelada de solo, serem re

lativamente baixos, quando os valores são multiplicados pelo número de

toneladas de solo perdido por hectare a situação muda drasticamente.

Considerando as perdas de 147.840 t de fósforo total (P2O5) e de

210.672 t de potássio estraível (K20), nas áreas com palha queimada no

Rio Grande do Sul, somente no ano de 1980, por si só já dão margem a se

rias preocupações (Quadro 2). Todavia, estas perdas assumem um aspecto

extremamente grave se forem comparadas com as quantidades destes lutrien

tes que foram adicionados ao solo, via adubo químico, no mesmo período.

Etabora esses valores sejam aproximados, se chega as seguintes cons

tatações:

- fósforo: perda de 147.840 t e adição de 380.000 t, o que repre

senta um balanço positivo de 61,0 %;

- potássio: perda de 210.672 t e adição de 202.000 t, o que repre

senta um deficit de 4,0 %.

Entretanto, tendo em vista que os dados de perdas, como foi re£

saltado, estão subestimados, o deficit de potássio é. maior (também deve

ser considerado o fato de não ter sido analizado o potássio total, maior

que o extraível) e o superávit de fosforo e menor.

Desta forma,a energia que pode ser poupada, seja na forma de ele

tricidade e óleo combustível necessários a fabricação de adubos como na

forma de óleo diesel necessário para o transporte e aplicação destes a



Quadro 2. Estimativa do peso e do valor efe fosforo Ctotal) e de potássio (extfaível) perdidos por erosão, segundo

diferentes sistemas de plantio envanej o de solo, nas culturas de soja e trigo no Rio Grande do Sul em 1980 '

Perdas em nutrientes Semeadura direta2

(50.000 ha)

Plantio convencional ~

Sem queijia da palha3

C200.000 ha)

Cem queima da palha ou sem
cultura de inverno11

(3.850.000 ha)

(t) (Cr$) (t) (Cr$) (t) (Cr$)

Fosforo (P20s total)

(3,2 kg/t solo)

Potássio (K20 extrai

(vel) (4,56 kg/t solo)

Total

160 8.272.000,00

228 6.270.000,00

388 14.544.000,00

2.560 132.352.000,00

3.648 100.320.000,00

6.208 ?32.672.000,00

147.840 7.643.328.000,00

210.672 5.793.480.000,00 w

358.512 13.436.808.000,00 *"

- Fonte: Wünsche, Denardin, Tomasini - CNPT/IMBRAPA.
1 As perdas de solo consideradas no plantio convencional com queima de palha foram obtidas em experimentos que
não consideram as perdas de solo por deslizamento. Portanto, são perdas subestimadasj uma vez que há dados
obtidos a nível de lavoura que indicam perdas de 90 t de solo por hectare.

2 Perda de 1 t de solo por hectare.
3 Perda de 4 t de solo por hectare.

* Perda de 12 t de solo por- hectare.
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dubos, visando a reposição dos nutrientes perdidos, i enorme.

As recentes altas de preço do óleo diesel e a incidencia da taxa

de juros de 45 % ao ano sobre os fertilizantes, sem dúvida, contribuí

rão para uma maior facilidade na difusão de técnicas que permitam redu

zir a erosão, como o plantio direto (apesar do alto custo dos herbici

das) e do enterrio da palha de trigo e de outros cereais de inverno.

No Quadro 3 se observa que somente em 1980, a adoção destas priti

cas proporcionou uma economia de Cr$ 625.306.000,00, uma vez que deixa

ram de ser perdidos por erosão 6.880 t de fósforo total e 9.804 t de po

tãssio extraível. Para 1983, está prevista uma economia (a valores de

1980) de Cr$ 2.501.224.000,00 o que significará uma maior economia para

o agricultor e um menor gasto de energia para o país.

No que se refere a conservação do solo, esta é importante não só

pela economia de energia, mas sobretudo pela conservação de um dos maio

res patrimônios de país: o solo agrícola.

3. Geração de energia

Em experimentos, a adoção do manejo conservacionista do solo, tem

propiciado aumentos de 100 kg/ha nos rendimentos de soja. Agricultores

que estão reduzindo a intensidade de preparo e conservando os restos cul

turáis já estão confirmando os resultados de pesquisa. Nestas lavouras

têm sido observada uma maior resistência das culturas a curtos períodos

de estiagem, alim da menor ocorrência de erosão com perdas de solo e fer

tilizantes.

No Quadro 4 é feita uma estimativa econômica do que representa,

em cruzexroh., a adoção destas práticas a nível de lavoura. Com base na

extensão das áreas bem conduzidas em 1980 foram extrapolados os valores

até 1983. Em função destas lavouras, em 1980 foram colhidas 25.000 t a

dicionais de soja no Rio Grande do Sul, representando um aumento de

Cr$ 333.250.000,00 na renda dos agricultores Convém salientar ainda que

este maior rendimento representa um ganho de energia sob a forma de ali

mentos, obtidos sem o aumento dos custos de lavoura. Ele é fruto apenas

da adoção das recomendações da pesquisa através da racionalização do u

so das máquinas e da conservação da palha de trigo.

Em vista das informações obtidas em áreas experimentais pode-se

esperar qu«,, a medida que o tempo de adoção dos sistemas coiiaervacionis

tas de preparo do solo vai aumentando, a necessidade de potência do tra

tor e do número de operações para preparar o solo seja diminuído, impLL



Quadro 3. Estimativas do valor do fósforo total e do potássio extraível que não deverá ser perdido por erosão em

dois sistemas de plantio recomendados pela pesquisa, em relação ao sistema normalmente utilizado pelo a

gricultor, nas áreas de trigo e soja do Rio Grande do Sul

Ano

1980

1981

1982

1983

1.000

50

70

120

200

Plantio direto

com soja1

ha Cr$ 1

159

223

383

639

.000,00

.9b2,00

.946,80

.908,80

.848,00

Plantio convencional de so

ja na área de trigo sem quei

ma da palha2

1.000

200

300

500

800

ha Cr$ 1.000,00

465.344,00

698.016,00

1.163.360,00

1.861.376,00

Total

Cr$

625.306.000,00 ^

"921.962.800,00

1.547.268.800,00

2.501.224.000,00

Fonte: Wünsche, Denardin, Tomasini - CNFT/EMBRAPA.

1 Redução de perdas no valor de Cr$ 3.199,24/ha em relação ao sistema tradicional de plantio.
2 Redução de perdas no valor de Cr$ 2.326,72/ha em relação ao sistema tradicional de plantio.



Quadro 4. Estimativas do valor adicional de soja colhido nos sistemas de plantio recomendados pela pesquisa, em

Ano

1980

1981

1982

1983

relação ac) sistema

Plantio direto

1000 ha

50

70

120

200

t

5.000

7.000

12.000

20.000

normalmente

com soja1

Cr$ 1.000,

66.650,

93.310

159.960,

266.600,

utilizado

00

00

00

00

00

pelo agricultor no Rio Grande do Sul

Plantio convencional de soja na

área de trigo sem queima de

1000

200

300

500

800

palha1

ha t

20.000

30.000

50.000

80.000

Cr$ 1.000,00

266.600,00

399.900,00

666.500,00

1.066.400,00

t

25.

37.

62.

100.

000

000

000

000

Total

Cr$ 1

333

493

826

1.333

.000

.250

.210

.460

.000

,00

,00
in

,oo g
,00

,00

Fonte: Wünsche, Denardin, Tcmasini - CNPT/EMBRAPA.

1 Produção adicional de 0,1 t/ha, considerando Cr$ 13.330,00/t de soja.
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cando em economia ainda maior.

4. Perspectivas

As perspectivas para a expansão da área com adoção das tecnologias D

para a conservação do solo recomendadas pela pesquisa são animadoras.

A partir de 1981 os agricultores deverão aumentar os cuidados com

o solo, tendo em vista a ação concomitante de dois importantes fatores:

- o alto custo da maquinaria agrícola e dos insumos;

- a incidência da taxa de 45 % de juros anuais sobre os fertilizan

tes, que até 1980 eram isentos nas operações de custeio.

Sem dúvida, estes dois fatores, que por um lado tem o efeito nega

tivo de elevar o custo dos produtos, por outro lado representam o melhor

estímulo para o agricultor proteger melhor a base de todo o seu empreen

dimento agrícola, o solo.

Outros fatores que contribuirão para uma maior adoção das praticas

de conservação do solo recomendadas pela pesquisa, são a crescente cons_

cientização da importância da conservação do solo e a possibilidade de

implantar credito de custeio agrícola condicionado a práticas de conser

vação do solo.

5. Conclusões

- A semeadura direta é o sistema de manejo do solo que propicia a

maior economia de derivados de petróleo, em relação aos métodos tradji

cionais utilizados pelos agricultores.

- A incorporação da palha de trigo ou de outros cereais de inverno

é uma prática de custo muito baixo, que traz vantagens que o agricultor

visualiza de imediato, sem aumentar riscos agronômicos ou econômicos.

- 0 balanço entre as perdas de nutrientes por erosão e a adição

destes via adubo químico não é bom, tendo em vista que está ocorrendo

um deficit em relação ao potássio e um pequeno saldo positivo em rela

ção ao fósforo. Esta situação tende a se agravar, uma vez que, com a re

cente retirada dos subsídios do fertilizante e a inclusão da taxa de 45

% de juros ao ano, os agricultores tendem a diminuir as doses de adubo.

- As práticas de semeadura direta e da incorporação da palha de

cereais de inverno, além de propiciarem a conservação do solo agrícola,

são econômicas e proporcionam maiores produtividades em relação a prãti

ca de uso tradicional pelos agricultores.
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1. Introdução

A avaliação do consumo de energia nos sistemas de pro

dução das grandes culturas tem sido pouco estudada. A cri

se energética tem orientado os esforços da pesquisa mais pa

ra a busca de combustíveis alternativos que para a raciona

lização do disponível. Dessa forma, um modo racional de e

conomizar energia pelo reestudo e prováveis reformulações

dos sistemas tradicionais de produção tem sido aparentemen

te desprezado.

Na realidade, a energia consumida em um sistema de pro

dução de uma cultura não é fácil ser determinada pois de

pende de muitos fatores. Há de se estimar a energia consu

mida na produção e operação de tratores e equipamentos, na

produção e aplicação de defensivos e fertilizantes, no

transporte destes implementos e insumos, a energia contida

no combustível consumido bem como a despendida pelo opera

dor. 0 combustível, por sua vez, pode apresentar intensa

variação de consumo em uma mesma operação que é dependente

dos fatores clima, topografia, tipo de solo, profundidade

de trabalho, tamanho e forma da área de trabalho, habilida

de do operador e outros fatores. Desta forma e praticamen

te impossível, pela diversificação destes fatores, a deter

minação exata dos valores energéticos de cada operação e

consequentemente de cada sistema. Entretanto, a crise e

nergética se agrava e os produtores, fornecedores de insu

mos,, equipamentos e outros produtos bem como os órgãos go

vernamentais e particulares de apoio a produção agrícola ne

cessitam de toda a informação da pesquisa sobre estimati

vas de consumo de combustível e energia requerida nas ope

rações e sistemas de produção agrícola.

Objetivou-se neste trabalho, definir um sistema de pro

dução de soja eficiente e econômico no uso de energia den

tre três utilizados na produção dessa oleaginosa, estiman

do o consumo de combustível (óleo diesel), energia, balan

ço energético produto-insumo e a relação monetãria-energe

tica de cada um.

A literatura tem mostrado resultados de pesquisa onde

levantamentos, modelos e estudos são desenvolvidos para es
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timar o consumo energético das operações e sistemas. Chris

tensón (1977), estudando o emprego e retorno de energia em

varios sistemas de produção, considerou o consumo de ener-

gia nas seguintes categorias ou etapas: preparo do solo,

plantio, cultivo, produção e aplicação de defensivos e fer

tilizantes, colheita, secagem e transporte do produto ao

mercado. Não considerou o transporte de combustível, equi

pamentos e produtos químicos aos fornecedores, fabricação

de equipamentos, viagens para reparos, compra de suprimen

tos e a energia contida nos lubrificantes, pneus, bateria

e outros itens de manutenção. Por outro lado, White (1974),

elaborou uma tabela composta de três colunas que estimam

um consumo baixo, médio e alto de combustível por área era

balhada em quase todas as operações agrícolas. Com esta ta

bela, i possível para o produtor estabelecer uma previsão

bem próxima do seu consumo já que ë complementada por ou

tras que indicam as faixas de potência dos tratores, cargas

e velocidades das operações. Shelton et alii (1979) reali

zaram um estudo, utilizando os registros de 100 produtores

dos estados de Kansas e Nebraska nos Estados Unidos da Amé

rica do Norte para identificar especificamente o consumo de

combustível nas diversas operações agrícolas das principais

culturas daqueles estades. Entre os resultados, concluíram

que as operações de movimentação do solo como aradura, gra

dagem, escarificação e cultivo, foram responsáveis por 35,5%

do total de energia consumida, sendo que a aradura se des

taca como a de maior consumo. Em estudo semelhante reali

zado no estado de Michigan (USA) Robertson e Mokma (1978)

também tinham concluído que uma acentuada economia de com

bustível ocorre quando uma operação específica de movimen

tação do solo é eliminada. Relataram também a grande diver

sificação atual de sistemas de preparo do solo e produção

de uma mesma cultura ao ponto de ser praticamente impossi

vel destacar um sistema como padrão.

Na realidade, existem inúmeros estudos que comprovam

os acentuados volumes de combustível consumido nas opera

ções convencionais de preparo do solo para incorporar resí

duos e preparar um bom leito para as sementes e raízes. Lo
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gicamente a quantidade de energia consumida varia com o ti

po de trator, implemento, solo, número de operações e ou

tros fatores. Desta maneira, sistemas alternativos carac

terizados pela supressão de uma ou mais operações, princi

pálmente a aração, vem sendo pesquisados e mesmo adotados

em grande escala por muitos produtores. Entre estes estu

dos cita-se o de Lane et alii (197 3) que realizaram um le

vantamento em Nebraska (USA) e constataram reduções em tor

no de 50% de energia requerida nas operações de movimenta

ção do solo, plantio e colheita em sistemas reduzidos quan

do comparados ao sistema convencional que utiliza o arado.

Todavia, o sistema de plantio ou de semeadura direta

é o que tem apresentado os melhores resultados em termos de

economia de combustível. 0 Departamento de Agricultura dos

Estados Unidos (USDA) que, segundo Phillips et alii (1980),

estimou em 1,6% das terras cultivadas nos Estados Unidos em

1974 com este sistema, projeta para o ano 2000 cerca de 4 5%

das terras cultivadas com o plantio direto que por sua vez

englobara 65% das sete maiores culturas anuais cultivadas

naquele país. Ainda de acordo com aqueles autores, outros

benefícios deste sistema são a proteção do solo contra a e

rosão, a maior disponibilidade de ãgua para as culturas e

melhores condições para absorção de nutrientes. No Brasil,

Wiles e Kievit (1978) estudaram o rendimento das máquinas

e o consumo de combustível das mesmas no sistema de plantio

direto comparado ao sistema convencional de produção de so

ja. Os resultados indicaram acentuada economia de tempo

e de combustível no sistema de plantio direto, quando em

comparação ao sistema convencional.

2. Material e Métodos

A pesquisa foi conduzida no município de Londrina, PR,

em solo classificado como Latossolo Roxo Eutrõfico tendo si

do iniciada no ano agrícola 1978/79. A estrutura operacio

nal de cada sistema e respectivas denominações foram as se

guintes:

a. Sistema I (Convencional) - área de 0,64 ha

Operações:
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\

- Aradura;

- Gradagem destorroadora;

- Gradagem niveladora;

~ 1
- Aplicação de herbicida em pre-plantio incorporado (p. I

p.i.);

v - Gradagem de incorporação do herbicida;

- Semeadura e adubação;

- Aplicação de inseticida;

- Colheita.

b. Sistema II (reduzido ou cultivo mínimo) - área de 0,78 ha

Operações :

- Gradagem pesada;

- Gradagem niveladora;

- Aplicação de herbicidas em pré-plantio incorporado (p.

p.i.);

- Gradagem de incorporação dos herbicidas;

- Semeadura e adubação;

- Aplicação de inseticida;

- Colheita.

c. Sistema III (semeadura direta) - área de 0,75 ha

Operações :

- Aplicação de herbicida dessecante;

- Segunda aplicação de herbicida dessecante e/ou aplica

ção de herbicida residual;

- Semeadura e adubação;

- Aplicação de inseticida;

- Colheita.

Para o cálculo da energia necessária para a fabricação

dos fertilizantes e defensivos, valor energético do Sleo

diesel e a energia contida na semente de soja, utilizada em

cada sistema, foram tomados os valores sugeridos por Chris

tensón (1977). Esses valores fornecem a energia necessã

ria, em BTU (2 52 cal) para a produção de cada unidade do in

sumo empregado na produção.

A energia empregada na fabricação, transporte e repa

ros de trator e equipamento, envolvido em cada operação, foi

determinada pelo método de Bridges e Smith (19 79).

i 0 consumo de combustível foi medido durante a realiza
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ção das operações.

A relação energética produto-insumo foi calculada -_'i

vidindo-se a energia potencial contida nos graos de soja j,ro

duzidos (output) pela energia empregada para produzí-jo^

(input).

Para a estimativa do custo da energia de cada sistema,

dividiu-se os custos operacionais direto:.; pela quant ¡da->-

de energia utilizada. 0 custo dos insumos e operações, Jr.

elusive depreciação de máquinas e equipamentos, juros, r.a

nutenção, seguro e outros componentes, foram calculado- er.

cruzeiros correntes de setembro de 198 0.

3. Resultados e Discussão

A tabela 1 mostra os principais parâmetro- comparât^

vos entre os tres sistemas de produção.

A primeira coluna (A) demonstra o custo operacional cor.

máquinas e implementos, levando-se em conta depreciação, ju

ros, seguro, manutenção e reparos e mão-de-obra. 11 z íter.

B encontram-se os gastos com combustível (óleo diesel), dec

tacando-se o maior consumo do sistema convencional. Ne item

C, estão somados os gastos realizados com outros insumos que

compreendem herbicidas, inseticidas, fertilizantes e semer.

tes. Observe-se que o custo do combustível em relação c-o

custo dos outros insumos I relativamente pequeno; mesmo r.o

sistema convencional que consumiu mais combustível, o cu_-

to deste não chega a 13% do dispendio total com outros ir.

somos. No entanto, o poder energético do combustível, em

termos quantitativos, é maior que o dos insumos, tornando

seu custo menor que a energia dos insumos.

0 item b, mostra o total de energia despendida(input),

por sistema. Nota-se que a quantidade de energia necescá

ria decresce do sistema convencional para o reduzido e de?

te para o direto. Esse fato deveu-se principalmente ao me

nor número de operações com maquinas envolvidas nos últi

mos dois sistemas.

No ítem E, estão as quantidades de em:rgi<: potencial

contida nos grãos de soja colhidos (7.610,4 BTU/kg, valor

sugerido por Christenson). Esses valores traduzem a produ



TABELA 1. Demonstrativo de custos e energia, balanço energético e relação monetaria energética

por hectare. CNPSoja, Londrina, PR. 1980.

Sistemas

Convencional

Reduzido

Direto

Convencional

Reduzido

Direto

A

Custo ope
racional cem

máquinas

2.357,26

1.614,31

1.187,74

2.724,35

2.298,65

1.350,70

B*

Custo do
combustível

(diesel)

1.031,96

643,86

310,55

1.160,23

886,01

356,23

c**
Custo de
outros
insumos

8.426,32

8.428,32

11.932,82

9.240,32

9.240,32

10.639,82

D

Energia
empregada
(1000 BTU)

1978/79

4.411,659

3.437,736

2.689,997

1979/80

4.916,746

3.616,549

3.008,311

E

Energia
produzida
(1000 BTU)

21.689,640

19.406,520

15.677,424

23.805,331

21.004,704

23.607,461

F

Balanço
energético

E/D

4,92

5,65

5,83

4,84

5,81

7,85

G

Relação moneta
ria/energética

(A+B+C) /D

2,68
OI

3,11 5

4,99

2,67

3,44

4,10

ii*

"Oleo diesel (Cr$ 15,70/í).

Preços de setembro de 19 80 na praça de Londrina, PR.
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tividade de cada sistema em kg/ha, bastando para isso divi

dir o total especificado na tabela pela quantidade de ener

gia contida em 1 kg de soja. 0 item F mostra o balanço e

nergético produto/insumo, em termos quantitativos. Pode-se

notar que nos três sistemas pesquisados, o balanço foi ai

tamente favorável. Essa relação é" marginal, ou seja, para

cada unidade energética acrescida ao insumo, tem-se um re

torno de 4,9 2 unidades energéticas do produto, tomando-se

como exemplo o sistema convencional 1978/79, pelo menos pa

ra incrementos não muito grandes. Nota-se que a melhor per

formance no balanço energético foi para o sistema direto,

principalmente na safra 1979/80, onde para cada unidade de

energia empregada, obteve-se 7,8 5 unidades de energia pro

duzida. Em termos quantitativos, tanto nos anos 197 8/79

como 1979/80, a relação foi favorável ao sistema de semea

dura direta, vindo em segundo lugar o sistema reduzido e

por último o convencional. Poder-se-ia deduzir a partir

daí, que o sistema direto possui vantagens absolutas. Po

rim, analisando-se o item G, nota-se que o custo da ener

gia no plantio direto é maior que no reduzido, que por sua

vez é maior que no convencional.

A tabela 2 mostra em índices porcentuais, tomando-se

como base 100, o sistema convencional, a evolução dos gas

tos em combustível, balanço energético e custo da energia.

Pela inspeção da tabela 2, observa-se que o sistema

de semeadura direta, embora tenha apresentado melhor balan

ço energético e menor custo de combustível, quando compara

do aos dois outros sistemas, apresenta custo de energia

mais elevado. Este custo deveu-se especialmente a maior

utilização de herbicidas.

As diferenças observadas no balanço energético no sis

tema de semeadura direta nos dois anos de experimentação,

não foram devidas ao sistema em si, mas a problemas ocorri

dos na época de plantio no primeiro ano, que causaram redu

ção acentuada na produtividade e consequentemente na ener

gia produzida (output).

A área cultivada com soja no Brasil, atualmente, si

tua-se em torno de 8,5 milhões de hectares. Estimando-se
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TABELA 2. Evolução porcentual dos gastos em combustível,

balanço energético e custo da energia por sistema

(1978/79 e 1979/80). CNPSoja, Londrina, PR. 1980.

Sistemas

Convencional

Reduzido

Direto

Convencional

Reduzido

Direto

Gasto
em-

combustível

100

6 2,4

3 0,1

100

76,4

30,7

Balanço
energético

1978/79

100

114,8

118,5

1979/80

100

120

162,2

Custo da energia
(relação monetã
ria/energética?

100

116

186,2

100

128,8

153,6

que desse total, 60% utilize o sistema reduzido e 40% o con

vencional, e desprezando-se a ãrea de plantio direto por

ser inexpressiva (menos de 2%), pode-se projetar uma econo

mia média de 300 milhões de litros de diesel ou cerca de 7

milhões de barris de petróleo por safra de soja, caso toda

a área passasse a utilizar o plantio direto.

A figura 1 ajuda a visualização da relação entre o con

sumo de energia como um todo, e o consumo de diesel, em ca

da sistema estudado.

H. Conclusões

Apesar da utilização do sistema de plantio direto no

Brasil ser ainda insipiente, os resultados obtidos destacam

este sistema como o mais econômico em valores energético-

totais empregados (input) e especialmente em volume físico

de óleo diesel consumido. Essa economia de óleo diesel, cer

ca de 7 0% superior em relação ao sistema convencional e 55%

ao reduzido, destaca o alto potencial econômico da semeadu

ra direta em relação a esse combustível.

0 balanço energético no plantio direto apresentou o
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I SAFRA 1978/79 1 I SAFRA 1979/80—I

OLEO DIESEL

X X X

X X X SISTEMA CONVENCIONAL
A A A

A A A |

SISTEMA REDUZIDO

SIST. DE PLANTIO DIRETO

Fig. 1: Distribuição gráfica do total de ôleo diesel

e energia consumidos nos três sistemas de

produção de soja estudados nos anos

de 1978/79 e 1979/80.
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1
maior retorno por unidade de energia empregada. Esse resul

tado indica este sistema como o melhor em termos de maximi

zação dos recursos energéticos empregados.

A relação monetãria-energética indicou que a energia 5

utilizada no sistema de plantio direto foi mais cara de

que nos demais sistemas. Os altos preços dos herbicida;;

contribuíram para o maior custo desta energia. Acredita-se

que o alto custo da energia como fator principal, aliadc r-.c

pouco domínio da técnica, em especial na manipulação dor.

herbicidas, além da pouca informação da pesquisa e cifusão

sobre esta prática, têm limitado a sua adoção reloz ¿Es-

cultores.

Por outro lado, levar.dc-se err. conta a: vantage.-.:? cue

ele apresenta, conclui-se que as dez', sõec- r::\: ¿ua adoção

ou nao, são tomadas soe pressões rr.ais e:or.;r. : cas e ~er.es

técnicas, mais imediatistar e rr.er.OE a longo :TC:L:C.
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Sumário
São apresentados os esquemas de geração e utilização de
energia em usinas "antigas" de açúcar, a evolução para
as usinas atuais e balanços das destilarias autônomas.
Modificações nos processos de geração (pressões acima de
30 bar, secadores de bagaço) e de utilização (esquemas
de evaporação e cozimento, uso de vapor vegetal na desti-
laria anexa) são avaliadas quantitativamente para estima
tivas da sobra de bagaço possível em usinas melhoradas,
envolvendo tanto destilarias autônomas quanto anexas.

Summary
Energy generation and utilization schemes for old sugar
mills are presented, as well as the evolution towards the
modern mills and the energy balances for the autonomous
distillery. Proposed modifications in the generation pro
cesses (steam pressures above 30 bar, the use of bagasse
dryers) and in the utilization processes (evaporation and
vacuum pan operation schemes, the use of extracted steam
in the disttilation) are analised, and the possible eco-
nomy in bagasse is estimated for autonomous and annex distilleries
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1. Introdução

A operação de usinas de açúcar e álcool, assim como de

destilarias autônomas , deve iniciar agora uma fase de econo-

mia de energia para redução dos custos do produto através da

oferta de um novo combustível, o bagaço, ate hoje usado ex -

elusivamente nas próprias usinas. Esquemas de co-geração de

energia elétrica são conhecidos no exterior e não são usados

entre nós; não há avaliações precisas do potencial de sobra

de bagaço e nem mesmo do desempenho dos equipamentos de con-

versão existentes (turbinas a vapor) por falta de instrumen-

tação. Esta situação, perfeitamente compreensível dada a ine_

xistência de incentivo para o uso do bagaço (como combustí -

vel, como produtor de eletricidade ou ração animal) começa a

mudar com as dificuldades de obtenção de combustível e a ele_

vação de todos os preços de energia; de fato, o aproveitamen

to integral da cana como acumulador de energia solar é impe-

rativo a curto prazo. Neste trabalho procuramos quantificar

a situação atual das usinas, do ponto de vista de energia, e

as possibilidades de melhoria a curto prazo, com tecnologias

nacionais disponíveis.

2. Geração e consumo de energia

2.1. Consumo de energia térmica e mecânica-elétrica

2.1.1. Balanços

As usinas de açúcar antigas (mais de 30 anos) podem

ser caracterizadas pelas seguintes condições de trabalho:

moagem em 3 ou 4 ternos, com máquina a vapor (8-12 hp/TCH) ;

preparo da cana com um jogo de facas, bombas de vácuo, caldo

e mel a vapor; geração em caldeiras de tubo de fumaça
2 - 2

(6 kgf/cm ) ou de agua (10 kgf/cm ) com tiragem natural e an

te-fornalha com grelha; evaporador com 3 ou 4 efeitos, sem

sangria [l]. Com base nestas condições, chegamos aos consu -

mos seguintes, para uma tonelada de cana (TC):

Energia mecânica e elétrica: Esteiras e facas

Moendas

Turbo-Gerador

Bombas

2,2 hp.h

10,0 hp.h

8,0 hp.h

3,0 hp.h

2 3,2 hp.h
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Energia Térmica : Aquecedores de caldo 126 kgv

Evaporador (quádruplo) 17 6 kgv

Vácuos 134 kgv

Diversos 55 kgv

4 91 kgv

Aqui, como no restante deste trabalho, os consumos sãc

dados em quilogramas de vapor (nas condições de temperatura

e pressão do processo, geração ou uso); esta forma é a úni-

ca utilizada nas isinas, e é mantida aqui sem sacrifício da

precisão. A obtenção dos números acima pode ser vista na

ref. [2J. As perdas na tubulação de alta pressão levavam o

consumo total para 52 5 kgv. A geração era feita com bagaço

a 50% de umidade, fibra de 1^,5 %, polarização de 6 % dando

294 kg bagaço/TC. As caldeiras não iam além de 1,8 kgv/kg ba_

gaço, levando a 529 kgv. 0 esquema de geração e uso do va -

por é mostrado na Fig. 1. A Fig. 2 mostra o caso de duas us_i

nas atuais (hipotéticas), produzindo apenas alcool residual;

o bagaço tem polarização 2 a o mel final tem pureza 3 5 (no

Brasil hoje não há usina Lrabalhando desta forma, "esgotan-

do" o mel). Uma das usinas gera vapor a 20 kgf/cm e outra
2

a 16 kgf/cm ( a maioria das nossas estaria nesta faixa). Os

processos são idênticos, com o mesmo uso final de energia;

as hipóteses básicas são: preparo com dois jogos de facas e

um shredder; moagem com seis ternos, maior pressão hidráuli.

ca e maior embebição; 3 massas cozidas, num só tipo de açú-

car de boa qualidade; bombeamento de água para lavagem, uso

de aquecedores de ar e exaustores nas caldeiras; um pré-ev£

porador e quatro efeitos, com sangrias para os vácuos e aque

cimento; consumo de 5 kgv/litro de álcool residual na des ti.

laria; bagaço com 50% de umidade, fibra 12,5%, polarização 2.

Os resultados obtidos são:

Energia mecânica e elétrica: Preparo 5 hp.h

Moagem 15 hp.h

Turbo -gerador 20 hp.h

4 0 hp.h
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OERAÇÍO OE VAPOR

USINA ANTIGA DE AÇÚCAR , SEM DESTILARIA

FIO. ( I )

Energia Térmica : Aquecedores de caldo

Vácuos

Evaporação (Ia. caixa)

Caldo clarificado

Diversos

Destilaria

168
180

8i+

34

i+5

50

kgv
kgv

kgv

kgv

kgv

kgv

5 61 kgv

Para a geração, com 265 kg de bagaço e caldeira com pré-

aquecedor de ar, poderemos chegar a 609 kgv/TC (saturado,

16 kgf/cm2).

As diferenças essenciais entre as instalações novas e

antigas, do ponto de vista ae energia, são vistas no quadro

abaixo.

Antiga

Nova

Geração

V,Kgv

529

609

SR,kgv/hp.h

15

15 + 11,9

Consumo

M.hph

23,2

40

T,kgv

1+91

560

(M)(SR)

348

600-*476

T/M

21,2

14

No quadro, V i a produção maxima de vapor com bagaço; SR é o

consumo médio de vapor da turbina e turbo-gerador ; M é a po-
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Nota-se o aumento no uso de energia mecânica e elétri-

ca para melhorar a extração e as caldeiras; o aumento do con

sumo de energia térmica no cozimento (3 massas, mais açúcar)

é parcialmente compensado pela sofisticação do circuito de

vapor, sendo a destilaria do álcool residual a responsável pe_

Io aumento de 15%. Quanto ao balanço, notar que é convenien-

te ter T/M * SR (um pouco maior) fazendo-se a complementação

do vapor de escape com vapor distendido (cerca de 20%). Com

T/M < SR há excesso de escape, com perdas. Isto continua vá-

lido nos casos extremos onde V < T ou V < (M)(SR), quando a

usina necessitará de combustível externo fica clara a grande

importância de trabalhar com baixo (SR); nos casos de usinas

novas, a situação é mais crítica. Isto pode ser visto facil-

mente com a caldeira de 16 kgf/cm (maquinasde SR =15 kgv/hp-h);

pequenas flutuações no teor de fibra levarão a usina â cond¿

çao de comprar combustível. A 20 kgf/cm , com um SR = 11,9,

temos T/M > (SR); se pudéssemos reduzir o consumo térmico

aproximado T/M de (SR), teríamos uma economia de bagaço, no

limite, de 1 - M(SR)/V = 22%.

Nas destilarias autônomas atuais, as informações dispo
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níveis apresentam muita variação e os resultados apresenta -

dos a seguir devem ser vistos com mais reserva que os das u-

sinas de açúcar; são no entanto suficientes para o propósito

desta análise. Considerando a utilização da Ia. técnica DDS,

com desidratação a partir do álcool retificado, e utilizando

recuperação na pasteurização do caldo e pré-aquecimento do

vinho com vinhoto na coluna A (teor alcóolico: 8%) chega-se

a um total de 433 kgv/TC [2] para fermentação, destilação, r£

tificação e desidratação; considerando valores de fabrican -

tes, podemos estão adotar 420 kgv/TC, ou T = 6 kgv/litro. A

energia mecânica e elétrica corresponde a 20 hph/TC (moagem

e preparo) I cerca de 11,9 kWh/TC (0,17 kWh/litro), respecti.

vãmente. 0 sumario é mostrado na Fig. 3. Nota-se que, mesmo
2

com pressões de 20 kgf/cm , teremos T < (M)(SR) com perdas de
2 - -vapor de escape. Com 16 kgf/cm a situação e muito pior; se

o teor de fibra cai a 10%, teremos V < (M)(SR) e a usina de-

verá comprar combustível (com 570 kgv disponíveis, perto dos

558 kgv requeridos); portanto, a destilaria autônoma pode fi

car muito desbalanceada se as máquinas têm baixo SR. As ne -

cessidades de energia térmica para processos são relativamen

te menores, mas não as de energia mecânica e elétrica.

tOkti/twf «4» >«»

!• kft/tJr 59i *«»

11 < «>c*»t »«r« • %<m**ti*t

TRANSFORMAÇÃO TÉRMICA - MECÂNICA E USO FINAL

^Z3 ® L.T!"-'-il
r:io lit kf

•CRAÇIO DE

DESTILARIA AUTÔNOMA ATUAL

FIO. ( 3 )
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2.1.2. Reduções no consumo

Para avaliar os consumos "reduzidos" possíveis a cur -

to prazo (potencie.l de sobra de bagaço, ou geração adicional

de energia) consideramos apenas as modificações menores no

. > equipamento e/ou processos atuais, realizáveis com tecnolo -

gia acessível hoje; nao se incluem as possibilidades envol -

vendo profundas modificações em processos (difusores no lu-

gar de moendas, novas técnicas de desidratação do álcool).

No caso das usinas de açúcar, consideramos realistica-

mente o caso da usina trabalhando em 75% de rendimento em açu

car (fazendo portanto mais álcool que os 10 litros/TC resi -

duais); veremos em seguida uma destilaria anexa com 50% da

cana para açúcar.

Energia térmica: o sistema de cozimento apresenta gran

de variação no consumo, conforme se trabalha com 2 massas, 3

massas, açúcar demerara ou cristal [2]. Chega-se a 110 kgv/TC

para cozimento, lavagem e secador do açúcar com 1 só açúcar

de boa qualidade, 1 massa, etc [2], e a produção de 78,2 kg

açúcar/TC. Deve-se para tanto: reduzir ao mínimo a ãgua de Ia

vagem dos vácuos e turbinas de açúcar, e as de diluição; usar

vapor vegetal no cozimento (se possível do 29 corpo); sele -

ciona em cada caso o uso do condensador a multi-jato ou uma

bomba rotativa com anel de líquido. Não parece ser indicado

o uso de turbo-compressor (provocaria maior desbalanceamento

térmico-mecânico). 0 sistema de evaporação (açúcar e álcool

residual: 78 kg açúcar) pode ser muito melhorado; com 1 pré-

evaporador e 4 efeitos, com sangria total para aquecimentos,

vácuos, destilaria e diversos do pré-evaporador, atingimos

523 kgv/TC, incluindo 20 kgv de perdas na tubulação de baixa

pressão [2]. Notar que a destilaria anexa tem a oportunidade

de fazer uso total das sangrias ; o evaporador deverá gerar

no total cerca de 770 kgv/TC, dos quais a usina de açúcar só

usaria cerca de 300 kgv sendo o restante "disponível" para a

destilaria anexa. 0 ganho pode ser maior com sangrias em cor

pos mais avançados, quando as temperaturas e pressões dos pro

cessos permitirem, no caso da usina de açúcar comum; se há

destilaria anexa, todo o vapor vegetal poderá ser utilizado,

e a economia global independerá do número de estágios ou po-

sição das sangrias. Por exemnlo, no caso acima podemos bai -
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xar o consumo total para 464 kgv/TC.

Embora seja muito difícil avaliar a situação real nas

anexas hoje, por falta de instrumentação, é claro que se de-

ve dar muito maior atenção ao projeto do sistema de evapora-

ção; sob o ponto de vista de consumo energético, ele é o elo

entre a usina de açúcar e a destilaria e as proporções rela-

tivas do açúcar e álcool não são variáveis livres , se se quer

minimizar o consumo de energia. Economias menores podem ser

realizadas com recirculação dos condensados (4%) e isolamen-

to dos tubos, além dos corpos (de 3-10% da transferência de

calor no corpo para 2%).

Energia mecânica: as componentes são o preparo (5hph/TC)

e moagem (15hph/TC). Valores de projeto de usinas havaianas

[3] levam e 16 hph/TC (1 jogo de facas, 6 ternos). Difusores

Silver [2] e DdS ficam era torno de 14 hph/TC (calculados a

partir do número de facas e moendas); a tecnologia não é na-

cional, nem difundida emtre nos. Por outro lado, a tecnolo -

gia das moendas tem sido razoavelmente desenvolvida ultima -

mente; como limite usaremos 17 hph/TC. 0 consumo de energia

elétrica seria IS kWh/TC.

No caso da destilaria autônoma, há um potencial maior

para a redução dos consumos, pelo uso de novos processos (a

maioria, em fermentação e destilação, ainda na fase experi -

mental). Somente processo de destilação, onde temos no Bra -

sil R = energia primária consumida/energia no álcool = 0,06,

alguns dos processos propostos teriam: [4]:

Separação da água por absorção com celulose,

a partir do vinho: R = 0,10

Extração com solventes (CO.) R = 0,4-»O,6

Uso de membranas R = 0,006

Na fermentação os processos contínuos (ou pseudo-contínuos)

são largamente pesquisados, inclusive entre nós. Dentro da

tecnologia convencional, há alguns pontos a ressaltar: o me-

lhor projeto das colunas pode levar a ganhos de até 2 5% [5] ;

mas sera necessário uniformizar o teor alcóolico do vinho pa

ra permitir estes projetos (hoje, o teor varia de 6 a 9%).

Também o isolamento térmico das colunas pode levar a reduções



581

de 10% no consume Pode-se ainda melhorar os esquemas de re-

cuperação de calor na destilação. Mesmo com a tecnologia con

vencional, estas melhorias poderiam levar a 4,5 kgv/litro (to

tal: fermentação e destilação).

Na usina corn destilaria anexa, consideraremos o casoon

de se produz em média 50 kg de açúcar e 40 litros de álcool

por tonelada de cana; chegaremos a ^53 kgv/TC (consumo térr.jL

co); 15 kWh/TC (elétrico) e 17 hph/TC (mecânico) [2].

2.2. Geração e transformação termo-mecânica

Os sistemas de geração usados hoje (16 a 20 kgf/cr-/), qua

se sempre saturado, com grandes flutuações na pressão) eor.d_i

cionam o tipo de máquina usado na conversão terme-mecân"' za :

geração em uma só etapa, com o turbo-alternador e as firri -

nas de moenda em paralelo, e o escape a 2,5 kgf /cr.'. .\:ãc ha

medidas do consumo de vapor nas turbinas, o maior fabricante

nacional admite, com expansão de 21 kgf/cm e 2?b C até
2

2,5 kgf /cm , SR = 13,5 na rotação nominal (variando de 12 a 14).
2 ~

A mesma turbina, com vapor de 15 kgf/cm (condição facilr.en-

te encontrada nas usinas) e escape a 2,5 kgf/cm" terã

SR = 17,5 'kgv/hp.h, podendo subir a 22 fora do ponto de ope-

ração ideal. Notemos que o uso de multivalvulas pode trazer

o SR a 13,5, e que a 31 kgf/cm2, 400C teríamos SR = 9,1 (r,es

mo com um só estágio). Nos níveis atuais de pressão (até
2 • ~

21 kgf/cm ) recomenda-se: o melhor estudo das condições de

uso de multivalvulas; o controle das caldeiras, impedindo

grandes flutuações na pressão; e o uso de superaquecedor (com

maior controle de qualidade da água). Muitas possibilidades

podem ser vistas, se admitirmos modificações mais profundas;

por exemplo, um estudo das condições de uso de um secador de

bagaço (usando a exaustão da chaminé), do economizador e do

pré-aquecedor de ar [2] conclui que, não sendo possível usar

ao mesmo tempo os três equipamentos para obter a máxima eco-

nomia possível com cada um (qualquer um pode facilmente usar

mais de 100C de queda do calor sensível os gases de saída),

parece ser mais interessante o uso do pré-aquecedor de ar

até o seu limite (180 - 200C) e usar o restante da disponibi.

lidade energética dos gases de saída no secador de bagaço. Em

uma planta havaiana [6] umidades de saída do secador eram da
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ordem de 35% com a temperatura dos,gases a 60C. Condições

análogas são reportadas no Brasil, para um secador experi -

mental [7] . 0 economizador implica em melhor qualidade da

água. Em princípio, com gases da fornalha a 33ÛC um pré-aqu£

cedor para 180C levar! os gases a 230C, ficando o restante

disponível para o secador; indo até 60C, poderiam secar to-

do o ba-gaço ate 30%. Admitindo vazamentos, com os gases vin

do de 200C a 100C no secador, secaríamos até 35% (levando a
2 „

2,5 •+ 2,7 kgv/kg bagaço a 20 kgf/cm , saturado). Outra idéia

seria a secagem em circuito paralelo com o pré-aquecedor, ou

a secagem de apenas parte do bagaço até 12% para posterior

peletização. Por outro lado, como a secagem compete com o

uso do economizador e pré-aquecedor, deve-se investigar as

possibilidades de secagem com energia solar externa (ar na-

tural ou ligeiramente aquecido) na esteira ou em armazens-

secadores.

Outra possibilidade muito mencionada é a co-geração de

eletricidade; é claro que a potencialidade do bagaço (e por

tanto de cana de açúcar) so será totalmente explorada do pon

to de vista de energia, fazendo co-geração. 0 esquema da

Fig. 4 é tecnicamente viável no Brasil (é o usado geralmen-

te no Havai); a parte de alta pressão fica fora da fábrica

propriamente dita.

• I ATA

ENCRWA ELÉTRICA

2> ATA MOENDAS

2 ATA E3CAK M*A
PROCESSOS

F I G . ( 4 >

Cálculos feitos [2] para uma usina moendo 100 TCH, usando

490 kgv/TC para processos e 181 kgv/TC para as turbinas in-

dica que, se a pressão de geração é 18,6 ata, poderemos ge-

rar 48 kWh/TC subindo para 63 kWh/TC a 29,3 ata e 82 kWh/TC

a 61 ata. Como o consumo próprio será de ordem de 18 kWh/TC,
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haveria um excedente de até 6,4 MW contínuos. No Brasil não

haveria problemas maiores para se trabalhar neste esquema, a

40 ata. No Havai, em 1978 toda a geração foi feita neste es

quema; para uma produção de cana de 10,1 x 10 TC preparada,

foram gerados 473 x 10 kWh (46,8 kWh/TC preparada), com SR

médio de 11,3 ->• 12,9 kgv/kWh. [2] . Estima-se [3] que com o

uso (já iniciado) da queima de pontos e folhas o valor atual

seria 58,6 kWh/TC. Estes valores são médios; usinas com cal

deiras de 40 •+ 60 ata poderiam gerar ate 50% a mais de ener

gia elétrica. Um aumento substancial poderia ser obtido com

a utilização de secadores de bagaço; no Brasil, até

51,2 kWh/TC [8]. 0 uso de bagaço para geração de energia ele

trica ou outros fins dependera do estímulo adequado ao in -

dustrial; nas condições brasileiras, é de se esperar que a

modernização do equipamento seja feita para que o excesso de

bagaço seja usado na produção de combustíveis ou energia ele

trica para uso próprio (por exemplo, na produção de arr.Ônia

em pequenas plantas). 0 caso da produção associada às compa

nhias de eletricidade (que não nos parece simples, por ra-

zões administrativas) foi analisado pela CESP [3] nas suas

diversas versões, com sistemas centralizados ou não, de com

plementação, base anual ou fixa. Dentre as ccr.clusões cesta

camos: o custo de investimento de uma central descentraliza

da e integrada é inferior, no país, ao de terrr.o-elétricas ;

com o bagaço a 8 US$ milis/kWh, o custo de geração é igual

ao das hidrelétricas. Uma centralizada de base ar.ua! teria

custo de energia igual ao da hidrelétrica somente se o baga_

ço custasse zero (inadmissível hoje).

Concluindo, podemos ver que geração a 30 ata^ -??C en

caldeiras com superaquecimento e tiragem forçada, ser?, seca-

gem do bagaço, levaria a 2,3 kgv/kg bagaço a 50%; urr. turbo-

gerador a condensação levaria nestas condições a

SR = 5.1 kgv/kWh. Poderiamos atingir 609 kgv/TC; não fci in

cluido o uso de resíduos.

2.3. Sistemas de baixo consumo

Excluindo a secagem do bagaço e o uso de resíduos (pon_

tas e folhas),e com o sistema de geração descrito no para -

grafo anterior, podemos resumir os balanços como segue:
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a. Usina de açúcar (73 kg/TC, 22 £ ãlcool/TC) e dois níveis

de pressão (turbo-alternador e turbinas em paralelo).

Energia/TC

Térmica,kgv

Mecânica,hp.h

Elétr ica, kWh

464

17

16

(SP.)

9,lkgv/hp.h

llkgv/kWh

Consumo

}331kgv

Geração

6C9kgv

Sobras

1) 12.1kWh(ee)+ ?u t a -
gaço ou :

2) 12.1kWh(19 turbo) +
28.4kWh(turbo a con

densaçãc)

b. Destilaria autônoma, 70 Z/TC

Energia/TC

Térmica, kgv

Mecânica,hph

Elétrica,kWh

315

17

b,9

(SR)

9,lkgv/hp.h

llkgv/kWh

Consumo

\286kgv

Geraçãc

EC9kpv

Seiras

1) 2,:kv.r.(ee)+ -?* : a -
gaçc ou:

2) ;,r^.-.r.(:? ~ur:c) +
E^kWhCturbc a ce.-.-

¿er.saçac )

c. Usina com destilaria anexa (u?í. álccol/TC,

açúcar/TC).

Energia/TC

Térmica,kgv
Mecânica,hph
Elétrica,kWh

453

15

15

(SR)

9,lkgv/hp.h

llkgv/kWh

Consumo

}3C2kgv

Geraçãc

6C9kgv

Sobras

1) 15,6kWh(ee) + 26%
bagaço ou:

2) í e ^ W ^ d ? turbo) +
3í,5kVZh(turbo a con

densação) ~

2.4. Alguns usos da energia excedente

Os resultados acima indicam" entre 2 5 a 4 8% de sobra de

bagaço (usina de açúcar e destilaria autônoma) abrindo várias

possibilidades. Algumas têm sido objeto de avaliações recen-

tes; de um lado, a geração máxima de energia elétrica e de

outro a utilização de todo o bagaço excedente na produção de

combustível (peletização apôs a secagem, produção de mais ã^

cool por hidrolise e destilação posterior, desenvolvimentos

de pirôlise para óleos combustíveis) ou para ração animal).

Particularmente atraente [2] é o uso da eletricidade para a

instalação de pequenas plantas de amônia (até 20 ton/dia) a

partir de hidrogênio eletrolítico. Alguns destes processos

• ' • ; '
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são analisados em [2] . Outra possibilidade ser>ia a amplia-

ção da agro-indústria açucareira para incluir outros seto-

res industriais que tenham necessidades energéticas "com -*

plementares" quanto ao balanço térmico-mecânico (por exem-

plo, a anexação das refinarias de açúcar que apresentam al_

to consumo térmico, utilizando o escape excedente da gera-

ção de energia elétrica em excesso se o setor incorporasse

prensas de peletização ou uma planta de amônia).[2]. Enfim,

há certamente um grande trabalho a ser feito neste setor.

3. Conclusões

Ha uma grande margem para o aumento da produção do ba-

gaço excedente em usinas de açúcar e álcool, mesmo sem util_i

zação de tecnologia sofisticada ou importada; o impacto se-

ria muito grande na oferta de energia a outros setores , por

causa da magnitude da produção atual de cana. Pontas de int£

resse especial são: o desempenho das máquinas (SR) que pode

ser muito melhorado com a modernização das caldeiras ; o uso

adequado do sistema aquecedor-secador de bagaço e o uso de

resíduos (pontas de cana); o estudo da secagem externa (so-

lar) ; os estudos dos níveis ideais da produção açúcar-ãlcool

por usina e os seus esquemas de evaporação e cozimento; as

melhorias em processo térmicos na destilação e fermentação;

os usos potenciais da energia elétrica excedente (no período

de secas). Cumpre lembrar que o desenvolvimento de tecnolo-

gias neste setor será muito rápido tanto aqui quanto no ex-

terior, sendo essencial investir nesta área um esforço cieri

tífico e tecnológico considerável.
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1. Introdução

Este trabalho é um sumário dos principais trabalhos

apresentados no Manual de Conservação de Energia na

Indústria Cerâmica, publicado pelo IPT e fruto de projeto

financiado pela FINEP. Nesse Manual procarou-se:

a) definir características, objetives e dificuldades de u~

programa interno de racionalização do uso de energia;

b) mostrar as potencialidades a explorar no setor e dar

ordem de grandeza aproximadas;

c) apresentar ferramentas que permitam avaliar de forr.a

sistemática cada caso particular, chamando atenção para

dificuldades e fontes de erro;

d) dar um resumo de conhecimentos conceituais básicos

essenciais para a realização dos cálculos.

Assim a seguir serão destacados alguns desses

aspectos através dos seguintes tópicos :

a) processo e diagnostico (capítulo 2 do Manual);

b) como realizar um programa de conservação de energia

(capítulo 3 do Manual);

c) aspectos de um levantamento energético (capítulo 4 áo

Manual);

d) dificuldades de redução de consumo de energia (capítulo

5 do Manual);

2. Processo e Diagnostico

A idéia de conservação ou racionalização do uso da

energia está diretamente ligada a de otimização. Assim,

objetiva-se produzir a maior quantidade de produtos com

determinadas características com a menor quantidade de

insumos: matérias-primas, trabalho e energia; ou seja,

objetiva-se reduzir ao mínimo as perdas relativas a todos

os insumos do processo produtivo.

A atenção, portanto, deve estar voltada para os

diferentes fatores que determinem o nível de consumo

específico da instalação; ou seja:

. modo pelo qual as matérias-primas são elaboradas e seu

grau de elaboração;
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. idade, estado e manutenção dos equipamentos;

. padrões de operação e controle dos equipamentos e

das diversas fases do processo;

. níveis de rejeitos de matérias-primas e produtos;

. reaproveitamento de perdas energéticas, etc.

A título de ilustração pode-se assir .̂ , por

exemplo, com a combinação de certas matéri -..i.nas,

pode-se alterar os coeficientes de dilatação, diminuir a

sensibilidade a choques térmicos, aumentar a resistência a

gretagem, a resistência a cru, etc; assim, dependendo da

;ji tuação é possível reduzir as perdas de produtos finais ou

intermediarios e consequentemente o consumo específico. De

nodo análogo uma conformação plástica ou extrusao mal

realizadas provocam concentrações de tensão que, na secagerr.

ou queima, podem originar trincas, inutilizando peças que

passaram praticamente por todo o processo produtivo,

incorporando energia em cada etapa.

A tabela 1 mostra claramente o efeito da redução dos

rejeitos para as diversas fases -io processo produtivo da

fabricação de azulejos indicada na figura 1.

TABELA 1 - Redução do consumo com a redução dos rejeitos

W. E- ^
p H ,

Q o

05

vidrado

esmaltação

biscoito

prensa

forno de
vidrado

forno de
biscoito

spray-drier

global

SITUAÇÃO
INICIAL

3

3

12

5

_

-

-

-Os valores encontrados entre
economías no consumo global

Ia.
REDUÇÃO

3

3

3

5

9,3(3,7)

3,3(2,0)

(5,7)

2a.
REDUÇÃO

-

j

3

2

.

9,3(3,7)

12,0(2,5)

(6,2)

3a.
REDUÇÃO

1

1
3

2

2,0(0,7)

13,0(5,1)

18,4(3,8)

(9,6)

parênteses referem-se a
da instalação
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Fig. 1: Fluxograma simplificado de fabricação de azulejo
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No sentido de fornecer elementos de diagnostico e de

comparação foram efetuados levantamentos para cada um dos

principais ramos de produção cerâmica (azulejos, louça

sanitária, louça de mesa, piso, estrutural, refratãrios e

isoladores) onde se procurou caracterizar consumos

específicos, temperaturas de queima, rejeitos, condições

de operação, etc ; algumas delas apresentadas nas figuras 2

e 3.
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Casos Típicos

3. Como realizar um programa de conservação de e:.ergia

Neste capítulo do Manual alem de ressaltai1 a

importancia e alguns dos aspectos principais de cada una

das fases de implantação de um programa de conservação, ou

seja:

. constituição do grupo interno;

. levantamento energético da instalação;

. estabelecimento de prioridades preliminares;

. analise técnica e econômica;

. implantação e avaliação das modificações ;

. continuidade do programa.

são também assinalados os principais pontos que devem ser

abordados nesse programa, e aqui são destacados alguns dele?:

. Reduzir e controlar as infiltrações dear frio na fornalha.

. Regulagem do ar primario e secundário e instalações de
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castelo para controle de ar induzido.

. Pré-aqueci nento de ar de combustão.

. Controle constante, em valores convenientes, da pressão

do ar de combustão a fim de garantir, quando for o caso,

a pulverização correta do óleo.

Melhoria ou colocação do isolamento térmico em linhas de

ar aquecido.

Redução e controle do excesso de ar, incluindo a

instalação de analisador de gases.

Eliminar as linhas de oleo enterradas e percorrendo

todos os fornos descontínuos, inclusive os que não operam.

Controle da viscosidade do óleo na entrada do queimador

através do controle de temperatura do óleo.

Melhoria ou colocação do isolamento térmico em linhas de

óleo aquecido.

Controle da pulverização do óleo para pressão e

temperatura adequadas do óleo.

Instalação ou melhoria do sisten.a de filtragem do óleo.

Controle da vazão no circuito de óleo, a fim de garantir

temperatura aproximadamente uniforme e alta do óleo na

entrada de todos os queimadores.

Completar ou realizar o aquecimento do óleo utilizando

fontes secundárias (gase- quentes, paredes aquecidas, etc).

Verificar a possibilidade de eliminação de vapor ou

eletricidade para o aquecimento de óleo em tanques.

Montar sistemas de fixação de queimadores.

Instalação ou substituição das pedras de queimadores que

se apresentarem em mau estado de conservação.

Evitar a formação de depósitos de resíduos de óleo

combustível na fornalha por mal posicionamento ou

dimensões inconvenientes desta.

Substituição de queimadores que não tenham entrada para

ar primarioe secundario.

Implantar rotina de limpeza dos bicos, filtros e

substituição de queimadores avariados.

Reduzir as dimensões e tornar reguláveis as vigias e

aberturas de fornalhas.

Melhoria do isolamento e refratários das fornalhas.
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4. Aspectos de um levantamento energético

Neste capítulo do Manual foi apresentado o resultado

do levantamento energético de uma instalação de produção de

ladrilhos cerâmicos cujos dados básicos são apresentados

na tabela 2.

TABELA 2 - Consumo específico por equipamento

QUEIMA
DE

BISCOITO

QUEIMA
DE

ESMALTE

SECAGEM

GERAÇÃO
DE

VAPOR

EQUIPAMENTO

forno n9 1

forno n9 2

forno n? 3

forno n9 4

fornos r, ?s
5 a 16

fornos n?s
17 e 18

forno n9 19

forno n9 20

forno n9 21

secador de
esteira

secador
rotativo

caldeira da
unidade I

caldeira da
unidade II

PRODUÇÃO
(t/mês)

1.462

1.462(2)

1.390

2.027

1.726

528

336

336

504

930 (3

2.400 (3

7

7

REJEITO
(%>

15

15

15

10

10

20

10

10

10

-

-

CONSUMO
(t/mês)

204

204

204

130

153

89

27

27

40

13

46

20

15

CONSUMO . .
ESPECÍFICO
(kcal/kg)

1.616

1.666

1.700

708

978

2.093

887

887

876

136

190

7

7

(1) consumo específico por quilograma de produto útil
(produção-rejeito)

(2) metade da produção vai para a esmaltação

(3) material com teor médio de umidade de 14% e perda ao
fogo de 8%

A figura 4 mostra claramente a origem das diferenças

de consumo específico.
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Ressalte-se que nesta instalação apenas com a redução

da diluição dos gases de combustão é possível economizar

2,8 5% do consumo global da instalação e com o

pré-aquecimento do ar de combustão é possível reduzir em

6% o consumo global.

5• Possibilidades de redução do consumo de energia

Neste capítulo foram abordadas as possibilidades de

economia pela melhoria de queimadores, circuitos de oleo e

ar, ou através das reduções de excesso de ar, redução das

infiltrações, redução de massas inertes, ou então através

de pré-aquecimento do ar de combustão, etc.

Exemplificando, para um particular forno túnel é a

seguinte a relação entre a nova temperatura do ar de

combustão e a redução do consumo.

TABELA 3 - Pré-aquecimento do ar de combustão

NOVA TEMPERATURA REDUÇÃO NO CONSUMO

0,7
2,5
4,2
5,8

100
150
200
250
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ESPESOR DE AISLACIÔN ÓPTIMO DE TUBERÍAS

Florencia C. Menegalli
Engenharia de Alimentos e Agrícola
UMICAMP, Campinas

Resumem
Se presentan datos de costos de Aislación, para lana de
vidrio, en las condiciones brasileras. Se verifica que
se puede correlacionar los costos en función del espesor
c o m o : A(E - Q.0?5)

Ci = Cío 10^ . A partir^de estos datos se
desarrolla un njétodo para la estimación del e§pesor op£i^
mo de Aislación de tuberias, calculado a traves del mé-
todo del costo total mínimo y del valor presente máximo.
Se discute la validez de estos criterios económicos.

Resumo
Apresentam-se dados de custos de isolamento para lã de
vidro, nas condições brasileiras: Verifica-se que se po
de correlacionar os custos em função da espessura comoT

A(E - 0,025)
CI = cI0 10 ' A partir destes dados desenvol-
ve-se um método para a estimativa da espessura ótima de
isolamento em tubulações, utilizando o método de custo
total mínimo e o valor presente máximo. Discute-se a ut¿
1idade destes critérios econômicos.

- I I Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introducción >

El continuo aumento del costo de los combustibles ha

dado como resultado la necesidad de reevaluar las técnicas

de conservación de energía. Las mismas se traducen en inver

siones que deben ser evaluadas económicamente.

En la aislación de tuberias se ha trabajado con el con

cepto de espesor económico óptimo, definido como aquel es-

pesor de aislación que produce el menor costo anual de ener

gía perdida y aislación instalada durante la vida útil de

la aislación [lj. Este concepto no considera el valor del

dinero, ni el aumento del precio de los combustibles duran-

te el período considerado, estos conceptos pueden ser in-

cluidos en un análisis de valor presente, que otorga un

óptimo económico más representativo [2J. Este método ha sî

do incluido en trabajos y nomogramas presentados en la lit£

ratura reciente ^3,4,5^ .

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un mé

todo simplificado para calcular espesor óptimo de aislación

a partir de los costos de instalación en función de diáme-

tro de duetos y espesor de la misma, costos de energía, etc.,

incorporando los criterios económicos anteriormente mencio-

nados. Este estudio se desarrolla específicamente para lana

de vidrio.

2. Desarrollo

2.1 Costo de la energía

El calor perdido por un tubo aislado que conduce vapor

puede ser calculado como :

Q = 2 *(T - Ta)

ln ( D • 2E ) / k + 2/(D + ?E) . h (1)

Q = calor perdido por unidad de longitud de tubería y tiem-

T-ii-i ( \C p a l /Virtiópo (K cal/hm)

T = temperatura del vapor (9C)
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Ta = temperatura ambiente (9C)

D = diâmetro externo del tubo (m)
E = espesor de aislación (m)
k = conductividad térmica de la aislación (K cal/m h 9C)
h = coeficiente de transferencia de calor combinado, radia

ción y convección, externo al tubo (K cal/h m 9C)

£1 costo anual de la energía resulta igual :

c _ Q . Pc . H (2)

donde

CQ = costo de energía (Cr/m . año)

Pc = precio de combustible (Cr/K cal)

H = número de horas trabajada anuales

N = eficiencia global de la transformación del combusti-

ble en calor útil.

Sustituyendo la ecuación (2) en la (1), despreciando

la resistencia externa en la película de aire:

. 2«k (T - Ta) Pg_J_H

IB (D * 2 E) N

Q = i (i»)
In (D * 2 E)

donde:

I, = 2wk (T - T ) . P^ H/N (5)
1 a c
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2.2 Costo de la aislaciõn

El costo de la aislaciõn es en general una función del

espesor de la misma y del diámetro de la tubulacion. Con-

siderando cono material lana de vidrio, presentada como se_

micilindros, de intervalo de trabajo -200 a 450?, se cal-

cularon los costos instalados, con cobertura de aluminio

(con fecha septiembre de 1980). Los mismos son graficados

en la Fig. 1, en función del espesor de la aislaciõn y

del diámetro nominal de los tubos. Presentan un compor-

tamiento exponencial.con el espesor, observándose desvíos

mayores para diámetros nominales menores.

Ci (Cr/m)

E(cm)
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Podemos correlacionar con un error máximo de 20%,

como:

. (E - 0,025)

Cío
(6)

para D N ^ 3 pulgadas, donde,

A = 5,64 (m"1)

Ci = costo de la aislacion instalada para el espesor

E(Cr/m)

Cío = costo de la aislación instalada para el espesor

0,0 25 (Cr/m)

DN = diámetro nominal del tubo (In)

Cio x 102(Cr/m)

Fig. 2
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Graficando el costo CyQ en función del diámetro nomi

nal CFig. 2), los costos son una función lineal del diáme

tro :

CI0 = CI0(DN = F (DN -

donde

CI0 (DN = 1) = 164,5 Cr/m

CrF = 72,7
m . in

2.3 Espesor óptimo de la aislación

2.3.1 Costo total mínimo

El •Tsto total anual puede ser calculado por la suma

del costo anual de energía y costos fijos, o sea la frac-

ción amortizada anualmente, donde puede incluirse un por-

centaje dado de manutención.

= C (8)

donde

CT = costo total (Cr/m)

d = l/n9 años vida útil (amortización lineal)

El costo total mínimo en función del espesor de ais-

lación dará el punto óptimo. Derivando la ecuación (8),

en la cual se han substituido las ecuaciones (4) y (6), e

igualando a cero, se llega a la siguinte relación:

0,183 d . CI0 . A . N

k (T-Ta) Pc . H
(9)

donde

* =
10

(E - 0,025)

ln2 (1 + - E,) (1 + - Ex) D (10)



603

donde E^ = espesor óptimo, según este criterio.

Según la ecuación (10) tes función del diámetro exter

no del tubo y de la constante A, que puede mantenerse apro_

ximadamente constante en el tiempo si los distintos espeso

res de aislantes reciben el mismo aumento porcentual. Gra-

ficando • en función de Ei, se obtendrá la Fig. 3.

(m*1)

10

Fig. 3

El espesor óptimo (E^) podra obtenerse en cada caso

calculando • a través de la ecuación (9) y la Fig. 3.

2.3.2 Valor presente máximo

El valor presente de ahorro de combustible es calcula

do a través del ahorro anual de energía multiplicada por
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el apropiado factor de valor presente f considerando el

costo del dinero y la vida útil de la instalación. Si defl

nimos

G = (Q (E = 0) - Q (E)) f . pó . H - CT.

N

(11)

Considerando la variación del precio del combustible

en el tiempo

(12)

P¿ = precio del combustible promedio vida útil (Cr/K cal)

Pc = precio combustible inicial (Cr/K cal)

i = índice aumento anual del combustible

n = número de años de vida vtil

La función G tendrá un valor máximo para el espesor

óptimo de aislación. Derivando la ecuación (11) e igualan

do a cero, substituyendo las ecuaciones (4) y (6) tenemos

en este caso que :

* =
0,18 3 CIQA . N

k(T - Ta) P¿ H f
(13)

Luego puede calcularse • a través de la ecuación (13)

y con dicho valor y la Fig. 3 determinar el espesor óptimo

de aislación (E2) según este criterio.

3. Conclusiones

Podemos verificar la validez del método propuesto com

parando los datos obtenidos a través del cálculo del costo

total por medio de la ecuación (3), y la función G por me-

dio de la ecuación (11), para diversos espesores, y deter-

minar gráficamente el mínimo y máximo respectivo de ambas

funciones. Se realizó este cálculo para diversos valores

de temperatura y diámetro, y en todos los casos se encon-

tró coincidencia con los valores de espesor económico ob-
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tenidos a través del gráfico • vs. E. Los valores de mer

cado de los costos de aislación pueden variar con respec-

to a los graficados en la Fig. 1, pero la variación en

los casos constatados no afecta la constante A de la ecua

ción (10) y aporta, por lo tanto, una relativa amplitud

al método.

Si comparamos los espesores económicos aconsejados

por el método del costo total mínimo (2.3.1) y del valor

presente máximo (2.3.2), los estimados por el segundo mé-

todo, que incluye el precie del dinero, serán menores,

siempre que no consideremos la variación del precio del

combustible. La mejor estimación del espesor económico se

rá a través del método de valor presente considerando tari

to el aumento de precio de la energía como el costo del

dinero. En las condiciones brasileñas, estos costos se mo

difican rápidamente en el tiempo, lo que implica una va-

riación simultánea de los espesores de aislación aconseja

dos.

Puede compararse el valor estimado de espesor óptimo

para DN = 8 in, T = 200?C, con fecha 2/78, que era de ̂ 6

E = 5 cm, con el valor estimado a través de ecuación (9),

con un precio de combustible de Pc = lxlO"
3 Cr/Kcal(3/10/80)

N = 0,80, H = 8.760, da un valor de * = 1 , por medio de

la Fig. 3 se obtiene E > 1 0 cm, para 10 años de amortiza-

ción . Los espesores económicos van en paulatino aumento.

Considerando aun un aumento del 200% sobre los precios de

la Fig. 1, la espesura decrece a 8,lt cm. Si aplicamos el

método del valor presente, considerando un costo del dine_

ro de 15%, tiempo de vida útil = 5 años, sin considerar

variación del precio del combustible, el espesor se redu

ce a 7,5 cm, y con un aumento de 200% sobre, costos de

aislante da un valor de 5,5 cm.

Vemos entonces, la importancia de incluir todos los

factores en el cálculo del espesor. Aun es aconsejable in

cluir la variación del precio del combustible, aunque es-

te último factor sea de difícil ponderación en toda la

vida útil de la aislación.
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CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y USO DE
MEZCLAS GASOLINA-METANOL EN MOTORES
SUZUKI MODELO SC-100 EN SANTIAGO DE
CHILE

N. H. Gutiérrez
B. S. Canepa

Universidade de Chile
Casilla 2777, Santiago, Chile

Sumario.
Pruebas experimentales en motor multicilíndrico ciclo Otto
muestran una economía de energía de un 8 y 11% al usar
mezclas de alcohol metílico(15 y 30% respectivamente) con
gasolina 81 RON y p-nonil-fenol como ligante orgánico,res_
pecto a usar gasolina pura.

El estudio analiza parametricamente la distribución
de estas mezclas como también condiciones básicas de ope-
ración (partida en frío, tiempo para alcanzar la temperatu
ra de funcionamiento y partida en caliente). "~

Abstract
Experimental tests in a multicylinder Otto-engine show an
energy economy of 8 and 11% using blends with methanol ,
(15 and 30% v/v respectively)gasoline 81 RON and p-nonil
fenol as union agent,with respect to pure gasoline.

The study analyse parametrically the distribution of
these blends as well as basic condition of operation(cold
start, time for to rise the temperature of operating and
warm start).

• I I Congresso Brasileiro de Energia-
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Introducción

El objetivo principal de esta trabajo consiste en cuari

tificar el ahorro energético, en un motor convencional, al

reemplazar el uso de gasolina pura por una mezcla de gasoljú

na de menor octanaje y alcohol. En este caso la de mayor

v octanaje es de 93 RON y las mezclas están formadas por:gasç_

lina de 81 RON con 15% y 30% de alcohol metílico.

Otras publicaciones recientes se han referido a este
•ir

aspecto, utilizando diferentes proporciones de mezclas y

agentes ligantes, con otros métodos experimentales y final-

mente distintas condiciones ambientales [lj, [2j, [3j.

Como segundo propósito queremos mostrar una alternati-

va posible de realizar al utilizar metanol como combustible

secundario en motores de combustión interna ciclo Otto,y ê£

te obtenido del G.N.P.

La situación de nuestro país es la siguiente:

Dispone de 2,5 trillones de pie cúbico de reservas com

probados de G.N.P. [9] sin explotar en ninguna de sus for -

mas sólo se utiliza localmente en una pequeña proporción.

En 1979 produjo el 18% del crudo que se consumió en el

país [6] y el gasto que representó el hecho de importar el

resto fue un 24% del monto total de las exportaciones del

país [7] .
Cabe hacer presente que ENAP única empresa refinadora

de petróleo en Chile esta negociando la construcción, expl£

tación y administración comercial de una planta de produc-

ción de metanol anhidro a partir de G.N.P. de una capacidad

de 1*500 toneladas métricas de producción diaria [9].

Finalmente queremos mencionar que el estudio se hace

comparando en cada caso el uso de gasolina pura contra el

uso de las mezclas propuestas.

2. Mezclas y equipos experimentales.

2.1.- Mezclas combustibles

Los componentes utilizados en la obtención de las mez-

clas ensayadas fueron gasolina d<3 81 RON, alcohol metílico

, industrial {97,5% pureza) y p-nonil-fenol (ligante- orgânico)

otras investigaciones consideran si uso de otros ligantes.
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en mezclas gasolina-metanol [3] .

La limitada solubilidad del metanol en gasolina, hizo

necesario incorporar a las mezclas un ligante en una pro -

porción determinada que asegurará su "estabilidad" frente

a la diferencia de polaridad de ambos compuestos, la pre -

sencia de agua, y la absorción de ésta en el manejo y hume_

dad relativa ambiental [5].

La composición de las mezclas usadas fue la siguiente:

Gasolina 81 RON Metanol Ligante Gasolina 93 RON

GN-15 84,4 15 0,6

GN-30 68,8 30 1,2

G -93 - 100

Tabla 1; Porcentajes en volumen combustibles seleccio

nas.

2.2.- Montaje y puesta a punto

El motor usado es marca Suzuki, modelo SC-100. Este

se acopló directamente a freno hidráulico "Froude".

Para la medición del caudal de aire se usó estanque

de tranquilización de 200 litros termo-anemómetro, termóme_

tro y manómetro de columna de agua.

Para la medición de temperaturas (agua de refrigera -

ciôn y mezclas combustibles) se usó equipo marca"Takara"mo

délo SPD-12D, rango de 50-150°C, 12 canales. En la medi -

ciôn de temperaturas para estudiar problemas de distribu -

ción se efectuó, utilizando bujía con termocupla NGK marca

"Chino Work" modelo BP5ES y equipo indicador de la misma

marca modelo M350.

Para la medición de CO, se usó equipo de dispersión

infrarroja marca "Beckman" modelo 598.

2.3.- Propiedades termo-físico-químicas do la gasoli-

na de 93 RON y las mezclas combustibles. ¡4]



Propiedades

Grav.especif.60/60

Poder calorif.inf.

Aire/comb.esteq.

Inflam.inf.

Inflam.sup.

Temp.curvas EAD 10%

Temp.curvas EAD 90%

Calor especif.

Calor latente

Presión Reid

Temp.-tapón de vapor

Tensiôn-sup.

RON
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Unidades

-

kcal/kg

kg.a./kg.c.

kg. a. /kg. c.

kg.a./kg.c.

°C

•C

kcal/kg°C

kcal/kg
2

kg/cm

°C

dinas/cm

-

GN-15

0,735

9613

13,66

19,1

4,0

-27,5

10,56

0,510

115

1,68

50,2

20,3

91,8

Tabla 2: Propiedades físico-químicas

nadas.

GN-30

0,749

8654

12,30

17,7

3,6

-24,4

10,0

0,530

145,7

1,67

50,9

21,13

>93,3

mezclas

G-93

0,737

10500

15,05

20,7

4,5

-24,2

21,1

0,494

83,3

1,50

60,6

21,11

93,3

seleccio-

La determinación âe estos valores se hizo de acuerdo a

normas ASTM o bien se ponderó de acuerdo a datos entregados

por la literatura.

3. Resultados y discusión

3.1.- Parámetros característicos de funcionamiento

Estos se obtuvieron a diferentes revoluciones del mo-

tor, resultados en las tablas 3 y 4. Las temperaturas de

ambiente fluctuaron entre 20 y 25°C, la temperatura del

agua de refrigeración se mantuvo en 90°C y los resultados

se presentan comparándolos con el uso de gasolina de 93 RON.

El significado de la simbología empleada es P: potencia en

el eje en (CV) ; Ce: consumo específico en kg/CV-h; n: rendi,

miento global en %; CO: porcentaje en volumen de CO expresa^

do en % tm: temperatura media de la mezcla inmediatamente

j después del carburador.

j Los resultados de funcionamiento del motor usando

I GN-15 se pueden resumir en lo siguiente:
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p:9S9,0 mb H.R.: 45%

t:19,5°Cavance: 10°a 800 RPM

Tabla 3; Parâmetros de funcionamientos expresados como

razón entre GN-15 y G-93

HR:42,5%gicleur : 90

avance: 10°a 800 RPM

N(RPM) fe;GN-30'

[P:G -93
1.500 0,98

2.000 0,98

3.000 1,02

4.000 0,99

5.000 0,96

5.500 0,95

Tabla 4: Parámetros de funcionamiento expresados como

razón entre GN-30 y G-93

Las potencias de salida resultan mayores,la explica -

ción de ello estS en un mayor rendimiento global y rendi -

miento volumétrico, este último se deduce de las menores

temperaturas de las mezclas, lo cual produce un retorno de

energía al ciclo a través de un preenfriamiento de éstas,

ocasionando una disminución del volumen específico, permi-

tiendo un menor trabajo de compresión, esta característica

es más notoria cuando el motor usa GN-30 (ver tabla 4).Las

potencias de salida del motor usando GN-30 resultan ser le

veniente más bajas que usando G-93, la razón está en que no
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se adecuó el motor, tanto en avance al encendido como razón

de compresión, para lograr mayores potencias, aprovechando

así sus mejores características anti-detonantes.

Los niveles de CO, al usar GN-15 y GN-30 experimentan

una disminución notoria; ya mencionada por otras publicaci£

nes [8] .

3.2,- Energía puesta a disposición del motor y consumo

de combustibles en litros.

Esta energía se ponderó considerando el poder calorífi

co inferior de los combustibles y su consumo e specif ico. De_

nominaremos a este producto E:GN-15; E:GN-30 y E:G-93.

(E= P . x Ce kcal/CV-h) respectivamente.

La razón entre la energía puesta a disposición del mo-

tor para las mezclas y la gasolina nos indica en valor pro-

medio, una economía de un 8% y 11% usando GN-15 y GN-30 res

pectivamente. En relación al consumo volumétrico de combus

tibie este resulta mayor en 1% y 6%, usando GN-15 y GÑ-30

respectivamente comparativamente a usar G-93. Resultados

similares lo registran otros investigadores trabajando con

mezclas con alcohol [lj, [2], [3]. El valor de "C" se obtu

vo multiplicando por la densidad y dividiendo por su poder

calorífico, por lo tanto el aumento de consumo se explica

dada la diferencia de poder calorífico de las mezclas y la

gasolina pura, la influencia de la razón de densidades es

menor.

N(RPM)

1.500

2.000

3.000

4.000

5.000

5.500

Promedio 0,92

Título de esta tabla en hoja siguiente.
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Tabla 5: Energía puesta a disposición d-1 motor y con-

sumo en litros de combustibles expresadas como una ra-

zón entre las mezclas y la gasolina pura.

3.3.- Distribución de las mezclas combustibles

Debido a que se trata de un motor policilîndrico, fue

necesario estudiar la distribución de la mezcla combustible

y conocer su mal o buena distribución de tal forma de asegu

rar un funcionamiento parejo. La mal distribución la ente£

demos como una diferencia en la razón A/C que existe entre

un cilindro y otro lo cual trae como consecuencia un exceso

de temperatura en aquellos en que resulten mezclas más po -

bres y a la inversa menores en aquellos que se enriquezcan,

lo anterior se fundamenta en el hecho que el combustible se

vaporiza por acción de la entalpia contenida por el aire y

la acción calefactora del multiple de admisión. Las expe -

riencias se efectuaron a una temperatura promedio de ambien

te entre 8-10°C ya que de existir los problemas mencionados

estos se acentuarían con temperaturas de ambiente más bajas

que las elejidas.

De acuerdo a este criterio analizaremos la distribu

ción de las mezclas y a su vez aceptaremos la hipótesis que

es en los cilindros #2 y #3 (centrales) la distribución es

mejor que en la mas alejados del carburador, los números #1

y #4.

4.500 RPM

c4 el c2 c3 c4

730 750 760 760 850

680 710 710 715 720

750 795 805 800 810

Tabla 6; Temperaturas tomadas en la superficies de las

bujías para los cuatro cilindros.

G-93

GN-15

GN-30

2

el

64 5

670

720

.500

c2

650

660

710

RPM

c3

675

650

730

c4

710

700

785

3

el

675

64 0

735

.500

c2

680

650

74 5

RPM

c3

690

650

740
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N(RPM)

2.500

3.500

4.500

(tc2
fcc

G-93

-1

-1
-1

- w
2

GN-15

+2

-2

0

x 102

GN-30

+1

-1

-1

(tc3
tc

G-93

+5

+6

+6

- w
3

GN-15

+8

+5

+1

x 102

GN-30

+8

+1

+1

Tabla 7: Variación porcentual de temperaturas del cilin

dro #1 respecto al #2 y del #3 respecto ^1 #4.

Así entonces la tabla #7 se confeccionó tomando como

base cien/ la de los cilindros centrales del motor, vale de-

cir del #2 y #3f determinando la variación respecto al #1 y

#4 respectivamente.

Los valores positivos nos indican que en el cilindro

mas alejado que se esta considerando, su mezcla se ha empo -

brecido. Así entonces los valores positivos y superiores a

los de la gasolina nos estarán indicando un mal distribución»

De acuerdo a la tabla #7 estas variaciones no logran superar

valores superiores a un 3%.

3.4»- Características de funcionamiento del motor

3.4.1.- Partida en frío

No se detectaron difencias en la partida en frío para

GN-15 y GN-30. Los ensayos se efectuaron a temperaturas am-

bientales entre 6-8°Cr con el ahogador ubicado en su posi

ción máxima, lo anterior era de esperarse ya que las tempera^

turas para vaporizar un 10%, sacadas de las curvas EAD, re -

sultan más bajas que las que resultan para el mismo porcenta_

je de la gasolina.

3.4.2.- Regimen de calentamiento

Una vez obtenida la temperatura del agua de refrigera -

ción, con que se iniciarían las pruebas, se procedió a medir

el tiempo hasta alcanzar la temperatura de régimen de funcio

namiento normal del agua de refrigeración, los resultados se

presentan en tabla 8.
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G -93

GN-15

GN-30

temp.agua de refrigeración

55

55

55

tpo.de calentamiento

24

27

29

,7
,5

,0

(mil)

Tabla 8; Tiempo para alcanzar igual temperatura del

agua de refrigeración.-

3.4.3.- Partida en caliente

Después de alcanzar la temperatura del motor en funció

namiento normal, se calefaccionó el ambiente hasta alcanzar

40°C, se procedió enseguida a detener el motor, esperar 3

minutos y hacerlo arrancar,el resultado final es que no se

detectaron problemas de obstrucción de tapón de vapor, re -

sultados similares lo registran también otros investigado -

res [8] .

4. Conclusiones

4.1.- Las mezclas combustibles ensayadas utilizando no

nil-fenol como ligante, gasolina de 81 RON y 15% de metanol

tienen un comportamiento de tendencias similares a las ensa_

yadas por otros investigadores para proporciones de alcohol

cercanas a las usadas en este trabajo.

4.2.- El uso de mezclas con 15 y 30% do metanol trae

consigo una economía de an 8 y 11% respectivamente, referi-

da a la energía puesta a disposición del motor comparada

con el uso de gasolina de 93 RON. Este resultados esta re-

ferido a iguales potencias de salida del motor.

4.3.- La distribución de las mezclas con alcohol no

presentan diferencias que indiquen un posible rediseño en

el múltiple de admisión, igual situación se presentan para

sus condiciones de funcionamiento como partida en frío,tiem

po de calentamiento y partida en caliente.
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Sumario

rocurou-se comparar os cus-
tos de produção de eletricidade de diversas origens, ado
tando-se critérios de análise, uniformes. 0 resultado in
dicou custo mais elevado da eletricidade com geração a
carvão,seguida pela nuclear e hidro. Constata-se que,pre_
sentemente,as usinas hidroelétricas de grande porte no
Brasil so podem localizar-se a grandes distâncias dos cen-
tros de carga, aumentando os custos da eletricidade.Estes
custos passam a ser maiores que o das usinas nucleares,
quando as hidro distam mais de 1000 km do centro de carga.

Abstract

A cost comparison study of various sources of elec-
tric energy generation was performed using uniform ana-
lysis criteria. The results indicate higher costs for
coal, followed by nuclear and hidro. It was verified /
that presently, large hidro-power plants can only be
located far from the load centers-, with increasing costs
of hidro-power energy in Brazil. These costs become hig_
her than the nuclear plant if the hidro plant is loca -
ted at distances exceeding 1000 km.
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1. Introdução

A energia elétrica constitui-se num insumo básico ao

desenvolvimento econômico e ao bem estar da sociedade, tor-

nando importantes os estudos que envolvem as previsões e as

estratégias a serem seguidas para que a eletricidade seja

posta â disposição da coletividade, no tempo e lugar deseja

dos, e ao menor custo possível.

No Brasil, a responsabilidade social dos técnicos de

planejamento do setor elétrico torna-se ainda maior, visto

que aproximadamente 40% dos brasileiros ainda não dispõem

de energia elétrica e o acesso gradativo desse contingente

aos bens de consumo torna-se imperativo.

A existência de um grande potencial hidroelétrico dis-

tribuido por todo o país - claramente a alternativa mais e-

conômica de geração de energia elétrica e com tecnologia

mais conhecida - não exigia, até há bem pouco tempo, uma a

nãlise mais acurada das alternativas de geração, para o a-

tendimento da demanda. Nas regiões mais desenvolvidas do

país esses potenciais já foram ou estão sendo explorados na

sua totalidade, exigindo a realização de análise de viabil_i

dade econômica considerando também outras formas de produ-1

ção de energia elétrica.

0 Brasil necessitará, no ano 2005 de, no mínimo.

210.000 MW elétricos instalados [l3]. Esse valor correspon-

de ao potencial hidroelétrico total disponível no Brasil.

A Região Sudeste apresenta-se como a maior consumido-

ra de eletricidade com um consumo de 72% do total da ener-

gia elétrica gerada no país, e dentro dela o Estado de São

Paulo, com um consumo de 32% daquele total. Ainda de acordo

com estudos do Ministério das Minas e Energia (Modelo Ener-

gético Brasileiro - 1979) o potencial hidroelétrico da Re-

gião Sudeste estará totalmente explorado até 1992.

Estudos realizados por órgãos do Governo do Estado de

São Paulo mostram que apôs a instalação das usinas hidroelé

tricas previstas no Plano 95 da Eletrobrãs, restará no Esta

do apenas um potencial hidroelétrico de 3.296 MW, correspon

dentes as usinas de pequeno porte, e 442 MW de mini-usinas

( até 20 MW ), além da possibilidade de instalação de usi-
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nas reversíveis,. As conclusões desses estudos indicam que

por volta de 1989 a demanda ultrapassara a disponibilidade

energética e que deverá ocorrer, no ano de 1995, um défi-

cit energético de 10.365 MW, mesmo com a conclusão das us_i

nas previstas no Plano 95, a utilização do potencial rema-

nescente e a construção das mini-usinas.

No presente trabalho procura-se comparar os custos de

geração e transmissão de eletricidade de usinas hidro-

elétricas e térmicas à carvão e nuclear, adotando-se parâ-

metros e critérios de análise uniformes, considerando-se a

Grande São Paulo como centro consumidor.

2. Metodologia

2.1. Generalidades

Os estudos de viabilidade econômica devem comparar

sempre o preço do produto final posto nos centros de consu-

mo, em vez dos custos dos investimentos, pois freqüentemen-

te utilizam-se maiores investimentos iniciais para redu-

zir-se o custo do produto final.

Objetivando uniformizar a linguagem e facilitar a aná-

lise, convém apresentar algumas observações sobre a compo-

sição das diferentes parcelas de custo do produto final- o

kWh.

0 custo da energia elétrica fornecida aos consumido-

res pode ser subdividido em três componentes, quais sejam,

o custo de geração, o de transmissão e o de distribuição

0 custo de geração compõe-se das seguintes parcelas: custos

fixos, custo do combustível e o custo da operação e manuteri

ção. Os custos fixos são provenientes dos custos de capi-

tal que, por sua vez, pode ser subdividido nas seguintes

partes :

Custos de Capital

capital depreciãvel
-Custos Diretos

capital não depreciãvel

serviços e equipamentos
-Custos Indiretos

serviços de engenharia
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-juros durante a construção

-inflação (escalation)

0 capital depreciável inclui a usina propriamente dita

com todos os materiais, equipamentos e serviços de constru-

ção e montagem. A parte não depreciável do capital inclui os

terrenos e os direitos de servidão.

Os serviços e equipamentos incluem as instalações e e-

dificações temporárias, bem como todos os serviços e equipa-

mentos de construção. Como serviços de engenharia enten-

dem-se os projetos, cálculos, engenharia de procura, fiscally

zação, atividades de licenciamento e comissionamento, bem

como o treinamento de pessoal e o gerenciamento.

A parcela "juros durante a construção" refere-se ao to

tal dos juros de financiamento da construção e a remunera-

ção do capital próprio da concessionária investido durante

a construção. No presente trabalho os juros foram calcula-

dos a razão de 10% ao ano, capitalizados anualmente. No

item referente ã inflação, consideram-se os aumentos dos

preços da mão de obra e materiais durante o período da cons

trução. Devido ãs incertezas inflacionarias do atual perío-

do, esse item não será considerado em nenhuma das alternatjL

vas apresentadas, podendo-se contornar essa deficiência da

análise apresentando-se todos os custos em valores de ORTN

(Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional).

Não se incluem no presente estudo as parcelas decustos

correspondentes a distribuição de energia, impostos e taxas,

por incidirem igualmente em todas as alternativas.

2.2. Usina Hidroelétrica

Foi considerada para termo de comparação a usina hidro

elétrica de Porto Primavera, em construção no Estado de São

Paulo, no Rio Paraná, com potência instalada de 1800 MW, lo-

calizada a uma distância de 722 km de São Paulo e operando

com um fator de capacidade de 44,5%. Para esta usina está

previsto um prazo de construção de 5 anos com três unidades

geradoras operando inicialmente, e as restantes 15 unidades

sendo instaladas a razão de quatro a cada ano.

Para facilitar o estudo comparativo com as usinas ter-
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micas foram introduzidas algumas modificações hipotéticas

em relação â usina acima considerada. Assim considerou-se

que a usina entraria em operação com todas as unidades

instaladas, representando isto um acréscimo de 6 meses no

prazo de construção. Adotou-se, ainda, o fator de capacida

de da usina como sendo de 5 3%, equivalente ao fator de capa

cidade medio de todas as usinas brasileira nos últimos 10

anos (Balanço Energético Nacional-1978-MME).Outra modifica-

ção refere-se ã transmissão da energia, admitindo-se que se_

ja feita por uma linha de transmissão independente, do lo-

cal da geração até o centro de consumo considerado (Grande

São Paulo). As estimativas e custos adotados para o cálculo

da usina hidroelétrica considerada tem como base o orçamen-

to da usina de Porto Primavera realizado pela Themag Enge-

nharia [li] , cujos valores no presente estudo foram atualiza-

dos para janeiro de 1980. Foram adotado no cálculo mais os

seguintes parâmetros: juros de 10% ao ano, capitalizados a-

nualmente; área inundada de 3.160 km; custo de desmontagem

nulo, pois os equipamentos remanescentes cobrem esse servi-

ço; construção de estradas de acesso e pontes; linhas de

transmissão autoportante em 765 kV de corrente alternada ;

perda de 8% na transmissão; subestação blindada em SF6; vi-

da útil de 50 anos, fator de capacidade 53%; 722 km de dis-

tância entre o local da usina e São Paulo; energia elétrica

fornecida para a Grande São Paulo - 7.688.808 MWh por ano.

Para o custo da linha de transmissão adotou-se o valor ind¿

cado na referência [8],atualizado par" janeiro de 1980, ou

seja, US$ 319.000/km.

Os custos, relativos a janeiro de 1980, com o valor do

dolar,nessa data,a razão de Cr$ 43,89, estão representados

nos quadros I e II, e resumidos abaixo:

kW instalado, sem juros US$ 865

kW instalado, com juros US$ 1125

kW instalado,incluindo transmissão US$ 1291

Custo da eletricidade na Grande São Paulo 37,9 mills/kWh

As usinas hidroelétricas diferem muito umas das



CUSTOS DE INSTALAÇÃO Quadro I

CUSTOS DIRETOS

TERRENO

ACESSOS E INFRAESTRUTURA

CUSTOS INDIRETOS

CUSTOS SEM JUROS

JUROS DURANTE A CONSTRUÇÃO

CUSTOS COM JUROS

CUSTOS DO kW SEM JUROS

CUSTOS DO kW COM JUROS

LINHA DE TRANSMISSÃO

SUBESTAÇÃO

CAPITAL INICIAL TOTAL

HIDRO (1800 MW)

Cr$

47.229xl06

9.823xlO6

130xl06

11.123xlO6

68.305xl06

2O.562xlO6

88.867xl06

37.948

49.371

10.109xlO6

3.012xl06

101.988xl06

US $

1.076xl06

224xlO6

3xlO6

253xlO6

1.556xlO6

469xlO6

2.025xl06

865

1.125

230xl06

69xlO6

2-324xlO5

NUCLEAR (1300 MW)

Cr$

34.146xlO6

173xlO6

130xl06

21.023xl06

55.472xl06

22.551xlO6

78.023xl06

42.671

60.018

1.820xl06

3.012xl06

82.855xl06

US $

778xlO6

4xlO6

3X10-6

479xlO6

1.264xlO6

514xlO6

1.778xlO6

972

1.368

41xlO6

69xlO6

1.888xlO6

CARVÃO (1300 MW)

Cr$

31.122xlO6

173xlO6

130xl06

1 0 . 2 7 0 X 1 0 6

41.695xlO6

10.648xl06

52.343xl06

32.073

40:264

1.820xl06

3.012xl06

57.175xlO6

US $

709xl06

4xlO6

3xlO6

234xlO6

950xl06

243xlO6

1.193xlO6

731

918

41xlO6

69xlO6

1.303xl06

01roro

1 US $ = Cr$43,89
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1- CUSTOS FIXOS

1.1-REMUNERAÇÃO DO INVES-
TIMENTO (10%)

1.2-DEPRECIAÇAO

1.3-REPOSIÇÃO PARCIAL DE
EQUIPAMENTOS

1.4-SEGURO

1.5-DESMONTAGEM

2- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3- COMBUSTÍVEL

CUSTO DO kWh PRODUZIDO

-kWh-

HIDRO

Cr$/kWh

1,63

1,32

d,24

0,04

0,03

-

0,04

-

1,67

m i l l s /kWh

37.0

30,0

5,5

0,9

0,6

-

0,9

-

37,9

NUCLEAR

Cr$/kWh

1,57

1,06

0,35

0,04

0,11

0,01

0,23

0,18

1,98

m i l l s /kWh

35,8

24,2

8,0

0,9

2,5

0,2

5,2

4,1

45,1

Quadro II

CARVÃO

Cr>$/kWh

1,07

0,73

0,24

0,03

0,07

-

0,17

1,25

2,49

m Í l l s /kWh

24,3

16,6

5,5

ú,6

1,6

-

3,7

2c,5

56,5

ro
CO

i US $ = Cr$ 43,89

jane i ro /1980
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outras implicando em custos diversificados. Em zonas em

que os rios apresentam pequenas declividades correndo em

regiões planas, as áreas inundadas são grandes e as obras

da usina de maior vulto. A distância das usinas hidroelé-

tricas aos centros de consumo podem encarecer a eletricida

de fornecida se forem necessárias grandes extensões da lî

nha de transmissão. Outro fator que encarece uma usina hi-

droelétrica é a sua localização longe dos centros popula-

cionais, devido as dificuldades e encarecimento da mão de

obra e de frete. A usina hidroelétrica de Porto Primavera

e as futuras usinas no rio Amazonas e afluentes apresentam

todos esses custos adicionais. Esta usina que é a última

de grande porte a ser implantada no Estado de São Paulo, JS

xigirã investimentos maiores que as anteriormente construí

das neste Estado. As mini-usinas de São Paulo, de acordo

com estudos da firma Consórcio Nacional de Engenheiros Con

sultores S.A. (CNEC), possuem um custo médio de US$ 2 617/

kW instalado. As usinas hidroelétricas de Balbina e Samuel

no Amazonas estão orçadas, incluindo a transmissão, em

US$ 2724/kW e US$ 2409/kW,respectivamente. A usina hidro-

elétrica, considerada neste estudo, está orçada em US$

1291/kW instalado, incluindo-se a transmissão.

2.3. Usina Nucleoelétrica

A usina nucleoelétrica considerada é do tipo PWR de

1300 MW de potência, semelhante âs previstas no acordo Bra

sil-Alemanha-. 0 local considerado para implantação está

situado no litoral sul, próximo ã cidade de Peruíbe, no Es_

tado de São Paulo, distando 13 0 km da capital. 0 fator de

capacidade (FC) é de 70%Joperando como base de carga. Sa-

be-se que as usinas mais recentes deste tipo operam com fa

tores de capacidade acima desse valor e que esse fator ten

dera a aumentar com os aperfeiçoamentos tecnológicos, ate

atingir, no futuro, a um valor de ordem de 85%.

Foram adotados, ainda no presente trabalho os seguin

tes parâmetros: juros de 10% ao ano, capitalizados anual-

mente; área do terreno - 10 km ; prazo de construção - 10

anos; custo da desmontagem - 50 milhões de dólares |l |;cons
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trução de estradas de acesso e pontes; linha de transmissão

(130 km) e subestação do mesmo tipo da hidroelétrica; perda

de 2% na transmissão; energia elétrica fornecida para a

Grande São Paulo - 7.812.168 MWh por ano.

A primeira observação a ser feita é que uma usina nu-

cleoelétrica de 1300 MW tem uma produção anual de eletrici-

dade da mesma ordem que a de uma usina hidroelétrica de

1800 MW (diferença entre os fatores de capacidade).

As usinas nucleares brasileiras, sendo padronizadas, a

presentarão uma economia sensível nos custos. Normalmente ,

em cada nova unidade nuclear, são introduzidos aperfeiçoa-

mentos tecnológicos, mar.cendo-se, entretanto, as caracterís_

ticas básicas.

Espera-se que, a exemplo do que ocorre com outras es-

pecialidades, apôs a absorção da tecnologia nuclear pelo

país, se consiga construir aqui unidades nucleares a custos

equivalentes aos de outras nações. Observa-se que a primei-

ra unidade nuclear brasileira (ANGRA I), apresentou custos

de construção duas vezes superiores aos preços internacio -

nais. Este fato tem também acontecido nos EUA, onde algumas

concessionárias estão envolvidas na construção de reatores

nucleares com custos superiores a duas vezes aos obtidos

por outras concessionárias [l2J. Estes c1 stos refletem si-

tuações especiais e não são objeto deste estudo por serem

atípicos. Estas observações não invalidam as conclusões do

presente trabalho, ao contrário, deverão servir como estínvu

Io ao objetivo de construir usinas nucleares a preços cada

vez menores.

A avaliação dos custos será feita na base dos custos

internacionais adicionando-se apenas, as taxas, impostos,

fretes e seguros incidentes sobre o conjunto turbina-gera-

dor e parte da instrumentação e controle.'

Trabalhos recentes, elaborados por várias empresas ame

ricanas construtoras de usinas nucleares, apresentam os se-

guintes valores para o custo do kW instalado dos reatores

PWR (dólares de janeiro de 1980):

Referência [ 1 ] US$ 870/kW

Referência [2 ]US$ 963/kW
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Referencia [ 3 ] US$ 910/kW

Referencia [ 4 ] US$ 814/kW

Referencia [ 5 ] US$ 674/kW

Referencia [ 6 ] US$ 909/kW

Esses valores referem-se aos custos diretos e indire_

tos sendo excluídos o custo do terreno, os juros durante a

construção e os aumentos de preços durante a construção

(escalation)

A média desses valores situa-se em torno de US$870/kW

instalado, sendo o maior deles 10% superior e o menor 3 0%

inferior ao valor médic. Essas discrepancias justificam-se

pelo fato de existirem certas diferenças nas característi-

cas dos reatores apresentados nos referidos estudos tais

como: potência dos reatores, tipo de refrigeração do con-

densador, condições sismológicas do local da instalação,

etc.

Mc Mahon[l]apresenta um custo de US$ 870/kW insta-

lado para uma usina nuclear com um reator PWR, com torres

de refrigeração de convecção natural e tendo como critério

sísmico de projeto 0,3 g, estando incluídos nesses custos

as modificações causadas pelo acidente de "Three Mile Is-

land". Situando-se esse valor próximo da média das estima-

tivas apresentadas, ele foi adotado para o presente traba-

lho, com um desvio de - 10%, como custo básico do reator.

0 reator proposto será refrigerado por água do mar e deve-

rá satisfazer a um critério sísmico de 0,1 g o que certamen

te implicará em menores custos.

Convém salientar que no caso de serem construídas

duas unidades da mesma potência no mesmo local, o investi-

mento da segunda unidade sofrerá uma redução de 18% e os

custos relativos ã operação e manutenção da segunda unida-

de serão 2 5% menores em relação a primeira unidade. No

Quadro I estão resumidos os dados de investimentos inicial

para funcionamento de uma unidade nuclear de 1300.MW, loca

lizada no litoral paulista a 130km do centro consumidor.

Observa-se que kW instalado apresenta os seguintes cus-

tos :
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kW instalado, sem juros US$ 972 - 97

kW instalado, com juros US$ 1368 -137

kW instalado, incluindo transmissão US$ 1452 -137

0 custo do combustível adotado corresponde à média

do custo do combustível em 61 usinas norte americanas no

ano de 1979 (3,73 mills/kWh), atualizado para 1980 em

3,99 mills/kWh, conforme dados fornecidos pelo Department

of Energy (DOE), EUA [9]

0 custo do kWh de origem nuclear gerado e transmiti-

do até a Grande São Paulo atinge a 4 5,1 í 3,6 mills, e os

de+alhes estão mostrados no Quadro II.

2.4. Usina Térmica a Carvão

A usina térmica a carvão tomada como referência tem

uma potência de 1300 MW, com sistema de desulfurização e

precipitadores eletrostáticos, localizada a 130 km do

centro consumidor. 0 fator de capacidade (FC) é de 70%, o

perando como base de carga. Considerou-se o prazo de cons-

trução de 7 anos, a vida útil da usina de 30 anos e os ju-

ros de 10% ao ano, capitalizados anualmente. A área de

terreno considerada foi de 10 km , idêntica a da usina nu

clear. Para a desmontagem adotou-se o custo nulo pois os

equipamentos remanescentes cobrem o valor desse serviço.

A subestação e a linha de transmissão são equivalentes ãs

da nuclear, com perdas de transmissão estimadas em 2%. A

energia elétrica fornecida para a Grande São Paulo será de

7.812.168 MWh por ano.

Neste caso também, supôs-se que o Brasil tenha condi-

ções de produzir toda a usina no país, com exceção do con

junto turbina-gerador e parte da instrumentação e contro-

le.

Ao custo da usina adotado, - US$ 675/kW instalado

fornecido por Mc Mahon [l] foram acrescidos os impostos ,

taxas, fretes e seguros das partes importadas, bem como o

valor do terreno e a infra-estrutura, resultando-nos pre

ços indicados no Quadro> I resumidos abaixo:

kW instalado, sem juros US$ 7 31
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kW instalado, com juros US$ 918

kW instalado, incluindo a transmissão US$ 1002

Para a obtenção do custo do kWh, o trabalho referido

1 utilizou carvão americano com poder calorífico de

6666 Mcal/ton e custo de US$ 28/ton, resultando, em

Cr$ 1229,00/ton na mina (janeiro de 1980).

No Brasil existem diversos tipos de carvão cujas re-

servas conhecidas se localizam no sul do país, sendo 86%

no Rio Grande do Sul, 13% em Santa Catarina e 1% no Para

ná. 0 carvão das minas de Candiota no R.G.S., extraído a

céu aberto, e possuindo um poder calorífico de 3300 Meai/

ton, 51% de cinzas e 2% de enxofre, apresenta o menor eus

to de produção, Cr$ 286,37/ton, na mina. 0 carvão da mina

do Leão (RGS), com um custo de Cr$ 1494,81/ton (na mina),

possui um poder calorífico de 3800 Mcal/ton, 46% de cin -

zas e 2,4% de enxofre. Em Santa Catarina existe o carvão

resultante de sobras do beneficiamento do carvão metalúr-

gico com custos baixos, mas suas quantidades são pequenas

para abastecer usinas do porte das consideradas neste es-

tudo. Na falta de dados consistentes sobre fretes no Era-

sil, utilizou-se o valor de US$ 0,0131/ton/milha, usado

nos EUA. [ 1 ] . Os seguintes valores de custos do kWh fo-

ram calculados:

Com carvão de Candiota 41,2 mills/kWh

Com carvão de Leão 5 6,5 mills/kWh

No Quadro II estão representados os custos da ele-

tricidade utilizando-se o carvão da mina de Leão, que se

considera como o mais representativo por ser de mina sub-

terrânea.

3. Reservas Energéticas para as Alternativas

As reservas brasileiras de cada uma da três alterna-

tivas para a produção de eletricidade estão representadas

no Quadro III.

As reservas minerãveis de carvão eqüivalem a 15 anos

do nosso potencial hídrico total e darão para abastecer
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cerca de 70 unidades de 1300 MW durante 30 anos. 0 carvão

existente em Santa Catarina é suficiente para abastecer 8

a 9 usinas de 1300 MW durante os 30 anos de sua vida util.

o carvão do Rio Grande do Sul poderá abastecer 50 a 60 u-

sinas da mesma potencia, durante 30 anos de sua vida útil.

0 carvão, entretanto, pode ter outros usos5talvez mais

nobres, para substituir os derivados do petróleo, na si-

derurgia e na carboquímica.

Reservas Energéticas no Brasil
Quadro I I I

F O N T E S

Hidráulica

Carvão

Urânio

Trvn-î rs

Reatores a
água leve

Reatores re
generadores

29.032

4.723

0

Ü

0

Consumo anua l

( 1978 )

IO3 t e p

R E S E R V A S

em diversas
unidades

216.200 MWe

10.916 X IO3 ton

215 X 103ton

l,273X106ton

em 109 tep

0,28 por ano

4,07

2,17

151,90
903,60

1 tep = tonelada equivalente de petróleo

As reservas de uranio, se utilizadas em reatores a a.

gua leve, eqüivalem a 8 anos do nosso potencial hidroelé-

trico total e darão para abastecer 30 a 40 reatores de

1300 MW, durante 30 anos. Se essas reservas forem utiliza

das em reatores regeneradores, eqüivalerão a 540 anos do

nosso potencial hidroelétrico total e poderão abastecer

1700 reatores nucleares de 1300 MW, durante 30 anos.

As reservas de torio, se utilizadas_ em reatores com

o ciclo do urânio-233, eqüivalem a 3200 anos do nosso po-

tencial hidroelétrico total e poderão abastecer cerca de

10.100 reatores nucleares de 1300 MW, durante 30 anos.

4 . Observações e Conclusões

Os resultados obtidos para o custo da eletricidade
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no centro de consumo considerado, foram:

hidroelétrica 37,9 mills/kWh

nuclear 45,1 - 3,6 mills/kWh

carvlo 56,5 mills/kWh

A análise isolada dos custos, pode não preencher to

dos os requisitos necessários ã tomada de decisões quan-

to ã implantação desta ou daquela alternativa ,devej:do-se

também considerar os aspectos técnicos de operação, ma-

nutenção, confiabilidade e estabilidade do sistema elé_

trico, etc., além dos socio-económicos e políticos que

envolvem a questão. Por exemplo, uma otimização da ope

ração de sistema elétrico torna-se mais fácil dispondo-

se do sistemas de geração complementares como hidro, ter

rnicaò ^ reversíveis. Particularmente difícil se torna a

tomada de decisões para atendimento da demanda, baseada

unicamente num aspecto, quando se busca por um lado a

d'.v'.'oncentraçio industrial e populacional e, de outro, o

."¡rendimento adequado de grandes contingentes populacio-

nais ia aglomerados em grandes centros. Ássi;::, o aspecto

de custos não esgota a questão servindo entretanto,co -

mo importante subsídio de apoio às decisões.

Os resultados obtidos relativos aos custos da ele-

tricidade colocada no centro de consumo, mostram as van-

tagens da geração hidroelétrica sobre as demais, para

distancias entre os centros de geração e de consumo de a

proximadamente 700 km para a hidro e de 100 km para a nu

clear.

A possibilidade de serem instaladas próximas aos

centros de consumo, evitando investimentos e outros pro-

blemas relativos ã transmissão de energia a grandes dis_

tâncias, traz para as usinas térmicas a sua principal ca

racterística. Para as usinas hidroelétricas localizadas

em bacias hidrográficas muito distantes dos centros de

consumo o fator distancia torna-se ponderável, aumentan-

do os custos. Para o caso específico de usinas no Amazo-

nas com o objetivo de abastecer São Paulo (2500 km de

distancia) tor a-se evidente que essa alternativa é eco-
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nomicamente menos atrativa que as demais.

Para o caso em estudo o custo do kWh produzido pela

usina hidroelétrica passa a ser igual ao produzido pela

nuclear, quando o valor da linha de transmissão da hidro

atingir o montante de US$ 775 X IO6.

Para distâncias de pouco mais de 1000 km a -f-raris-

missão em CA apresenta problemas técnicos de difícil solu

ção, devendo-se optar por linhas de transmissão em CC,com

custos superiores aos do valor acima referido. Basta ci-

tar, como exemplo, que, somente o fornecimento das esta -

ções conversoras para o sistema de transmissão em CC de

Itaipu, foi contratado com o consorcio Asea-Promon por

US$ 840 X 10 , devendo-se, ainda, acrescentar a este mon-

tante o valor da linha de transmissão propriamente dita,

as servidões dos terrenos e os juros durante a sua cons -

trução.

Assim, pode-se concluir que os custos do kWh de o-

rigem nuclear se igualam aos de origem hídrica quando es-

ta estiver a distância do centro de carga da ordem de

1000 km .

Estudos semelhantes feitos no Canada [7]mostram que,

para aquele país, essa distancia de equilíbrio ocorre en-

tre 800 e 960km.

0 presente trabalho, elaborado para o caso específico

de atendimento da demanda de São Paulo, com as alterações

devidas poderá servir de base de estudo para outras re-

giões do país.
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1. INTRODUÇÃO

Nossa analise está centrada essencialmente na discus-

são da avaliação de duas fontes para a geração de energia e-

létrica: a hidráulica e a nuclear.

Foi afastada a hipótese de geração termo-elétrica a óleo por ra-

zões obvias. Já a termo-elétrica a carvão mineral será considerada de

forma simplificada por duas razões principais: primeiro, porque os pla-

nos governamentais não contemplam de forma significativa esta opção e,

segundo, porque a potência de geração termo-elétrica a carvão é relativa_

mente limitada no Brasil.

2. CUSTO DA ENERGIA HIDRELÉTRICA NO BRASIL

Os recursos hidrelétricos brasileiros são estimados em 106,57wmé

PI . .
dios- '. Desse total, considerando as usinas atualmente existentes e

planejadas cerca de 31% estarão aproveitadas até 1990' '. Existem, por-

tanto, ao redor de 73Gw médios a serem aproveitadas após 1990.

0 critério utilizado para a expansão do parque hidrelétrico tem

sido, tradicionalmente, o de incorporar ao sistema, prioritariamente, os

aproveitamentos que por rrjas condições hidrológicas representam o menor
I 3 |

custo de construção das usinas1 '. Em trabalho recente, apresentamos uma

curva da evolução do custo da energia hidrelétrica no Brasil em função

da potência instalada ¡ "* ] .

Para o cálculo dessa curva foram considerados: a) Taxa de atuali

zação de 10%; b) Taxa de juros durante a construção de 10%; c) Vida útil

de 50 anos; d) Fator de capacidade igual a 50%; e) Custo de operação e

manutenção calculado pela fórmula abaixo:
COM = 51,395. POT"0'6064 se POT < 146MwCOM = 4,728 - POT u>L¿a± se POT > 146Mw

Esse cálculo, no entanto, não representa o custo total da ener-

gia hidrelétrica no centro de carga, pois a ele deve ser adicionado o

custo da transmissão.

Para análise do custo da transmissão da energia hidrelétrica, é

necessário conhecer a evolução espacial da demanda de energia elétrica pe

Io fato de existir uma grande dispersão geográfica dos centros de carga.

Sendo assim, todas as hidrelétricas adicionais necessárias exigiram o

dimensionamento de transmissão do local de geração até os centros de car

ga. Essa análise fugiria ao escopo de no ^o trabalho. Desta forma na
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arüli v do custo total (geração mais transmissão) da energia hidrelétri-

ca no Brasil, usamos como forma simplificada a adição de 20% do casto de

geração como custo de transmissão na curva anteriormente citada. É ainda

necessário ressaltar que, um nossa análise, consideramos que o custo da

energia hidrelétrica não deverá sofrer modificações sensíveis em termos

de preços constantes. Esta hipótese parece razoável na medida em que a

tecnologia hidrelétrica se encontra hoje em tal estágio que os possíveis

ganhos de escala seriam compensados pelos incrementos de custo, como por

exemplo, o custo da terra.

3. 0 CUSTO DA ENERGIA TERMO-ELETRICA A CARVÃO NO BRASIL

Os recursos carboníferos nacionais estão estimados em 20 bilhões

de toneladas' '. Desses recursos, somente uma parcela esta destinada a

geração elétrica, uma vez que os planos governamentais prevêem uma larga

substituição do óleo combustível por carvão mineral na geração de vapor

industrial. Um estudo da Eletrobrãs' ' nos indica que as reservas totais

estimadas são de 4,2 bilhões de toneladas. Utilizando um fator de capaci

dade de 60%; um consumo específico de 0,56 toneladas de carvão por MWh

no caso do carvão de Santa Catarina e de 1,0 toneladas de carvão por MWh

no caso do carvão de Candiota; urna vida útil da usina termo elétrica do

30 anos, foi obtida como potencial termoelétrico a carvão 2000MW em San-

ta Catarina e 25000MW em Candiota.

Ora, não é razoável imaginarmos que todas as reservas de carvão

nacional sejam destinadas à geração termoelétrica, uma vez que boa parce

la do óleo combustível consumido na industria deverá ser substituido pe-

lo carvão mineral. Sendo assim, parece razoável admitirmos que apenas 50%

desse carvão seja destinado ã geração termo-elétrica, o que nos indica

r\a que a máxima potência termo-elétrica instalada a carvão nacional se-

ria de 13.500MW, que corresponde a aproximadamente ^OOMW médios de ener

gia firme. No mesmo estudo, o custo estimado para energia elétrica gera-

da foi de 20 a 24 mills/KWh (dólares de dezembro de 1976). Consideramos,

conservadoramente, o limite superior do custo. Atualizando esse custo pa

ra julho de 1979, obtivemos como custo estimado para a geração termoelé-

trica a carvão o valor de 31,2 mills/KWh.

Em nosso trabalho, consideramos que todas as centrais termoelé-

tricas a carvão serão construídas na boca da mina. Como as minas de car-

vão nacional estão localizadas no extremo sul do país e considerando es-

sa energia como consumida na Região Sudeste, adotamos para transnàssão o

mesmo critério das hidrelétricas, acrescendo o -\sto de 20% que nos d<í
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um custo final para a energia termoelétrica a carvão de 37,4 mills/KWh.

4. 0 CUSTO NUCLEAR

Em uma perspectiva mundial, a capacidade nuclear instalada em

funcionamento no dia 19 de janeiro de 1979 era da ordem de 110.000 MWe,

enquanto a capacidade elétrica total chegava a 1.800.000 MWe. As estirra

tivas para 1985 variam entre 287.000 e 350.000 MWe para a potência nu-

clear e entre 2.400.000 e 2.800.000 MWe para a potência elétrica to-

tal1 '.

Dentre as razões que têm motivado o interesse pela opção nu-

clear, se destaca a perspectiva da disponibilidade de uma fonte energé-

tica barata e abundante. Entretanto, se esse risonho futuro previsto pa

ra a energia nuclear representava um relativo consenso na década de 60,

a partir dos anos 70 inúmeros problemas de ordens diversas tornaram in-

certo o seu futuro. Hoje, praticamente, o único país industrial que pre

serva num plano nuclear de grandes dimensões é a França. Por outro la-

do , os EUA com a maior capacidade de produção de reatores nucleares, pra

ticamente não tem hoje encomendas para o mercado interno.

A razão mais em evidência para essa situação é a crescente opo-

sição da população ã energia nuclear. No entanto, o crescimento dos cu£

tos nucleares aliado a dificuldades tecnológicas não previstas têm sido

um papel determinante nessa desaceleração.

No caso francês, segundo dados da EBP' ', o custo da energia nu-

clear cresceu rapidamente na primeira metade da década de 70. Em 1972,

o custo estimado era de 9,75 mills/KWh, aumentando para 12,13 mills/KWh

em 1974 e finalmente para 19 mills/KWh em 1976, crescendo, portanto,

mais rapidamente que a inflação mundial. Esses dados se referem a uma

central de 905MWh funcionando com 75% de fator de capacidade. Utilizan-

do-se um fator de capacidade mais representativo do atual estagio da
I 8 |

industria nuclear - isto ê, 60%' ' - esse custo pode ser estimado em 24

mills/KW, a preços de 1976.

Também nos EUA se assiste a um crescimento do custo da energia

nuclear. As estimativas do custo de uma central nuclear em 1000MW, a do

lares constantes de 1976, passaram de 230 dólares/KW em 1967, para 448

dolares/KW em 1971 e, finalmente, para 870 dólares/KW em 1976' '.

As explicações encontradas para tal crescimento do CUSTO são de

dois níveis:

a) 0 tempo de construção das centrais está crescendo. As estima-

tivas do tempo de construção passaram de aproximadamente 66 meses em

1976 para 111 meses em 1976' ';
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b) Aumento da Quantidade de Material necessário por KW instalado.

Enquanto no período de 1955/1965, o consumo de cimento por MW instalado

decresceu, se reduzindo a menos de 25% do consumo inicial, entre 1965

e 1975 esse consumo dobrou. A mesma análise para o cado do aço nos mos-

tra um período de declínio que se estende até 1970; podemos notar urna

inflexão já no início desta década. Esse incremento no uso de material

é o produto de modificações de projeto resultantes não so de novas nor-

mas de segurança e de proteção ao meio ambiente exigidas pela população,

mas principalmente de problemas de operação da central. Segundo estima-

tivas da USAEC, o aumento do custo da central entre 1971 e 1973 causado

pelas normas de segurança se elevou a 60 dolares por KWe (dolares de

1971). Essa soma chega a US$ 90, incluídas as revisões de preços e gas-

tos financeiros. A nova regulamentação (impulsionada pela NRC) teria au

mentado esse custo devido a gastos com inspeções de programas, estudos,

fabricações, montagens. Essa adição ao custo direto de construção se es_

tima em US$ 30 por KWe (sem computar nesse custo adicional os efeitos

indiretos ligados, tais como gastos financeiros, retardo de programa,

rejeição de placas, etc). Esse custo adicional representa 30 a 40% do
I 9

custo total de investimento, ou seja 15 a 20% do custo do KWh' . Do ex

posto, podemos verificar que existe uma tendência, pelo menos nesses

dois países, de crescimento (a preços constantes) do custo da energia

nuclear.

Se aceitarmos o custo estimado em 1976 para o caso americano e

o francês das fontes citadas a 24 mills/KWh, com fator de capacidade de

60% e se inflacionarmos esse custo conforme o índice de preços ao consu

midor nos Estados Unidos, obtemos 33,1 mills/KWh como centrais do KWh

nuclear nesses países a dólares do final de 1979. Ora, como vimos, os

custos nucleares crescem mais rapidamente do que a inflação, o que nos

permite afirmar que o custo atualizado - 33,1 mills/KWh - está subesti-

mado.

No caso brasileiro, estimamos o custo do KWh nuclear em 51

mills/KWh. A.tabela 1 apresenta a estrutura desse custo. Nesse cálculo,

o investimento inicial foi estimado a partir de informações da Direto-

ria de Planejamento de Engenharia da Eletrobrás (2200 dólares/KWe) e de

declaração do presidente de Furnas ao Jornal do Brasil (2500 dólares/

KWe). Os custos de operação e manutenção são os mesmos constantes na o-

bra "Nuclear Power Issues and Choices", tendo sido tão somente atualiza

dos conforme o índice de preços ao consumidor nos EUA.

0 valor estimado do custo do KWh nuclear no Brasil é, assim,

muito superior (54%) ao custo internacional anteriormente apresentado.
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Este valor, aparentemente, parece exagerado, porém três arguirentos cen-

trais nos levam a crer que ele seja o mais proximo da realidade presen-

te.

TABELA 1

CUSTO DA ENERGIA NÚCLEO - ELÉTRICA NO BRASIL

Encargos de Capital 41,4 US$/MWh

Operações e Manutenção 2,6 US$/MWh

Custo do Combustível 7,0 US$/MWh

Custo Final da Energia 51,0 US$/MWh

Dados Básicos Utilizados no Cálculo dos Encargos

de Capital

Investimento Inicial US$ 2000/KW

Taxa de Juros Anual 10%

Vida Útil 25 anos

Fator de Capacidade 60%

a) Como já vimos, o custo internacional, 33,1 mills do KWh nu-

clear, está nitidamente subestimado;

b) As insuficiências da estrutura industrial brasileira contri-

buem para aumentar significativamente os custos nacionais. No caso da

indústria nuclear brasileira, as possibilidades de economias de escala,

que são importantes no caso nuclear, so se farão sentir a longuíssimo

prazo, pouco interferindo no horizonte por nos fixado (ano 2000). Deve-

nos, ainda, lembrar que a qualidade des equipamentos exigida pela indú*£

tria nuclear so será conseguida pela indústria nacional a custos eleva-

dos nensa primeira fase, pela falta de experiência do pa's:

c) Os prazos de construção no Bras:.l têm se revelado muito supe

riores aos da mídia mundial.

5. ESTIMA DO CUSTO FUTURO DA ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL

Os resultados obtidos do custo hidrelétrico, do custo das terno

elétricas a carvão e do custo da energia elétrica de origem nuclear, po

demos construir a curva apresentada no gráfico I que nos dá a evolução

da energia elétrica no Brasil no longo prazo.

6. CONCLUSÃO

A análise do gráfico I nos permite tirar três conclusões bási-
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cas:

1) O custo da energia elétrica no Brasil ainda é relativamente

baixo devendo, no entanto, evoluir rapidamente na medida em que a potên

cia instalada cresça. Existem pelo menos 30Gw médios com custo relati-

vãmente baixo; isto é, inferior a 25 mills/KWh. A esses 30Gw médios ini

ciais podem ser adicionados 30Gw médios com custo inferior a 4C mills/

KWh.

2) A energia nuclear sõ se tornará economicamente viável quando

a potência instalada brasileira atingir um total que se aproxima de

110 Gw médios (35Gw médios já instalados e em construção sonados aos 75

Gw médios de hidrelétricas e termoelétricas a carvão com custos inferic

res a 51 mills/KWh).

3) 0 uso do carvão para a geração termoelétrica só se imporã

economicamente a curto prazo caso exista uma demanda por carvão com bai

xo teor de cinzas, carvão esse que não pode ser suprido a partir das re

servas nacionais sem um beneficiamento o que gera um subproduto a custo

economicamente nulo.
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Sumário
Para a Companhia de Energia Elétrica, é fundamental o co
nhecimento das características técnicas, limitações e po
tencialidades do veículo elétrico dado que, em ultima a
nãlise,irã suprir de energia as baterias que acionarão o
motor de tais veículos. Assim, o presente^trabalho pre-
tende estimar para o futuro, a participação do veículo e_
létrico no consumo de energia elétrica e na curva de car
ga do sistema da Companhia, recomendando meios^para esti^
mular a sua vulgarização para economia de petróleo.

Summary
Por an electric utility the knowledge of the technical -
characteristics restraints and capabilities of the elec
trie vehicle is assential, as in an ultimate analysisT
it will supply the batteries that will move the motors
of said vehicles. The present paper intends in this
way, to estimate for the future the participation of the
electric vehicle in the consumption of electric power and
in the system load curve, recommending means to encoura
ge its popularization to save petrolium. ~*
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1. Introdução

Face ao vertiginoso aumento do preço do petróleo, a

partir de 1973, na atualidade vários países da Europa, os

E.U.A., a URSS, o Japão e a Austrália vêm realizando inten

sos programas de desenvolvimento e pesquisas em torno do V£

ículo elétrico, objetivando, principalmente, solucionar de

forma econômica, suas atuais limitações, em comparação com

o veículo convencional.

Assim é que têm-nos chegado notícias dos arrojados

planos e testes promovidos pelo "Department of Energy - DOE"

dos E.U.A., do "Department of Industry" da Inglaterra, e

de atividades de diversas empresas como a GM, Ford, G & W,

Gould, NASA, GE, Westinghouse, Lucas, Vauxhall, Harwell,

Toyota, Nissan, Nihon, Daihatsu, Yuasa, E.D.F., Mercedes,

Volkswagen, Varta, Bosch, Siemens, B.B.C., Fiat e muitas ou

tras, em dedicação a evolução do veículo como um todo ou em

suas partes componentes.

No momento, os principais obstáculos freqüentemente

colocados ao uso do veículo elétrico têm sido sua reduzida

autonomia e velocidade, devido às limitações das atuais ba

terias, seu elevado preço inicial ( levando em conta o custo

das baterias e carregadores ( e a inexistência de infraestrii

tura para sua operação e manutenção.

Dependendo das condições de carga e velocidade média

do veículo, o mesmo apresenta autonomia que pode variar de

30km a 320km, seja utilizando as convencionais baterias de

chumbo-ácido, seja utilizando as sofisticadas baterias zin

co-cloreto. [ 1 ] [ 2]
Pela experiência internacional, o preço do veículo e

lêtrico nessa fase inicial de comercialização oscila em tor

no de 1,5 a 2,5 vezes o preço do veículo convencional, de

vido, principalmente, ao alto custo das baterias e carrega,

dores. As baterias e carregadores vêm atingindo parcelas

superiores a 50% e 15%, respectivamente, com relação ao eus

to médio do veículo elétrico.

Uma vez superados referidos obstáculos, o veículo el¿

trico é visto como a mais moderna contribuição da tecnole

gia para solucionar os programas de economia de combustível



645

para melhoria da qualidade da vida urbana, por não provocar

poluição sonora e do ar, bem como para elevar a eficiencia

do uso da energia elétrica, caso a recarga das baterias seja

realizada durante o período noturno.

2. Transportes no Brasil

Recentemente o Ministerio dos Transportes emitiu estu

do onde concluia ser de 51% o consumo de derivados de petró

leo no setor de transporte e que desse total o transporte

rodoviário participa predominantemente com a parcela de 44%

correspondente a 440 mil barris diarios de petróleo, sendo

que deste total 85% são de origem externa.

Para minorar esse consumo o Governo, através do pr£

grama nacional do álcool,vem se esforçando desde 1975, para

atingir a meta de 10,7 bilhões de litros de álcool em 19 85,

na expectativa de economizar 200 mil barris diários de p£

tróleo. [3] [4]
Na hipótese da cana-de-açucar produzir 3500 litros de

álcool por hectare por ano, a produção de 10,7 bilhões de

litros de álcool necessitará de cerca de 3 milhões de hecta

res de terra fértil. Considerando que somente 8% de nossas

terras são agricultáveis ou encontram-se disponíveis para

agricultura, verificamos, finalmente, que para atingirmos ¡,

essa meta, deveremos ocupar região superior a 7 vezes a á_ r

rea do Estado do Rio de Janeiro. [5] ','

Por esse motivo é que em uma época de carência de al¿ f

mentos ante um mundo superpovoado é que o Governo considera

o programa do álcool apenas como uma solução transitória na

tentativa válida de reduzir a nossa dependência de suprimen í

tos externos de petróleo até que possamos contar com solu

ção definitiva para o setor de transportes.

É nesse ponto que acreditamos seja o veículo elétrico

uma solução para a substituição do veículo convencional com

motor de combustão interna. Pois, a par das restrições que

normalmente são imputadas ao veículo elétrico, este tem a

grande vantagem de evitar o consumo de petróleo e de libe

rar as nossas terras férteis para a produção de gêneros ali

mentícios.
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Apesar do veículo elétrico ter sido considerado como

alternativa promissora no modelo energético nacional, não

temos tido, contudo, notícias de muitas iniciativas nesse

sentido.

Em 1977, a ENGESA, com financiamento do Ministério dos

Transportes, desenvolveu protótipo microônibus com capacida

de de 16 passageiros (1200 kg), autonomia e velocidade mãxi

mas de 84km e 70km/h, respectivamente, equipado com freio re_

generativo e com consumo de cerca de 0,8 kWh/km. A Gurgel

esta empenhada em desenvolver veículo para 2 passageiros e/

ou para transporte de carga, com autonomia e velocidade má

ximasde 125km e 60km/h, respectivamente, e com consumo de

cerca de 0,4 kwh/km. Finalmente, foi divulgado recentemente

a formação de consórcio de empresas para desenvolvimento do

veículo elétrico, sob a coordenação da COPEL, com apoio do

Governo Federal.

3. Economia de Combustível

Apesar dos recentes esforços, até o momento dispendi^

dos, em nível internacional, para o aperfeiçoamento do ve¿

culo elétrico, prevê-se, ainda, alguns anos, para que sua

autonomia e velocidade atinjam valores compatíveis com os

veículos convencionais .

Em face disso, a utilização do veículo elétrico re¿

tringe-se, basicamente, ãs zonas urbanas, sendo seu uso a

conselhado, principalmente, em frotas de trajetória defin̂ L

da ou de percurso reduzido, em serviços de entrega e mama

tenção, em transportes coletivos e em casos especiais, como

por exemplo, o denominado segundo carro da família.

Nesse contexto, desenvolvemos internamente â Light,

estimativa p;ira avaliar o número de veículos que trafegarão

nas áreas urbanas do Estado do Rio, bem como para configurara

parcela de veículos que poderiam ser substituídos por veícva

los elétricosr em 1990.

A tabela 1 seguinte, apresenta os totais de veículos

convencionais previstos para o Rio de Janeiro no ano de

1990, as taxas de penetração estimadas e o número de veícu

los elétricos previstos para aquela época.
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Foram utilizadas duas taxas de penetração, consideran

do uma maior ou menor aceitação do veiculo elétrico, função

do grau de aperfeiçoamento das baterias, da evolução do pre

ço do petróleo e dos estímulos oferecidos ã sua comercial^

zação. [6] [7]

TIPOS DE
VEÍCULOS

Passeio

Taxi

Comerci-
ais Leves

Coletivos

Outros

Total

NÚMERO
TOTAL DE
VEÍCULOS

2135754

44877

95364

29068

51762

2356825

VEÍCULOS ELÉTRICOS

ACEITAÇÃO MAXIMA

PENETRAÇÃO
(%)

7

7

17

36

3

-

NUMERO
DE

VEÍCULOS

149503

3141

16212

10465

1553

180874

ACEITAÇÃO MÉDIA

PENETRAÇÃO
(%)

0,5

0,5

11

14

3

-

NUMERO
DE

VEÍCULOS

10679

224

10490

4070

1553

27016

Tabela 1 - Número de veículos convencionais e elétricos

previstos para o Rio de Janeiro no ano de 1990

Através do levantamento do percurso médio dos veícu

los convencionais a serem substituídos, foram determinados

os montantes de 590 milhões e 130 milhões de litros do t£

tal de gasolina e óleo diesel a serem economizados pelo ve¿

culo elétrico no Rio, no ano de 1990, considerando as taxas

de penetração máxima e média, respectivamente.

Extrapolando-se esses valores para os demais estados

do país, verificamos, nessas condições, já ser significatif

va a parcela de combustível a ser economizada, superior a

20% do total de barris de petróleo atualmente destinados ao

transporte rodoviário.

4. Consumo de Energia Elétrica

Considerando o consumo médio de 0,4 kwh/km e 0,8 kwh/

km para os veículos elétricos de pequeno e médio porte, fo
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ram determinados os consumos de energia elétrica, da ordem

de 17S3 Gwh e 371 Gwh, considerando as taxas de penetração

máxima e média, respectivamente.

Visto que o consumo de energia elétrica do sistema da

Light,no Rio, para o ano de 1990, pode ser estimado em tor

no de 30.800 Gwh, o valor do consumo de energia elétrica -

previsto para o veiculo elétrico corresponde a cerca de 2%

e 6% do consumo total, para as taxas de penetração média e

máxima, respectivamente, parcelas estas que deverão ser fa

cilmente absorvidas pela estrutura do sistema elétrico pre_

visto para a época.

Caso a recarga das baterias seja orientada para perio

do noturno, verificamos que o veiculo elétrico poderá e.l£

var a taxa de utilização dos componentes do sistema elétri

co. De fato, a partir de curvas de carga típicas diarias

da Light, distribuindo o consumo de energia elétrica do veit

culo elétrico em períodos fora do pico de carga, o fator de

carga poderá evoluir de 65% atual para 67% a 70% ou mais,

conforme o grau de utilização do veiculo elétrico.

Outro aspecto verificado, foi a determinação do custo

operacional do veiculo convencional em comparação com o ve_I

culo elétrico, uma vez que devido ás elevadas perdas ineren

tes â transformação energia quImica-mecSnica e acionamento

do motor do veiculo convencional, seu rendimento total sî

tua-se em 6%, ao contrário do veiculo elétrico que vem o£

tentando rendimento superior a 90%. Por esse motivo, em

termos de consumo de combustível, o veiculo elétrico apre

sentou custo três vezes inferior ao convencional. Capital!

zando-se, entretanto, o custo inicial do veiculo, das bate

rias e carregadores, de operação e manutenção, depreciação,

taxas e seguro, essa diferença pode se reduzir significatif

vãmente. Esse fato é justificado, principalmente,devido ao

custo inicial elevado do veiculo elétrico e do reduzido CjL

cio de vida das baterias que compensam os baixos custos de

operação e manutenção e elevada vida util (superior a 10

anos) do veiculo elétrico.



649

Face â limitada capacidade de armazenamento de ener-

gia das baterias convencionais de chumbo-ácido utilizadas

atualmente nos veículos elétricos, suas características téc

nicas ainda têm sido inferiores âs âo veiculo de combustão

interna.

Portanto, em termos internacionais, nessa fase inici

ai de aperfeiçoamento do veiculo elétrico, é consenso a ne

cessidade de alocação de recursos e incentivos governamen-

tais, no sentido de viabiliza-Io tecno-economicamente.

Para favorecê-lo no momento, têm sido propostos inúme

ros procedimentos do tipo: adoção de financiamento a prazos

maiores e taxa de juros reduzida para sua aquisição, cria

ção de ãreas de parqueamento com tomadas para carregamento

das baterias, concessão especial do governo para importação

de determinados componentes, sistema de arrendamento das ba

terias e carregadores, aproveitamento da infraestrutura dos

postos de abastecimento de combustível para distribuição e

manutenção e carregamento das baterias, ajuda governamental

para amortizar os investimentos iniciais em instalações e

maquinas para sua fabricação, adoção de tarifas especiais -

de eletricidade aos usuários, redução de taxa rodoviária e

interdição de ãreas centrais das cidades para sua exclusiva

circulação.

Ainda para meados dessa década, é estimada a comercia

lização das chamadas superbaterias com energia e potência

especificas superiores a 55 wh/kg e 90 v/kg, respectivamen-

te, e ciclo de vida acima de 1000 recargas [8]. Nesse elen

co, incluímos as baterias nlquel-zinco, níquel-ferro, sõ-

dio-enxofre, litio-enxofre, zinco-cloreto e muitas outras.

As baterias chumbo-ácido convencionais para tração apresen

tarn densidades de energia, de potência e ciclo de vida que

não ultrapassam a 30 wh/kg, 50 w/kg e 500 recargas.

Uma variante do veiculo elétrico para a redução do -

consumo de combustível ë o veiculo híbrido a bateria e mo

tor de combustão interna a diesel, gasolina ou álcool, onde

se tem obtido economia em torno de 50% com relação ao seu

equivalente convencional. Aqui, o razoável desempenho do sis

tema de baterias em termos de potência especifica ê comple
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mentado convenientemente pelo motor, que ao carregar o sis_

tema nos momentos de menor solicitação de potencia, agrega

uma apreciável energia especifica, tornando o veiculo hîbrjL

do compatível com o veiculo convencional no que se refere a

alcance e velocidade. Esta associação, se bem que em te£

mos de desempenho seja reportada como um bom sucedâneo para

o veiculo convencional, apresenta a desvantagem de encare-

cer sobremaneira o veiculo mercê dos sofisticados controles

eletrônicos necessários para a efetivação da simbiose. Is

to, no entanto, parece não ser impecilho intransponível pai

ra a sua comercialização, uma vez que os constantes aperfei^

çoamentos que vêm se verificando na indústria eletrônica

permitem prognosticar para os anos futuros uma acentuada -

queda de preço nos componentes requeridos.

£ com a redescoberta das células combustíveis, entre

tanto, que se têm depositado todas as esperanças para se p£

der explorar ao máximo aspotencialidadesdo veiculo eletri

co. A exemplo das baterias, também tem sido verificados in

tensos esforços em países como os E.U.A. e Alemanha, no sen

tido de desenvolver comercialmente as células combustíveis.

As células combustíveis que vêm apresentando melhores pers

pectivas de desenvolvimento para essa finalidade são as œ

lulas alcalinas e ácidas, ainda que sejam esperadas somente

para a próxima década. Tais células convertem um dado gás

ou liquido rico em hidrogênio, como por exemplo o metano ou

metanol , e o oxigênio do ar ambiente, em água quente e ele

tricidade por reação eletroqulmica, apresentando por isso

um rendimento que se espera seja superior a 50%.

Com a disponibilidade de sistemas de propulsão â base

de células combustíveis ou de sistemas híbridos, espera-se,

portanto, a ampla utilização do veículo elétrico em sub£

tituição ao veiculo convencional com ampla vantagem tecno-e

conômica para o primeiro.

6. Conclusões

Julgamos ser viável a utilização do veículo elétrico

coiiio elemento capaz de contribuir para a economia de deriva

dos de petróleo, para reduzir o nível de poluição ambien-
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tal nos grandes centros urbanos, bem como para elevar a ta

xa de utilização dos equipamentos das concessionárias de e

nergia elétrica.

Tais vantagens jã podem ser configuradas pelas deze_

nas de milhares de veículos que hoje trafegam nas princi-

pais cidades dos E.U.A., Inglaterra, França, Alemanha, Ja

pão, Austrália e etc.

Infelizmente, aqui no nosso meio, sentimos que o veí_

culo elétrico ainda tem sido encarado como solução para o

futuro.

No sentido de atingirmos portanto, as taxas de penetra

ção estimadas na Tabela 1, é que sugerimos como autores do

presente trabalho, a adoção dos seguintes procedimentos ob

jetivando o desenvolvimento e vulgarização do veículo el£

trico junto ao público:

- Para facilitar sua produção no país, o Governo f£

nanciaria pesquisas, equipamentos e instalações para amorti^

zar os investimentos iniciais de fabricação.

- Â exemplo de procedimento promovido pelo DOE, nos

E.U.A., recomendamos sua aplicação em companhias governamen

tais do tipo Correios e Telégrafos, companhias de eletric¿

dade, de gás, água e esgoto, etc., no sentido de verificar

seu melhor desempenho em diferentes tarefas, bem como promo

ver sua imagem junto ao público.

- Para viabilizá-lo economicamente, empresas como as

próprias concessionárias de energia elétrica, poderiam a£

rendar jogos de baterias e carregadores, mediante acordos -

ou contratos com os usuários, com previsão para os respecti

vos serviços de manutenção. Esta iniciativa reduziria o

custo inicial do veículo elétrico, como também protegeria -

sua imagem ante o uso indevido das baterias por usuários ¿

nexperientes. Recomendamos ademais, a concessão de finan

ciamento com prazos e juros adequados, bem como a redução -

da tarifa de energia elétrica a ser utilizada na recarga das

baterias.

- Objetivando superar o problema de autonomia, pode_

ria ser estruturado um esquema de postos de apoio para tro

ca e recarga das baterias, utilizando-se a jã existente in
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fraestrutura dos postos de distribuição de combustível e/ou

através da criação de ãreas satélites para o estacionamento

exclusivo de veículos elétricos, dotados de serviços para

recarga e troca das baterias.

Em conclusão, seja reduzindo o custo inicial do veí

culo elétrico, seja criando serviços de apoio para elevar

seu alcance, seria recomendável uma ação conjunta entre õr

gãos de financiamento, fabricantes, companhias de distribui

ção de petróleo, companhias de eletricidade, etc., para que

em futuro não muito distante, seja possível a redução de

nossos elevados gastos em derivados de petróleo, para que

sejam alocados em setores mais vitais ã sociedade de nosso

pala.
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i . Introdução

0 presente trabalho constitui-se em um estudo compara-

ti/o do impacto causado sobre o meio ambiente decorrente

da utilização de uma central núcleo-elétrica e de uma termo

elétrica a. carvão, e procura abordar, de certa maneira, os

riscos envolvidos pelo emprigo das duas tecnologias.

0 que se verifica é que, normalmente, o publico é mui-

to mal informado sobre o assunto tanto no Brasil como no ejç

terior. Assim um único acidente de mina de carvão com algu-

mas dezenas de mortos é muito mais informado do que a soma

de todos os acidentes verificados no transporte do carvão

que no fundo causa muito mais danos e mortos do que no pri-

meiro caso. De modo análogo o debate nuclear concentra-se

em eventos que, embora sejam de graves conseqüências, apre-

sentam probabilidades mínima de ocorrência. Basta aqui refe

rir-se ao hoje famoso acidente da Central Nuclear de Three

Mile Island, o mais grave ocorrido em toda a historia da e-

nergia nuclear, no qual não houve uma única morte e nem ex-

posição perigosa à radiação de operadores e habitantes pró-

ximos. /!/ 171 Este evento mereceu manchetes dramáticas pe-

los meios de comunicação. Quase na mesma época houve, entre

tanto, um rompimento de uma barragem na índia com dezenas

de milhares de mortos. Este último acidente, ao contrário,

não foi, praticamente, reportado. Em termos de segurança pa

ra o público, os 1800 reatores-anos de experiência opera-

tiva acumulada por 2 35 reatores nucleares até o final de

19 79 não produziram nenhum dano para a saúde do público em

geral, incluído Three Mile Island. /3/

Os dois tipos de produção de energia elétrica aboî da

dos neste trabalho foram os escolhidos porque representam

para o País, a médio e longo prazo, as únicas alternativas

viáveis para complementação de energia hidroelétrica, em

uma primeira fase, e geração de base, em ¿randes blocos,den

tro de dois decenios.

Para efeitos de ilustração e para se obter uma perspec_

tiva mais ampla sobre o assunto, os riscos associados a pro

dução de energia por fontes não convencionais são brevemen-

te abordados.
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Devido â inexistência de experiência operativa compara

tiva entre centrais nucleares e xa carvão no Brasil, os Ja-

dos foram retirados da Literatura internacional, principal-

mente americana.

2. Mineração e processamento do combustível

Os principais impactos ambientais decorrentes da mine-

ração estão relacionados com o uso da terra. A subsidência,

a drenagem, incêndios e a degradação da paisagem são alguns

destes impactos.

A subsidência é um processo natural c • restai ¿?ação eco

lógica que- consiste na reacomodação de camadas de solo em

busca de um novo equilíbrio apôs o distúrbio causado pela

mineração subterrânea. Como as quantidades de "".inério de

carvão e urânio necessárias para gerar a mesma quantidade

de energia estão na razão de 15 a 20 1, o impacto causado pe_

Ia mineração do carvão é substancialmente maior que pela do

urânio. A exemplo disto, na metade da década de 70 nos Esta_

dos Unidos cerca de 6 30 00 hectares de terreno urbano já ha-

viam sofrido subsidência considerável /4/.

A desorganização de camadas rochosas durante a minera-

ção subterrânea provoca também um disturbio nos lençóis de

água da região. A água fluindo através de rachaduras even

tualmente incorpora substâncias tóxicas ou radioativas, con

forme o caso,as quais podem ser decarregadas para o ecosis-

tema aberto. Nas minas de carvão este processo, denominado

de drenagem ácida, provoca anualmente a formação de milha-

res de toneladas de ácidos de enxofre que eventualmente são

descarregadas ao meio ambiente desequilibrando o pH de ria-

chos e lagos e prejudicando com isto a fauna e a flora da

região. No caso das minas de urânio, através deste processo

(,de drenagem, substâncias contendo radio, radônio e o pró-

prio urânio podem causar uma contaminação radioativa nas

circunvizinhanças das minas.

Um outro impacto ambiental de grande importância de-

corrente da mineração de um modo geral e do beneficiamento

do minério é provocado pela produção de grandes quantidades

de rejeitos solidos. Estes rejeitos são colocados nas proxi
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midades das minas e também estão sujeitos ao processo de

drenagem jã discutido. Além disso eles causam uma degrada

ção significativa da paisagem. Nos Estados Unidos, por exem

pio, cerca de 18 bilhões de toneladas de rejeitos de miné

rio de carvão estão estocadas em mais de 2.000 pilhas co-

brindo uma area total de 7 30.000 hectares.

Um outro grande impacto ambiental é provocado por in-

cêndios em minas e campos de rejeitos de carvão. Ainda usan

do dados americanos, havia naquele país em 1969 cerca de

5 70 incêndios continuos deste tipo fora de controle, expon-

do 2,3 milhões de pessoas a danos a saüde e a propriedade,

sem falar dos danos ecológicos conseqüentes.

Os mineiros de carvão e de urânio estão sujeitos a con

trair determinadas doenças em decorrência de suas ativida

des nas minas.

A doença mais importante entre os mineiros de carvão é

a pneumoconiose ou "pulmão preto". Estudos ingleses revela-

ram que de cada mil mineiros trabalhando durante um ano pe-

lo menos 2 contraem esta doença. Os mineiros de urânio por

sua vez estão expostos a um risco adicional de cancer pulmo_

nar devido principalmente a inalação do gás radonio em at-

mosferas de minas subterrâneas onde a ventilação é inadequa

da. Estimativas aproximadas /5/, tomando por base a geração

anual de 1000 MWe, indicam que 0,01 casos de cancer pulmo-

nar estariam associados ã necessidade anual de minério para

um reator ã ãgua leve e que, 60 vezes mais casos de pneumo-

coniose, a necessidade de combustível para uma usina à car-

vão. A incidência da fibrose massiça-estado avançado da

pneumoconiose- é de um em cada cem casos.

0 impacto' ambiental causado pelas outras etapas do pro

cessamento do combustível, isto é, conversão, enriquecimen-

to e fabricação é bastante pequeno comparado aos jã mencio-

nados. È importante lembrar no entanto que a energia neces-

sária ao enriquecimento, a qual compreende cerca de 98% da

energia consumida em todo ciclo, contribue com os impactos

decorrentes de sua produção.

3. Operação
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A operação de centrais térmicas a carvão e nucleares

esta associada a impactos ambientais que se originam de

três fontes principais que são as emissões radioativas, as

emissões de poluentes quimicos e a descarga térmica.

0 impacto radiológico causado por emissões radioativas

se traduz principalmente nos danus que estas emissões pos-

sam causar no homem. Desde as primeiras explosões nucleares

muito se tem pesquisado e estudado sobre os efeitos da ra-

diação no ser humano.

Entre estes efeitos, os que mais têm preocupado a co-

munidade científica mundial são os chamados efeitos estocãs_

ticos cuja probabilidade,e não gravidade, é função da dose

de radiação recebida. A carcinogenese e os efeitos heredity

rios são efeitos estocásticos. Estimativas de risco de can

cer tem sido baseadas grandemente em dados obtidos dos so-

breviventes de Hiroshima e Nagasaki e de pacientes tratados

com radiação. Estes dados entretanto foram obtidos a partir

de altas doses de radiação. A extrapolação de tais dados li

nearmente até a origem é um procedimento bastante conserva-

tivo e foi o adotado pelo Comitê Internacional de Proteção

Radiológica, ICRP /&/. Com base neste procedimento o ICRP

recomenda um fator individual de risco de mortalidade por
~ — 4 -1cancer induzido por radiação de 10 rem e um fator de

risco para efeitos hereditários em uma população, de

8 x 10"3 rem"1.

Afim de comparar o impacto causado pelas smissões ra-

dioativas de uma central nuclear e uma central carvão, se

rá tomado como base uma central de cada tipo ambas com

100 0 MWe de potência funcionando ficticiamente no mesmo lo-

cal. 0 termo de fonte utilizado para a central nuclear é ti

pico para os reatores à água leve tendo sido obtido de II!.

0 termo de fonte para a central a carvão baseia-se no con-

teúdo médio de urânio e torio no carvão americano, isto é,

lppm e 2ppm respectivamente. Admite-se ainda o equilibrio

radioativo das cadeias do urânio e torio. As doses foram

calculadas para um local típico do centro-oeste americano

com uma população de 3,5 milhões de pessoas num raio de

89 km da central. Foram considerados todos os modos de expo
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sição (pathways) relevantes, além de suposições conservati

vas quanto a produção e consumo de alimentos /8/. As doses

individuais máximas obtidas foram 1,9 mrem/a para a Cen-

tral ã carvão e 1,8 mrem/a para a central nuclear com reator

tipo PWR, que para efeitos práticos são idênticas.

Usando o fator de risco recomendado pelo ICRP, deduz-

se que uma pessoa exposta a esta dose teria uma chance em

cinco milhões de morrer de cancer devido às centrais. Este

número é bastante baixo comparado com as chances devido à

radiação natural que são de um em cem mil. Em termos de popu-

lação local as doses coletivas resultantes foram 2 3 homens

rem/a para a central â carvão e 13 homens-rem/a para a nu-

clear o que significa que dos 3,5 milhões de habitantes en

volvidos, aproximadamente 2 morreriam de cancer a cada cem

anos devido ã central de carvão e 1 devido ã central nu-

clear.

Uma central nuclear, ao contrário de uma a carvão/

não emite poluentes químicos durante sua operação. Alguns

dos efluentes mais importantes emitidos por uma central â

carvão são S0 9, NO , CO, C00, hidrocarbonetos e aerosois

consistindo principalmente Je complexos de carbono, silicç_

ne e ferro. Uma central de 1000 MWe, por exemplo, emite a-

nualmente 24.000 toneladas de SO-, 27000 de NO , 1000 de

CO e 6 milhões de CO2. Infelizmente pouco se conhece sobre

os efeitos da poluição do ar. Sabe-se no entanto que subs-

tâncias como SO-, NO, CO, ozônio e aerosois ácidos são as

que mais afetam a saúde humana. Embora não seja possível a

tualmente a quantificação do impacto causado por este tipo

de poluição, pode-se ganhar uma certa perspectiva através

da comparação entre os níveis naturais, limites legais e

faixas de concentração de poluentes que resultam em danos

a saúde. Esta comparação é ilustrada na Figura 1.

As centrais nucleares, por limitações práticas na tem

peratura do refrigerante, operam com eficiencias mais bai-

xas que as centrais modernas ã carvão, rejeitando por isso

mais calor para o meio ambiente.

Este calor rejeitado pode causar um certo número de e_

feitos aquáticos locais. Algumas veaes o aumento de tempe-



661
ratura da água pode resultar em mudanças benéficas, entre-

tanto o choque térmico ocasionado por paradas repentinas

da central pode ter drásticas conseqüências.

Em uma escala global o rejeito térmico de centrais

termo-elétricas não representam um fator limitante para ta

xa de consumo de energia que, já hoje, é considerada extra

vagante. Um problema bem mais sério e bastante discutido a

tualme^.te decorre da emissão de CO2 resultante da queima

do carvão e hidrocarbonetos em geral.
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Fig.l - Comparação de níveis de poluentes, padrões

e danos â saúde

0 aumento da concentração de C0« na atmosfera acarre-

ta mudanças nas propriedades de transmissão de calor atra-

vés das varias camadas da mesma, causando um aquecimento

da superfície. Este efeito é conhecido como efeito estufa
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ou "greenhouse".* Estima-se que a partir da revolução indus_

trial a concentração de C02 na atmosfera tem crescido a ta

xas significativas, com um aumento total estimado de mais

de 10% até 1975 /9/. Com o consumo máximo de carvão da or-

dem de 10 toneladas por ano estimado para ocorrer na vi-

rada do século,o aumento global médio de temperatura seria

de 0,6 C. Teme-se que aumentos da ordem de 1-2°C possam de_

sencadear mudanças^muito grandes no clima da terra. Entre-

tanto, este é, um assunto ainda muito controvertido não e-

xistindo até o momento um consenso geral entre os especia-

listas.

4. Transporte

0 transporte de um modo geral não é um causador de im

pactos significativos no meio ambiente. As perdas envolvi-

das no transporte de minério podem eventualmente causar u-

ma poluição das vias de tráfego utilizadas. Este problema

é mais acentuado para o caso do carvão pelas grandes quan-

tidades envolvidas e também porque as minas de urânio de

grande porte têm normalmente agregadas a si usinas de bene_

ficiamento do minério.

Os danos mais freqüentes relacionados com o transpor-

te são danos físicos decorrentes de acidentes, os quais se

rão discutidos mais adiante.

5. Reprocessamento

0 reprocessamento do combustível nuclear irradiado é

uma etapa bastante delicada do ciclo. Ela envolve o manu-

seio de grandes quantidades de substâncias radioativas que

representam um perigo potencial de contaminação ambiental.

Entretanto a grande maioria destas substâncias estão sob

forma não volátil aparecendo no final do processo em so

lução aquosa.

Dos elementos voláteis liberados o Kr 85 e o H3 são

os que mais contribuem para a exposição de pessoas. Estu-

dos realizados sobre o assunto concluíram que o tipo de ex

posição critico para esses elementos é a exposição em esca

Ia global da população mundial /5/.
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Cálculos efetuados para uma central de reprocessamen-

to em conjunto com uma central nuclear de 1000 MWe, ambas

liberando pela mesma chaminé, resultaram em uma dose cole-

tiva de 212 homens.rads por ano, o que corresponderia a

0,04 casos adicionais de cancer na população em questão.

.6. Acidentes

As tabelas 1 e 2 mostram dados sobre danos pessoais

causados por cada etapa dos ciclos do carvão e reatores à

água leve. Os dados são normalizados com base na operação

anual de uma usina de 1000 MWe com fator de capacidade de

75% e foram inferidos de dados estatísticos compilados pe-

lo Bureau de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos

Pode-se observar claramente que os danos relativos ao

ciclo do carvão são sensivelmente superiores aos relativos

ao ciclo nuclear.

Tab.l: Danos ocupacionais anuais

causados por acidentes

ATIVIDADE

Mineração

Beneficiamento

Conversão

Enriquecimento

Fabricação

Reprocessamento

Transporte

Operação

Total

Carvão

Mortos

0,96

0,02

0,05

0,03

1,1

Feridos

39,5

0,7

5,1

1,2

46,8

Nuclear

Mortos

0,09

0,003

0,0003

0,001

0,0004

0,0001

0,002

0,01

0,1

Feridos

3,5

0,9

0,03

0,17

0,28

0,08

0,05

1,3

6,3
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. Mortes

. Feridos

. Dias perdidos

Carvão

0,55

1.2

3500

Nuclear

0,009

0,08

60

Tab.2: Danos sobre o público de-

correntes do transporte

de combustível

Existe por outro lado um potencial de danos muito gran

de associado a possíveis acidentes em uma central nuclear.

Exaustivos estudos realizados sobre o assunto concluem,

entretanto,que a possibilidade de eventos com grandes conse

quências é* bastante pequena chegando mesmo a ter ordem de

grandeza inferior aquele de muitos eventos naturais ou cau-

sados pelo homem com iguais conseqüências /10/, /li/.

7. Conclusões

Após as considerações traçadas neste trabalho sobre os

principais problemas associados aos ciclos do carvão e nu-

clear,vamos tentar resumir agora os principais impactos e

danos decorrentes dos mesmos. A tabela 3 reúne algumas ca-

racterísticas das centrais assim como os principais impa£

tos ambientais derivados dos respectivos ciclos. Os efeitos

destes impactos, em termos de número de mortos e danos não

fatais, obtidos de estudos comparativos de riscos de dife-

rentes fontes de energia, são mostrados na tabela 4 /12/.

Os números apresentados na tabela 4 representam a so-

ma dos danos ao público e a pessoas ocupacionalmente envol-

vidas, danos estes decorrentes de acidentes, doenças ocupa-

cionais ou não, incluindo os efeitos da radiação e de aci-

dentes catastróficos.



665

Produçãc) Energética (TWh)
Rendimento Térmico (%)

Consumo
Inventar
Uso de Z

Emissão
Emissão
Emissão

Emi s s ao
Descarga

Agua de

Â"gua de
Descarga

de Combustível ( t / a )
vio de Terreno (ha)
erreno (ha/a)

de S02 ( t / a )
de NO ( t / a )
de Partículas (t/a)

de Metais (t /a)

Térmica no Ar (TWh/a)
Refrigeração (10 l/a)

Processo (IO9 l/a)
Térmica na água (TWh/a)

CAH7AO

6,57

38

2,3 x

9070

300

1,2 x

2,4 x

2.000

164

995

5,5

9

IO6

IO5

104

NUCLE/.P

6,57

32

155

405

5

0

0

0

despr.

0

1605

0,5

14

Tab.3: Comparação do impacto ambiental causado por cen-

trais nucleares e térmicas ã carvão

base: 10 0 0 MWe

ATIVIDADE

Mineração
Processamento
Transporte
Geração
Tratamento de Rejeito
Descomissionamento

Total

CARVÃO

F a t a l

0,8-1,2

0,05

0,3-1,3

6,7-33

7,8-35

N.Fatal

42-43

2,9

1,2-5,9

3,3-4,0

48-53

NUCLEAR

Fatal

0,52

0,04

0,01

0,20

8,0xl0~4

5 x 10~3

0,77

N.Fatal

12,2-14,9

1,34

0,1

1,217

8,0xl0"4

0,07

14,9-17,6

Tab.4: Estimativa de danos anuais ligados ã geração de

eletricidade por usinas nucleares e à carvão

base: 1000 MWe
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Em 19 78 foi publicado um relatório que faz urna compara

ção mais ampla dos riscos, de todos os tipos, de centrais

para produção de energia elétrica /13/. Seu autor, conside-

rou que se deveria levar em consideração além dos riscos de_

correntes de todo o ciclo do combustível, e da unidade pro-

dutora de energia, também o risco inerente do processo de

fabricação dos materiais e serviços empregados nas diversas

instalações ( aço, cobre, cimento, vidro, processo de solda,

montagem, etc. ) e ao transporte dos mesmos.

Se este enfoque é aplicado I algumas novas tecnologias

chamadas de "doces", "não poluentes", "alternativas", ou

"não convencionais" estas surgem como apresentando alto ris_

co em termos de mortes, feridos ou ocorrincias de acidentes,

porque para produzir uma mesma quantidade de energia, neces

sitam maior quantidade de material. Neste aspecto a energia

nuclear apresenta um risco substancialmente mais baixo do

que as centrais térmicas ã carvão ou óleo.

0 resultado desse estudo em termos de numero de mortes

por unidade de energia produzida é mostrado na Fig.2.

Com base nos resultados apresentados pode-se concluir

que as centrais â carvão provocam um impacto relativo bem

maior sobre o meio ambiente e apresentam maiores danos a

vidas humanas do que as centrais nucleares. Compreende-

se contudo que os impactos e danos referidos podem ser subs_

tancialmente reduzidos através de medidas de controle ade-

quadas, principalmente no que se refere as emissões gasosas,

pelo tremendo impacto que estas causam ã sociedade.

Este fato torna-se muito importante quando se conside-

ra que a médio e longo prazo não se poderá prescindir desta

fonte de energia tão importante para o país•
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Abstract
Ten recent extensive studies of long range energy futures
were evaluated and a consensus of findings developed.
Progress toward the consensus was determined. In the
next 20 years the United States will need all of the
coal, nuclear, oil shale and tar sands that public con-
sensus and the legislatures will permit. Concerns in-
clude the cost and availability of OPEC oil, energy ef-
ficiency, acid rain, and carbon dioxide build-up.

Abstracto
Diez extensas investigaciones recientes del futuro de la
energía a largo plazo evaluadas y un concenso sobre los
resultados se ha desarrollado. Un progreso haciael
concenso se ha determinado. En los próximos 20 años los
E.E.U.U. necesitaran todo el carbón, la energia nuclear,
el petróleo de esquisto y la arcilla esquistosa que el
concenso popular y las legislaciones permitan. El interés
incluye el costo y la disponibilidad del petróleo de OPEP,
la eficacia de la energía, la lluvia ácida y las acumu-
laciones de dioxido de carbono.
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1. Executive Summary

Recently ten extensive studies of the long range

energy future: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] have appeared in the

literature. These studies are scenarios--that is, descrip-

tions of what might happen under certain combinations of

circumstances: technical, economic, social, and political.

Energy efficiency and conservation are emphasized. All

energy modalities are evaluated, ranging from clean solar,

proliférable nuclear, dirty coal, expensive oil, and effi-

cient gas. Predicting the energy future is deemed politi-

cal in the United States. Policy results from legislative,

executive and judicial decisions based on pressures generat-

ed by active constituents, special interest groups, and the

media which dominates the exercise of public power.

The consensus of these studies identifies the fol-

lowing needs :

1. Conservation as measured by the ratio of energy con-

sumption to GNP reduced as much as 50 percent. U.S. ener-

gy/GNP ratio has decreased from 62.4xlO3 Btu/$ in 1970

to 50.7x103 Btu/$ in 1980 (-16%). [12]

2. Freedom from dependence on Middle Eastern oil. Pre-

sent U.S. demand for crude and for gasoline are back down

to 1973 levels. [12,13,14] Fifty-three percent of our

crude imports (16.7 percent of our total demand) still

comes from the Middle East. An increase in U.S. produc-

tion of 1.2 MBD together with a 50% oil utility back-

out [16] of 0.7 MBD (75 GWe) and a 50% back-out of re-

sidential and commercial heating of 1.0 MBD would amount

to the 2.9 MBD which we now import from the Middle East.

However, U.S. domestic oil projections may be overstated.

U.S. reserves have decreased 5%/yr over the past 10 years

and production would be limited to 5-6 mbd, if reserves

were maintained. U.S. exploration drilling is at an all

time high. [15] A new large discovery is needed for ex-

panded production. Additional exploration drilling for

oil may uncover additional associated gas which can back

out residential or commercial oil. Discoveries are in-

creasing in the U.S. as gas becomes deregulated in October
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1981. However, U.S. gas reserves are decreasing at a rate

of 4 1/2%/year over the last ten years, and a new large

discovery is needed or production would be limited to 15

tcf/yr if reserves are maintained. The use of oil by uti-

lities has dropped from 636 x 106 bbl. in 1973 to 523 x 106

bbls. in 1979, a reduction of 17.77c January-September

1980 is down 217O from January-September 1979. [12]

3. Develop a capability to produce fluid fuels from coal,

oil shales, and tar sands. The Energy Security Act of

1980 [18] sets a goal of 500,000 BDOE by 1987 and 2,000,000

BDOE by 1992. The present activity [19] in this area (if

all is successful) might provide 243,600 BDOE by 1987 and

2.0 MBDOE by 1992. Additional projects are proposed. [30,

31,32] Shale oil and sand oil are considered cost-com-

petitive with crude oil now. [20,21,22,23,24,25] Syn-

fuels from coal probably will be cost-competitive by

1990. [20,26,27,28,29]

4. Reduce problems with nuclear electricity, provide for

its acceptability, and reestablish the nuclear power plant

building program, and the breeder reactor program. The

Federal Nuclear Regulatory Commission has recently announc-

ed that new safety regulations are being promulgated which

would require changes in existing plants and those awaiting

licensing. These actions indicate that appropriate nuclear

safety procedures are now available to continue the nuclear

energy program. The completion of the 86 units, 94 GWe

which are now underway would total 144 GWe by 1990. Seven-

teen additional units have pending permits or are on order,

which could bring the total to 168 GWe. [12,33]

5. Provide for the acceptable utilization of coal during

the transition period of the next 20 years. All of the

studies include the use of as much coal as is technically,

economically, and socially acceptable. DOE/ERA [17]

identifies the electric demand growth at 2.5 percent per

year [42,43] which would require 292 GWe (730 mst) of

coal by 1990 and 373 GWe (900 mst) by 2000. The use of

coal in the United States by the utilities is growing

from 480 million short tons in 1978 to 528 million short
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tons in 1979 and an estimated 550 million tons in 1980.

Coal plants totaling 347 GWe are on line, under construc-

tion or scheduled [36] and will need 850 mst if built.

For the past 9 months steam coal exports have strain-

ed the U.S. port facilities and colliers are laying in
v wait to get to piers. [37] Eight eastern U.S. ports have

announced expansions (80 mst to 189 mst), all of which de-

pend on the U.S. Corp. of Engineers dredging their channel

to 55 feet. [44,45,46,47,48] It will be difficult to ex-

pand coal production to meet all these planned uses by 1990

(1 bst).

6. Accelerate the development of solar energy so it will

be economically viable by the years 1990-2000. The goals

here involve biomass to liquid fuels, wind electric, solar

thermal, small dams, and solar electric. Today's tech-

nology is too expensive for a major expansion of solar

energy use, but it is a popular modality. R & D goals,

if successful, and total energy costing will make solar

economically viable.

7. Eliminate institutional barriers to energy development

while retaining appropriate safeguards for public health,

safety, and the ecology. This development requires calm

and accurate public education and changes in the laws from

best available control technology to that technology which

safeguards health, safety, and the ecology without today's

very expensive overkill. [34,35]

8. Develop an informed and understanding public through

educational activities and provide credibility to the

situation and the need for decisions. This step will take

time and require the full cooperation of the media. Ac-

cording to Earl Cook [38] America suffers from widespread

ignorance of the physical, economic and geographic facts

of energy, because entertaining, not informing is the pri-

mary business of the news media, which subsist on adver-

tising, by appealing to consumer interests through emotion,

conflict, controversy, conspiracy and immorality.
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2. Prospects of Acid Rain and C02

Acid rain is identified as damaging to crops, lakes

and materials. Acid rain should be controlled but it is

necessary to know its sources. [50,51] Meanwhile, there

is no evidence which proves that burning more coal would

produce more acid rain. C02 [52] is a serious question re-

lated to the greenhouse effect increasing world tempera-

tures. It is essential 1) to identify effects of CO2 and

2) to develop controls when needed. Studies of both CO2

and acid rain are authorized by the Energy Security Act of

1980. [18]

3. Market Pricing and Transitions

Previous transitions from wood to coal to oil and gas

have occurred in an orderly way over a generation of time

with minimum market or pricing problems. The switching

among fossil fuels in the 1970s has been disruptive because

of the intervention of several governments relative to

price, availability, acceptability, and suddenness. The

transition from fossil to renewable fuels may also be

disruptive because it overlaps the fossil fuel switching

era. Long range planning is required, but appears feasible

only on a regional basis, because of regional differences

in the fossil fuel mix, and value judgements as to the

quality of life. [11]

4. Conclusion

Some combination of coal, nuclear, oil shale, and

tar sands can provide the "bridge" from oil to other

sources of energy during the next 20 years. The choice

will depend on what is acceptable at a cost which includes

externalities such as health, safety and ecology. Al-

though coal is available to do so, its selection as the

U.S. "bridge to the future" is probably not justified by

the action of Congress, of industry, of the people and of

the administration. It is most likely that for the next

20 years the U.S. will need all of each of the four energy

sources (coal, nuclear, oil shale, tar sands) that public
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consensus and the legislatures will permit us to use. The

combination is uncertain. The back-out of Arab OPEC oil

might occur promptly if the total costs of such oil were

known to the public. [59,60] Concern about the acid rain

and COo questions might favor the use of nuclear and even-

tually solar energy. The only certainty about the U.S.

energy future is that it will be more expensive.
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}. INTRODUÇÃO

O Ministério das Minas e Energia acaba de publicar o Balanço Ener-

gético Nacional para 1980, retomando a série interrompida em 1979, quan-

do foi publicado o Modelo Energético Brasileiro. A partir dos dados des-

tes dois documentos, pretendemos aqui analisar a evolução recente do con

sumo energético brasileiro, e apontar as limitações do BEN-80 como ins-

trumento de compreensão da estrutura energética brasileira.

2. METODOLOGIA DA CONTABILIZAÇÃO DA ENERGIA PRIMÁRIA

Inicialmente, olhemos a tabela 1. Esta mostra o consumo brasileiro

de energia por fontes primárias, em 1979, e de sua inspeção duas conclu-

sões surgem imediatamente. Em primeiro lugar, os combustíveis respondem

por quase 3/4 do consumo total, ou 84 milhões de toneladas equivalentes

de petróleo (MTEP). Dez anos atras os números eram 83% e 45 MTEP; o con-

sumo de combustíveis aumentou 6% ao ano, enquanto o consumo total cresci,

a 7,7% ao ano. No entanto, o petróleo cresceu a 8j3% a.a; voltaremos de-

pois a isto.

Outra constatação é que os três maiores itens são respectivamente

o Petróleo, a Energia Hidráulica e a Lenha. Juntos, eles correspondem a

86% do total. Na verdade, mais da metade do consumo de combustíveis deve

ser creditado ao Petróleo (46 MTEP), vindo a lenha em segundo lugar com

20 MTEP.

Estes números apresentam incertezas, além de problemas metodológi-

cos. Assim, é extremamente discutível somar simplesmente petróleo cem e-

nergia hidráulica e lenha, convertidas em toneladas equivalentes de pe-

tróleo, devido as particularidades dessas fontes.

No caso da lenha, existem duas grandes dificuldades. A primeira é

que, sendo produzida de modo disperso e consumida principalmente no cam-

po e nas pequenas cidades, o montante consumido é de difícil mensuração.

A outra dificuldade deriva do baixo rendimento energético da lenha. A

maior parte desse consumo, 72% em 1970, segundo a Matriz Energética, é

utilizado no setor residencial para cozimento de.alimentos, com rendimeri

to de 10%, cerca de 4 vezes menor que o de fogões a GLP ou gás de rua.

Deste modo, o elevado peso da lenha como fonte primária reflete antes o

grau de desperdício inerente ao seu uso que seu real papel como fornece-

dor de energia.

No caso da energia hidráulica, o problema é complicado pela conven

ção utilizada para convertê-la em TEP. Esta conversão não é feita toman-
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do a energia gerada nas quedas d'água, ou a eletricidade gerada a partir

desta; o que é feito, seguindo uma praxe internacional, e atribuir a ele_

tricidade de origem primaria (hidráulica, nuclear, eólica, etc.) a quan-

tidade de petróleo necessária para gerar essa eletricidade nurna usina ter

mica de dado rendimento (nos EUA esse rendimento é tomado como 36%(3), no

Brasil com 28%(1). Pode objetar-se que esta convenção, que superestima a

Fonte

Petróleo

Gás Natural

Alcool

Hidráulica

Carvão Mineral

Lenha

Bagaço de Cana

Carvão Vegetal

TOTAL

Fonte: MEB,MME

Tabela 1

Consumo de Energia Primária n

Quantidade em 10 TEP

47.975

498

1.876

33.379

5.123

20.469

5.489

2.979

117.785

, 1979.

Percentagem

40,7

0,4

1,6

28,3

4,3

17,4

4,7

2,6

100,0

energia hidráulica e foi desenvolvida para países cuja eletricidade e na

maior parte de geração térmica, não se presta a países com predomínio de

hidroeletricidade; e, de fato, a Noruega não segue esta convenção. No en

tanto, é" possível também argumentar que esta superestiinação (por um fa-

tor de 3,5) traduz a economia de combustíveis fosseis resultante do uso

da energia hidráulica. 0 verdadeiro problema, porém, como ro cnr.o Ja le-

nha,está em que números de energia primária não refletem adequadamente a

energia fornecida ou aquela efetivamente utilizada, devido a diferença de

rendimento entre fontes e usos.

Por esta razão, tanto a lenha como a Energia Hidráulica aparecem su

perestimadas; se eliminarmos esta superestimação,c ptr-e". . :; "^nvioo fira re-

forçado (Esta inportancia cresce ainda j;e iiliinoíicirnra a entes nreroy o consumo de

Petróleo para Fins Não-Energeticos, que foram 9% do total em 1979 e deve

rão representar 15% em 19f?5,̂ .s.egundÒ o próprio BEN-80).

Na verdade, esta discussão reflete um problema metodológico nais

fundamental: não faz muito sentido esta totalização de consumo das diver

sas fontes primárias de energia. 0 que seria mais desejável é a contabi-
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lização da produção de energia por fontes e seu consumo por setores; ne£

te particular o BEN-80 representa um retrocesso sobre o BEN-78, já que

não contém estimativas dos consumos setoriais.

Na falta destas estimativas, devemos recorrer aos seus precursores

para analisar a estrutura de consumo dos derivados energéticos. É o que

faremos a seguir.

3. ESTRUTURA DO CONSUMO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

A tabela 2 mostra o perfil do consumo dos derivados de petróleo em

1978 (o número de gasolina automotiva inclui 9% de álcool anidro) por

três grandes setores: Industrial (incluindo aí geração de energia elétri

ca e atividades agrícolas). Transportes e Residencial/Serviços.

Este quadro mostra, de modo bastante claro, que os grandes consu-

mos se dão ao nível de três derivados: Gasolina Automotiva, Diesel e ô"le_

o Combustível. Além disso, estão concentrados na Indústria e nos Trans-

portes. É interessante notar que a gasolina representa metade do consumo

em Transporte, e o Diesel quase quase outro tanto; por outro lado, 2/3 do

consumo industrial são de Õleo Combustível, principalmente para gerar ca

lor, e 10% são de Diesel para gerar força motriz direta ou energia elé-

trica. Na tabela 3 temos a distribuição do Õleo Combustível, podendo no-

tar-se sua concentração em um número relativamente pequenos de ramos in-

dustriais .

Sem entrar na política de transportes, é preciso salientar que tan

to o perfil quanto o montante consumido nesse setor dependem fortemente

da estrutura de transportes; por exemplo, o consumo de Diesel por tonela

da-quilômetro transportada em rodovias é quatro a cinco vezes superior

ao das ferrovias, e mais de seis vezes o das hidrovias (4),

Analisando a tabela 4, observamos uma forte redução no crescimento

do consumo de gasolina no período 73/79, comparado com o anterior ( de

10,4 para 1,5% ao ano), e uma redução algo menor no consumo dos outros

derivados, com exceção do Diesel - que mantém uma elevada taxa de cresci

mento. Isto gera a suspeita de parte da demanda de gasolina simplesmente

deslocou-se para o Diesel, sem haver efeitos sobre a estrutura de trans-

portes (através de menor utilização de automóvel individual e ênfase mai

or em meios de transportes mais eficientes). Na verdade, os efeitos da

estrutura parecem ter-se limitado principalmente à substituição de cami-

nhões de gasolina por caminhões de diesel. A "dieselização" dos caminhões

pode ser medida por alguns números: a frota de caminhões leves a gasoli-

na reduziu-se em 15 mil veículos entre 1974 e 1978, caindo sua participa



683

Tabela 2

Distribuição Setorial do Consumo de Derivados de Petróleo (%)

Resid/Serviços Total! .erivado
GLP

Gasolina Auto
motiva

Diesel

Õleo Combustí
vel

Não-Energéti-
cos

Industria
10

16

94

100

Transpc

100

84

6

90

24

26

29

9

Outros 60 40 5

TOTAL 41 51 8 100

Fonte: Modelo Energético Brasileiro

Destino do

Setor

Cimento

Refinarias

Siderurgia

Cerâmica

Petroquímica

Tabela 3

ô"leo Combustível em 1978

Percentagem

Produtos alimentares e bebidas

Papel e Celulose

Textil

Outras Indústrias

Geração de Energia Elétrica

Transporte Hidroviârio

15%

11%

9%

9%

9%

8%

6%

4%

17%

6%

6%

Fonte: Modelo Energético Brasileiro
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ção na categoria de 82% para 53%; no mesmo período a frota de caminhões

medios a gasolina perdeu 14 mil veículos e caiu de 53% para 44% do to-

tal de caminhões médios (7).

Para analisar este efeito de substituição, podemos medir o cresci

mento do consumo de gasolina mais o de diesel, obtendo para o segundo

período uma taxa de crescimento pouco inferior a do petróleo.

Mads interessante é notav que, no segundo período, o consumo de o

leo combustível cresce a taxas superiores as do petróleo, após ter per

dido a importância entre 1968el973.

Tabela H

Taxas Anuais Medías de Crescimento

(regressão exponencial)

Período

1973/ 1Q79

1,5

10,3

5,6

6,5

6,6

6,5

7,2

Fontes: CNP-Petrobrás

Conjuntura Econômica, dezembro 1980

Obs: 0 consumo de petróleo inclui fração não energética

De qualquer modo, os derivados crescem mais lentamente no segun

do período; estaria havendo maior eficiincia no seu uso? Na verdade ,

se olharmos a evolução de alguns indicadores econômicos, vemos que es-

tes também sofrem uma desaceleração; em particular, o consumo de petro

leo cresce em ambos os períodos de modo quase idêntico ao do PIB. Mais

inquietante é" o fato dos consumos de diesel e de óleo combustível estai

rem crescendo a taxas superiores ã do PIB . Este comportamento fica

mais claro ao analisarmos, na tabela 6, as razões entre taxas de cres-

cimento do consumo de derivados e do produto real: elasticidades-renda

daqueles consumos.

A primeira constatação é que praticamente não se alterou a elas-

Gasolina Automotiva

Diesel

Gasolina+Diesel

Õleo Combustível

Petróleo

PIB

Indústria

Período

1968/1973

10,4

11,7

10,7

9,7

10,6

10,9

12,3
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tieidade do petróleo com relação ao PIB de urn período para outro, perma-

necendo em torno de 1 (lembremos que estamos falando de média; tem havi-

do variações consideráveis de ano para ano). Por outro lado, aumentou con

sideravelmente a participação do diesel no PIB e o óleo combustível no

setor industrial. Estes dois aumentos mais do que compensaram a redução

do crescimento da gasolina, mas tem significados distintos: enquanto a

intensificação do consumo de diesel pode ser explicada pela substituição

da gasolina no transporte de cargas, no caso do óleo combustível o deter

minante é o maior peso da indústria pesada, em particular, a produção de

insumos básicos com maior consumo de energia por unidade de valor adici£

nado.

Tabela 5

Elasticidades/Rendas dos Derivados de Petróleo

Derivado/Produto Período Período

1968/1973 1973/1979

Gasolina/PIB 0,95 0,23

Diesel/PIB 1,02 1,58

Gasolina+Diesel/PIB 0,98 0,86

Oleo Canb./Indústria 0,75 -1,03

Petróleo/PIB 0,97 1,02

Fontes: mesmas da tabela 4

Em outras palavras, as alterações na estrutura industrial levaram

a um maior consumo específico de óleo combustível, em plena "crise do

petróleo". Este fato coloca uma série de questões, que é necessário res

ponder para atacar corretamente o problema: assim,-este aumento está li

gado ao mercado internacional ou as exportações? Neste último caso, exis

tiriam alternativas menos vorazes de energia? Em que medida poderia ser

melhorada a eficiência dos processos? E, finalmente, qual a possibilida

de real de substituição do óleo combustível com outras fontes de energi

a?

4. PROJEÇÕES PARA 0 FUTURO

As projeções existentes no BEN-85 do consumo das diversas fontes

primárias de energia, até 1985, são basicamente reproduções dos dados

existentes no Modelo Energético Brasileiro.

Neste documento, inicialmente foi projetada a demanda total de
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petróleo, usando-se uma taxa de crescimento anual de 7% e chegando-se a

uma demanda em 1985, de 1.700.000 barris/dia. Deste total, são abatidas

parcelas devidas a urna política de conservação de energia e ao aumento

da produção de fontes internas que substituirão o petróleo (vide tabela

6).

Tabela 6

Metas do Modelo Energético Brasileiro para 1985

Fonte Barris equivalentes de petróleo

por dia

conservação de energia 140.000

petróleo nacional 500.000

xisto 25.000

carvão mineral 170.000

carvão vegetal 120.000

energia hidráulicaísubstitutiva) 60.000

álcool (anidro e hidratado) 170.000

outras fontes(eólica,solar,etc) 15.000

Subtotal 1.200.000

petróleo inportado 500.000

Total 1.700.000

Pelos dados desta tabela, vemos que a expectativa é de que a impor

tação de petróleo, em 1985, caia a quase metade do total observado em

1979. Isso seria conseguido basicamente pelo rápido crescimento das fon-

tes alternativas internas, já que a política de conservação seria respon

sável por uma diminuição de apenas 8% do consumo total de 1985.

Excetuando-se o Plano Nacional do Alcool - cujos resultados já a-

presentados permitem prever que a produção do álcool pelo menos deverá

se aproximar das metas estabelecidas - muito pouco foi feito para concre_

tizar os objetivos estabelecidos para 1985. Considerando-se ainda os

grandes investimentos e os prazos necessários ao desenvolvimento das fon

tes alternativas, podemos afirmar tranqüilamente que as metas não serão

atingidas nos prazos previstos.

Hoje no Brasil, corremos o sério risco de tentar substituir deriva

dos do petróleo por outras fontes, sem modificar uma estrutura que gera

crescimento elevado da demanda de combustível. Estaríamos, como a Rainha

Vermelha de Alice, correndo para não sair do lugar. Ou mesmo pior: numa

perspectiva de preços crescentes da energia, manter a mesma estrutura
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"energívora" implica em desviar cada vez mais recursos de outros setores

para produzir energia, reduzindo o produto final - ou aumentando o endi-

vidamento.

0 sucesso da substituição de petróleo por fontes alternativas de-

pende em grau crucial de uma ação sobre a estrutura da demanda, para re

duzir as necessidades de combustíveis; assim, seria inconsistente uma po

lítica de introdução do álcool carburante com um crescimento da frota

automobilística a 8% ao ano e uma expectativa de abundância de álcool.To

da abundância, lembremo-nos, é" relativa; e dez anos atrás "nadávamos num

mar de petroled.
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Se describen someramente el balance nacional de energía y
las fuentes de energía primaria,poniéndose en evidencia la
fuerte dependencia del exterior en el abastecimiento ener
gético. Para enfrentar el problema de la energía se están
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nocer la eficiencia con que se está usando la energía,para
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Abstract
The national energy balance and primary energy resources
are briefly described,showing the large dependence of fo -
reign supply. In order to cope with the energy problem,dáf
ferent actions are being taken,with special consideration"
to energy saving. For a good assessment of conservation pos_
sibil it ies /it is necessary to know the efficiency in the"*
use of energy.For this purpose we have analyzed efficien-
cies and specific energy consumptions in che main sectors
and subsectors.
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1. Introducción

Sólo recientemente, a partir de 1978, se ha comenzado

a estudiar en forma sistemática la eficiencia del sistema

energético de Chile, tanto a nivel global como a nivel se£

torial. Anteriormente sólo se hablan analizado casos pun-

tuales (p. ej. la generación termoeléctrica y balances té£

micos de algunos procesos industriales).

En 1978 la Comisión Nacional de Energía inició la tarea de

reunir la información histórica relativa a la producción ,

transformación y consumo de energía en el país [lJ.El mis-

mo año el autor propuso en la Universidad de Chile un estu

dio [2] destinado a conocer la eficiencia con que se usa

la energía en los diferentes sectores: producción de ener-

gía primaria, centros de transformación, consumidores fina_

les (sector comercial-público-residencial,industria,mine -

ría y transporte).

El objetivo del presente trabajo es describir someramente

el panorama energético de Chile y mostrar como ha evolucio

nado la eficiencia en la producción, transformación y con-

sumo de energía de algunos subsectores relevantes.

2. Panorama Energético de Chile

2.1.- Consumo de Energía Primaria

El consumo bruto de energía primaria fue en 1978 de

88.436 Tcal, de las cuales 41.325 Tcal correspondieron a

importaciones [lj. Ello representa un consumo por habitarj

te de aproximadamente 8 Gcal/hab/año. Para efectos compa-

rativos debe considerarse que la energía hidromecânica se

ha transformado usando el coeficiente teórico de conversion

(860 kcal/KWh).

La contribución porcentual de los recursos energéticos prî

marios fue, para el mismo año, la siguiente: petróleo cru-

do, 56,1%; gas natural, 11,0%; carbón, 10,9%; hidroelectri

cidad, 6,6%; leña y otros, 15,4%.

Las cifras anteriores revelan, por una parte, la gran im -

portancia del petróleo como fuente de abastecimiento y por
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otra, la fuerte dependencia del exterior (se importa el

46,7% de la energía primaria).

En consecuencia, el problema de la energía se plantea para

Chile en términos similares a otros países importadores de

petróleo.

2.2.- Recursos energéticos primarios

2.2.1.- Petróleo y gas natural

Las reservas de petróleo son escasas: la producción na

cional de crudo alcanzó en 1978 sólo a un 15,5% de las nece-

sidades [l].

En cuanto a gas natural, existen reservas importantes, pero

la ubicación geográfica de los yacimientos determinan que

no tenga actualmente ni se espera que tenga en el corto pla_

zo una contribución significativa al abastecimiento energé-

tico.

2.2.2;- Carbón

El país cuenta con yacimientos, en actual explotación,

de elevado costo de extracción. Pero dispone también de

carbones subbituminosos no explotados cuyas reservas son

significativas (del orden de 5.600 Mton).

2.2.3.- Hidroelectricidad

El potencial hidroeléctrico técnicamente aprovechable

es de unos 19.000 MW, siendo la potencia instalada a 1980

de 1.474 MW, (sólo un 8% de los recursos ha sido desarrolle*

do) [3].

2.2.4.- Biomasa

El balance de energía primaria fl] incluye el rubro

"leña y otros", clasificación bajo la cual quedan la leña,

el aserrín y la lejía de uso energético.

Recientemente se evaluó el potencial energético de los re-

cursos forestales entre la V y X Región del país, tanto

existentes como potenciales, resultando para los primeros,



692

una disponibilidad anual de 11.837 Tcal y para los segundos,

2,641 Tcal [4] .

2.2.5.- Energía Solar

Las zonas Centro y Norte de Chile tienen altos niveles

de radiación solar (promedios de 24 horas de 160 a 340

W/m ) [5] junto a un elevado número de horas de sol, lo que

hace muy atractiva su utilización. De hecho la industria

del salitre emplea masivamente este recurso en pozas de

evaporación solar (las instalaciones representan el equiva-

lente energético de 60 MW térmicos).

El aporte de este recurso podría ser significativo en el ine

diano y largo plazo.

2.2.6.- Geotermia

Existen campos geotérmicos ya identificados, cuyas pé£

didas de calor estimadas y/o calculadas conducen a una po-

tencia del orden de los 330 MW. Sin embargo, por la estre-

cha asociación entre el volcanismo y los recursos geotérmi-

cos, se supone que con las-técnicas actuales la capacidad

potencial de generación eléctrica total del país puede lle_

gar a 500 o 1.000 MW

Los antecedentes respecto de la magnitud de los recursos

energéticos primarios conducen a la obvia conclusión de que

el país debe:

a) tratar de incrementar la disponibilidad de petróleo nació

nal;

b) sustituir petróleo por carbón y biomasa;

c) desarrollar fuertemente su potencial hidroeléctrico;

d) estudiar la incorporación de tecnologías solares económi

cántente atractivas.

2.3.- Ahorro de Energía

En el corto plazo existen rigideces que hacen difícil

alterar la dependencia externa del petróleo.

Es por tal motivo que se están intensificando y generalizan^
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do diversas acciones tendientes a lograr ahorros de ener

gla, con satisfactorios resultados.

Las posibilidades de ahorro pueden visualizarse con mayor

claridad si se conoce la eficiencia con que se usa la ener-

gía. De aquí la motivación de un estudio que dirigió el au

tor 12] y en que se basa gran parte del presente trabajo.

3. La Eficiencia en el Uso de la Energía

Para medir y comparar eficiencias se emplea normalmen-

te uno de dos indicadores físicos: rendimiento (cuociente

entre energía efectivamente aprovechada y energía total r£

querida) y consumo específico (energía consumida para produ

cir la unidad de un producto o servicio).

Al no disponerse de los balances térmicos que permiten cal-

cular los rendimientos, se puede recurrir al segundo indica_

dor (consumo especifico) . La información requerida para de_

terminar consumos específicos es más fácil de obtener y se

tiene acceso a índices similares del país o del extranjero

con los cuales pueden ser comparados.

Sin embargo, este indicador tiene algunas limitaciones: no

revela la magnitud de las perdidas y es válido sólo para

sectores monoproductores. 3i se lo aplica a actividades DO1Í_

productoras se corre el riesgo de medir no variaciones de la

eficiencia sino modificaciones en la estructura de la producción.

En cuanto a las comparaciones, éstas son válidas si sé tra-

ta de procesos de la misma tecnología de producción y con

similares capacidades productivas.

A continuación se entregan cifras correspondientes a consu-

mos específicos y rendimientos de algunos sectores de la

cadena producción-transformación-consumo de energía.
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3.1.- Extracción de Petróleo y Gas Natural

AÑO

19*1

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

INSUMOS

ENERGÉTICOS

ktpe*

999

1.269

920

924

1.372

2.481

3.050

2.562

2.169

CUADRO 1

PRODUCCIÓN

PETRÓLEO

1

1

1

1

1

1

1

1

.247

.798

.724

.681

.812

.712

.451

.109

834

ktpe

> GAS

1.140

1.810

1,645

1.622

2.106

3.298

3.869

3.449

3.525

BRUTA

TOTAL

2.387

3.608

3.369

3.303

3.918

5.010

5.320

4.558

4.359

CONSUMO

ESPECIFICO

tpe/ktpe

419

352

273

280

350

495

573

562

498

* ktpe: kilotonelada de petróleo equivalente = 10,7 Tcal

Fuente: (2)

3.2.- Refinación de Hidrocarburos

AÑO

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

Fuentes

CUADRO 2

INSUMOS ENERGÉTICOS (Tcal)

a)excl.petról.b)incl.petrol,
crudo crudo

1.506

3.332

3.388

4.111

4.314

5.822

7.039

7.043

7.012

: (1) . (2)

18,

25,

27,

39.

45.

58.

57.

49.

54,

.751

.877

.702

.833

,880

,291

,422

,460

185

PRODUC.
BRUTA
ktpe

1

2

2,

3,

3,

5.

4.

4.

4,

.595,

.200,

.406,

.429,

.978,

.004,

,992,

.279,

,745,

79

56

07

25

60

86

80

63

33

C O N S U M O
E S P E C I F I C O

1 0 4 k c a l / t p e
( a ) ( b )

94

151

1 4 0

119

108

116

141

164

147

, 4 1 ,

,4 1,

,8 1,

,9 1.

,4 1,

,3 1.

,0 1.

,6 1.

,7 1.

.175

. 1 7 5

.151

.162

,153

165

150

156

142
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3.3.- Transporte Ferroviario

AÑO

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

INSUMOS
ENERGÉTICOS

ktpe

297,7

252,3

209,3

204,2

188,4

172,1

144,3

111,5

100,5

CUADRO 3

TRANSPORTE

10° UTC*

2.450,5

2.948,5

3.365,0

3.130,6

3.365,0

3.643,5

4.064,4

2.631,4

2.910,5

CONSUMO
ESPECIFICO
kgpe/UTC

0,121

0,086

0,062

0,065

0,056

0,047

0,036

0,042

0,035

* UTC: unidad de Transporte Combinado, igual a 0,6 pasaje

ro-Km+ton-Km.

Fuente : (2)

3.4.- Minería del Cobre

AÑO

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

Fuente:

INSUMOS
ENERGÉTICOS

ktpe

376,6

390,6

381,6

47 6,2

495,6

558,4

525,8

622,7

705,1

(2)

CUADRO 4

PRODUCCIÓN DE
COBRE FINO
IO"3 ton

551

604

606

663

699

717

743

831

1.053

CONSUMO
ESPECIFICO
kgpe/ton

683

647

630

718

709

771

708

74 9

670
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ARO

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

3.5.- Minería del

INSUMOS ENERG.*
ktpe

100,5

116,1

107,1

96,5

84,7

96,5

84,3

72,9

62,3

Salitre

CUADRO 5

PRODUCCIÓN
103 ton

1.120

1.144

1.160

786

659

782

697

727

562

CONSUMO ESPECIFICO
kgpe/ton

90

101

92

123

128

123

121

100

111

* No incluye energía solar, cuyo uso representa más de 60

MW térmicos.

Fuente: (2)

3.6.- Industria del Azúcar

ASO

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

Fuente

INSUMOS ENERG„
ktpe

86,6

81,0

97,3

104,1

89,9

85,3

88,8

113,1

: (2)

CUADRO 6

PRODUCCIÓN
103 ton

243,1

216,6

308,7

306,3

315,9

284,4

350,7

402,9

CONSUMO ESPECIFICO
kgpe/ton

356

374

315

340

285

300

253

28]
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3.7.- Industria del Cemento

AÑO

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

?uente :

3.

CUADRO 7

INSUMOS ENERGET. PRODUCCIÓN
ktpe

143,5

150,5

132,5

115,9

14 2,2

129,3

141,0

97,1

89,8

(2)

103 ton

897

1.169

1.188

1.235

1.436

1.370

1.372

t.206

1.140

8.- Sector Comercial, Público

CONSUMO ESPECIFICO
kgpe/ton

160

129

112

94

99

94

103

81

79

y Residencial

Ante la carencia de antecedentes detallados, existe

¿ó lo una estimación del rendimiento energético de este sec_

tor,basado en los rendimientos medios supuestos para los

combustibles y la electricidad.

La estimación indica, para 1978, que la energía útil fue de

8.890 Tcal y las pérdidas de 12.830 Tcal [l], lo cual con-

duce a un rendimiento de 40,9%.

4. Conclus ione s

En los casos mostrados se aprecian evoluciones favora_

bles y desfavorables de los consumos específicos o rendí -

mientos.

En la extracción de petróleo y gas natural y en la refina-

ción de hidrocarburos, por ejemplo, se observa una tenden-

cia al aumento del consumó específico.

En el caso de la minería del cobre los consumos específi -

eos son, en general, más elevados en el período 1967-1977

que en años precedentes.

Lo anterior no significa necesariamente un uso menos efi -
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ciente de la energía, ya que de hecho existen razones tecno_

lógicas que obligan a consumir mayor energía por unidad de

producto.

Evoluciones claramente favorables de consumo especifico o

rendimiento muestran, por ejemplo, el transporte ferrovia -

rio, la minería del salitre y las industrias del cemento y

del azúcar.
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Sumário
Aplicou-se o Modelo MEDEE 2 avaliando três cenários pa
ra o Brasil no horizonte do ano 20 20.
0 primeiro cenário mostra uma evolução nos padrões con
sumistas vigentes, mas sob os efeitos da crise energéti.
ca. Não se adotaram tais restrições no segundo cenário,
que reflete as previsões de governo mais otimistas. 0
terceiro retrata uma sociedade voltada para as necessi.
dades básicas da população e preocupada com a economia
de energia. í! discutida a viabilidade dt¿ cada cenário.

Resume
On
Brésil
premier

a appliqué le modèle MEDEE 2 pour une prospective du
ésil a l'horizon 20 20 à travers trois scénarios. Au

on évolue dans la "civilisation du gadget",mais
sous l'impact de la crise énergétique. Le deuxième envi
sage l'approche officielle la^plus optimiste. Le Troisie
me suppose une société orientée vers les besoins f":̂ ;a
mentaux des masses, ou l'on évite le g.^H liage. i. ;¡ -.i_s
cute la viabilité de chaque scenario.

- I l Congresso Brasileiro de Energia-
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]. Introdução

Este trabalho é resultado da aplicação do modelo de

previsão de demanda MEDEE 2, desenvolvido conjuntamente

pelo IEJE e pelo IIASA, que a FDTE implantou em seu compu

tador e adaptou às condições brasileiras, como parte de

um projeto patrocinado pela CESP - Companhia Energética

de São Paulo.

0 MEDEE 2 faz previsões de demanda de energia final

(energia entregue aos setores consumidores) através de e£

timativas da energia útil necessária para manter o volume

de produção, a quantidade de serviços, o padrão e o estjl

Io de vida característicos de um país ou região. Para áes_

crever essas características do país ou região em estudo,

o modelo requer a avaliação de cerca de 160 parâmetros pa.

ra cada ano de projeção descrevendo os módulos macro-eco-

nômico, transportes, setor produtivo, residencial e servj.

ços.

A primeira dificuldade para aplicar o modelo consiste

em avaliar os parâmetros referentes ao ano-base, para des_

crevê-lo com a maior fidelidade possível.

Escolheu-se 197 5 como ano-base por ser um ano relat_i

vãmente recente sobre o qual se dispunha de maior quanti,

dade de informações.

Além de trabalho anterior da FDTE (Consumo Energético

no Brasil - Perspectivas para 1990), dispunha-se também

do Anuario de Transportes do GEIPOT, de dados do Balanço

Energético Nacional do Ministério de Minas e Energia e do

Anuario Estatístico do IBGE.

Para a realização de projeções adotaram-se três cena

rios alternativos :

- Tendência Histórica A,

- Tendência Histórica B, e

- Nova Sociedade.

0 capítulo que se segue descreve mais a fundo as

características dos cenários adotados.

Como horizonte para as projeções escolheu-se o hor^

zonte de kO anos por ser um período compatível com a pro-

fundidade das mudanças estudadas.
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2. Caracterização dos cenários alternativos

Entre os inúmeros traçados que se poderiam conceber

para os cenários, foram escolhidas tris linhas possíveis

de evolução. As duas primeiras consistiram em variantes

distintas do que pode ser considerado como a tendência

histórica; a terceira implica uma série de transformações

sociais e praticamente configura um novo projeto de socie_

dade. Os cenários construídos com base nessas três concep

ções vieram a ser denominados, respectivamente, Tendência

Histórica A, Tendência Histórica B e Nova Sociedade.

0 conjunto de hipóteses que conduziu ao primeiro cena

rio tomou como premissa uma continuidade da tendência his_

tórica. Não se trata, porem, de uma extrapolação pura e

simples, e sim de uma tendência histórica que incorpora

os impactos trazidos pela crise do petróleo.Contempla-se,

portanto, um futuro afetado por aquela crise. Embora não

haja transformações significativas no contexto - pois ne£

se caso sucederia descontinuidade da tendência histórica-,'

supõem-se alterações no curso de algumas tendências veri,

ficadas no passado. Assim, por exemplo, foi assumido que,

nas cidades, aumentaria lenta mas progressivamente a pro

porção dos usuários de transporte de massa, diminuindo

proporcionalmente o uso do veículo individual. Na área e¿

pecificamente energética, seriam introduzidas algumas me

didas de conservação. 0 cenário construído a partir de£

sas hipóteses foi chamado Tendência Histórica A e serviu

como caso de referência para a elaboração dos outros cena

rios e para a análise comparativa.

0 segundo conjunto de hipóteses corresponde a uma ou

tra abordagem da tendência histórica, com os fenômenos

evoluindo a taxas de crescimento mais elevadas que as a£

sumidas no cenário de referência. A premissa adotada é

que a crise do petróleo não afetaria tão intensamente a

evolução a longo prazo da sociedade brasileira. Por isso,

os indicadores foram praticamente extrapolados. Por exem

pio, a taxa de motorização das unidades familiares conti

nuaria a registrar notável expansão; não seria dada maior

atenção às medidas de conservação de energia. Este cena
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rio, denominado Tendencia Histórica B, converge, em li.

nhas gerais, com algumas previsões e metas oficiais, na

sua versão mais otimista, e com alguns planos de expansão

formulados pelas classes empresariais.

0 terceiro conjunto de hipóteses coloca a premissa de

que haveria mudanças sociais significativas. Aconteceriam

transformações nas estruturas sócio-econômicas, nos pa

drões de consumo, nos estilos de vida, nos níveis de ef_i

ciência, etc. Entre as características deste novo proj^

to de sociedade, devem ser mencionadas: prioridade ao

transporte coletivo e restrições aos automóveis; deseen

tralização da economia; contenção do consumismo; ênfase

na produção voltada para as necessidades do mercado inter

no; redistribuição da renda, favorecendo as camadas mais

pobres; ênfase na conservação de energia, etc.. A partir

de tais hipóteses, esboçou-se o terceiro cenário, a que

se deu o título de Nova Sociedade,,

Quadro I. Resultados do Modelo

Resultados por
Setor (GWAN)

Transporte

Setor Produtivo

Domestico/Serviços

Total

Resultado por for
ma de energia

Fóssil, lenha, car
vão, etc.

Eletricidade

Combustível Motor

Matéria-prima

Solar

2020

1975

28,8

44,3

19,6

92,7

46,5

10,5

31,4

4,3

0,0

NS

78,4

139,9

46,6

264,9

80,5

66,6

92,1

18,4

7,3

THA

152,9

316,5

47,7

517,1

173,1

111,7

179,2

46,8

6,3

THB

311,0

699,4

81,9

1092,3

408,1

234,8

354,0

80,4

15,0
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Quadro II. Modulo macro-econômico

Elementos do modulo
macro-econômico

. População (hab.x IO6)

. Produto Interno Bruto
Cr$ de 75 x IO9)

. Renda per capita
(Cr$ de 75 x 103/hab.)

. População urbana (%)

. População ativa empre-
gada (%)

Forma
ção
do

PIB

Estru
tura
da

Produ
çao
Indus
trial

. Agricultura (%)

. Construção (%)

. Mineração (%)

. Energia (%)

. Serviços (%)

. Indústria (%)

. Materiais bási
COS (%)

. Maquinas e equi
pamentcs (%)

. Consumo não du-
ráveis (%)

. Outros (%)

2020
1975

103

1.009

9,8

60,0

33,5

10,5

5,7

l , t
2,2

50,0

30,2

45,0

22,0

25,5

7,5

NS

201+

7.235

35,5

65,0

i+9,6

15,0
5,7

1,4

2,2

55,0

20,7

40,0

20,0

30,0

10,0

THA

192

8.924

46,5

72,0

42,2

13,0
5,7

1,4

4 ,0

43,9

32,0

48,0

25,0

19,5

7 , 5

THB

334

13.945

41,7

72,0

42,2

10,5
5,7

1,4

4 , 0

43,4

35,0

48,0

25,0

19,5

7 , 5
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Quadro III. Modulo de Transportes

2020
Elementos do módulo de transportes 1975 NS THA THB

f

Demanda total (10 x tonkm)
Transporte por caminhão (%)
Transporte por trem (%)
Transporte naval (%)
Transporte por dutos (%)
Participação do trem elétrico no
total^do trem (%)
Eficiência do caminhão a longa
distância (kWh/tonkm)
Eficiência do trem elétrico
(kWh/tonkm)
Eficiência do trem diesel
(kWh/tonkm)

209,
67,
21,
10,

9,4

0,457

0,039

0,119

1282,6
40,0
40,0
14,0

4,0

40,0

0,407

0,039

0,119

2145,
55,
24,

20,

0,407

0,039

0,119

3386,5
60,0
24,0
14,0

4,0

20,0

0,407

0,039

0,119
Demanda total (10 x pass.km)
Participação do automóvel (%)
Participação do ônibus (%)
Participação do trem (%)
Participação do avião (%)
Participação do trem elétrico no
total^do trem (%)
Eficiência do automóvel
(kWh/gass.km)
Eficiencia do ônibus
(kWh/gass.km)
Eficiencia do trem diesel
(kWh/gass.km)
Eficiencia do trem elétrico
(kWh/gass.km)
Eficiencia do avião
(kWh/pass.km)

206,5
39,4
55,0
2,

2,8

9,4

0,439

0,151

0,058

0,019

0,540

1020,0
20,ü
64,0
11,6

4,4

20,0

0,165

0,122

0,033

0,011

0,997

1768,
32,5
60,
3,0
3,7

20,0

0,201

0,122

0,033

0,011

0,997

5155,3
38,9
55,0
2,7

3,4

20,0

0,201

0,122

0,047

0,015

0,997
Demanda total (10 x pass.km)
Participação do automóvel (%)
Participação do transporte co-
letivo (%)
Participação do automóvel elétri
co no total do automóvel (%)
Participação da eletricidade no
transgorte coletivo (%)
Eficiencia do automóvel convenció
nal (kWh/pass.km) ~
Eficiência do automóvel elétrico
(kWh/pass.km)
Eficiencia do ônibus convencional
(kWh/çass.km)
Eficiencia do ônibus elétrico
(kWh/pass.km)

158,
45,0

55,0

0,0

5,0

1,087

¡0,231

0,152

0,100

484,0
25,0

70,0

705,7
40,0

60,0

5,0 10,0

30,a 20,0

0,428 0,514

0,200 0,200

3,116 0,116

,089 0,089

1493,1
45,0

55,0

10,0

20,0

0,514

0,200

0,116

0,089
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Quadro IV. Módulo Residencial e de Serviços

Elementos do modulo residencial
. Residências (10 )
. Residências requerendo aquecimento
(106)

. Pessoas por domicílio

. Superfície aquecida por residência
Gn2)

. Energia útil para aquecimento am-
biental (kWh/resid. x ano)

. Energia útil para aquecimento de
água (kWh/resid. x ano)

. Energia útil para cozinha
(kWh/resid. x ano)

. Energia útil para ar condicionado
(kWh/resid. x ano)

. Usos específicos de eletricidade
secundaria (kWh/resid. x ano)

• Energia não comercial (GWí\N)
. Participação da energia solar no
aquecimento de água. (%)

Elementos do modulo de serviços

. Força de trabalho no setor
(106 trab.)

. Área construída no setor
(106 m2)

. Area aquecida no setor
(106 m2)__

. Energia útil para aquecimento am-
biental e de água (kWh/m2 x ano)

. Energia útil para ar condicionado
(kWh/m2 x ano)

. Usos específicos de eletricidade
secundaria (kWh/m2 x ano)

. Participação da energia solar (%)

. Participação de bombas de calor
(%)

2020

1975
19,8

4,0
5,2

12,0

297,9

665,1

1744,2

581,4

464,0
6,5

0,0

14,6

202,4

40,5

23,2

44,2

125,0
0,0

0,0

NS
49,7

10,0
4,1

12,0

297,9

476,7

930,2

581,4

1500,0
4,5

24,0

47,9

9E8,5

111,7

23,2

44,2

190,0
2,8

20,0

THA
46,8

9,4

t,l

12,0

297,9

691,3

930,2

2325,6

3172s0
2,6

9,6

19,6

391,4

78,3

23,2

44,2

190,0
0,9

12,0

1HBA
81,5

16,5
4,1

12,0

297,9

691,3

930,2

2325,6

3172,0
2,6

9,6

33,5

670,2

134,0

23,2

44,2

190,0
1,1

12,0
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•' 'uadro V. Hodu] o setor produtivo - Intensividade

Jo uso de Energia

Intensividade do

>'.><_• J iciente de
. ;¡ur.da final
. !'j combustível

rnotor
k.Wh/$VA

deirtiridcï f i n a l

especifica de
J>~*i i -i—i i <—• A. ^-^ *-»,J,-»

eietriciaaoe
VUTh / ÍVA

Coeficiente de
demanda útil
de energia tir

mica
kWh/$VA

•

•

•

uso de energía

Agricultura
Construção
Mineração
Materiais básicos
Maquinase equij<u;.eniDS
Consumo não duráveis
Outras indústrias

Agricultura
Construção
Mineração
Materiais básicos
Máquinas e equipamentos
Consumo não duráveis
Outras indústrias

Agricultura
Construção
Mineração
Materiais básicos
Maquinas e equipamentos
Consumo não duráveis
Outras indústrias

1975

0,020
0,190
0,203
0,040
0,016
0,020
0,007

0,006
0,002
0,073
0,130
0,043
0,074
0,027

0,033
0,003
0,092
1,097
0,063
0,426
0,448

NS
0,026
0,190
0,244
0,028
0,011
0,014
0,005

0,009
0,002
0,088
0,130
0,043
0,074
0,027

0,026
0,003
0,073
0,658
0,038
0,255
0,269

2020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

THA
,034
,227
,244
,032
,013
,016
,006

,011
,002
,088
,156
,052
,089
,032

,026
,003
,073
,768
,044
,298
,313

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

THB
,034
,227
,244
,040
,016
,020
,007

,011
,002
,088
,195
,065
,111
,041

,033
,003
,092
,097
,063
,426
,448



707

Quadro VI. Modulo setor produtivo - Distribuição

do uso de energia

Distribuição do uso de energia

1
•S
0

1
B
CM

•S
Si

CU T3
•a cu
cá

A
qu

. Demanda total (GWAN)

. Participação da energia
fossil (%)

. Participação da eletrici-
dade (%)

. Participação do aquecimen
to distrital (%)

. Participação da energia
solar (%)

. Participação da bomba de
calor (%)

. Demanda total (GWAN)

. Participação da energia (%)

. Participação da eletrici-
dade (%)

. Demanda total (GWAN)

. Participação da energia
fóssil (%)

. Participação da eletrici-
dade (%)

. Participação do aquecimen
to distrital (%)

. Participação da energia
solar (%)

. Participação da bomba de
calor (%)

1975

6

95

5

0

0

0

13

85

15

2

95,

5S

o,

o,

o,

,3

,0

,0

,0

,0

,0

,5

»o

0

7

0

0

0

0

0

19

52

16

10

12

4

36

70

30

8

40

16

10

20

NS

,1

,0

,0

,0

,0

,o
,7

,0

,0

,2

,0

,0

0

0

0

2020

THA
39,5

67,4

17,6

3,0

6,0

2,4

93,0

70,0

30,0

17,7

61,0

17,6

3,0

10,0

2,4

THB
95

67

17

3

6

2

227

70

30

43

61,

17,

3 s

10,

2,

,5

,4

,6

,0

,0

,4

,2

0

0

2

0

6

0

0

4

687

"energívora" implica em desviar cada vez mais recursos de outros setores

para produzir energia, reduzindo o produto final - ou aumentando o endi-

vidamento .

0 sucesso da substituição de petróleo por fontes alternativas de-

pende em grau crucial de uma ação sobre a estrutura da demanda, para re

duzir as necessidades de combustíveis; assim, seria inconsistente uma po

lítica de introdução do alcool carburante com um crescimento da frota

automobilística a 8% ao ano e uma expectativa de abundância de álcool.Tb

da abundância, lembremo-nos, ê" relativa; e dez anos atrás "nadávamos num

mar de petróleo1.
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3• Resumo dos Resultados e das Características dos

Cenários

Os quadros que se seguem apresentam os resultados da

previsão de demanda para os cenários estudados, bem como

as características numéricas referentes ãs hipóteses ado_

tadas.

4. Comentarios e conclusões

A diferença de consumo entre os cenários estudados e

bastante grande, ficando numa relação aproximada de 1:2:4

para os cenários "Nova Sociedade", "Tendência Histórija

A" e "Tendência Histórica B", respectivamente. Essas dife

renças decorrem principalmente das diferentes necessida.

des de transportes e das diferentes estruturas e caracte

rísticas do setor produtivo.

0 cenário "Tendência Histórica B" dificilmente terá

sustentação em termos de oferta de energia interno ao

país o que praticamente o inviabiliza.

Deve-se notar, entretanto, que existem poderosos gru

pos econômicos exercendo pressão para conformar o desen

volvimento do país de acordo com esse cenário. Estes me£

mos grupos econômicos dificultam a adoção de um modelo do

tipo "Nova Sociedade".

A sustentação de um cenário do tipo "Nova Sociedade",

ainda que mais exeqüível que a dos outros cenários sob o

aspecto de suprimento, ainda assim não é fácil. Este cená_

rio requer um aumento de oferta de mais que 180% no perío

do em estudo. Para a eletricidade, em particular, o aumen

to ultrapassa a cifra dos 500%. A adoção de um estilo de

desenvolvimento desse tipo encontrará também certa resis-

tência com relação â mudanças de hábitos de consumo.

0 cenário "Tendência Histórica A" se apresenta portan

to como mais viável. Sua consecução, no entanto, depend^

rã do surgimento de forças sociais que resistam às pre_s

soes dos grupos defensores do estilo de vida característ_i

co da "Tendência Histórica B".
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1 . INTRODUÇÃO

Nosso trabalho fixou como horizonte o ano 2000. Esse ho

rizonte não e arbitrário: "Ele define un; bom compromisse en-

tre o que já está largamente determinado pela herança de pas- I

sado e o Cãinpo de liberdade existente para modificar de r.anei.

r.i significativa as evoluções em curso" [1J .

Fixado o horizonte, passamos a analisar os determinantes

do preço futuro do petróleo: a) a existincia de uma demanda

potencial; b) A existência de recursos petrolíferos; c) 0 pre

ço que se está disposto a pagar pelo petróleo (que determina

as reservas); d) A existencia de niecanisir.es institucionais que

permitam mobilizar a capacidade tecnológica e financeira para

extrair o petróleo.

a) A DEMANDA POTENCIAL

Até a 2? guerra, a estrutura energéti; a da r.aicria dos

países estava assentada sob as fontes nacionais, 'ic pes-rue:-

ra, porém, se iniciou um vigoroso processo de internacionali-

zação da produção que destruiu as estruturas econômicas naci£

nais e as recompôs sob a égide do capital internacional. Cc-

mo parte integrante desse processo foi abandonada a produção

local das fontes de energia "caras", passando-se a importar a

energia "barata" disponível no mercado internacional; isto é,

o petróleo. De 195C a 1974, a participação dos hidrocarbonetes

na estrutura energética mundial passou de 35,7% para 62,90f[lJ.

Os fatores explicativos para essa expansão acelerado dos

hidrocarbonetos são: a) facilidade técnicas dos hidrccartor.e-

tos quando comparados com o carvão; b) A descoberta de diver-

sos campos gigantes [ 2 J com custos extremamente baixo de pro-

dução; c) A mor.opolização precoce da indústria do petróleo [3,

'4, 5J e o enorme excedente econômico decorrente dessa monopoli-

zação [6,7,8] .
Esses tres elementos permitiram construir uma estrutura

na qual os hidiocarbonetos são a fonte dominante, exercendo o

preço do petróleo o papel de preço diretor do mercado energét_i

co.

Com o aumento substancial do preço em 197 3 e com os su-

cessivos aumentos je 1379 e 1980, essa situação parecia es-
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tar em vias de uma mudança radical. O que se pode notar»decor

ridos mais de 7 anos do "choque do petróleo", é que as substi-

tuições não aconteceram de forma significativa e que r.s prev_i_

soes para o final do século continuam a apontar cs hidrocarbo

netos como a fonte energética dominante (ver tabela 1).

Dos tres cenários apenas o de Carolei apresenta uma par

ticipação dos hidrocarbonetos inferior a 50%. Para que tal a-

conteça, Carolei supõe, no entanto, uma penetração acelerada

da energia solar (10%) e um enorme esforço de conservação (5%)

Pode-se notar ainda um otimismo exagerado quanto ao papel do

nuclear. Assim, parece mais razoável estimar um papel para os

hidrocarbonetos proximo dos 50% da estrutura energética mun-

dial, o que lhes dá até o final do século o papel dominante.

Quatro fatores podem ser alinhados para justificar esse

cenário:

a) Os países consumidores viram o "choque de 1973" coir.o algo

conjuntural e não se mobilizaram para efetuar a substituição

do petróleo que oferece ao governo uma massa enorme de impos-

tos [6,8] por outra fonte de maior custo ainda que nacional

b) 0 nuclear que se oferecia como fonte alternativa disponível

para a substituição apresenta uma série de problemas técnicos

e econômicos que ir.vializam seu uso generalizado a curto / r.é-

dio prazo [9]

c) A inércia das cadeias energéticas torna o processo de subs_

tituição um processo lento e demorado [lOj

d) Os países industrializados - que representam 61% de consu-

mo energético mundial - relutam em sair do petróleo porque es_

ta ainda é a fonte de energia abundante mais barata do mundo.

E mesmo que a fonte alternativa tenha seu custo inferior ao

preço atual do petróleo, é preciso lembrar que o preço do pe-

tróleo é político e seu custo dezenas de vezes inferior ao

seu preço [5] . Sendo assim, o país que reestruture seu apare-

lho produtivo em função de uma nova fonte cujo custo esteja

próximo do preço atual do petróleo, permanecerá "refém" de u-

ma brusca redução futura do preço do petróleo em outra conjun

tura política

2. OS RECURSOS PETROLÍFEROS
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Defíne-&e como recurso o total dos hidrocarbcnetc :: dei

cobertos e não descobertos existentes na croata terrestre. Cíes

diferem das reservas na medida em que estas se référer, a tota,

lidade dos ni drocarbonetos descobertos, passíveis de sereir. ex

traídos ,con: a tecnologia disponível ,a custos corr.peti t i vos cor.

os preços atuais de mercado.

Pode-se notar no grafico que os recursos descobertos po

dem aumentar, seja porque o desenvolvimento tecnológico perm_i

te melhor examinar urna determinada região geológica já anali-

sada, seja porque é empre'endido un esforço exploratorio er. re

gião ainda não explorada.

Para se ter uma idéia do potencial dos recursos petrel^

feros nao-descobertos , vale relembrar ;,ae das i ' tá"i<":~ ¡:e ii.

n.er.tarc.- inmundo e?r. 20", :•: i feito muito pcu:o ou n-?:.hu". e::for.; • ex

ploratório por dificuldades tecnológicas ou política:: j_ 11 j .

Quanto ao potencial dos recursos petrolíferos ja descoberto",

basta lembrar que a taxa média de recuperação do petrclec ra-

ramente ultrapassa hoje os 40%, o que significa a existência

de recursos adicionais superiores as reservas atuais. Se a i_s_

to adicionarmos a potencialidade representada pelos óleos r.ãr

convencionais [l2j, podemos chegar, quanto aos recursos petrç_

líferos mundiais, a r.ür.eros astronômicos.

Apesar de se imaginar a existencia de volumes ir:-.~oríar.-

tes de petróleo no mundo, existe um total cercen: .«•-.;• ire: •* \ quanto

ã quantificação mais exata desses recursos. Esse fenôr.enc ~e

explica pelo fato de que a indústria do petróleo não ten; ne-

nhum interesse em investir na exploração petrolífei-a quando

o horizonte de reservas se aproxima dos 30 anos de consume.To

do dispendio financeiro para se conhecer os recursos petrolí-

feros adicionais existentes na crosta terrestre seria um in-

vestimento supérfluo do ponto de vista do capital, uma vez

que os 30 anos de reserva garantem a amortização e a rentabi

lidade do capital já investido. Esse dispendio só será fe:.-

to em períodosposteriores na medida em que, pelo incremento ,

do consumo, as reservas existentes começarem a se reduzir e,

portanto, colocarem em questão a sobrevivência da indústria.

Em outras palavras, a questão dos recursos petrolíferos

é um problema de muito longo prazo, que interessa mais aos go
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vernos devido ao papel estratégico deser.̂ i.:.!, :..'¿ : <•• ' .•ir''.!'/

no seu desenvolvimento econômico do que às >:-::.! r- ~ i • .

3. AS RESERVAS PETPObfrERAS

As reservas petrolíferas provadas mundiais vinVdT ,":;" r-

cendo rapidamente, mesmo quando o preço do perro] «j- virih.i > -

clinando no mercado internacional [li] . A partir de 2'"""'•, -.>•.:

se uir.a estabilização nessas reservas.

Analisando as inúmeras estimativas cias reservas prová-

veis mundiais de petróleo feitas nos últimos 3H anc?, podc--:.e

notar fenômeno idêntico. Ate o final da década d^ •''" , ê s.;?: '2

timativas vinham crescendo, tendo-se estabilizado er:. tcrnc d~~

"í00 bilhões de toneladas (?100 bilhões de barris) na dec.~ac\i -:•"

70 (taxa de recuperação de 40% e custo de extração "."xirc ,:c

?.'•', dolares/barril).

As reservas de petróleo, em 1978, somavam S S,5 biInoos

Je toneladas, o que, comparado com os ¿',98 bilhões de tonela-

das de consumo de 1977 [l3] , representa 23 ancs de i -r,z ,-r,.:-̂

so o consumo cresça a urna taxa média de 3% ao ano. Zer.^-.i í'r-

ma, restariam ainda de ser descobertas ate lã.

Esse crescimento continuado nas reserva? ;••-! i <>".':"•. • v

mundiais até 1965 se explica por dois fenômenos:

a) Pelo esforço exploratório desenvolvido, em particular :. J;

riente ítédio, entre 1939 e 1960, que permitiu a desce: er*.i ie

inúnieros campos petrolíferos gigantes £2! .

b) Pelo desenvolvimento tecnológico, que permitiu nãc ?•• a ex

ploração "off-shore" com lâmina d'água crescente, mas :<.:--:é-.

aumentar a taxa de recuperação através da recuperação assiti-

da.

A estabilização das reservas após 1970, se explica en.

larga medida pela redução no ritmo de descobertas de campos gi

gantes pois, os campos sendo menores e a exploração mais com-

plexa, aumentam rapidamente os custo de exploração, o que ter.

de a reduzir os esforços exploratórios. Com o "choque" de 1973,

o preço do petróleo cresce rapidamente. Havia um estímulo ao

relance dos esforços exploratórios. Estes, no entanto, só so-

frem uma inflexão radical nos EUA e no Lanada |12¡. Nas de-

mais regiões do mundo capitalista, o esforço exploratório per
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manece relativamente estável. As dificuldades tecnológicas,fi

nanceiras e políticas que envolvem a exploração petrolífera

nas demais regiões do globo explicam, em grande medida, esse

tempo maior de resposta.

Com o novo incremento substancial do preço do petróleo

em 1979, pode-se esperar um estímulo ainda maior a exploração

em bacias sedimentares pouco exploradas e uma nova onda tecn£

lógica, uma vez que o aumento dos preços torna viáveis técni-

cas até então não competitivas, seja de recuperação, seja de

exploração. A primeira conseqüência desse novo aumento do pre

ço será dar uma maior dimensão ã participação dos campos pe-

trolíferos pequenos na estrutura de produção de petróleo. A

existência dos campos gigantes com custo de extração extrema-

mente baixo tornou não-comercial uma série de pequenos manan-

ciais cujo custo de extração é dezenas de vezes superiores.Na

medida em que não existam mais campos gigantes a serem desco-

bertos , o papel dos campos médios e pequenos tenderá a ser

mais importante na estrutura de abastecimento petrolífero[2].

Esse aumento no preço do petróleo, além de aumentar as

reservas, provocará também uma redefinição na distribuiçãogeo

gráfica dessas reservas. Reduzindo-se a parcela das reservas

controladas pelos países do Oriente Médio de 7 3% para apenas

33% [l'+J . A essas reservas deveriam ser ainda adicionadas 50

bilhões de TEP do óleo de xisto, 100 bilhões de TEP do areias

betuminosas e óleos pesados e 276 bilhões de TEP de §ás natu-

ral [12] , o que nos mostra uma situação de relativa tranquil_i

dade quanto â disponibilidade de hidrocarbonetos a custos in-

feriores aos preços atuais para responder à demanda prevista.

A existência de reservas não besta, no entanto; é preci_

so que esse petróleo seja extraído transportado, refinado e

distribuído. E aqui nos deparamos com um problema fundamental.

4. AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS, TECNOLÓGICAS E INSTITUCIONAIS

Financeiras : Os investimentos na indústria do petróleo

representam 6% da Formação Bruta de Capital Fixo do mundo ca-

pitalista e somaram 65 bilhões de dólares em 1977. Como a ex-

ploração tende a se voltar para regiões de maior custo pode

se estimar a necessidade de aportes crescentes de capital pa-

ra essa industria.
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Tradicionalmente a indústria se auto financiava, sendo justificada

a sua alta taxa de lucro pela necessidade de manter o autofinanciamento u

ma vez que seria difícil conseguir no mercado de capitais quantias tão

astronômicas para uma indústria cheia de riscos. Hoje, a situação se modi_

ficou drasticamente.

Os países da OPEP detêm parte significativa da capacidade de finan

ciamento da indústria do petróleo.Não têm, contudo, interesse em aumentar

significativamente a produção petrolífera mundial, depreciando como conse_

qüência seu principa1 recurso natural.

0 cartel das empresas de petróleo detém outra parte dessa capacida-

de de financiamento. Ele tem todo interesse em descobrir novas provincias

petrolíferas desde que lhe sejam concedidas certas "facilidades" que tor-

nem viável a reestruturação da indústria do petróleo ao nível mundial, re

forçando seu controle sobre a indústria e aumentando a parcela do exceden

te econômico por ele apropriado. Isto significa que o cartel busca contra

tos excepcionais em relação ãs vigentes nos países da OPEP.

Finalmente, existe a capacidade de mobilização de recursos dos paí-

ses importadores que têm evidentemente todo interesse de extrair petróleo

de seu território. São poucos, no entanto, os países com potencial petro-

lífero que têm um mercado de capitais suficientemente dinâmico para obter

os enormes recursos exigidos pela indústria do petróleo.

Podemos,assim, concluir que sem o cartel ou a OPEP dificilmente se-

rá possível manter altas taxas de crescimento da produção mundial de pe-

tróleo.

Tecnológicas : Como já vimos, existe petróleo em quantidades impor-

tantes que podem ser extraídas economicamente. Uma boa parcela deste óleo

se encontra em regiões cujas condições de exploração e produção não estão

ainda tecnológicamente definidas. £ necessário, portanto, um grande esfor

ço tecnológico para colocar esse potencial disponível para o consumidor

final.

Ora, a estrutura tecnológica da indústria do petróleo é totalmente

controlada pelo cartel, uma vez que é este quem determina as condições de

valorização do petróleo em escala mundial. 0 tipo de desenvolvimento tec-

nológico a ser produzido pelo cartel será, portanto, aquele que permita

reforçar seu domínio sobre a estrutura petrolífera mundial, ou seja, o

"off-shore" em mar profundo e, particularmente, aquele voltado para os

cmapos gigantes e super-gigantes, o que permitiria ao cartel manter a es-

trutura monopólica da indústria, manter o abastecimento em escala mundial,
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e.rrar:•-•".ri.:. â sir:: d~ imposições políticas dos Estados Nacionais.

•_" .v:..;envGivir:ie'':tc cecr.ológico ligado aos campos medios e pequenos de_

verá sofrer muito pouco impulso por parte do cartel, pois tornar disponí-

vel localmente a\i pequenas jazidas significa dotar os diversos países de

recurcc; petrolíferos próprios. Corr. isto, o cartel perderia o papel funda

~sr.'~-¿l. que ocupa no abastecimento dos mercados regionais. Esta situação re

:u:.:>-•:; ia r.uma indução da parcela do excedente economizo apropriado pelo

cñi"icl, E=i:a rela redução do preço seja pela redução de rr.ercadc Jo cartel, ";

cue, obviamente, não lhe interessa.

!'estas condições, cabe aos governes dos países importadores ce petre

leo estimular a pesquisa tecnológica voltada para as cor.dir'es geológicas

r.á~icnais, buscando encontrar alternativas tecnológicas que viabilizem os

recursos petrolíferos locais. Esse é um processo necessário que so ofere-

cera resultados, no entanto, a longo prazo, pois exige c desenvolvimento

de uT.a nova filosofia de exploração voltada para os pequenos e rnecies cam

pos petrolíferos.

Institucionais : A indústria do petróleo foi uma indústria que se in-

ternacionalizou rapidamente, constituindo o cartel em Achnacarry, já em

19 ?C. Com o cartel, se construiu uma estrutura institucional supra-r.acio-

nal, que passou a regular a indústria ao nível mundial. Em razac dessa es_

tritura cartelizada, que impedia o acesso de empresas independentes âs ja

zidas petrolíferas, foi constituída uma série de empresas estatais em pai

ses consumidores no pós-guerra.

0 objetivo expresso dessas empresas estatais era criar uma estrutura

que permitisse o abastecimento em petróleo dos seus respectivos países-se_

de, independentemente do cartel. Isso se afigurava necessário, uma vez

que o petróleo era um insumo produtivo fundamental em torno do qual se mo

vimentava uma massa enorme do excedente econômico mundial. As empresas es

taxais representavam a possibilidade dos Estados Nacionais interferirem no

processe de apropriação e de repartição desse excedente.

Hoje o cartel se apresenta como "única" alternativa institucional ca

paz de responder no curto prazo ã demanda mundial de petróleo, posto que

só ele conseguiria mobilizar os recursos financeiros e tecnológicos neces_

sírios para extrair o petróleo demandado. Caberia acrescentar que esta si

tuaçao impõe como inevitável a contínua internacionalização dos diversos

espaços econômicos sob a égide do capital internacional.

Do que expusemos, surge como resultado uma proposta alternativa que

consiste no revigoramento do controle do Estado Nacional sobre seus recur
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i-es petrolíferos. No caso brasileiro, isso signify'••-: u::. v-zy.r^.-. •;'.' ::.OT.CJ<"7

lio estatal do petróleo. A mobilização do excederle cconôrico, ;e que .3

própria indústria petrolífera nacional é capaz de -je apropriar-, jur.tan.er.-

te com a orientaçlo do esforço exploratorio para os rr.édios e pequenos rr.a-

nanciais, oferece ao país a possibilidade de escapar ao ccr.tr''.Te rcrv-: ::;

exercido ~-elc c.-r>n! ~chre : ~cr-.~."i j Je petróleo.

5. OS CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO FUTURA 1X3 PREÇO

Em 1970, o preço do petróleo sofreu unia inflexão e, desae então, sua

tendencia crescente ven se mantendo. Etrtre 1970 e 1990, o preço deflacio-

nado pago pela Petrobrás por seu petróleo ir.pcrtado cresceu a ura taxa

real de 21% ao ano ern média [l6J. Esta situação coloca pelo menos duas

questões: a) Ate quando permanecera essa situação de preço crescente do

petróleo? e b) A.s taxas de crescimento permanecerão nos níveis da decaca

passada?

A previsão para 1985 e de que os países da OPEP serão responsáveis per

cerca de 69% de abastecimento petrolífero dos países da OCDE, c que exigi.

ria uma produção de 3C,7 milhões de b/d [l7]. Como essa produção nos ní-

veis de preço atuais ultrapassa em larga medida as necessidades financed.

ras desses países para manter seus programas de desenvolvimento econômi-

co, existe uma forte indução ã redução da produção e, portanto, de incre-

mento do preço. A instabilidade política existente no Oriente Médio, en;

particular com a guerra Irã-Iraque,também induz a um incremento do pre-

ço

Do exposto, nos parece possível tirar duas conclusões, as quais servi

rao como vetores de base para nossa previsão do preço do petróleo nos pró

ximos 20 anos:

1) 0 preço do petróleo (a preços constantes) terá uma tendencia ã alta

no curt'O prazo. Como a estrutura enei¿ética se caracteriza por uma in«rci\

a bastante grande, como a parcela do petróleo da OPEP no abastecimento e-

nergetico mundial é extremamente alta e, finalmente, como o esforço expio

ratõrio, que cresceu bastante nos últimos anos, só poderá produzir resul-

tados significativos ao nível mundial ao final desta década, julgamos ra-

zoável supor que o preço do petróleo deverá crescer ern termos reais a uma

taxa de 4% ao one até 1980. Essa hipótese é coerente com as últimas deci

soes da OPEP. î.'a Kouriião do Taif, no início de maio do corrente ano, fi-

cou decidido que 1res fatores ajustarão o preço futuro do petróleo:

a - A inflação mundial
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b - As modificações ras taxas de cambio.

c - Crescimento de preço em termos renie T..i"o¡x3nric;.¿-...ante ao cresci-

mento do FTJB dos países da OCDE (1 !)

2) A partir de 1900, a dir.ôndca de quatre fatores durante a década dos

80 terá" um papel determinante na evolução do preço do petróleo. Esses qua

tro fatores são:

a - 0 grau de sucesso das tres principais fontes alternativas na substitui

ção do petróleo (energia solar, energia nuclear e carvão).

b - 0 ritmo de crescimento econômico dos países da OPEP, o qual condicio-

nara a demanda por divisas deses países.

c - 0 ritmo do crescimento econômico dos países da OCDE, uma vez queerer

países juntos representar, mais de 60% da demanda de petróleo do mundo ca-

pitalista.

d - 0 grau de sucesso na exploração de petróleo fora do território da

OPEP.

Como esses quatro fatores podam evoluir de forma relativamente inde-

pendente, e" difícil imaginar um único cenário de evolução do preço do pe-

tróneo após 1990. Adotaremos, então tres cenários distintos para a evolu-

::3 do preço do petróleo após 1990:

'-.'iiario A: Ê o cenário mais pessimista. Nenhuma fonte alternativa se via-

L-ilizaria em larga escala; os países da OPEP não aumentariam sua produção

iiéVr. daquela "necessária" ao seu desenvolvimento e o esforço exploratório

-v: outras regiões do mundo não ofereceria resultados significativos. Nes-

te caso, o preço do petróleo continuaria a crescer ã taxa de 4% até" o fi-

nal do século.

Cei.ário B: Pelo menos dois elementos do cenário A evoluiriam positivamen-

te, .'.'este caso, o preço de petróleo permaneceria estável de 1990 até o fi

nal do século.

Cenário C: £ o cenário mais otimista; os tres elementos citados no Cenári

o A evoluiria::; positivamente. Neste caso, o preço do petróleo atingiria um

pico em 1090 e tenderia a decrescer a uma taxa de 2% ao ano a p̂ artir de

U.T i t "íO .

rom estas hipóteses de tase, construímos os tres cenários de evolução

'..;c r.roço fut'uro do petróleo, apresentados na tabela ?.

í\ dcr:;onc!a porcrcial pelo petróleo devera permanecer elevada ao nível

mundial pe.lo menos ate o arie 2000. A estimativa mais pessimista ¿° ae uma
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demanda totalizando-100 iriilhões de barris dia ao final do século |14J. ?a_

ra fazer face a uma demanda desse nível existem recursos mais do que suH

cientes em termos de óleo convencional e, se acrescentados os recursos de

óleos nao convencionais, os recursos potenciais atingem cifras astronômi-

cas. No entanto, apenas urna parcela desses recursos são economicamente vi_

áveis hoje, o que significa que as reservas corn que o mundo conta para su_

prir tal demanda são muita vezes inferior aos recursos. Ainda assim, as

reservas de petróleo são suficientes para atender uma demanda da ordempre

vista nos estudos citados. Resta, no entanto, o problema da conjugação das

capacidades institucional, financeira e tecnológica absolutamente necessá

rias para colocar tais reservas à disposição do consumidor final. Neste

nível os problemas a enfrentar são enormes uma vez que o agente tradicio-

nal que conjugava tais fatores, isto é, as multinacionais do cartel do pe

trõleo, tem perdido sua posição hegemônica na indústria do petróleo.

A relativa concentração das reservas petrolíferas mundiais em alguns

poucos países exportadores gera uma tensão no mercado que induz ao cresci,

mento do preço no curto-médio prazo, uma vez que a inercia da demanda pe-

trolífera persiste. Restaria a possibilidade de novas regiões produtoras

o que significa seja entregar o potencial petrolífero dessas regiões as

multinacionais do cartel ou reunir a capacitação tecnológica, financeira

e institucional para valorizar os recursos locais em uma empresa estatal

A primeira solução fere os interesses nacionais e e, assim, de difícil a

ceitação;já a segunda exige um esforço que só produzirá resultados a Ion

prazo.

Tendo em vista este quadro geral e adotando um conjunto de hipóte-

ses quanto â evolução das fontes alternativas; quanto ao ritmo de cresci-

mento econônáco dos países da OCDE e da OPEP e quanto ao sucesso das ex-

plorações petrolíferas nas regiões novas, pudemos construir tres cenários

distintos para a evolução do preço do petróleo nos próximos 20 anos. A

nosso ver o crescimento do preço do petróleo na década de 80 ê um proces-

so inevitável podendo-se apenas ter dúvidas quante ao ritmo em que se dará

tal crescimento. Já após 1990 julgamos que tres são as evoluções possíveis,

dependendo da evolução do conjunto de hipoxeses acima arrolado. Se aceitas

as hipóteses por nós adotadas quanto ao ritmo de evolução do preço do pe-

tróleo ao final de 1990, esse preço estaria em torno dos 48 dóla-

res (a preços de 1980),podendo este mesmo preço, no ano 2000, oscilar en-

tre 39 e 70 dólares.



722

TABELA 1

Fonte

Frisch [l]

Sfchumcher[l4]

Carolei '[l5¡

Carvão

20

26

19

Petróleo

37

35

18

Gás Natural

17

21

17

Hidro

4

7,5

Nuclear

20

11

23,5

Vi ao
C.onv.

2

1

15

( d ó l a r e s de 1 9 8 0 )
TABELA 2

ANO

Cenário A
(US$/b)

Cenário B
(US$/b)

Cenário C
(US$/b)

1980

32,00

32, Oü

32,00

1985

38,93

38,93

38,93

1990

47,36

47,36

47,36

1995

57,62

47,36

42,81

2000

7O,1C

47,36

38,70

DIAGRAMA 1

Descoberto Nao Descoberto

co

RESERVAS

Provadas

RESERVAS

Prováveis

Esforço Exploratório

VV

t>
Desenvolvimento Tecnológico
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Sumario
O trabalho faz uma analise da questão energética e, em se-

guida, apresenta as transformações da estrutura energética brasilei-
ra após 1973. £! possível notar que foram poucas as transformações
na estrutura energética do país sendo esta dificuldade conseqüência
do esforço tecnológico estar concentrado na oferta de energia; nada
tendo sido feito no sentido de reestruturar a demanda.

Abstract
This paper makes an analysis of the energy question and pre

sents the post 73 transformations in the brazilian energy structure.
It's easy to verify that transformations in the energy structure of
the country were very few. This results from the concentration of the
technological effort in the energy supply side; almost nothing has
been done on the demand side.
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INTRODUÇÃO

A partir de 1970, quando a tendência declinante do preço de referen

da do petróleo, que vinha se mantendo desde o final da grande guerra, so

íreu uma inflexão, poucos viram nessa inflexão um elemento na estrutura so_

cio-econômica mundial [lJ . No entanto, o germe dos enormes saltos do pre

ço de referência de 1973 e de 1979 estava lá presente.

0 crescimento do consumo mundial de petróleo se fazia a taxas eleva

das (7.2% ao ano) [2j . A produção, por outro lado, se concentrava mais e

niais em alguns poucos países não industrializados que já no início da dé-

cada de 60 haviam constituído a Organização dos Países Exportadores de

Petróleo. Em 1973, somente o Oriente Médio e a Africa eram responsáveis

por 45,3% da produção mundial do petróleo £3] . Tornava-se cada dia mais

patente que os países da OPEP não aceitavam passivamente a deterioração do

preço de seu principal produto de exportação.

Com a i nflexão do preço de referência do petróleo, o mundo industri

al entrou em uma nova fase. A partir de então, o preço relativo da energy

a seria crescente e o aparelho produtivo deveria se ajustar a essa nova

situação. Quando em 1973, o preço de referência deu seu primeiro grande

salto houve um primeiro momento de perplexidade que foi sendo paulatina-

mente esquecido nos anos subsequentes uma vez que o preço se mantinha re-

lativamente estável em termos correntes e mesmo dec}inantes em termos Tf-

ais (tabela 1).

Essa relativa estabilidade fez muitos acreditarem que a questão do

preço do petróleo estava resolvida: um novo patamar tinha sido atingido ,

•e o ajuste do aparelho produtivo se faria naturalmente. Nessa visão, o au

mentó do preço de referenciado petróleo era um dado conjuntural que havia

sido ultrapassado e cuja solução estava sendo encaminhada de forma relati

vãmente satisfatória praticamente por todos os países industrializados.No

entanto, a sucessão de aumentos do preço de referência do petróleo em 1979

e 1980, serviram para colocar por terra essa visão otimista.

1. A NATUREZA DA QUESTÃO ENERGÉTICA

0 preço de referência do petróleo - e, portanto, o preço da energia

- devera permanecer crescente pelo menos ao longo de toda esta década. Fes

mo que algumas das fontes alternativas se tornem a curto prazo economicanen

te competitivas com o petróleo, somente a inercia do aparelho de consumo

daria, aos que definem o prego do petróleo (as empresas petrolíferas e a

OPEP, dez anos mais de prazo para manterem a estratégia de preço crescente



TABELA 1
PREÇO MÉDIO PAGO PELO PETRÓLEO IMPORTADO NO BRASIL

ANO

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Preço Medio (1)
Pago pela Petro-
bras (dólares
correntes)

2,12

2,66

2,83

3,86

12,55

12,29

11,50

12,30

12,44

17,11

28,26*

Inflação (2)
Americana

(%)

5,9

4,3

3,3

6,2

11,0

9,]

5,8

6,5

7,7

13,5

Preço Médio
Pago pela Petro
bras
(dólares 1979)

4,04

4,87

5,01

6,44

18,86

16,92

14,97

15,03

14,12

17,11

28,26

Taxa de Crescimento
Anual do Preço Cor-
rrigido

(%)

-

21

3

29

193

(10)

(12)

-

(6)

21

65

Taxa de Crescimento
do preço corrigido
no Período com base

em 1970
<%)

-

21

11

17

47

33

24

21

17

17

21

* Ate abril de 1980
(1) Petrobrás - Relatórios de Atividades
(2) Conjuntura Econômica
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do petróleo. £ preciso ressaltar1 que não .se tem aínda equacionada a fonte

que seria a base da estrutura energética mundial do ano 2000. A energia

nuclear que se apresentava na década dos 60 como a fonte do futuro, en-

frenta hoje tantos problemas que sua competitividade económica vem sendo

colocada mais e mais em questão.

Assim, seja pelo angulo da fonte energética de hoje (o petróleo)se_

ja pelo 'angulo da fonte proposta para o futuro (o nuclear) o que se assis

te é um crescijnento do preço da energia. Esse crescimento do preço é na

verdade a essência da "crise energética". A solução da questão energética

[4j não reside, portanto, em se encontrar uma fonte alternativa para o pe

tróleo. É relativamente fácil apresentar uma equação tecnológica que per-

mita reproduzir todos os derivados de petróleo a partir do carvão e da

biomassa. Ê preciso ter presente, no entanto, que a nova estrutura de de-

rivados resultante dessa equação tecnológica terá um custo algumas vezes

superior ao da estrutura de derivados de petróleo. Como reagirá a atual

estrutura econômica e social a esse aumento brutal de custo? Essa e a

questão crucial.

A nosso ver, a solução para essa questão não pode ser buscada ex-

clusivamente pelo lado da oferta de energia; isto é, não se trata de sim-

plesmente buscar uma nova equação tecnológica de derivados mantendo a a-

tual estrutura de consumo. A "crise energética" abre amplas oportunidades

tecnológicas não só no campo das energias alternativas como também princi.

pálmente no campo dos usos energéticos. Os países que montarem uma estru-

tura produtiva menos energético intensiva, terão o custo de suas mercado-

rias reduzidas e, portanto, aumentarão sua competitividade no mercado in-

ternacional. A solução para à questão enunciada acima deve ser buscada

também pelo angulo da demanda. Em síntese, não se deve buscar alternati

vas energéticas que respeitem as atuais estruturas de consumo. É preciso

reformular as cadeias energéticas alterando as estruturas de consumo pa-

ra adequa-las ãs novas fontes em desenvolvimento. Com esta formulação se-

rá possível encontrar uma equação tecnológica que minimize o inevitável au

mentó do custo da energia tornando-o compatível com a dinâmica de cresci-

mento econômico e suportável para a população.

É preciso notar que o Brasil se apresenta em condições bastante fa

voráveis frente â "crise energética". Por um lado, o leque de fontes ener

géticas nacionais é bastante amplo. Sem contar os recursos ainda inexplo-

rados de fontes convencionais de energia (hidreletricidade, petróleo e

carvão) existem recursos significativos de fontes não convencionais como
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a biomassa, a solar e o xisto. Por outro lado, o aparelho produtivo brar,l_

leiro é ainda muito jovem e dinâmico podendo sua exparsãc rer equacionada

em função de uma nova estrutura energética.

2. EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ENERGÉTICA BRASILEIRA

Ate 1973, a estrutura energética brasileira se apresentava a grosso

modo, conforme diagrama 1.

Como dinâmica se assistia a uma progressiva substituição da lenha

pelos derivados de petróleo e, paralelamente um crescimento explosivo do

consumo tanto de eletricidade como de derivados de petróleo. Car. o primê i

ro salto no preço de referência do petróleo em 197 3, ¿lru-.u mecidas fo-

ram tomadas no sentido de modificar essa'estrutura da;. :.-i.--.lc apenas uma

teve efeito e médio prazo: o uso do álcool como combir-tível automotivo.Al

gumas medidas de conservação foram tomadas porém seus efeitos limitados

mal puderam ser sentidos devido a dinâmica econômica que induzia o cres-

cimento continuado do consumo do óleo combustível. Quanto ã gasolina hou-

ve uma redução efetiva no ritmo de crescimento de seu consumo, mas muitos

fatores contribuiram para essa redução: o uso do alcool; os sucessivos au

mentos de preço desse derivado; a redução do parque de automóveis de al-

to consumo e dos caminhões a gasolina, melhor controle da carburação pe-

los usuários; etc. Em síntese, com exceção da gasolina, a estrutura ener-

gética do país pouco foi tocada pelas medidas governamentais.

Com o segundo salto no preço de referência em 1979, algumas outras

medidas foram tomadas visando em particular substituir o consumo de óleo

combustível no setor industrial e de gasolina nos automóveis. L'coe subs-

tituição se faria no caso dos automóveis através da intensificação do Pro

grama Nacional do Alcool, cuja meta foi extendida de 10 milhões de m em

1985 e para 15 milhões de m mais recentemente. No caso do óleo combustí

vel a substituição se faria através do carvão mineral (170mil b/d) e do

carvão vegetal (120 mil b/d). Para incentivar essa substituição o governo

decidiu e efeturar cortes no fornecimento do óleo combustível e, como con

seqüência, alguns protocolos de substituição desse óleo por carvão foram

assinados como, por exemplo, o da indústria do cimento.

No entanto, existe um certo ceticismo por parte dos empresários quan

to a viabilidade econômica desses programas de substituição do óleo combus

tível.'As induções à substituição que vêm sendo provocadas pelo corte no

fornecimento de óleo combustível têm tido como resposta a assinatura de

protocolos sem maior credibilidade quanto à sua execução ou através da so

licitação de uma carga adicional do sistema elétrico. Estamos assistindo
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GRAFICO 1

ESTRUTURA ENERGÉTICA BRASILEIRA "SIMPLIFICADA" - 1970

Consumo Nacional

(106TEP) (%)

Participação do setor
no consumo rotal da Fon
te (%)

LENHA
18,8 31,2

CARVÃO
MINERAL

2,4 4,0

CARVÃO

1,5 ^ ^ 2,4

HIDROELETRICIDADE
11,5 19,1

PETRÓLEO
22,8 37,8

SETOP P.URAL

-SIDERURGIA

INDÚSTRIA

RESIDENCIAL/
SERVIÇOS

TRANSPORTES COLE- I
TIVO E DE MERCADORIAS

SETOR AGRÍCOLA

TRANSPORTE INDIVI-
DUAL

(10 TEP)

FONTE: BEN e Matriz Energética 70
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GRAFICO II

ESTRUTURA ENERGÉTICA BRASILEIRA "SIMPLIFICADA" - 1979

Consumo Nacional

(1C6TEP) (%)

LENHA
20,5 17 ,4

SETOR RURAL

CARVÃO
VEGETAL

3,0 2,6

CARVÃO
MINERAL

5,1 4,3

HIDRO
33,1 28,3

PETRÓLEO
43,0 40,7

ALCOOL
1,9 1,6

SIDERURGIA

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL

TRANSPORTE COLETI
VO E DE MERCADORI
AS

AGRÍCOLA

TRANSPORTE INDIVI
DUAL

Fonte: BEN - 1980
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"ts.-ijí, na pratica, a uma substituição do óleo combustível por eletricida-

de quando o desejo explícito era substituição por carvão mineral e vege-

tal. Essas medidas têm provocado alterações na estrutura energética do

país. Se introduzirmos no gráfico 1 as alterações produzidas por essa po

lítica veremos que elas não alteram fundamentalmente a atual estrutura

(ver gráfico 2).

CONCLUSfiO

As dificuldades encontradas pelo Brasil em diversificar sua estru-

tura energética se devem ao fato da atual política de substituição res-

peitar a estrutura de usos energéticos. 0 esforço tecnológico nacional

tem se concentrado no desenvolvimento novas fontes energéticas e quase

nada se tem feito no desenvolvimento de novos processos industriais e

de novos equipamentos seja para o setor de transportes, seja para o se-

tor residencial. Ora, é exatamente ao nível dos usos energéticos que es-

tá a grande oportunidade de romper os laços da dempendência tecnológica.

Tradicionalmente nossa estrutura tecnológica, toda ela importada, tem

ditado nossa estrutura de consumo energético, que vinha ela também se o-

rientando para insumos importados (carvão, petróleo). Trata-se, portanto

de inverter o processo. Com base na estrutura de recursos energéticos na

cionais idealizar a estrutura tecnológica que permita valorizar esses re

cursos. Com esta formulação estaremos rompendo num único processo dois

de dependência: o tecnológico e o energético.
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SUMARIO:

No presente trabalho são formuladas e analisadas definições
conceituais para a_aplicação de "mecanismos de vinculaçao
de decisões com ações reais", através de uma metodologia es
pecífica de "Planejamento Estratégico Energético" a nível
empresarial. São assim apresentadas premissas da filosofia
de planejamento estratégico, porém, é dado principal ênfase
aos "sistemas de informação", como meio fundamental de ga -
rantir os processos de planejamento. Também é analisada
situação energética atual do Brasil, caracterizada pela fa-
se de estruturação dos seus processos de tomadas de decisão
e de controle (que se econtram descentralizados en alguns
asoectos, e centralizados em outros) e se aDresentam reco -
mendações concretas nara a nelhoria dos processos gerencia-
is, nesse campo, tanto a nível nacional como a nível empre-
sarial.

RESUMEN

En el presente trabajo son formuladas y analisadas, defini-
ciones conceptuales para la aplicación de "mecanismos de
vinculación de decisiones con acciones reales", atravez de
urna metodología específica de "Planeamiento Estratégico" a
nivel empresarial. Son asi presentadas premisas de la filo-
sofia del planeamiento estratégico, pero se da principal en
fasis a los "sistemas de información" como médio fundamen -
tal de garantir los procesos de planeamiento.También es ana
lisada la situación energética actual del Brasil, caracteri^
zada por la fase de estructuración de sus procesos de toma1

de decisiones y de controle y ge presentan recomendaciones
de mejora de procesos de gestion nacional y empresarial.

— II Congresso Brasileiro de Energia' •
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1. Introdução

No próximo decênio sentiremos ainda com mais intensi-

dade e em especial a segunda fase da crise energética. Es-

ta vem-se manifestando integrada como crise de capital,

agravante escassez de alimentos e recursos naturais, difi-

culdades no comércio internacional, problemas ecológicos e

crescimento descontrolado da população. No decênio de oi-

tenta os preços da energia ''independentemente da sua ori-

gem de petróleo ou de outrar fontes), continuarão sua crês

cente escalada intensificando as pressões inflacionarias

mundiais. Os riscos decorrentes das tensões entre as gran

des potências e de outros confxitos internacionais, na dis_

puta pelo domínio político, econômico e territorial, pode-

rão também tornar-se mais críticos. Segundo este cenário,

o Brasil devera defrontai-se com maiores dificuldades para

exportar (em razão das políticas protecionistas e de estag

nação dos países industrializados); com problemas deriva-

dos da sua elevada dívida externa e dos maiores custos do

serviço da mesma e, simultaneamente, com as necessidades

de volumosos investimentos para diferentes propósitos ener

géticos, econômicos e sociais. Esforços destinados ao apri

moramento dos processos de gestão, tanto a nível nacional

e empresarial, são, sem dúvida, justificáveis e imperiosos

na situação atual. Um gerenciamento eficaz nos permitirá

otimizar investimentos e administrar eficientemente as

transformações tecnológicas e profundas modificações da es

trutura económico-industrial que o Brasil deverá experimen

tar nos próximos anos.

0 propósito do presente trabalho é o de destacar a im

portância da metodologia formal de "planejamento estratego,

co" (PE), para o delicado processo de tomada de decisões

que qualquer organização deve assumir nos presentes dias.

Trate-se da seleção de fontes energéticas, da revisão pro-

funda das tecnologias vigentes de produção, da adequação

desses objetivos com os recursos financeiros e humanos ou,

inclusive, da alteração do próprio ramo de negócio de uma

empresa: são todos estes aspectos de grande importânciapa
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ra a sobrevivencia de uma empresa, pois, permiten» a antee i

pação dos fatos e o planejamento da sua mudança (evitar.de

mudanças compulsivas e as implicações futuras de decisões

presentes incorretas).

Nos próximos itens nos referimos ãs particularidades

na aplicação da metodologia de "PE" e à formulação concre-

ta de um "plano estratégico energético" que, naturalmente,

ë uma peça fundamental e integrante do plano estratégico

global de uma organização. A característica de envolver a

variáveis complexas, relacionadas com aspectos de tecnolo-

gia de engenharia, faz com que existam limitações, tanto

por parte de administradores como de técnicos, para estru-

turar, justamente, um processo de planejamento e adminis-

tração que envolve, simultaneamente, variáveis econômicas,

mercadológicas e tecnológicas. Contudo, podemos já adian-

tar que a formação de um "grupo de análise tecnológica"

(GAT) poderá desempenhar um papel decisivo na consideração

fos fatores tecnológicos, dentro do processo de "planeja-

mento estratégico energético" (PEK)e dentro do próprio pr£

cesso integral de "PE" de uma organização (Para o case de

pequenas e médias empresas dever-se-ia pensar em consti-

tuir um "GAT" para atender a grupos de varias empresar).

Surge também de imediato que os resultados das análises cc

ambiente externo e interno de uma empresa, durante c deser_

volvimento do seu "PEE", dependerão significativamente ca

qualidade dos sistemas de informação (Neste sentido, a es-

truturação de um banco de dados e/ou biblioteca técnica

^ constante relacionamento com sistemas similares de cu-

tras empresas e de órgãos governamentais, será também um =s

pecto relevante.

2. Fundamentos do Processo de Planejamento Estratégico

Energético

0 planejamento estratégico é uma filosofia administra^

tiva que compreende todos os aspectos relevantes de uma ov

ganização, envolvendo em maior ou menor extensão a diver-

sas funções da empresa que, no caso do planejamento
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tico, serão as funções vinculadas, direta ou indiretamen-

te, com a utilização e otimização do uso de energia. Esta

filosofia permitira que todos os segmentos envolvidos tra-

balhem dentro de objetivos contingenciais predeterminados

e assegurando que as decisões sejam tomadas com Lase no r£

conhecimento das suas implicações futuras e com um espíri-

to que permita a autocrítica do "status quo".

Por aspectos estratégicos entendemos aqui todos os re

lacionados com a dimensão tempo (longo prazo) e com a di-

mensão organização (natureza das atividades fim, estrutura

orgânica, estrutura logística, sistemas de informação, mé-

todo? ,ambiente de trabalho, etc). Na dimensão tempo apar£

cem fatores relevantes (internos e externos) de cuja conju

gação e perante a "definição do ramo de negócio" da organ_i

zação, surgem os objetivos específicos, as estratégias e

a própria definição da sua estrutura.

0 processo de "planejamento estratégico energético"

(PEE) é o processo formal de definir objetivos, estrate-

gias, planos operacionais e sistemáticas de controle da

execução. Os objetivos incluem a própria definição da fun_

ção de "Gestão ou Administração Energética ", a nível de

toda a organização (ou seja, os "objetivos estilísticos"

do plano energético) e a outros objetivos e estratégias re

lacionados com: seleção de fontes de energia; seleção de

tecnologias industriais; elaboração de planos alternati-

vos para dar cobertura às demandas de energia de diferen-

tes unidades ou "centros de consumo"; estruturação de uti

lidades e sistemas de transporte e conversão de energia;

aspectos de automação, controle e segurança; estrutura de

procedimentos administrativos e de gestão de produção e ma

nutenção; objetivos de eficiência; adequação de recursos

e priorização de investimentos; características relevan-

tes de sistemas de distribuição e comercialização; necessi.

dades de capacitação técnica; etc.

Em síntese, o "PEE" é o processo de definir a função

de "administração energética" de uma empresa (especifican-
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do sua estrutura e os objetivos particulares das funções

integrantes); de revisar e atualizar esses objetivos; de

formular estratégias para atingi-los, adequando os recur-

sos outorgados pela empresa, humanos, financeiros, tecnoló

gicos e organizacionais, e fazendo isto com base num con-

junto de procedimentos sistemáticos de avaliação dos ambien

tes externo e interne da função de administração de ener-

gia da empresa, e interagindo com as restantes atividades

de planejamento estratégico global da mesma. 0 resultado

de todo esse processo será o "plano estratégico" que repre_

senta um documento de trabalho no qual são condensados os

produtos do sistema. 0 plano-produto deverá incluir a de-

finição da estrutura de "administração de energia" (AE)pro

posta. Tal estrutura poderá variar de uma empresa para ou

tra, porém, genericamente, poderá contar com uma "Comisão

de Energia" (CE) atuando a nível de Diretoria e contando

com o assessoramento de um "grupo de análise tecnológica",

a qual se reportem outros "grupos de trabalho de Adminis-

tração e conservação de energia" (GE's) (constituídos es-

tes últimos por membros permanentes e provisor',s e agru-

pando desse modo a maioria dos membros da empresa).

Todo processo de planejamento deve basear-se num hori

zonte de referência a ser determinado através de um compr£

misso entre o prazo médio em que ações características da

empresa são desenvolvidas (para atender necessidades futu-

ras) e o período até o qual é possível entender as previ-

sões relativas ao comportamento futuro de fatores externos

críticos, dentro de características de precisão e confiabi_

lidade razoáveis. 0 horizonte do plano energético das em-

presas poderá oscilar entre dois a dez anos, ou mais, de-

pendendo das suas características (empresas estatais deve-

rão considerar também o período de mudanças governamen-

tais) .

0 processo integral de "PE" é executado dentro de um

ciclo contínuo de ações de duração anual segundo se apre-

senta a segair (Figura 1).
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A aplicação destes conceitos básicos ao processo de "PEE"

envolve a definição de um esquema mais elaborado, tal como

o descrito a seguir (Figura 2).
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ü ciclo normal de planejamento inicia com a "redefini^

ção de objetivos estilísticos" (que implicará definir a

função de "AE" e avaliar os "fatores-chave de sucesso" ou

atributos que a função de "AE" deve dispor, para que possa

ser bem sucedida em termos de conservação da sua missão e

da concretização dos seus objetivos estilísticos). A se-

gunda etapa compreende a avaliação dos ambientes externo e

interno, ou seja, a "auditoria de posição"; prosseguem

as etapas de "formulação de objetivos de longo prazo" (ob-

jetivos de desempenho), de "seleção e avaliação de estraté_

gias", de formulação do plano operacional energético (orça

mento energético anual) e, finalmente, com a etapa de im-

plantação e controle. Deve-se alertar também que no pri-

meiro ciclo que experimentei uma empresa a primeira etapa é

a de "auditoria de posição", a segunda a de definição de

objetivos estilísticos e as restantes as mesmas do ciclo

normal especificadas acima.

3. Aplicação e Conclusões Finais

A descrição detalhada da metodologia de aplicação des_

te processo não é objeto do presente trabalho e pode ser

consultada em textos específicos de "PE". Por outra parte,

existem diferentes abordagens, propostas por diferentes au

tores, e peculiaridades de cada organização que levam a

ajustes e alterações das metodologias genéricas. Porém, de

um modo geral, deve-se citar a importância da participação

de todos os membros afetados, direta ou indiretamente, com

a problemática energética, já na escolha do horizonte de

planejamento como no desenvolvimento do ciclo completo de

planejamento. A forma de participação poderá também va-

riar de uma empresa para outra, sendo recomendável aperfei_

coar o processo até poder elaborar o plano estratégico com

uma sistemática "de baixo para cima" (onde, os componentes

da empresa, trabalhando sob um conjunto de diretrizes e/ou

premisas emanadas de um "grupo de analise tecnológica" e

da Diretoria, determinem os seus objetivos e metas, assim

como as ações necessárias a sua consecução). A instrumen-

tação do processo deve ser amplamente detalhada num crono-
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grama anual e aplicada com a ajuda de um manual de plane ja_

mentó e de questionários, formularios e quadros de levanta_

mentó de informações que permitirão maior profundidade e

objetividade das analises, sem prejuízo de inibição de cri

tica e criatividade. As diretrizes gerais são comunicadas

"de cima para baixo" solicitando, âs vezes, possíveis alt£

rações. Os participantes recebem informação complementar

para preenchimento de formulários específicos que poderão

ser posteriormente discutidos em grupo (utilizando proced_i

mentos mais ou menos sistemáticos de coordenação de reu-

niões). São também utilizadas técnicas de apoio e princi-

palmente técnicas de previsão quantitativas, qualitativas

e do tipo subjetivo, como o conhecid^ método "Dephi" (bal-

seado em opiniões de painéis de especialistas).

Ao analizar o ambiente in erno dever-se-á documentar

inicialmente a "situação atual" da função de administração

de energia da empresa: Como estão sendo administrados os

processos de aquisição, captação, conversão e utilização

Final de energia? Em que medida poder-se-ã melhorar a efi

ciência na utilização de energia?. Também deverão ser do-

cumentadas as fraquezas e os pontos fortes da empresa, en-

volvendo as funções relacionadas direta ou indiretamente

com a utilização de energia. A análise do ambiente exter-

no é mais complexa sendo necessário desenvolver sistemas

de informações específicos. Deverão ser atualizadas infor

mações como as seguintes: potencial de fontes energéticas

renováveis; reservas de fontes não renováveis; planos de

produção de energia; balanços energéticos nacionais, re-

gionais e inclusive, internacionais; andamento dos progra

mas de investimentos de projetos energéticos; situação e

natureza de fontes de financiamento; evolução de empresas

internacionais do setor energético; previsões dos bancos

de desenvolvimento nacionais e internacionais; atualização

tecnológica; análise das ações das empresas do mesmo ra-

mo; opiniões e situação de clientes, fornecedores e de

fornecedores dos fornecedores (tanto de materiais, como de

energia); classificação de opiniões de técnicos; informa

ções de mão-de-obra ocupada e de volumes de ativos fixos
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utilizados efetivamente pelas empresas do setor energéti-

co; análise de consumos energéticos específicos de mate-

riais consumidos (de energia direta e indireta); análise

de fluxos de materiais e produtos dos setores industriais

de interesse; lançamentos de novos produtos e análise das

alterações dos mercados que corresponda, em razão do pro-

cesso de transformação energética; crescimento e necessi-

dades energéticas dos setores industriais relacionados; al_

terações dos sistemas de transporte, distribuição e comer-

cialização; acompanhamento das alterações de natureza ju-

rídica e legal; atualização de parâmetros econômicos na-

cionais e internacionais; modificações nos mercados finan

ceiros; problemas ecológicos e regulamentos corresponden-

tes; novas tecnologias de materiais; etc; etc. Obviamen_

te, as análises a realizar desses fatores devem compreen-

der procedimentos metódicos, incluindo prazos intermediá-

rios de análise de informações processadas. Assim, per

exemplo, para a análise de fontes energéticas renováveis

poder-se-ão elaborar quadros de análise como o especifica-

do a seguir:

_Fontes renováveis

Tecnologia

Existente

Nova

Existentes

Melhorar eficiên
cia, confiabili-
dade e segurança

Intensificar es-
forços de pesqui
sa prévia justi-
ficativa

Novas

Iniciar pesqui-
sas
Propor normas
técnicas e regu
lamentos

Acompanhar de
perto sua evolu
ção
Participar em
atividades a ní
vel nacional e
internacional

0 enfoque até aqui apresentado corresponde a nível em

presarial, se bem que alguns conceitos poderiam ter aplica

ção setorial ou nacional dentro de um esquema mais elabora^

do de planejamento energético nacional. A respeito deste

último citaremos finalmente as seguintes conclusões:
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1) O planejamento energético nacional deve ser a principal

referencia dos planos de setores industriais e empresas in_

dividuais. 2) Planos energéticos a nível setorial devem

ser intensificados no Brasil. 3) Na área de planejamento

energético nacional existem numerosas técnicas, metodolo-

gias e sistemas de informação ("soft-ware") recentemente

desenvolvidos, porém, previamente a sua aplicação recomen-

da-se o aprimoramento da estrutura de "administração de

energia" a nível nacional (o qual implicará em revisar as

finalidades básicas, objetivos e áreas de atuação dos di-

versos órgãos governamentais relacionados direta ou indire_

tamente com energia e, em segundo lugar, documentar, anali_

zar e desenvolver sistemas de informação energética a nír-

vel nacional e setorial).

Na opinião do autor, a preocupação com a estruturação

adequada das atividades de gestão energética será um comum

denominador na segunda fase da crise de energia, tanto em

países desenvolvidos e subdesenvolvidos como em grandes e

pequenas empresas. No caso do'tírasil a conjugação de es-

forços a nível nacional e empresarial permitirá conseguir

a transformação que o país precisa, com a colaboração ne-

cessária de todos os afetados, e dentro do limitado prazc

que a conjuntura internacional determina. No momento atual,

enquanto alguns técnicos já se encontram iniciando esfor-

ços destinados ao aperfeiçoamento do planejamento energétjL

co nacional e, inclusive, em atividades de desenvolvimento

e possível aplicação de sofisticados modelos de planejamen

to, poucos ou menores esforços que os que corresponderiam

estão sendo dedicados no desenvolvimento de sistemas de in_

formações básicos de administração e controle de energia

(a nível nacional, setorial e emprecarial).
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ca", era empresas de diversos paises, que teve ênfase nos
anos 1976/1978, junto a dificuldades para a implantação de
processos gerais de gestão do uso da energia; levaram as
empresas BRASSINTER S/A e BOUCINHAS & CAMPOS-CONSULTORES '
S/C LTDA, a desenvolver um projeto de pesquisa visando de-
finir mecanismos de efetiva vinculação de "planos e dese -
jos" com "ações e resultados positivos" de economia de
energia. í7este trabalho são apresentados alguns dos resul-
tados, de dito projeto, que possuem validade genérica.

RESUMEN

El desarrollo de estructuras de "administración energética"
en empresas de diversos paises, que tuvo énfasis en los '
años 1976/1978, junto con dificultades para la implantación
de processos generales de gestión del uso de la energia
llevaron a las empresas BRASSINTER S/A y BOUCINHAS / CAM -
POS-CONSULTORES S/C LTDA, a desarrollar un projecto de in-
vestigación com -miras a definir mecanismos de efectiva vin
culación de "planos y deseos" con "acciones y resultados r

positivos" de economia de energia. En este trabajo se pre-
sentan algunos de loa resultados, de dicho proyecto, que
poseen validez genérica.

I Congrttto Bruiltiro d« EiMrgit-
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1. Introdução

No presente trabalho se apresenta uma metodologia

global para o desenvolvimento de uma estrutura de adminis_

tração de energia numa determinada empresa. 0 processe

descrito é o resultado de um trabalho de pesquisas reali-

zado-, em forma conjunta, pelas empresas: BOUCINHAS & CAM

POS e BRASSINTER S/A., durante o ano 1978. Posteriormen-

te, uma importante experiência foi adquirida, até o pre-

sente, no oesenvolvimento de esforços significativos para

reduzir o consumo de energia significativamente e para cp_

tar pelas fontes energéticas mais adequadas. 0 elevado

grau de acerto nos processos de tomadas de decisão; a caij

tela no planejamento estratégico energético; a quantifi-

cação correta das necessidades de energia de um sistema-

para diferentes níveis de atividade e sob os efeitos de

projetos da economia de energia com interações e compensa

ções energéticas -; a implantação de procedimentos sis-

temáticos de programação, controle, medição e cálculo de

rendimentos e indicadores de eficiência energética e a

coordenação e administração eficientes dos esforços huma-

nos foram, justamente, as conclusões mais importantes dos

trabalhos desenvolvidos, visando objetivos de economia a

serem atingidos pelo "caminho mais curto" (ou seja, mini-

mizando riscos e otimizando investimentos).

2. Resultados e Conclusões

Apresentamos, aqui, a descrição dos aspectos e eta-

pas mais relevantes da metodologia proposta para implanta

ção de um processo de Administração de Energia (AE) , a njí

vel empresarial. As etapas características podem obede-

cer a uira ordem genérica semelhante I especificada a se-

guir, com possíveis ajustes em função das características

específicas das organizações: 1) Auditoria Global de

Energia (Au.G); 2) Organização das Areas envolvidas; 3)

Auditoria detalhada de energia (Au.D); 4) Avaliação do

potencial de economia e formulação de metas e programas
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de ação; 5) Desenvolvimento de um sistema de informações

(Contabilidade Energética); 6) Organização do processo

de implantação; 7) Implantação; 8) Controle sistemático

e programação de auditorias periódicas de revisão.

0 próximo diagrama ilusta também as etapas iniciais

de "analise dos sistemas energéticos" de uma organização

(ou de auditoria de energia), que são necessárias para a

estruturação progressiva do processo de "AE" .

ÜS.CS OE CONSUMO

R¿SO WENTCS/PES -
DAT,

BAGAMOS C i . O ' i / ^ '

i * o P R O C E S S O D E A D M I N I S T R A Ç Ã O D E E N E R G I A ( A E )

2.1 Análise dos Sistemas Energéticos (Auditoria de Ener-

gia)

0 objetivo destas abordagens e o de identificar as

áreas prioritárias dentro de uma organização e oportunida

des concretas de economia de energia nos diferentes sist£

mas (equipamentos ou instalações definidas) da mesma. Tam

bém, é objetivo destas etapas a especificação de meios pa_

ra a consecução dos potenciais indicados. A análise dos

sistemas energéticos compreende duas etapas: Auditoria

Global (Au.G) e Auditoria Detalhada (Au.D) de energia.
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2.2 Auditoria Global de Energia (Au.G)

(a) Objetivo: "Determinação de onde, como o em que

quantidades é utilizada a energia. Especificando Fon

tes e Centros de Consumo e avaliando a evolução, ten

dincia e impacto do fator energia na estrutura econô

mico-financeira de urna empresa".

(b) Principais Passos da "Au.G":

- Informar ao pessoal os motivos e objetivos da "Au.

G t i .
;

- iniciar os levantamentos de informações (políticas

gerais, consumos históricos, custos, especifica-

ções técnicas, etc.);

- análise da evolução e tendência dos custos e ccr.su

mos energéticos;

- determinação do fluxo energético global (fontes e

usos);

- impacto do consumo de energia, na estrutura econô-

mico- finance ira ;

- determinação dos objetivos de racionalização do

consumo energético e dos controles básicos;

- planejamento da auditoria detalhada segundo pricri_

dades .

2.3 Auditoria Detalhada de Energia (Au.J)

(a) Objetivo: "Determinação do Fluxo energético de-

talhado de uma empresa, especificando: Perdas, ren-

dimentos, volumes de consumo de cada unidade e opor-

tunidades para racionalização, avaliação do poten-

cial de economia esperado e especificação dos proje-

tos correspondentes."
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(b) Sub-etapas da "Au.D"

- Atividades preliminares;

- levantamento dos procedimentos administratives <=

controles operacionais existenres;

- levantamentos detalhados' dos sistemas energéticos

e das unidades conversoras e de consumo de energia;

- síntese da auditoria detalhada, formulação e avalia

ção de projetos e determinação do potercial de ra-

cionalização de energia.

(c) Passos da Sub-etapa: Atividades Preliminares

- Especificação de Sistemas Energéticos : Separar em

dois grupos: UTILIDADES (conversores e armazenado

res de energia) e ATIVIDADESÍprodutivas e não produ_

tivaSjtais como oficinas de manutenção, almoxarifa_

dos, pátios, prédio administrativo, etc);

- constituição de grupo de trabalho;

- verificação dos meios e dispositivos necessários.

(d) Levantamentos dos Procedimentos Administrativos

- Diagnóstico dos Procedimentos de Programação e Con

trole de Produção, Manutenção, Execução de Obras,

etc ;

- verificação dos controles internos de compra e con

sumo;

- pesquisas noturnas e em feriados.

(e) Levantamentos Detalhados dos Sistemas Energéticos

- Documentação de: Parâmetros de cálculo, equivalen

tes energéticos e especificações técnicas;

- pesquisas noturnas e em feriados ;

- documentação de parâmetros e especificações de:Pro

cessos industriais;sistemas de vapor, ar-condicio-
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nado, íiT comprimido, geração •__ força, calefação,

ilu.T.inaçãc, transporte e movimentação de material;

instalações de gás combustível; máquinas e equipa.

mentos em geral; levantamento de potencias elé-

tricas reais, etc;

- cálculos energéticos: Balanços de calor e massa,

rendimentos, determinação de consumos teóricos e

de perdas ;

- verificação de planos de expansão e projetos em an

damento;

- detalhamento do fluxo energético <1n empresa: Fon-

tes, centros e unidades de consumo de energia, es-

pecificando perdas e rendimentos.

(f) Síntese da "Au.D", Formulação e Avaliação de Pro

jetos e Determinação do Potencial de Economia de

Energia:

- Seleção de recomendações para implantação imedia-

ta;

- comparação dos consumos e rendimentos teóricos con

tra ::s reais, correspondentes a determinadas unida

des e sistemas;

- formulação de projetos de racionalização de ener-

gia;

- classificação dos projetos segundo impliquem, ou

não, investimentos ou despesas, avaliação de proje

tos específicos e determinação do potencial de ra-

cionalização de energia;

- definir indicadores detalhados de controle (para

sistemas energéticos e centros de consumo);

- organizar a etapa de implantação do processo de ad_

ministração de energia.

(g) Exemplo dos Resultados de Uma "Au.D": A seguir

apresentamos um fluxo energético detalhado de
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unia empresa hipotética. C diarrarr.a especifica

as fentes, usos e perdas ce er.erria:

F L U X O ENERGÉTICO F o n t e s . Usos e Perdos ( f m ' /col » 1000!

ç;

T—.-{y<*«>* "cr-rr.—i __ .

2.4 Organização do Processo de "AE"

Definidos os sistemas energéticos, projetos de econo

mia e priorizados os projetos aprovados em cronogramas de

implantação, poderá ser também elaborado um "orçamento de

necessidades de energia" para os próximos dois anos, por

exemplo. Este orçamento deverá considerar que as econo-

mias de energia são obtidas segundo um cronograma físico,

em determinadas datas previstas de entrada em operação de

novos sistemas ou alterações, devendo considerar sempre

os efeitos de compensação ao implantar os projetos de um

determinado sistema em seqüência (a implantação do prime_i

ro projeto alterara, as condições operacionais do sistema
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e, portanto, as variáveis de entrada para os cálculos cor

respondentes à implantação do segundo projeto escolhido,e

assim por diante).

Estando, assim, quase totalmente delineado o caminho

"mais curto" para melhorar a eficiência energética, de-

ver-se-a também organizar e oficializar uma estrutura pa-

ra que as metas fixadas possam ser atingidas nos menores

prazos possíveis. Para tal finalidade deverão ser consi-

derados três aspectos fundamentais:

- Participação efetiva e comando central do processo de

"AE" a cargo do primeiro nível de Direção da empresa;

- implantação de um sistema de informações de controle de

eficiência de energia;

- criação de "Grupos de Trabalho" segundo critérios corre

tos de divisão de responsabilidades segundo: "áreas fi-

sicas", "sistemas energéticos" e "processos administra-

tivos" (tais como os de programação e controle de produ

ção e de manutenção).

Obviamente, os grupos de trabalho deverão reportar

aos níveis mas elevados possíveis e seus membros deverão

ter responsabilidades, por assuntos permanentes, especif_i

cados por escrito. Porém, para as reuniões dos Grupos de

Trabalho poderão ser convocados outros membros da organi-

zação (desde que estes tenham algo a ver com os assuntos

a tratar). A experiência demonstrou também que os objeti^

vos básicos das reuniões dos grupos de trabalho, são os

de distribuir trabalhos (responsaoilidades), entre os seus

membros, após seleção dos itens prioritários pelos Coorde

nadores de Grupo. Nesse sentido, as reuniões deverão ter

duração limitada (45 minutos aproximadamente) e deverão

ser evitadas tarefas demoradas, cálculos, diálogo cruzado

dos participantes ou monólogos e falta de objetividade

(aspecto estes que normalmente conduzem a desmotivaçâo e

descrédito dos objetivos de aumento de eficiência energé-

tica) .
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No grafico apresentado a seguir, é representado o

processo de Administração de Energia em ação. Vemos na

primeira coluna do mesmo as informações originadas em di-

ferentes setores da empresa que são centralizadas na Co-

ordenação do Grupo de Administração de Energia ("GAE").

Nu primeira parte da última coluna aparecem também

as informações que o assistente do Coordenador do GAE

atualiza periodicamente (indicadores de eficiência, rendi

mentos energéticos, cronogramas de desenvolvimento de pro

jetos aprovados, arquivos de projetos em andamento e/ou

em suspenso, acompanhamento do orçamento de necessidades

de energia, etc). Na última parte de gráfico se apresen-

ta também a seleção de assuntos prioritários para as reu-

niões do "GAE", cuja ata de reunião é preparada com ante-

cedência, registrando na mesma os assuntos urgentes esco-

lhidos. Durante a reunião são registradas as ações reco-

mendadas e especificados os responsáveis (somente um res-

ponsável para cada incumbência) e datas de revisão (vide

Figura 3).

PltOCCSIO DE ADU 0£ ENEKOIA

•ÜSS»

4T> MUBIMBf
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SUÎ1ÂRIO :

O presente trabalho sintetiza o sistema de informações, pa
ra processamento computarizado, de controle de eficiência1

energética da unidade: "cimento" da empresa SERRANA DE MI-
NERAÇÃO S/A. O sistema compreende a um modelo (do tipo "in
put - output") que divide a unidade industrial em "centros
de energia"/ a saber: "utilidades" e atividades", onde são
apropriados "custos monetários" sobre fluxos energéticos e
"custos energéticos" sobre o fluxo de produção. A aplica -
ção também considera a "energia indireta" apropriada as na
térias primas e um módulo de cálculo sistematizado de b¿
lanços energéticos.

RESUMEN

El presente trabajo sintetiza ei sistema de informaciones,
para procesamiento computarizado, de control de eficiencia
energética de la unidad: "cimento", de Ia empresa SERRANA1

DE MINERAÇÃO S/A. El sistema comprende a un modelo (dei ti
po "input - output") que dividide a la unidad industrial T

en "centros de energia", a saber: "utilidades" y "activida
des", donde son apropiados "costos monetarios" sobre flu-
jos energéticos y "costos energéticos" sobre el flujo de
producían. La aplicación también considera a la "energia '
indirecta" apropiada a las materias primas y un módulo de
cálculo sistemático de balances energéticos.

- I I Congresso Brasileiro da Energia-
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1. Introdução

0 presente trabalho ë uma síntese do sistema de con-

trole de eficiência de energia que esta sendo desenvolvi-

do, de forma conjunta, pelas empresa^: BOUCINHAS & CAM-

POS - CONSULTORES S/C LTDA. e SERRANA S.A. DE MINERAÇÃO,

para ser implantado na unidade industrial de cimento da

última nomeada. 0 sistema esta baseado num modelo do ti-

po "input - output", porém ajustado às características da

unidade industrial considerada, tendo sido o resultado '

mais significativo das experiências realizadas neste cam-

po, a formulação de alguns princípios e convenções sobre

o tratamento do fluxc energético dentro de uir.a indústria.

Estas convenções de contabilidade de energia constituem

um ponto de partida para a padronização e regulamentação

de princípios mais amplos de controle de eficiência de

energia, visando a sua aplicação geral e facilitur.de am-

plamente abordagens de controle energético a nível r.acic-

nal.

Ate o presente, os técnicos alocados ao projeto men-

cionado, finalizaram a etapa de formulação detalhada co

sistema que compreendeu também um teste de sistema cor. in

formações de seis meses consecutivos da indústria consi-

derada (informações de consumos, perdas, rendimentos, vo-

lumes de produção, custos, parâmetros operacionais, horas

de operação, medições isoladas e outros parâmetros de efi_

ciência energética correspondentes a todas as instalações

e fontes de energia utilizadas pela unidade de fabricação

de cimento). Nos próximos meses centinuar-se-á" o proje-

to, visando sua implantação permanente em processo que

inclui, módulos cemputarizados .

Na realidade, o desenvolvimento de um sistema de con

trole de eficiência pode ser realizado com diferentes ní-

veis de profundidade e diferentes graus do seu escopo e

integração com outros sistemas de controle e gestão empre_

sarial. Assim, podem atingir-se, inicialmente, apenas ob_

jetivos de informação de natureza estatística (para uso

JT **"'
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pela empresa è/ou entidades governamentais), ou bem, pre-

tender-se ' objetivos mais arnpJos orientados ao controle c¿

rendimentos de sistemas de conversão de energia e ao com-

puto de indicadores de eficiencia, que também considérer

sistemáticas de apropriação de consumos de energia local_i

zados , sobre volumes de produção ou de outros "parâmetros

de atividade" realizados. Um nível de maior aprofundarr.er.

to incluiria também, nos modelos, aos rendimentos er.ergéti_

cos máximos possíveis, correspondentes a condições prees-

pecificadas (e resultantes de considerações da terrr.eriir.â-

mica, para finalidades de comparação com rendimentos reai.-i

Também em certos casos, poderia ser considerada a cencrr.i-

nada "energia indireta", associada a unidade de massa ¿¿-.c

matérias-primas da indústria (energia necessária para se

dispor das matérias-primas consumidas e aplicadas em pro-

cessos industriais de fornecedores e em transportes e pro

cessos de extração e mineração...) ou inclusive, a ener-

gia associada com as máquinas e instalações da indústria.

Finalmente, um sistema de controle de eficiência poderá

compreender também o monitoramento, com sistemas "on-li-

ne", de processos com controles automatizados como os que

possui a unidade de cimento da SERRANA, visando objetives

de controle operacional e de eficiência.

0 sistema formulado para a SERRANA considera também

a "eneigia indireta" associada com as suas matérias-pri-

mas, porém isto não pode ser considerado pela maioria das

indústrias brasileiras, especialmente quando não existe::

abordagens, nesse sentido, a nível nacional.

2. Características Principais do Sistema

Na figura apresentada a seguir, temos esquematizado

o fluxo energético da unidade industrial, em forma ger;ér_i

ca (Figura 1).
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TRANSFERENCE COM DU TRAS ENfRG'4 TRrM,

figura 1 - Esquema do Fluxo Energético

Dita unidade recebe "energia primaria" (comprada de

fornecedores ou captada da natureza) e, eventualmente,

"energia transferida" de outras unidades industriais da

mesma empresa >M de industrias vizinhas. Observe-se que

uma das principais considerações na formulação de urr. sis-

tema de controle é a de especificar "Centros de utilida-

des" ou centros de conversão e/ou armazenamento de ener-

gia (tentando evitar o controle de fluxos de utilização

direta de energia primária) e também de "Atividades".

Obviamente, a análise do fluxo energético nas ativi-

dades e utilidades de uma empresa pode ser mais ou menos

detalhada dependendo dos objetivos do sistema, sendo que

esta análise deve basear-se sempre no conceito de medição

de parâmetros reais de "entradas" e "saídas" de cada uni-

dade conversora, armazenadora ou utilizadora de energia.

A sofisticação do sistema dependerá também da disponibida

de de equipamentos de medição de temperaturas, pressões,
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vazões, potências e consumos de energia elétrico, etc.

M-->s, as características diferenciais existentes entre

"utilidades" eMatividades''são, justamente, d ponto de par

tida desta abordagem (vide Figura 2).

U T I L I D A D E S A T I V I D A D E S

Indicador de rendimento
Indicador do
Eficiência (T)

ATIVIDADE / PRODUÇÃO

At 1 «Idiíe t Condu-
ções AdoUdií)

Cada utilidade ou atividade, corretamente definida,

representa um elemento básico de controle, também denomi-

nado "Centro de Energia". Observamos assim que, nas uti-

lidades, interessa calcular "rendimentos" ou seja: Ener-

gia Produzida/Energia Consumida, porém, não é correto de-

signar tais parâmetros com esse nome (que corresponderia

a execução de balanços energéticos rigorosos), pois' na

maioria dos casos seu calculo envolve a simplificações e

convenções para permanente consideração. Assim, recomen

damos denominá-los: "indicadores de rendimentos". Alguns

exemplos de utilidades são citados a seguir: Caldeiras

de vapor, compressores de ar, geradores de força, gaseif¿

cadores de carvão ou biomassa, tanques de combustíveis,

transformadores de energia elétrica, sistemas de tratamen

to de água, geradores de gases combustíveis tais como ele_

trolizadores, bombas entrõpicas e similares. Já nas "at¿

vidades", existe um fluxo energético e um fluxo de mate-

rial ou, mais genericamente, um fluxo energético associa-

2- SM-
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do ao desenvolvimento de determinada atividade medida me-

diante certo parâmetro. Os Centros de Atividade podem

ser designados genericamente como "atividades produtivas"

ou "atividades não produtivas". Os primeiros são máqui-

nas, processos ou setores de produção e os segundos podem

ser: conjuntos de veículos, o setor administrativo,a fer

ramentaria, os almoxarifados, etc. 0 interessante é po-

der vincular o consumo energético de cada um com o parâm£

tro que determina o nível de atividade. Este último po-

de ser o "volume de produção realizada", os "Kilómetros

percorridos", as "horas-homem aplicadas", a "area ocupa-

da", etc.

A Figura 3 nos indica que um fluxo energético possui

maiores complicações devido is transações de energia que

existe entre diferentes centros ou unidades energéticas.

Observa-se na figura que existem: Transferências Com

plementares (R.C.) e transferências das atividades para

as utilidades (Recuperaçlo Primária: R.P.). A transfe-

rência para as atividades denomina-se: Produção de Ener-

gia Direta (E.D.).

ANÁLISE DO FLUXO ENERGÉTICO
UNIDADE INDUSTRIAL

Recuperação Primarla (RP)

ENERGIA
( t o n j )

. ) Recuperação Complementar

PRODUÇÃO (Pits.)

Xl PADRXO DE ATIVIDADE

Fig. 3 - Transferências de Lnergla
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Para uma determinada estrutura de utilidades e ativai

dades (na qual variam com o tempo os "in-puts" e os "out-

-puts"), podem ser elaboradas sistemáticas de cálculo com

putarizadas, mediante a formulação de modelos do tipo: - i

"matriz insumo-produto". Ao implantar estes modelos deve

ser também introduzida uma rotina de alterações de cen-

tros de energia. Estes modelos poaem também incluir va-

riáveis de custos e dar como resultado uma análise conjun

ta de: "Indicadores Energéticos" e "Custos Operacionais"

de uma determinada organização.

A Tabela 1 representa um exemplo simplificado de t

utilidades e 4 tipos de energia (uma unidade em cada colu

na e um determinado tipo de energia direta em cada fila)

uma fila adicional é utilizada para representar a "Ener-

gia Primária" que, no caso, esta i consumida somente De-

las utilidades 1 e 2.

Também na parte inferior da tabela, são representa-

dos os custos dos "inputs físicos" do sistema, ou seja,

os custos da energia primária consumida pelas utilidades

e os custos operacionais e de manutenção das mesmas. A

última fila representa finalmente r, custo total aplicado

em cada utilidade, valor que denominaremos: y. sendo " j "

o sub-índice que identifica a cada utilidade "j = 1,2,3,

4". Na matriz é também indicada a produção de energia de

cada utilidade (com sinal positivo) e o consumo de energia

das mesmas (com sinal negativo). A somatória algébrica

dos valores de cada fila nos permitem determinar as produ

ções de energia. Um quadro como o representado permite

realizar um rateio sistemático dos custoa monetários to-

tais sobre as variáveis energética, dando como resultado,

após rateio linear, os custos unitários da energia produ-

zida que denominaremos "U." (sendo "i" a especificação de

cada tipo de energia)
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O cálculo dos custos "U." é realizado mediante a

igualação de "inputs" e "outputs" monetarios era cada uti-

lidade, ou seja, mediante um sistema de equações lineares

do seguinte tipo:

= Yj C a d a

sendo "q.." ou coeficientes da matriz das utilidades (po-

sitivos ou negativos). Para finalidade ilustrativa, no

exemplo apresentado não foi considerado o calor sensível

do óleo combustível nem o equivalente energético da água.

A Tabela 2 nos indica, finalmente, um exemplu sim-

plificado de uma "matriz de atividades". Nesta matriz fo_

ram consideradas as atividades produtivas (as atividades

não produtivas podem englobar-se numa única coluna ou"cen

tro de atividade"). Temos, nesse caso, um fluxo de mate-

riais (matérias primas, produtos em processo e produtos

acabados), nas atividades, representadas na primeira par-

te da Tabela citada.
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Os fluxos de materiais podem representar-se com coe-

ficientes de "consumos" (negativos) e de "produção" (pos_i

tivos), ou então mediante outro tipo de notação ou conven

ção. 0 fluxo de energia é dividido em duas partes; regi^

tra-se, na parte superior, os consumos de energia direta

de cada atividade e especifica-se, na parte inferior. as

transferências de energia entre atividades. Elaborada a

tabela, o passo final consiste no relacionamento da ener-

gia total aplicada a cada atividade com a produção reali-

zada pela mesma. Deste relacionamento surgem os indicad£

res de eficiência ' (Kcal/ton) e o procedimento deve ser

realizado seguindo o fluxo de produção, pois, ao existir

transferências de material entre atividades existem tam-

bém transferências de energia associadas com ditos mate-

riais transferidos.
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Além da formulação do modulo de cálculo de indicado-

res e custos energéticos formulado, resta também mencio-

nar que o sistema de controle de eficiência da SERRANA,

contará com outros módulos de cálculo de rendimentos (se-
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gundo um modelo de balanço térmico do forno de cimento e

das suas unidades de secagem e moagem); também existirão

parâmetros para atualização permanente de avaliações de

perdas energéticas nas linhas de vapor e de ar comprimido

e um sistema de avaliação permanente da eficiencia no uso

de energia elétrica, baseado em medidas localizadas de

consumo, fator de carga, fator de potência, quedas de ten

.são na linha, e t c , já existentes na sua sala de comando

automatizada da unidade. Finalmente, um módulo de contro

le de projetos em andamento com cronogramas e relatórios

de progresso, fará parte do sistema, conjuntamente com um

processo de elaboração de relatórios técnicos e geren-

ciais para distribuição aos interessados, nos diferentes

níveis e funções da sua organização.



765

Sistema de Controle de Eficiencia Energética

Bibliografia

1. Dizier M.; "Méthodes d'étude des problèmes économiques

dans l'utilisation industrielle de l'énergie".

Rev. Gën. Thermique (144); 1237-1254 (Dec 1973).

2. International Federation of Institutes for Advanced

Study; "Energy Accounting as a Policy Analysis tool"

Energy Analvsis Workshop on Methodology and

Conventions 25th to 30th August 1974. Gulds

medshyttan. Sweden .

3. H.T. Odum "Energy, Value and Money"

mimeo (first draft) University of Florida, Gaines-

ville, Florida (July 1974).

4. Long T.V.; "The integration of Energy into Economic

Theory".

Dep. of Chemestry, University of Chicago, 1974.

(umpublished report).

5. Herendeen R. and Bullard C ; "Energy cost of goods and

Services". (Centre for Advanced Computation)

CAC, Urbana, Illinois 61301, USA.

6. G.N. Lewis; "A Plan for Stabilizing Prices"

Journal F.Y. Edgeworth & J.M. Keynes. See G.N. Lewis,

another great thermodynamicist, Economic Journal,

35,40 (1925) .

7. S. Dan "Industrial Production Models",

Springer-Verlag, New York (1966)

8. T.C. Koopmans. "Maximization and substitution in Linear

Models in Imput-Output Relations".

Conference on Interindustrial Relations - Driekergen,

Holland, ed. H.E. Stenfert Kroesse N.V. Leiden (1953)



7*6



ANAIS DO MM / T - ' b D j ^ Z Í PAPER NO: B

PROCEEDINGS OF U LI V U C Z ^ L Z Z I PP. 767-780
RiodeJiMiroAbr. 81

UM MODELO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
PARA O PROGRAMA NACIONAL DO ÁLCOOL
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o ¿ cooA aprovação de projetos de destilarías no Procrr.-ma Kacional d
independente da avaliação dos efeitos sistêmicos r.a produção e distr_i
buição do álcool de uma região, tende a ser ineficiente. C modelo de
investimentos proposto neste trabalho seleciona as localizações e cs
tamanhos das destilarías necessárias para atender à demanda da região
de estudo a mínimo custo total de produção e transporte. A refin^ de
estudo é dividida em zonas potencialmente produtoras de alcool -de- ca
na; e a rede de transporte, que é muütimodal, inter.1 ipa as zonas de
produção e consumo.

ABSTRACT
Investment decisions for destilleries of the Programa Nacional do Al-
cool without regarding the effects in the system, of jjroduction and
distribution of alcohol is bound to be inefficient. The investment mo
del proposed in this paper selects the dimensions ¿u.d location f."¡r
destilleries in a sugar cane producing repi'in. The site selection
procedure for each potentially productivo .ÍT-a minimizes the r->i-,-¡l
system cost of production and distribution •••fr iK-ohoi. The derruir.'. f~r
alcohol given as an exogenously determined quota For oich •-or.sumptie:.
center, is fully satisfied in a feasible solutier . A riwltimodal trans-
portation network links Droduction to consumption.

- I I Congreiso Brasileiro de Energia-
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1. INTRODUÇÃO: I

1.1. Preâmbulo :

A meta do Programa Nacional do /lcocl(PNA) ,é produzir 10,7

bilhões de litros de álcool em 1985. Deste volume 1,5 bilhões

de litros serio consumidos pela indústria alcoolquimica e

9,2 bilhões de litros serão destinados para os transportes. I

Da produção de álcool previsto para 1985, 95% sera ob-

tido da cana-de-açúcar e o restante da mandioca, madeira,

etc. 0 plantio da cana-de-açúcar destinada ã produção de a

çúcar e do álcool que ocupou 2,3 milhões de hectares em 1579,

deverá ocupar, segundo as previsões, 4,5 milhões de hectares

em 1985. A taxa de anexação de terra ã lavoura canavieira se

rã, portanto, de U50 mil hectares por ano, totalizando, em

1985, 2,2 milhões de hectares anexados.

A capacidade das destilarlas aprovadas no país, até mar
q ~

ço de 1980, era de 4,95 x 10 litros por safra T2^ • Sendo
que, para atingir a meta do PNA, será necessário uma capaci

9 "

dade adicional de 5,7 x 10 por safra, a ser instalada ate

1985. Esta capacidade adicional representa, em números re-

dondos, a montagem de 300 unidades autônomas nos próximos 3

anos. Requerendo em media a aprovação de dois projetos de

destilarías por semana, nos próximos 3 anos.

Os investimentos previstos no desenvolvimento do plan-

tio da cana-de-açúcar totalizam 900 milhões de dólares e os

previstos para a instalação industrial das destilarías tota

lizam 5 bilhões de dólares, a serem desembolsados nos próxi-

mos 3 anos.

1.2. Objetivo e Estrutura do Estudo:

0 objetivo deste estudo é propor um modelo de programa

ção mista para determinar a localização e o tamanho de des-

tilarías, para atender ãs demandas dos centros consumidores

de álcool de uma região de estudo. A cana-de-açúcar i a ma-

téria-prima considerada para produzir álcool.

Defende-se no estudo a alocação de recursos no Progra-

ma Nacional do Álcool, através da análise integrada dos sis_

temas de produção, distribuiçãoCtancagem e transported con

sumo do álcool; e mostra-se como os criterios atuais de en-

quadramento de destilarías no PNA, aplicados isoladamente ãs
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destilarías do sistema produtivo, não asseguram » eficiência

da alocação global dos recursos.

0 escopo do problema de alocação de recursos e a análi_

se dos critérios do PNA são apresentados ressaltando-se as

dificuldades da avaliação de projetos isolados, na seção Z.

0 modelo proposto é apresentado de forma descritiva na -.;e-

ção 3. Discute-se a hipótese de deslocamento das curva; de

capacidade das destilarías em função dos níveis de investi-

mentos, e a configuração da rede representativa do ::Í5'.ons.

de produção e distribuição de álcool. Por ultimo .irr̂ :-.-' ...i-

se o algoritmo NETIMV de resolução do modelo e a ir.trrpreta

ção econômica do processo.

2. A ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO PROGRAMA NACIONAL PC ALCOOL:

2.1. Escopo do Problema:

0 problema central de planejamento do Prorrama ÜĤ .ional

do Alcool é definir critérios para a alocação de recursos na

produção de álcool - no plantio da cana-de-açúcar e r.a ins-

talação das destilarías.

A área ocupada pela cana-de-açúcar no Brasil não tem,

historicamente, excedido a 6% da área agricultável do país.

No entanto, estima-se que, com o advento do PNA, este per-

centual de ocupação se eleve a 8% nos próximos 15 anos \ji^].

Afora as áreas atualmente já ocupadas pelo plantio da cana,

as opções de escolha das novas áreas de plantio para cumprir

as metas do PNA são consequentemente amplas. Por isso, sem

que haja uma hierarquização dos investimentos a nível regio

nal, a seleção das áreas produtoras, dentre as áreas potencjL

almente capacitadas para produzir álcool, será ineficiente .

As características espaciais da demanda de álcool podem

também ser desfavoráveis ã avaliação de projetos isolados de

investimentos em destilarías. A concentração da demanda de

gasolina nas regiões do sul, por exemplo, onde o consumo a-

tual representa 78% do total consumido no país, coincide es_

pacialmente com as áreas de maior produção agrícola do país

£5j . A possibilidade, portanto, de ocupação pela cana-de-

açúcar, para produção do álcool, dos solos agricultáveis de£

sa região, deslocando as culturas existentes para regiões
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afastadas, I possivelmente antieconômica;, indesejável para

o Programa.

0 problema de alocação de recursos do PNA em uma regi-

ão de estudo, pode ser então caracterizado pelas questões S£

guintes:

(i) Quais áreas da região de estudo, potencialmente produto

ras de ãlcool-de-cana, são prioritárias no Programa ?

(ii) Qual deve ser a capacidade de produção de alcool de ca

da área ?

(iii"> Como distribuir a produção de álcool para os centros

de consumo da região ?

A definição de critérios do PNA, que satisfaça as soli

citações de (i), (ii) e (iii), transcende a simples criação

de normas para enquadramento de projetos isolados.

É necessário para hierarquizar os investimentos, a de-

finição de critérios mais abrangentes que resultem da análi_

se regional do potencial(custo) da produção, da capacidade

(e custos) de transporte e da localização das demandas.

2.2. Critérios do PNA:

0 enquadramento dos projetos de destilarias no PNA é

obtido segundo os critérios de Ti]] :

(a) Redução das disparidades regionais de renda;

(b) Disponibilidade de fatores de produção para as at_i

vidades agrícola e industrial;

(c) Custos de transporte;

(d) Fornecimento exclusivo de cana-de-açúcar.

0 item (a) é um critério que envolve julgamento de va-

lor, fora do escopo deste trabalho.

Os itens (b) e (c) estabelecem que serão prioritárias as

repiões favorecidas pela disponibilidade de fatores de D^O-

dução para as atividades agrícola e industrial e pela aces-

sibilidade de transporte . 0 íte™ (d) assepura que cada i:-

nidade de produção de álcool será servida cor fornecedores

exclusivos de matéria-prima.

A condição do item (d), apesar ae eliminar a concorrên

cia de fornecimento de cana-de-açucar, não constitui um im-

pedimento relevante ã eficiência do Programa. As condições

dos itens (b) e (c) que, por outro lado, são necessárias pa
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r'a hierarqui zar or. investimentos, se aplicadas isoladamente,

não serão suficientes para identificar os projetos mais ren

taveis.

Não hasta para SPI° aprovado que um r^rojeto de destila-

ria se rr.oPi.ro viável economicamente para atender a demanda

<:e ur. certo mercado. Faz-se necessário mostrar que o consu-

mo daquele mercado não poderá" ser satisfeito por nenhuma OIJ

tra alternativa de produção a custo mais Laixo. E caco pos-

sa, que a alternativa nao represente eu:.tos adicionais nao

compensados, para os consumidores dos outros mercados.

A aproviçao de destilariac pelos critérios atuais do PNA

tem am custo social cuja constatação pratica nao é imediata.

A princípio espera-se que, enquanto houver potencial de de-

manda, a produção das destilarias analisadas e aprovadas i-

scladamente seja oscoada inteiramente. Porém, a medida em que

a capacidade instalada na região de estudo aproxime-se do po

tencial da demanda agregada, haverá destilarias com excesso

de demandaisofrendo pressão para aumentar a produção) e de£

tilarias com excedo de oferta (sendo obrigadas a reduzirem

a produção). Tendo como conseqüência desta falta de concer-

to entre a demanda e a oferta de álcool, o custo social -ia

alocação indevida dos recursos.

Pode-se afirmar, portanto, que c aproveitamento ordena

do da:: áreas produtivas, em face das demandas de álcool, só

será o Inicio pela análise integrada, a nível regional, dos sis_

temas de produção(potencial ), distribu i ção e consur. de ãlco

oi. Somente assim, ao áreas com vantagens comparativas para

produzir álcool, serão propriamente hierarqui ::adas no Pro-

grama .

3. 'lEfCRIÇÃO DO MODELO DE ALOCAÇÃO DE RECKRSOS :

3.1. Estrutura do Modelo: Vipâo Ci. ral

O modelo de alocação de recursos, proposto neste traba

lho, c um modelo de programação mista |^3_| • Ele tem por ob-

jetivo determinar os níveis de investimentos em projetos de

der; tilarias que minimizem o curto total de produção e dis-

tribuição de álcool, para satisfazer as demandas dos cv:¡ítvr;

de consumo. O custo total de sua função objetivo é calcula-



772
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!:ribu'ição de alcool.

A r e : •j-luç-io d o m o d e l •"• f- '" : ''••:• ¡ t .'•.••-;::.> ' *•• •-". ...': r_L
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_ ! : ; t e i r a , q u e dt-t e r i n i r i a "i '. ":".'' . _, • i •• ' ' ••.':. •.:.:. I •. '.•:' -

larias. A outra fase é v--:>r •..•:.•_: '•.':-. [;<-y r̂r. ;-r:¡ 1 < rr. ; :•_ ti L-.

porte, cuja solução deter- !;,a .•;¡:.tj .•r̂  )>:.•'y o C-.T. • :!3*.r_

Luir a produção das de ."til ariá. .• :r J •_•." ̂ ' :.:rcr :•. : .:.•"•_- .

Os centros de consumo cão r'.vt-. r-. ! :.jd^ i ; ;•' r;.

3.2. Conformação do r {:.• T< r.. i :•- r':".'!jj;*J, '.!•„: i I :•.! ^ .

e fonsumo do Alcool :

3.2.1. Curvas de Capgrid_v.> ia" •' e.- • : : .:r;.iL :

As áreas de produção de ál-'ool cjr, f::.ru:•::.<• i ! a :.: ~._

délo pelas curvas de capacidade ( curvv; de "u^to r.ir.r, i:. ; 1

curvas de oferta) das suas destilaria:'. A': -ír-j \z je r.r .:u-

ção são ligadas aos centros de distribuição pela rede exis-

tente(ou prevista) de transporte, representada pelas curva'

de capacidade de suas ligações.

A representação do sister..?, produtivo, através dar cur-

vas de capacidade, permite ao modelo acomodai"1 r.aturalr.e::te

as opções de investimentos para as regiões produtorar de á̂ _

cool.

As curvas de capacidade das destilarlas ou dar. !. '.fy.^lcj

de transporte, dependem das características tecnolój- ; C:J-; c

do tamanho dos projetos. As curvas de capacidade ou no case,

de oferta, dependem, também, do custo de oportunidade dater

ra, estimado pelo seu uso alternativo.

A produtividade da lavoura canavieira é" um fator deter

minante da potencialidade de produção de álcool de uma regj.

ao. Ela depende do emprego de fertilizantes, da técnica de

irrigação e do grau de mecanização da lavoura. Por sua vez,

a capacidade das destilarías depende do núi.iero de moendas e

da tecnologia de produção, entre outros fatores. Consequen-
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temente, o potencial de produção de uma região, que é

da intensidade do uso de tecnologia, depende do nível

vestimentos previstos no conjunto lavoura-dectilaria.

As funções de capacidade das destilarias (suLer.ter

lavoura-destilaria ) sao por hipótese monótonas crer.cen

os preços. Elas se deslocam para baixo e para direita

cando aumento da capacidade a medida em que os invecti

previstos nas destilarias são incrementados. Figura 1

tra a hipótese.

fu

dr.c

Crf/I

( a )

Cr|/I

I /sofro ( b l l/safro

Fig. 1 : Curvas de Oferta de Alcool

de Uma Região com Investi-

mentos BaixoCSp)e Alto(SA)

A hipótese de deslocamento da curva de capacidade impl:

ca que a um mesmo preço(fob), a destilaria de maior investi1

mento inicial produz mais álcool por safra do que a de no

nor. Ou, que para uma mesma quantidade produzida de álcool,

a destilaria de maior investimento inicial tem custos marp'

nais mais baixos, ou pelo menos iguais(Figura (1-b) ãs de

menores investimentos.

Assim, uma vez que o nível de investimento determina u

nivocamente uma curva de capacidade, será sempre legítimo re

presentar as opções de investimentos para uma área produti-

va, através das curvas de capacidade das destilarias desses

investimentos. Consequentemente, um conjunto de investimen-

tos para uma região de estudo compõe um cenário de producán.
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-le un só nível de investimento em cada área produtiva.

As hipóteses discutidas até aqui, para as destilarias,

.;ão igualmente válidas e aceitas no modelo, :nra tratar de

opções de investimentos em ligações da •'• •• >'J rara tratar de

'.-ompet ição entre modalidades de traiisporte :i ; cenário de pro

dução. No texto entretanto, por simplicidade, as referênci-

as ao problema de alocação de recursos estarão sempre asso-

biados a investimentos em destilarias e não em transportes.

3.2.2. Formulação de Cenários: Problema ~lustrâtivo

Para ilustrar a formulação de cenários, considere a S£

guinte situação: uma região de estudo destinada à produção

io álcool e subdividida em 5 áreas potencialmente produto-

n r , para abastecer 3 centros de consumo com quotas prefixa

:.;• . ¡\j áreas de produção são ligadas aos centros de consu-

•• o :wr urr.a rede nxir.tente de transporte. Cada área de produ-

?áo poderá receber uma destilaria pequena ou média, o^ per-

manecer sem produção. Figura 2 ilustra sinópticamente o si£

tema de transporte.

Areas de
produção

Rede de
trons porte

Centros de
consumo

C3

Fig. 7: Rede de Distribuição de Álcool

das Regiões de Produção para

os Centros de Consumo
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Rece de
tronspofte

Centros de
consumo

F "i p. '? : Rede de Produção e Pi r "TI r,u i •? i-'

de Álcool

xe

0 cenarlo do produção especificado pela rede da Firura

urr. problema de transporte de programação linear T1*^! • A

çao do problema indica os fluxos de produção e os flu-

dr- transporte do sistema. Sabe-se por eles quanto cada

" i 1 aria deve produzir e para onde deve destinar a sua pro

:", i rir de satisfazer as demandas dos centros de censu-
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mo a custo mínimo.

Ressalte-se que a solução do problema de transporte não

resolve o problema da programação de investimentos. 0 cená-

rio da Figura 3 não é único. 6 conseqüência da especificação

de um conjunto de destilarias que pode ser modificado a qual

quer momento, dando origem ã outros cenários de produção e

a novos problemas de transporte. 0 que se procura, portanto,é

o conjunto de investimentos do cenário de mínimo custo to-

tal.

3.2.3. Mecanismo d>.- Atualização dos Cenários:

0 conjunto de investimento de um cenário é" identifica-

do por uma solução inteira do modelo de alocação de recur-

sos. As variáveis inteiras são binarias(0,1).

Cada variável binaria é relacionada ã um nível de in-

vestimento, ou tamanho de destilaria. Exirtem, por exemplo,

três variáveis binarias associadas ã cada área do caso il us

trativo - uma para cada nível de investimento. Se uma das va

riáveis binarias toma valor 1, as outras associadas ã área

tomam valor zero, indicando que somente um nível de invest_i

mentó I admissível.

Quando uma variável binaria associada ã uma certa área

toma valor 1, a função de oferta da destilaria corresponden

te é ligada ao sistema de produção e distribuição através de

um arco artificial, cuja capacidade torna-se positiva, per;

mitindo a passagem do fluxo de produção para o sistema. Se

a variável binaria toma valor zero, a capacidade do arco ar

tificial e zerada, desligando a função de oferta do sistema

produtivo.

Assim, através desse mecanismo de arcos artificiais, é

possível configurar cenários de produção à simples especifi-

cação das variáveis inteiras, gerando-se automaticamente,re

des de transporte similares ã da Figura 3, para serem reso_l

vidas.

As variáveis inteiras podem ser submetidas a restrições

políticas ou restrições de capital, segundo as necessida-

des de programação. Se, por exemplo, for socialmente desej£

vel investir na produção de uma particular região, será su-

ficiente fixar em 1 o valor da variável inteira correstion-
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dente ao investimento desejado e, em qualquer solução, a re

giao em questão, participará da programação de investimentos

ao nível especificado.

3.3. Resolução do Modelo:

A resolução do programa de alocação de recursos oode

ser por enumeração. Em princípio e possível for- l "dos

os cenários viáveis, resolver os problemas asso: de

transportes e selecionar aquele de mínimo custo total.

A composição dos cenários é combinatorial. 0 numero de

M.
combinações possíveis é calculado pela expressão II x • ;

onde x. ê o número de opções de investimentos :.a f.iT-vr'r:;¡

i de ovcoo.s e N. o o número -le rerioo1" c~>r :•:. '->'••• '•'•€. :!•: in

ve ̂  tiren tos. \'o odf.o ilustrativo, i = 1 , x, - ", ", - ' £

o numero de combinações e 24 3.

Este número de combinações pode tornar-se, no entanto,

astronômico para problemas de dimensões práticas. Por exem-

plo, o número de cenários possíveis de uma região com 15 ã-

reas produtivas, e 4 opções de investimentos(nulo, baixo,m£

dio e alto) por área, ê da ordem de 1.08 bilhões. Consequen

temente, a solução por enumeração torna-se inviável na prá-

tica.

0 algoritmo NETINV resolve iterativamente o modelo de

alocação de recursos utilizando a técnica de decomposição de

Benders £6^] .

0 modelo ë decomposto em um problema inteiro e um pro-

blema de transporte. A solução do problema inteiro, em pri-

meiro lugar, determina a configuração da rede de transporte

que compõe o cenário de análise. A solução, a seguir, do pro

blema de transporte, determina os fluxos de produção e os

fluxos de distribuição de álcool. 0 valor ótimo da função ot>

jetivo do problema de transporte adicionado aos custos de in

vestimentos da solução inteira dá o custo total do cenário.

No procedimento NETINV, o resultado do problema de

transporte é transmitido ao problema inteiro em forma de uma

restrição. 0 problema inteiro modificado i então resolvido,

e o processo continua. A interrupção do processo ocorre pela

identificação do conjunto ótimo de destilarías, ou pela ati
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vacio de condições de parada impostas pelos analistas.

0 problema inteiro tem as características de uma agên-

cia central que fixa os níveis de investimento para a produ

ção, e o problema de transporte tem as características de um S

me.rcado, cuja solução de equilíbrio depende das decisões de

investimentos da solução inteira.

As•decisões de longo prazo, que sao decisões de inves-

timentos, são tomadas a partir do equilíbrio de curto prazo

dos sistemas de produção, distribuição e consumo. A decisão

de quanto investir é, portanto, independente da hipótese de

equilíbrio de longo prazo dos fluxos na rede.

Acres.-ti!t.í-:.e no entanto que, até o Drénente momento,

os teste:; r~jli" ~a'Jos crin; o mode] o foram sempre rectriros a

um único uerTo<1o de analise.

4. CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS:

A alocação de recursos do PNA pode ser resolvida siste

micamente pelo modelo de otimização proposto neste trabalho.

A eficacia do processo de solução pelo algoritmo NETINV

decresce com o aumento do número de decisões de investimen-

tos (variáveis binarias). Independe, no entanto, do número de

ligações da rede de transporte. A relevância prática deste

aspecto ë que um grande número de centros de consumo pode ser

tratado no problema, sem comprometer o desemoenho do algo-

ritmo .

0 modelo possibilita a simulação de cenários de contiri

gências, em que configura a interrupção de uma ligação de

transporte ou a supressão da destilaria de uma área. Pos-

sibilita também verificar a sensibilidade de ocupação dos so_

los agricultáveis a uma política de preço de cana para álco

oi ou a sensibilidade dos investimentos a .urna especificação

de quotas de consumo.

A qual'^de dos resultados do modelo depende da acurã-

cia dos dadOí. . ? entrada. 0 modelo necessita de informações

detalhadas e completas de custos de produção agrícola, de

custos de produção industrial e de custos de transporte pa-

ra estimativa das curvas de capacidade.
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Sumário
A " Vila do Sol " é o projeto de uma instalação para o abastecimento
energético completo de uma vila rural de cerca 40 famílias.
A instalação utiliza de modo modular e integrado diversas fontes re
novãveis de energia (sol, vento e biomassa) presentes no local.
0 projeto compreende a parte de captação, conversão, acumulo, contro
le e distribuição da energia e sua utilização
São ainda discutidas as motivações de política industrial da propos-
ta e os efeitos nos setores industriais e de pesquisa brasileiros no
campo das tecnologias " solares " (no sentido amplo), que decorrerão
da implantação desta instalação piloto.

Abstract

The " Vila do Sol " is the project of an instalation for completely
providing energy to a rural village of about 40 families.
The instalation utilises in a modular and integrated manner renewa -
ble energy sources (sun, wind and biomass) present at the site.
The project includes captation, conversion, storage, control, distr[
bution of energy and its utilisation.
It is also discussed some aspects of industrial politics and effects
on the industrial and research sectors of Brazil in the field of "S£
lar technologies", which are linked to the proposed instalation.

- I I Congresso Brasileiro d* Erx/gi i -
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1. INTRODUÇÃO

Neste estudo a ANSALDO SOLAR DO BRASIL propõe um sistema de abaste
cimento energético completo para uma vila rural, através do emprego inte
grado de fontes de energia renováveis.

A escolha do sistema foi baseada em estudos de política industrial
do mercado solar [l].

0 dimensionamento da instalação teve presentes as características
de insolação de regiões do Brasil situadas entre o Equador e 759 LS e
as informações derivadas da experiência acumulada das atividades do Gr^
po Ansaldo neste campo [2] , [3] , [4] .

1.1 Escolha de um sistema modular integrado

Os estudos do estado atual e das perspectivas de industrialização
da tecnologia solar indicam a conveniência de um investimento em siste
mas e instalações completas ao invés de componentes isolados, seja poj^
que concede uma maior liberdade a industria de escolher as opções tecno_
lógicas que apresentem maior fator de compressão dos custos, seja porque
incentiva de maneira mais ampla a familiarização com o sistema como urr
todo: conversão, acúmulo, controle, distribuição e utilização.

Sem excluir a possibilidade da integração de um sistema convenció
nal com um sistema que utilize fontes renováveis de energia, os estudos
econômicos indicam que jã atualmente parte da demanda pode ser atendida
de modo economicamente interessante com o emprego de instalações solares
e eólicas, e.g. o abastecimento energético de ãreas isoladas como a vila
rural suposta neste artigo.

A escolha de um sistema modular com instalação solar distribuída é
baseada na flexibilidade de escolha do porte da instalação, na possibilj
dade de diversificação das tecnologias empregadas e no desenvolvimento
da estratégia de uso da energia disponível.

A escolha de um sistema modular e_ integrado com módulos solares
termodinâmicos, fotovoltaicos com e sem concentração e módulos eólicos,
de biogãs e convencionais, envolve a integração completa dos recursos Io
cais, e, além da redução das necessidades de acúmulo térmico e elétrico
da instalação, proporciona o desenvolvimento de competência em diversas
tecnologias e interconexão de diversos sistemas

A escolha modular e_ Integrada com controle centralizaoo permite
ainda dedicar alguns módulos da instalação, contemporáneamente a produ,
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ção de energia, a atividades de pesquisa e otimização.
Enfim a escolha de concentradores cilindro parabólicos (fig.2) com

coletor térmico ou fotovoltaico é porque com a mesma estrutura de concejn
tração, é possTvel produzir:
- energia elétrica através da conversão termodinâmica,
- energia elétrica através da conversão fotovoltaica,
- calor de processo a temperaturas úteis para processos agro-industriais

0 investimento portanto não implica nos riscos de uma escolha pre
matura da linha de conversão solar e permite ao mesmo tempo o crescimeji
to do conhecimento técnico e da capacidade produtiv;., Iteis para uma fu
tura escolha.

Este tipo de tecnologia solar requer, portanto, um menor invest^
mentó inicial para a ativação do processo de industrialização do setor ,
comparado por exemplo com uma instalação a torre central [l] .

2- ESTRUTURA DA INSTALAÇÃO

A estrutura completa da instalação proposta pode ser subdividida
em tres partes: os grupos de geração, de conversão e distribuição, (vi_
de fig. la) e a utilização propriamente dita da energia disponível.

2.1 Grupo de geração de energia

- 10 coletores solares térmicos a 850 W/m2 ( 35 KWe + 180 KWt a 409 C)
- 2 coletores solares fotovoltaicos a 850 W/m2 (8KWe + 35 KWt a 609 C)
- 2 conversores eólicos (a ventos de 10.5 m/s) (8 KWe)
- Sistema fotovoltaico plano (em condições AMI) (160 We)

- Grupo de produção de biogãs (100 mVdia)
- Grupo elétrico de back-up (10 KWe)

2.2 Grupo de conversão e distribuição
- Grupo de conversão termodinâmica/gerador elétrico CA 110 V
- Acúmulo térmico (35 KWh)

- circuitos termohidrãulicos
- Geradores CC acoplados aos sistemas eólicos (110 v, 5 KWr)
- Acúmulo elétrico (200 KWh)
- Grupo de controle de interface
- Grupo de controle centralizado e aquisição de dados
- Rede de distribuição (fig. 1b)
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2.3 Utilização da energia disponível. Este parágrafo não tem intenção de
ser conclusivo, mas de apresentar sugestões de empregos da energia disp£
nTvel para uma agro-vila com cerca de 40 famílias e conseqüentes instai^
ções escolares, cTvicas e agro-industriais.
- Uso doméstico e serviços públicos (E.elétrica o calor a 409 C)
- Bombeamento doméstico e potabilização da água (E.elétrica e mecânica)
- Bombeamento p/irrigação (E.elétrica e mecânica)
- Refrigeração (E.elétrica e biogas)
- Secagem (calor e biogãs)
- Aplicações agro-industriais (E.elétrica e calor T > 1009 C)

TURBINA

fOTOVOLT.

CAMA EM CC

FIG. Io - ESQUEMA ELÉTRICO

TURMNA
ZONA DE PRODUÇÃO OE

CNCMIA.

\.m • REBC M Bl tTRIMI lç lo DE EMEMIA r IQ. 3 * EfrQUWWO 0 0 CiCIO #HI COHolÇO» flOflMOOfS
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.3. CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

3.1 Setor termodinâmico

0 sistema de captação da energia solar e conversão termodinâmica

em enerqia elétrica CA. compreende 3 subsistemas:

- 0 subsistema de captação composto de 10 módulos concentradores cilin-

dro parabólicos AMN CD 1365, fig. 2, dotados de movimento e orienta_

ção através de dois eixos, alto azimutal. Cada módulo compreende 2

coletores e cada coletor e, si compreende: caldeira linear a cavida-

de, painéis parabólicos com estrutura sandwich e superfície refletora

de vidro delqado prateado, tubulação, motores, redutores, acompanha -

mento " trackers ", válvulas de controle e interceptaçao, sensores

de temperatura e pressão e válvulas de limnpza.

- Subsistema de armazenamento térmico com capacidade de cerca de 5m^ e

com função de volante térmico, que permite o funcionamento do sistema

em torno de uma hora a máxima potência, mesmo na ausencia de insola -

cão.

- Subsistema de conversão,fig. 3, que possui um circuito primário com

um óleo diatérmico como termovetor, trocador de calor, e um ciclo ter

modinãmico Rankine com fluído orgânico e turbina multi estáqio.

A tabela 1 apresenta de modo compacto alguns dados técnicos e os

rendimentos do setor termodinâmico da instalação proposta.

FIG. 2 - MODULO SOLAR CILINDRO PARABÓLICO AMN CD 1365
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TABELA 1 - SISTEMA DE CONCENTRADORES TÉRMICOS

10
40
468 m 2

92 %
55 %

número de módulos cilindros parabólicos
fator de concentração
área global de captação
refletividade das superfícies espelhadas
rendimento dos coletores a 2809 C
fluído termovetor - óleo di atérmico
rendimento do grupo de conversão 22 %
ciclo termodinâmico Rankine a fluido orgânico pe£
das estimadas nos circuitos hidráulicos e na acu-
mulação 12%
potência fornecida a 850 W/m2 = 35 KWe (AC)
calor recuperável - - = 180 KW (a 409 C)

3-2 Setor fotovoltaico

A conversão direta da energia solar através do efeito fotovoltaico
é utilizada em duas versões, sistemas com concentração acoplados ao gru
po de produção de energia elétrica (fig.la) e sistemas sem concentração,
independente, para utilização em aparelhos televisivos e de radiotelefo-
nia.

3-2.1 o sistema fotovoltaico com concentração

Ê composto de 2 módulos concentradores cilindro parabólicos AMN CD
1365, com uma tira (fig.4) de células fotovoltaicas AC 25S2 (tabela 2)em
lugar da caldeira linear.

0 circuito hidráulico de resfriamento é calculado de modo a manter
as células fotovoltaicas a uma temperatura máxima em torno de 609 C, e
possibilita ainda a recuperação de calor a esta temperatura.

3-2.2 Q sistema fotovoltaico sem concentração

t composto de 8 painéis (fig.5) de células fotovoltaicas tipo AC
01R3, tabela 2, para um total de 160 W de pico instalados.
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TABELA 2: SETOR FOTOVOLTAICO, DADOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMENTO

SISTEMA COM CONCENTRAÇÃO

- numero de módulos cilindro parabólicos

- area global de captação

- refletividade das superfícies espelhadas ---

- rendimento global da conversão fotovoltaica

- calor recuperável

- células AC 25S2 (EM CONDIÇÕES AMI)

dimensão

concentração nominal (C)

VOC (E=EoxC)

ISC (E=toxC)

PMAX (E=EoxC)

Rendimento de conversão fotovoltaica

ISTEMA SEM CONCENTRAÇÃO (EM CONDIÇÕES AMI)

- número de módulos

- área global de captação

- potência elétrica fornecida

células AC 01R3(EM CONDIÇÕES AMI)

dimensão 0

voe —
ISC -

PMAX

rendimento de conversão fotovoltaica

936 má

92

10

- potência elétrica fornecida 850 W/m2 8 KW (CC)

35 KWT a 609

33 X 33 (mm

25

0,65 V

8.1 A
i q u .,

12.

9
j

2, .2 m2

160 ','

76

0,

Ï ,

0,

12

mm

580

38 A

54 W

%

(CC)

V

FIG. 4 - TIRA DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS A CONCENTRAÇÃO AC 25S2
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FIG. 6 - AEROMOTOR HÍBRIDO
SAVONIUS/DARRIEUS
TIPO CSN 0501

FIG. 5 - PAINEL PLANO DE CC-
LULAS FOTOVOLTAICAS
AC 01R3, 2OW

X ••'-, ::iff
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Setor eólico

Propomos a instalação de dois aeromotores com rotor a eixo vertical,

hibridos SAVONIUS/DARRIEUS tipo CSN 0501 (fig. 6) acoplados independente

mente a dois geradores elétricos em CC, ou a duas bombas hidráulicas.

Como pode ser observado no esquema elétrico da fig. la a distribué

çáo da CC gerada pelos sistemas eólico e fotovoltaico é acoplada através

do dispositivo chamado controle de excitaçao.

Os aeromotores CSN 0501 tem área de captação de 38,5 m? e em cond^

çoes normais de funcionamento fornecem na saída do motor 8 KWe, (4 KWe ca

da), com vento 10,5 m/s. Na fig. 7 reportamos os valores do torque forne

cido pelo aeromotor em função do número de RPM e diversas velocidades do

vento.

Salientamos ainda que o acoplamento neste tipo de aeromotor é fej_

to diretamente na parte inferior do eixo do rotor, e que a versão apresen

tada não requer peças de manutenção custosas ou de difícil montagem, po

dendo satisfazer plenamente as necessidades de comunidades isoladas.

M=TORQUE (K«m)

65

60

55

50

45

40

35

30-

25-

20

IS

10.

5 •

VELOCIDADE
DO VENTO /
ÍM/S)

Poflncio dlsponivil Itm KW)
- M» n

9 7 4

20 40 60 SO 100 120 MO 160 ISO 200 220 240 260 290
n= GIROS/MINUTO

8. 7 - TORQUE DO SERADOR EÓLICO
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3.4 Produção de biogãs e gerador de back-up

Como apresentado na fig. la e no parágrafo (B) foi projetado ur.

nrupo de digestão anaerõbica, do tipo contínuo e alimentado por dejetos

equivalentes a uma criação de 130 bovinos, para produção de 100 m^/ dia

de biogãs, o qual será utilizado tanto para a secagem de produtos agríco

Ias como para a alimentação de um gerador tipo " total-enerqy "de 8-10KW

com função de back-up.

Lembramos novamente que esta forma de energia é extremamente conve

niente em situações rurais, tanto pela presença da matéria prima, como

pela possibilidade de obtenção de adubo orgânico.

3.5 Energia fornecida pela instalação em 1 ano

Estimando um ano típico da região nordeste de 0 a 159 LS.

- Solar 116300 KWHe

- Eólico 26000 KWHe

- Biogãs 201 X 107 KCAL

- Resfriamento do equipamento fotovoltaico - 7.6 X 107 KCAL ( a 609 C)

- Recuperação no equipamento termodinâmico - 33 X 1G7 KCAL ( a 409 C)

- Equivalente em petróleo 146000 litros

j• ü Sistema de acionamento e controle centralizado

Toda a instalação é gerida através de um sistema centralizado de

controle, o qual além dos procedimento^ normais descritos mais adiante ,

permite a aquisição sistemática dos dados de funcionamento absolutos e

comparativos dos equipamentos, para uma futura otimização e disseminação

das instalações deste tipo.

Os referidos procedimentos normais do sistema de controle centra-

lizado compreendem:

- operações de funcionamento, parada, sincronização dos componentes,

- programação e controle de exercício dos procedimentos de funcionamento

automático,

- controle do funcionamento dos coletores,

Obs.: Os procedimentos de emergência sao inteiramente automáticos e re

ferem-se em particular a colocação em posição de segurança do ê

quipamento em condições atmosféricas adversas, sinalizações de

emergência e bloqueio do funcionamento.

- controle e tomada de parâmetros térmicos e elétricos,

- controle dos acumuladores,

- controle do sistema de interconexao.
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4. CONCLUSÕES

O espírito com o qual foi elaborado "¡ •- -jcv.' integrado " V¡L- "P

SOL " foi o de propor um investimento socv-£cunori_co e tecnológico pa

ra regiões do Brasil com boas características de radiação solar.

0 aspecto sõcio-econõmico da proposta consiste no abastecimento e

nergético de uma área rural através da utilização integrada de fontes

renováveis de energia (sol, vento, bicmassa) disponíveis no local.

Com a produção de energia receberão impulso as atividades agro-in

dustriais e artezanais relacionadas com a possibilidade de dispor de ir

rigação, calor de processo, secagem e refrigeração. Uma série de serv^

ços disponíveis e facilmente ampliãveis, como água potável, energia ele

trica, centro social, escola, aparelhagem televisiva e de radiofonia ,

melhorarão com certeza o conforto e o nível de vida da comunidade.

0 resultado global será o desenvolvimento social, econômico e cu^

tural e também um desincentivo a migração da população local em direção

a centros urbanos.

Outro aspecto econômico interessante é que, com a instalação deŝ

te sistema integrado se efetuara uma economia de combustível fossil da

ordem de 146000 litros/ano, e no caso de regiões isoladas, se evitará a

instalação de geradores convencionais ou derivações da rede elétrica ,

que em tais condições podem ser pouco convenientes, tanto pelo custo c£

mo pela manutenção.

E ainda importante observar o aspecto de investimento tecnológico,

estrategicamente fundamental, da proposta. 0 projeto " Vila do Sol ",de

fato, desenvolverá no Brasil, uma experiência em instalações integradas,

em um momento no qual em outras nações as tecnologias solar e eólica ejn

tram em fase de industrialização.

A construção da instalação permitirá avaliar a capacidade nacio

nal neste campo, sendo necessária uma pesquisa de mercado de componentes

convencionais, a qualificação dos fornecedores de componentes especiais



79?.

e a avaliação da industrialização de muitos conceitos até hoje desenvol-

vidos em centros de pesquisa brasileiros e estranqeiros.

Já no parágrafo (Al) foi mencionado como a escolha de uma estrutu

ra modular e integrada e a escolha de componentes particulares como os

concentradores cilindro parabólicos permitem desenvolver o conhecimento

sobre as diversas soluções tecnológicas e componentes básicos que possam

ser utilizados tanto para a conversão termodinámica e fotovoltaica como

para a produção de calor de processo.

Relembramos que no projeto sao ainda propostos sistemas eólicos

fotovoitaicos planos, geradores a biogás e será portanto possível, compa

tivelmente com as exigências, desenvolver uma coleta de dados e e-x-iori

mentação de parte do equipamento paralelamente com a produção de energia

Esta atividade permitirá a análise comparativa dos serviços près

tados, da confiabilidade dos componentes isolados e da problemática da

regulagem e interconexão dos equipamentos, e fornecerá ainda indicações

para a otimização da instalação ãs condições típicas do Brasil e em par

ticular da região.

Este tipo de estrutura modular, pode enfim proporcionar a integra

cão e a contribuição, no ampliamento do sistema, de outras instituições'

e projetistas nacionais com experiência no campo de energias renováveis,

oferecendo a ocasião de inserir os sistemas por eles estudados em uma

instalação completa de produção de energia.

As considerações apresentadas evidenciam como é possível adaptar

de modo flexível, a experiência desenvolvida com a realização deste pro

jeto, a capacidade produtiva criada, ãs otimizações do sistema e ã pro

gressiva expansão da demanda deste tipo de instalação. E como a " Vila

do Sol " pode ser a instalação piloto fundamental para um programa regio

nal e nacional de utilização das fontes renováveis de energia.
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Sumário:
No artigo são descritas as características da Central Solar PERICLES
com diâmetro j t e 30,8 m, 500 KWth.^ou 100 KWel, de potência máxima.
No mini protót ipo, com 10 m de diâmetro, construido em Marselha fo
ram verificados os cálculos teóricos e encontrados em concordância"
com os cálculos experimentais.
A Central PERICLES temías seguintes características:
- o concentrador é esférico e não parabólico;
- o concentrador é f i x o , enquanto a caldeira segue a imagem do s o l ;
- uma viseira^móvel permite aumentar o aporte energético, principa^

mente no in íc io e no fim do dia.

Resume:
Cet ar t ic le décrit les caractéristiques de la Centrale Solaire
PERICLES de 30,8 m de diamètre d'ouverture et de 500 KWth, ou
100 KWel, de puissance de pointe. Un mini prototype de 10 m de diame
tre construit a Marseille a permis de ver i f i e r que calculs theorT
ques et résultats expérimentaux étaient en accord.
Cette centrale possede les propriétés suivantes:
- le concentrateur est spherique et non parabolique;
- le concentrateur est f ixe et c'est la chaudière qui su i t l'image

du so le i l ^
- une visière mgbile permet d'augmenter, l 'apport énergétique, pr inci

paiement en debut et en f i n de journée. ~

- I I Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introdução:

No artigo são descritas as características da Central Solar
PERICLES " Podução de Energia em Região Isolada por Concentração Lî
mitada de Energia Solar".

Esta central solar térmica de concentrador esférico foi co£
cebida pelo Laboratório de Astronomia Espacial ( LAS ) do CNRS " Cen
tre National de la Recherche Scientifique " de Marselha-França, para
a valorização das regiões isoladas subtrooicais. Entretanto, sua uti_
lização em latitudes superiores é tornada possível pela presença de
uma vi seira móvel.

2. Princípio

0 concentrador é f i x o , esférico e revestido em espolhos he

xagonais também esféricos. £ a calderia,móvel, que acompanha a inra

gem do s o l , e capta a energia re f le t ida . Uma viseira móvel, que g^

ra na per i fer ia do concentrador é acrescentada para aumentar a supe£

f í c ie de captação, principalmente no in íc io e no fim do dia. 0 aporte

energético é , em média de 14%.

Fig. 1: Mi ni-PERICLES
vista geral

Fig. 2: Mini-PERICLES
" in ter ior do

concentrador

Este concentrador tem as seguintes vantagens, em relação

aos sistemas parabólicos clássicos:

(a) Uma potência consumida maior, com uma menor sensibilidade ó

ca, ja que a parte mais pesada e volumosa ( o concentrador )

.̂ -.=*.-



(b)
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fixa, sendo motorizada apenas a caldeira ( pequena e leve )
que diz respeito ã viseira, ela é adicionada manualmente de
/lha e no fim da tarde.
Um menor custo, com uma facilidade maior de construção de
centrador já que todos os espolhos que o compõe têm um

No
ma

sõ

r raio de curva, o que significa um único molde para sua fundj[

ção, e um único tipo de gabarito para os painéis.

Os espelhos esféricos não sendo estigmãticos para o infinj[
to, os raios refletidos pelo concentrador podem ser divididos entre
duas categorias:
(c) Os raios paraxiais que se concentram nas vizinhanças do foco do

paraboloide superoscultador i calota esférica no ponto C.

( Fig. 3 )

Fig. 3: Esquema óptico Fig. 4: Fotografia das
causticas

(d) Os raios laterais que se concentram no segmento FC ( Fig. 3 e 4 )

Por esta razão, a caldeira de PERICLES "é dividida em duas:

- Uma cavidade de Alta concentração, na vizinhança do foco, absorve
os raios paraxiais, e

- Um cilindro de Baixa concentração intercepta os raios laterais
( Fig. 5 )
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Fig. 5: Esquema das caldeiras Fig. 6: Planta de painel

3. Estrutura

Ela í de tipo modular: o concentrador é composto por uma série
de painéis revestidos de espelhos hexagonais ( bem visíveis na Fig.2,
Cf. tb. a Fig. 6 ). 0 pequeno peso dos painéis ( cerca de 350 quilos)
permite ser dispensado o guindaste de montagem, desde que se utilize
o suporte da caldeira, previamente montado, como ponto de engate.

4. Motorização da caldeira

Ela e realizada por émbolos hidráulicos de alta pressão, que
oferecem o forte par e a ampla faixa de variação de velocida^
des necessários.

5. Reguiagem da posição da caldeira

Ela é assegurada por um microprocessor encarregado de:
- Em presença de sol, registrar as informações de posicionamento fo£
necidas pelas células fotorresistentes, e

- Em ausência de sol ( passagem de nuvens ), calcular a trajetória da
caldeira que permanece apontada quando o sol reaparece.
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6. Circuito fechado fluTdico

Storage and Expansion Tank

H C Receiver

Pump

Pump

Fig. 7: Circuito fechado fluTdico

0 fluido de transmissão de calor é o Gylotherm TH que supo£

ta até 350 °C sem se decompor. As temperaturas típicas de func1onamen_

to são 150 - 200 PC na entrada da caldeira B.C. ( de baixa concentra

cío ) , e 300-330 9C na caldeira A.C. ( de alta concentração ).

A regulação de temperatura de entrada se opera por recircu

lacio de parte do fluido quente, através da válvula 1, e a regulação

da de saTda, por variação de vazão ( através da válvula 2, se for ut1_

1 izada urna bomba de vazão constante ). Tal regulação oferece ótimos

resultados ( Fig. 8 )

inlet Temo L C Receiver

300

o
o

Outlet Temp H C Receiver

Outlet Temp L C Receiver

Flow Rate

k. 10

Flux

soiar Mme

Fig. 8: Registro dos principals parâmetros
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7. Funcionamento típico da central

Acoplada a urna turbina, durante o día ( ver Fig. 9 )

Max.

Mín.

Ho Hi Hj Hj rl* Hj H$ H7 nt
Time

, 9: Diagrama dos tempos

min

max

H«

HQ-HX

H I - H 2

H2-H»

Hn-Hs

H«-H,

H7

* potência mínima necessária ã turbina

* potinda máxima admissível pela tur

bina

* partida da Instalação

• aquecimento das caldeiras

- aquecimento do tanque

* período de funcionamento da turbina

> fase de estocagem do excesso de ener

gia no tanque

* fase de recuperação do excesso de £

nergia

* parada da caldeira

A aplicação prevista no Brasil é para o suprimento de calor

Industrial ãs micro-destilarlas de álcool em Ilhas energéticas ( co

munidades Isoladas e autosufidentes em termos energéticos), no imbi

to da campanha de valorização social do Sertão sob responsabilidade

da Secretaria de Transportes, Enerqia e Comunicações - STEC do Govejr

no do Estado de Pernambuco. Para tal aplicação» é previsto um compl*

mento térmico, por queima de bagaço de cana-de açúcar ou de mandioca

Neste caso, o diagrama dos tempos ( Fig. 9 ) pode ser menos sofisti^
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cado: a central fornecera todo o calor possível, um complemento even-
tual sendo fornecido pelo bagaço.

8. M1n1-PERICLES
Um protótipo fr 10 metros de diâmetro (Fig. 1 e 2) foi constru

1do em 1978 no L.A.S. de Marselha, que deu os resultados esperados, e
em particular :

- uma potencia máxima uti1 de 40 kWth,
- um rendimento de 55 % (Fig. 10),
- uma ótima regulação durante o dia (Fig. 8).

rr,ív\í\ r,.̂ A M A ,V\A

start time
13:20

stop time „
14:50

Date: 20/07/1980

. . low concentration
. . ..'__.. high concentration

total efficiency

Fig. 10: Rendimento medido do prototipo

Para faci l i tar o acesso ã caldeira, a armação escolhida para o

MINI-PERICLES foi do tipo altazimutal ( F1g. 11 ): o conjunto da arma

ção gira sobre o trilho I em torno do eixo horizontal A.
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Concentrator /

Vertical'Spindle

Fig. 11: Armação Altazimutal

Este tipo de armação nãc è" viável nas regiões sub-tropicais,
onde o sol a pjno pode levar ao desgaste do eixo 0. Foi substituida
por uma armação de tipo cardan ( Fig. 12 )

9. Pericles: Especificações

Fig. 12: Esquema de PERICLES

(a) Concentrador

- ralo de curva: 17,8 m

- diâmetro de abertura:
- superfície pupilar:

30,8 m
745 m2 ( + viseira )



(b) Caldeiras

B.C.: - comprimento:

- diâmetro
- concentração média:
- pot. max. absorv. :

803

7,44 m
0,27 m

60
325 KWth

A.C.: - diâmetro de abertura: 1,00 m
- concentração média: 260
- pot. max. absorv. : 175 KWth

Potência maxima total: 500 KWth

(c) Circuito fechado fluTdico
- temperatura de entrada: 200 9C
- temperatura de saída: 330 9C
- fluído térmico: Gylotherm TH

(d) Acoplamento
Existe uma turbina Bertin de ciclo de Rankine, com 20% de rendimen^

to e 85 KWel de potência máxima exatamente adaptada a PERICLES.

10. Conclusão

A implantação desta central de potência média e de controle

automático ( uma pessoa não-qualificada aperas é necessária para seu

funcionamento ) pode se revelar interessante em todas as regiões iso|a

das do cinturão subtropical onde o transporte de energia (combustíveis

ou linhas elétricas) tem preço proibitivo. Além do mais, ela permite
2 3

criar um espaço el imatizado de 750 m com 24.450 m de volume u t i l , no

pé direito entre o chão e a parte inferior do concentrador. Este espa_

ço pode ser aproveitado. ( Fig. 13 )

Section aa

Section bb
Fig. 13: Projeto de implantação*na

Arabia Saudita
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Sumário.
O Sol, fonte de vida, esta sendo encarado com seriedade como fonte
alternativa de energia.Ha mais de trinta anos vem sendo utilizado
como fonte de calor, ou para produção de pequenas quantidades de
energia elétrica, porém a produção de energia elétrica em grande es
cala é novidade. Apresentamos neste trabalho as Centrais Aero-Solar
Elétricas, usinas solares para produção de energia elétrica em cor
rente alternada com potências instaladas de até 1.000.000 kW.Constam
deste trabalho as suas vantagens, dimensionamentos e custos, provas
concretas da sua viabilidade como alternativa energética.

Abstract.
The sun, fountain of life, is presently being seriously considered
as an alternative source of eneigy. For more than thirty years it is
being used either as a heat source or for the generation of electric
energy in small scale. However large scale generation is a newness.
This work is on "Solar Chimney Power Plants" that are solar plants
for production of electric energy in alternated current with up to
1.000.000 kV of installed capacity.All advantages, dimensions and
cost are included in the text that makes the "Solar Chimney Power
Plants" a very viable alternative source of energy.

- I I Congresso Brasileiro de Energia-
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1. Introdução

Muitos são os que têm escrito e falado sobre o uso da

energia solar como fonte energética alternativa e inesgotá

vel do futuro, alguns bastante otimistas como se este fosse t

o único caminho a òeguir, outros menos otimistas, digamos
v até pessimistas, que continuam arraigados ãs fontes atuais

sem querer aceitar nenhuma mudança, porém não resta dúvida

de que até o final deste século a energia solar constituirá

um fator importante na geração de energia industrial e do

mestiça em forma de calor e principalmente na produção de

energia elétrica, considerando o potencial energético que o

sol tem em disponibilidade para o globo terrestre.

Para entender a grandiosidade desta fonte energética

alternativa e inesgotável, citaremos alguns dados relevan

tes :

Se falarmos em termos nacionais veremos que a curva de

densidade média anual do fluxo de energia solar que passa
_ o

pelo Brasil e de 2 00 W/m atingindo valores da ordem de 220
2

W/m numa faixa junto ao litoral do norte e nordeste, dimi
- 2 ~ ~

nuindo aproximadamente ate 170 W/m nas regiões sul e su

deste. Note-se que a densidade média anual da energia acima

citada é definida como sendo a quantidade real de energia

solar disponível que trazida por radiação direta e difusa

atinge durante o ano as diferentes partes da terra num pia

no horizontal, dividida pela área considerada.

Admitindo que somente 1% do solo brasileiro venha a

ser utilizado para fins de coleta de energia solar, e par
tindo do valor de densidade média anual do fluxo de energia

2
solar de apenas 170 W/m constatamos que a energia solar in

cidente sobre 1% da superfície do solo brasileiro, que cor

responde a 85.000 quilômetros quadrados, tem a potência de

14,5 bilhões de k"W.

Aceitando como 10% a eficiência das técnicas atuais pa

ra aproveitamento de energia solar, vemos que a energia so

lar de que podemos dispor sobre 1% do solo brasileiro, é de

1,450 bilhões de k-W, o que equivale a 145 centrais elétri

cas iguais a Itaipú.



807

Acreditamos que estes valores sirvam para sabermos

quais as potências da energia solar disponíveis no nosso so

lo.

Para falarmos no que já foi feito no mundo ate o momen i

to para o aproveitamento da energia solar, precisaríamos de

muito mais tempo do que dispomos para esta conferência. Se

começarmos desde 212 a.C, quando Arquimedes, segundo al_

guns historiadores, queimou as suelas dos navios romanos por

meio de concentradores de raios solares, cu se preferirmos

tomar como ponto de partida dados escritos sobre urna máqui_

na elevatoria de agua, que funcionava mediante expansão do

ar aquecido pelos raios solares, construida por Solomon De

Caux era 1615.

Desde aqueles tempos até* agora muito se tem feito para

o aproveitamento da energia solar, porém nunca o suficiente

para suprir as necessidades de hoje.

Nesta última década por motivos bastante conhecidos o

mundo chegou à crise energética atual. Muitos países desper

taram para a necessidade de fazer uso da energia selar para

substituir o que até então tinha sido abundante e barato,ou

seja, o petróleo.

Existem atualmente varias técnicas promissoras em de_

senvolvimento e uso aproveitando a energia solar, como por

exemplo: coletores planos, parabólicos e cilíndrico parabó_

lieos para gerar calor; ou células fotovoltaicas, piscinas

solares e Centrais Aero-Solar Elétricas, para conversão de

energia solar em eletricidade, entre outras.

0 objetivo deste trabalho é a descrição do princípio

de funcionamento, dados básicos para o cálculo e projeto,in_

dicação das técnicas e materiais de construção das Centrais

Aero-Solar Elétricas, e a importância que as mesmas assumi

rão ã curto e médio prazo no fornecimento de energia elêtr_i

ca no Brasil e no mundo.

2. Princípio básico de funcionamento (fig.l)

Pesquisando várias possibilidades de aproveitamento de

energia solar, desenvolveu-se a técnica das Centrais Aero-

Solar Elétricas, as quais ptrmitem a utilização da energia
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solar para a geração de energia elétrica em corrente alter

nada, numa ampla escala de potências instaladas de até

1.000.000 kW.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DAS CENTRAIS AERO SOLAR ELÉTRICAS

Fig.l

Nas Centrais Aero-Solar Elétricas que aqui apresenta

mos estão conjugados os efeitos de estufa para plantas,

de chaminé, a turbina de vento acoplada ao gerador de ener

gia elétrica e do solo servindo como acumulador de energia

solar em forma de calor. A união dessas quatro técnicas e£

pecíficas constitui o passo decisivo no aproveitamento da

energia solar nas Centrais Aero-Solar Elétricas

Fisicamente a Central Aero-Solar Elétrica é uma super

fície circular coberta por um teto translúcido, em cujo ceri

tro encontra-se uma chaminé que comporta uma turbina de ven

to e um gerador de corrente elétrica alternada.

0 princípio em que se baseiam é muito simples: o ar,

aquecido pelo sol sob um teto solar coletor de formato cir
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cular, feito de plástico translúcido, entra em fase asceri

dente na chaminé, construída no centro do teto solar, onde

pode atingir, conforme a necessidade, velocidades de ate 60

metros por segundo.

No centro da chaminé vem montada a turbina de vento

acoplada ao gerador1 que produz energia elétrica.

0 solo embaixo do teto solar, serve de acumulador de

calor para a noite, garantindo assim o funcionamento contí^

nuo da Central, o qual será tanto mais eficiente quanto

mais escura for sua cor.

Um sistema de comportas na entrada de ar quente na cha

miné, permite controlar a velocidade do ar, garantindo a ei.

clagem da corrente alternada dentro das variações permiti,

das .

A distribuição da energia elétrica fornecida pela Cen

trai Aero-Solar é feita de acordo com as técnicas existen

tes.

Fig.2 : mostra o desenho da vista geral da Central Aero

Solar Elétrica de 10 0 MW, que tem o diâmetro do teto solar

coletor de cerca de 3 km, diâmetro da chaminé de 100 metros

e altura da chaminé de 600 metros.

Fig.2 Central Aero-Solar Elétrica de 100 MW
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3. Teto solar coletor

0 teto solar coletor tem duas funções: a primeira a de

produzir o efeito de estufa, ou seja, aquecer o ar e a se_

gunda a de conduzir o ar quente para a chaminé. 0 teto so

\f lar coletor é uma superfície circular de folhas de plástico

translúcido apoiado numa .rede de cabos de aço protendido a

uma altura de aproximadamente 2 metros do chão, que por sua

vez apoiam-se em pilares fixados no chão.

A altura de 2 metros foi estipulada para permitir a

passagem do pessoal da manutenção. Esta altura não é cons

tante. 0 teto começa a-dois metros do solo, porém acaba a

8 metros junto a chaminé para facilitar o fluxo do ar, evi_

tando turbulências e garantindo o regime laminar de escoa

mento do mesmo.

Para determinar o tipo de folhas de plástico que podem

ser usadas para o teto solar coletor, foram feitas muitas

investigações e testes. A seguir esboçamos de maneira mui-

to resumida os resultados mais importantes obtidos:

As folhas de plásticos que podem ser encontradas no

mercado, das mais simples usadas nas estufas para plantas,

aos materiais especiais usados para vários coletores sola

res abrangem mais de uma dúzia de tipos diferentes de mate

riais, os quais foram todos examinados detalhadamente. Os

critérios utilizados nestas investigações basearam-se nas

características mecânicas, como resistência ã ruptura e mo

dulo de elasticidade, nas características ópticas na área

espectral dos raios visíveis e infravarmelhos, nas dimen

soes de fabricação e de utilização, como largura, possibili^

dade de solda ou colagem, resistência ao tempo e a raios uJL

travioleta e, naturalmente, também no preço.

A experiência com modelos que simulan as condições a

baixo do teto solar coletor e os vários aimensionamentos ,

mostra grandes e importantes diferenças entre os materiais

que podem ser cogitados. A fig.3 mostra as medições do grau

de transmissão da radiação dirigida do espectro solar em

função do ãngalo de incidência da luz, para vários .nateri

ais do teto solar.
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A fig.4 mostra o grau

de transmissão espectral pa

ra a passagem de radiação

dirigida perpendicularmente

ao teto plástico, bem como

também o grau espectral da

reflexão da radiação inci.

dente abaixo de 10%, medido

para a faixa de comprimento

de ondas de 2,5/-t™ até 40yUn

para uma folha PVC.Importan

te para o efeito de estufa

é, neste caso, o oaixo grau

de retransmissão de calor

na "ãrea da janela", de on

das aproximadamente entre

até

10 20 30
AWUIO OC mODENCIA [<M°]

O oo ANGULO D» «CIDENCI* M LUZ, P*JI* VÁRIOS MAIEHIAIS DO TCTO S

Fig. 3

0,4 - - - - J - o.<

0,0 8,0 16,0 24,0 32,0 -0.0

COMPRIMENTO OA ONDA EM ( / j m }

GHAUS Dl RCTRANSMISSÃO E R fF lFXAO FSPECIRAL PARA COMPRIMENTO DE ONOAS Df ¿ b ,
A l f 40 í i i i i PARA UMA FOLHA OE PVC OE TOO ftm DÎ FSPESSURA

Fig.



812
Em conjunto as vantagens que as folhas de PVC apresen

tair. são óticamente um pouco melhores e oferecem ainda uma

pr jride largura de fabricação de até 12 metros a preço bem

baixo.No entanto, será verificado pelas experiências compa |

rativas da instalação do protótipo e testes de Manzanares,

se as vantagens de preço e de facilidade de montagem compen

sam a grande desvantagem da baixa estabilidade contra raios

ultravioleta e com isto uma vida útil menor. As diferenças

de desempenho total do teto solar coletor referente a uma

área igual com MELINEX HL ou com TEDLAR por um lado, e com

PVC por outro lado, são de aproximadamente 10%.

A fig.5 mostra um croquis das partes do balanço de ab

sorção e de reflexão do calor no teto solar coletor a um

raio R =116m para uma folha de plástico MELINEX OW simples

e de R =35m para uma folha de plástico dupla,solo e ar. Ca

da componente de absorção é composto, por sua vez, de uma

série de trocas térmicas desordenadas, responsáveis pelas

partes da radiação solar várias vezes absorvida e refletida

pelo plástico. Para não complicar muito o assunto, deixamos

de lado os detalhes destas trocas térmicas desordenadas.

Para um dia sem nuvens e para a posição do sol em zêni

te, pode-se considerar a seguinte divisão aproximada da dis_

tribuição do fluxo energético, que incide sobre o teto so

lar coletor de plástico: aproximadamente 35% da energia de

radiação solar primária é conduzida e armazenada pelo solo;

30% é devolvida ao ambiente e perdida através de irradiação

térmica, pelos raios infravermelhos, pela reflexão da ra

diação primária e por convecção;os restantes 35% são utili

zados para aquecimento do ar, como meio de trabalho. Eviden

temente, a parte do calor armazenado no solo durante o dia

não se perde e volta ao sistema de transporte de energia,

transferindo o calor armazenado,para o ar, durante a noite.

As investigações mais recentes mostraram que a parte

da radiação solar refletida pelo teto soler coletor à atmo£

fera representa uma parte importante no balanço calorífico

geral e que esta também é dependente da umidade relativa

das camadas superiores de ar. Verificou-se também que a uti

lização de uma folha de plástico dupla, como esperado, traz
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consigo a diminuição do calor pendido para o ar externo. '.',<:.

entanto, esta diminuição só pode ser alcançada no centro

do teto solar, próximo â chaminé, onde a diferença de tempe

ratura do ar sob o teto e o ar externo é maior que 15?C.

Abaorçio total 'da radlaçfo aolar raaultante daa Abaorçao total da radlaçfo aolar reaultante daa
radleçSea oVetaa. várlaa vena refletldaa e abaorvldas redlactoa dlretaa. verlaa va»a refletldee s abaorvidM . -
pelaa tolhaa de pléatlco pala folha de pliatico i %

Folha almplil: R_ » 11« m; AT. = l.nC: t = IJ- FcMa á«l>: N_. . M •>: AT. = 1I.I-K: t < 12*

CROOUI PARA RAMAÇOa E tALAHÇO DE'nANMUMUO Of CALOH PARA RXHA M* DE t i * » DE EaVOMMA: b - « t v ' V ; R. , IB m:

n* auu •- •• «w/n1

Fig. 5

Na Alemanha estão sendo desenvolvidas pesquisas que se_

gundo informações recebidas,nos forneceriam a curto prazo,

um plástico totalmente adequado para este uso e que faria

cair para 15% as perdas, cuja resistência aos raios ultra

violeta será de 20 anos.

Para o teto solar coletor, podem ser empregados vários

tipos de construção, normalmente aplicados nas estufas de

plantas.

Do ponto de vista técnico, o teto solar coletor de

plástico, é muito simples, porém torna-se um item de consi_

derável importância nos custos da Central, devido ao seu

diâmetro.(para o caso de uma Central de ]00 MW, o diâmetro

seria de cerca de 3 km)
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Todas as peças da estrutura do teto solar coletor po

dem ser pré-fabricadas em série nas oficinas de estruturas

metálicas, diminuindo assim os custos de construção.

4. Chaminé

A potência da Central Aero-Solar Elétrica depende da

quantidade e velocidade ascendente do ar na chaminé.

A velocidade do ar na chaminé depende da diferença de

temperatura do ar dentro da chaminé e do ar externo e da âL

tura da mesma, portanto quanto mais alta a chaminé, tanto

maior sera a potência obtida da Central, com menores custos

por k'W instalado.

Se considerarmos que as Centrais Aero-Solar Elétricas

podem ter as potências instaladas de 50 até 1.000.000 k'W,as

alturas das chaminés variam de 180 até 800 metros dependen

do da potência instalada e dos dados solarimétricos do l£

cal.

Para construção de chaminés ou "tubos" tão altos, exi£

tem várias técnicas de construção jã comprovadas como: con

creto armado de parede fina, chapas de aço, chapas finas

galvanizadas dobradas com perfil trapezoidal ou redes de ca

bos de aço galvanizado protendidos, revestidas de chapas de

alumínio.

As chaminés de pequeno diâmetro são estaiadas, enquan

to que as de grandes diâmetros não precisam de estaiamento.

Para chaminés com dimensões muito grandes é bastante

adequada a construção em rede de cabos de aço galvanizado

protendido - as Torres de Membrana - cuja viabilidade técni_

co-economica foi comprovada em grandes Torres de Resfriamen

to Natural.

Este tipo de chaminé por causa da sua pequena massa,

está absolutamente segura contra terremotos e devido ser

construída somente com elementos que trabalham a tra

ção, não tem problema de estabilidade.Permite também a liga

ção com o teto solar coletor em qualquer altura deixando

a entrada de ar quente na chaminé praticamente livre.
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5. Turbina de vento

As turbinas de vento necessárias para Centrais Aero-So_

lar Elétricas variam de cerca de 5 metros de diámetro de he

lices para a potência do gerador de 50 kW e cerca de 100 me

tros de diámetro de hélices para potência do gerador de 115

MW, sendo que as turbinas de vento com maiores diámetros ja

estão bastante desenvolvidas nos E.U.A. e Alemanha.

Nos Estados Unidos as companhias Boeing e General Elec_

trie, foram contratadas pelo Departamento de Energia, para

projetar e construir uma instalação para aproveitamento da

energia eólica, com turbina de vento de 90 metros de diâme_

tro e velocidade do vento de 24 km/hora, que estará funci£

nando em 198 3. Também a Bonneville Power Administration dos

E.U.A., vai por em uso comercial em 19 81 uma instalação pa

ra aproveitamento da energia eólica com turbina de vento de

90 metros de diâmetro. As outras duas iguais serão constrói

das em seguida.

Na Alemanha Ocidental também estão sendo construídas

pelo programa Growian I e Growian II, instalações para o a

proveitamento da energia eólica, com turbinas de vento de

100 e 145 metros de diâmetro respectivamente.

As turbinas de vento de grandes diâmetros serão cons_

truídas no Brasil, a partir das experiências feitas nos

E.U.A. e Alemanha Ocidental.

Basicamente as técnicas de projeto, cálculo e constru

ção das turbinas de vento, como também dos geradores e si£

tema de ligação ã rede geral de distribuição da energia elé

trica, utilizada nas instalações de aproveitamento da ener

gia eólica podem também ser utilizadas com certas partícula.

ridades nas Centrais Aero-Solar Elétricas.

6. Coletor e armazenador de calor para funcionamento da

Central â noite

0 problema de coletar e armazenar a energia solar, em

forma de calor durante o dia para utilizá-la durante a noi

te ou quando não tem sol, está solucionado nas Centrais Ae_

ro-Solar Elétricas, com uma técnica muito simples; o pro

prio solo embaixo do teto solar coletor serve como coletor
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e armazenador de energia solar em x~orma de calor.

Na realidade qualquer tipo de solo retém calor, porém

as características do solo com altos valores de coeficiente

de condutividade té^dca, de calor específico e de capacida

de calorífica volumétrica influem no aumento da armazenagem

térmica do solo e tem efeitos decisivos no desempenho da

Central Elétrica ã noite.

Os baixos valores das características do solo acima ci-

tados, garantem o máximo desempenho de pico, de meio dia

até âs 14:00 horas,porem diminuem a energia acumulada para

a noite.

A capacidade do solo de armazenar a energia solar err.

forma de calor pode ser regulada ativamente pelo sistema de

comportas que restringem a passagem de ar quente para a tur

bina durante o pico do fluxo da energia solar, mantendo a

potencia maxima estabelecida e constante durante o dia e a

potência estabelecida durante a noite.

DESLOCAMENTO DE TEMPO ENTRE
RADIAÇÃO SOLAR E PERFIL DE
POTÊNCIA

_ - .©-

H « m D* POTÊNCIA DC neo coa ARMAZENAMENTO
DA ENEKOM NO SOLO MUITO PEOUENA

PEMIL DA POTENCIA COM «KULAKH NATURAL
COM «ftAHDC CAPACIDADE OC ARMAZENAMENTO OE
ENCRtIA DO IOLO.OEPOII DC 5 DIAS OE TNAtALNO
DA CENTRAL, COM EQUILIBRIO DA TEMPERATURA 00 SOLO

PCRFIL 0A POTÍHCtA COM REftULAtEM ATIVA, COM RCITRIÇAO
OA PASSAUN H AR PARA A TuRtlNA DC VCNTO PEIAE COM-
PORTAS, PARA POTÊNCIA MAXIMA CONSTANTE DURANTE O «A
E POTENCIA REDUZIDA A NOITE

, 100%,
s
w

80%- «
a

ÓO%- S

40%- «

'T i s
—J—20V.» » «

14 h 16h 18b 20 h 22h 24h
HORAS DO Dl«

2h 4h

Fig.6 Perfis de potência com e sem regulagem ativa
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A fig.6 mostra os perfis de potência da Central Aero-

Solar Elétrica com e sera regulagem ativa pelo sistema de

comportas, para um tipo específico de solo.

Existem também possibilidades de melhorar as caracte^

rísticas termodinâmicas do solo fazendo substituições ou mu

dando artificialmente a sua cor.

7. Dados para dimensionamento aproximado e simplificado

das Centrais Solares

A teoria de funcionamento e os dados necessários para

dedução das fórmulas de calculo e dimencionamento das Cen

trais Aero-Solar Elétricas podem ser encontrados nos manu

ais e livros didáticos da Aeronáutica, Termodinâmica e Ma_

quinas de Fluxo.

Por falta absoluta de espaço e tempo nesta conferencia

limitamo-nos a apresentar o método de dimensionamento incom

pleto, simplificado e aproximado,apenas o suficiente para

melhorar a compreensão do princípio de funcionamento destas

Centrais, sem ater-nos ãs deduções das fórmulas abaixo.

0 aumento da temperatura embaixo do teto solar coletor

é de grande importância para o movimento ascendente do ar

dentro da chaminé.

Para calcular de maneira simplificada o aumento da tem

peratura do ar AT embaixo do teto solar coletor na entrada

da chaminé pode ser usada a seguinte fórmula!

' "

ONDE

AT- AUMENTO DA TEMPERATURA EM °K

J - MÉDIA ANUAL DA RADIAÇÃO SOLAR EM W/m2(FLUXO DA ENERGIA SOLAR 00LOCAL)

Rv - RAIO DO TETO COLETOR SOLAR EM m

C p . CALOR ESPECIFICO DO AR A PRESSÃO CONSTANTE EM d / kg-°K

m - FLUXO DA MASSA DE AR EM kgfSES-

Ov - COEFICIENTE DE RENDIMENTO 00 TETO COLETOR SOLAR
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O fluxo de massa do ar m, deve ser considerado como

função implícita de aumento da temperatura AT , sendo que

este fluxo é originado por este aumento da temperatura.

Quanto maior for o AT , maior será a velocidade do ar

embaixo do teto solar coletQr e o seu rendimento. Quanto

maiores as velocidades de ar embaixo do teto solar coletor,

melhor a transmissão de calor para o ar, mas diminuem o tem

po de passagem do ar embaixo do teto.

Grandes aumentos da temperatura do ar ¿ T causam tam

bem maiores perdas de calor para o ambiente externo.

l̂v depende muito também naturalmente, dos valores

das qualidades óticas da folha de plástico e do solo, da

condutividade e capacidade térmica e rugosidade do solo, co

mo também da altura do teto solar coletor, valores estes

que não estão incluídos na formula simplificada (1).

Para calcular a diferença de pressão total de ar fora

e dentro da chaminé que origina a velocidade ascendente do

ar ria chaminé pode se escrever:

ONDE

¿±P- DIFERENÇA DE PRESSÃO DE AR FORAE DENTRO OA CHAMINÉ EM N/m2

g - ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE =9,81 m/SEG2

H T " ALTURA DA CHAMINÉ EM m

/"S - W Î O tfíf MÉOIO DO AR FORAOA CHAMINÉ EM

- ?SSO iS/t MÉDIO DOAR DENTRO DA CHAMINÉ EM *<l/m

- PiSC fiSff DE AR EXTERNO A NIVEL DO SOLO EM kg/ji»

- TEMPERATURA MÉDIA DO AR DENTRO DA CHAMINÉ EM °K.

Quando já conhecidos ou assumidos os volumes oi velo

cidade vi e peso específico de ar J\ dentro da chaminé,po

demos escrever a seguinte equação correlacionando todos os

parâmetros dos fatores físicos que influem no ótimo dimen

cionament-o do mesmo:
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ONDE:

A P T O T EM kg/in2

Ta - PESO ESPECÍFICO DO AR EXTERNO-^ l PESO ESPECIFICO DOAR NTERNO EM kf l /m 3

> - COEFICIENTE DE ATRITO DO AR NA CHAMINÉ

d t - DIÂMETRO INTERNO DA CHAMINÉ EM m

I E - SOMATÓRIA DOS COEFICIENTES DE PERDAS DE PRESSÃO LOCAIS, INCLUINDO O

COEFICIENTE OE PERDA NA SAÍDA DO AR OA CHAMINÉ

K - NÚMERO CARACTERÍSTICO DA RESISTENCIA À PASSAGEM DE AR NA CHAMINÉ

V i - VELOCIDADE DO AR DENTRO OA CHAMINÉ m/SEG

Q l — VOLUME DE AR QUE PASSA PELA CHAMINÉ EM m 3 / SEG

O número característico aproximado da resistência de

passagem do ar dentro da chaminé é calculado de acordo com

a seguinte fórmula:

„ . 8 2 5 0 ( T i - T Q ) 3 - H T IAX
K T¿ Ta • Vi* ( 4 )

Das equações (2) ou (3) pelo simples raciocínio pode

ser determinada a velocidade õtima ascendente do ar dentro

da chaminé com a qual a turbina fornece a máxima potência.

A correspondente perda de " ̂ essão APT acima da tur

bina é de cerca de 2/3 da APTOT

Se assumirmos 10% de perda de pressão na chaminé pelo

atrito o calculo da perda total de pressão pode ser feito

como:

= 5,5 £

Com um rendimento total (̂T que pode ser facilmente de

terminado para conjunto de equipamentos compostos de turbi
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na de vento, transmissão de engrenagem e gerador de corren

te alternada pode-se aproximadamente determinar a potência

NEL obtida da Central Aero-Solar Elétrica, pela seguinte

formula.

NEL =Çr AFV Vi = fy • 5,5- HT-^- m = qT• 5,5• HT (6)

ou colocando a formula (1) na formula (6) temos

M — \n i*i e ir

N E L - Ç v ^ - 5 , 5
H T " H * Ky * 1

^

A formula (7) mostra claramente a correlação e propor

cionalidade entre potência obtida, altura da chaminé e diâ

metro do teto solar coletor.

Nas Centrais Aero-Solar Elétricas, ao contrário de ou

tras instalações para aproveitamento de energia solar a po

tência de pico ao meio dia (peak power) não representa o va

lor característico. Por causa do armazenamento de uma

parte da energia solar no solo durante o dia e serviço con

tinuo durante a noite,o valor característico para Centrais

Aero-Solar Elétricas é a potência média de 24 horas por dia

N, que pode ser calculado como segue:

2 ~ -
Assumindo por exemplo, 1=2 50 W/m a radiação solar me

dia anual para o estado do Ceará, com fator de nebulosidade

3, (ver [3j), rendimento total f̂t = 0,83, ty - 0,53 (média

anual para grandes instalações), Cp = 1009 J/kg. °K e

Ta = 300 °K, N resultará aproximadamente:

N= 7,0-10 -HT- RV EM M.W. (HT e Rv em m) (8)

A potência de pico de uma Central com capacidade média

do solo de armazenar energia em forma de calor e sem a regu

lagem ativa da potência por meio das comportas pode ser cal̂
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culada aproximadamente (como valor médio resultante dos 172

cálculos de simulação para grandes instalações) como segue:

Npk= (2,8±0,3)Ñ o)

onde Npk - potencia de pico em Mw.

Sendo que não é a capacidade térmica do ar '.-] - Cp.m.

AT, e sim a diferença de pressão conforme (2) e (3) que

é usada para produção da energia elétrica, multiplicando-se

os coeficientes de rendimento da transmissão de calor e de

variações de pressão e, portanto, o coeficiente de rendimeri

to total das Centrais T̂OT , pode ser calculado como:

N
TOT I-ÏÏ-R;

( 10)

Comparando com outras técnicas de aproveitamento d*

energia solar sem o armazenamento para a noite não -levemos

esquecer que neste caso a radiação solar diaria é caloula.ia

para 12 ou até 10 horas, e, portanto, os valores de rend̂ i

mento calculados com (10) aparecem 2,4 vezes desfavoraveis

em relação aos rendimentos de outras técnicas, devido natu

raímente, grande parte do fluxo da energia solar ser armaze

nada durante o dia no solo, portanto, as potências de pico

nestes casos também não podem ser comparadas.

8. Potencias e custos

Conforme as estimativas preliminares existentes ,os cus_

tos de 1 kW instalado, bem como o custo de 1 kWh produzido

nas Centrais Aero-Solar Elétricas, com potência instalada

de 100 MW e maiores, são ligeiramente superiores aos valo

res atuais das Centrais Hidroelétricas. Para potências meno

res instaladas (de 100 kW até 10 MW) os custos acima cita

dos são mais altos que os de usinas Hidroelétricas, porém

:om projetos padronizados espera-se boas reduções nos cus_

tos destas Centrais-
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9. O projeto de testes e pesquisas - Manzanares-Espanha

Depois de estudo e pesquisas de avaliação, feitos pelo

Prof.Dr.Eng9 Jorg Schlaich, pelo Eng9 G. Mayr e pelo Dr. W.

Haaf, todos da firma SCHLAICH UND PARTNER e da Universidade

de Stuttgart, foi demonstrado que as Centrais Aero-Solar E

letricas são absolutamente viáveis para gerar energia elé

trica de maneira econômica, através do simples nrincípio de

funcionamento e utilização de tecnologias já conhecidas.Com

a instalação de demonstração e testes que estará pronta em

maio de 1981 em Manzanares, Espanha, e que aqui apresenta

mos, deverão ser criadas bases seguras para o cálculo e

construção d.as Centrais, Aero-Solar Elétricas de grande por

te.

0 projeto de pesquisa da "Central Aero-Solar Elétrica-

Instalação de Demonstração e Testes - Manzanares" foi enco

mendado e financiado a fundo perdido pelo Ministério Fede_

ral de Pesquisas e Tecnologia da Alemanha Ocidental, super

visionado pela Direção de Projetos de Pesquisas Energéticas

na Estação de Pesquisas Nucleares, Jülich GmbH, e foi idea

lizado, projetado e constuído pela firma de SCHLAICH UND

PARTNER - Stuttgart, em colaboração com a EUROCONSULT e PRC)

MOCIÓN de INFRAESTRUCTURAS S.A. - Madrid. Fig.7

Na primeira fase de trabalho,a fase de cálculos teori^

cos e avaliação preliminar do projeto, foram investigados

os fenômenos termodinâmicos na conversão da radiação solar

abaixo do ceto solar coletor horizontal de plástico, bem

como a ascensão compressível do ar na chaminé. Nos cálculos

simulados foi testado e comprovado o desempenho da geração

de energia elétrica das Centrais deste tipo sob diversas

condições atmosféricas, o princípio funcional, incluindo o

efeito de armazenamento da energia térmica pelo solo.

A meta da segunda fase é comprovar, com o projeto deta

lhado e construção áa Central Aero-Solar Elétrica protótipo,

a técnica de construção e os custos, bem como testar o fun

cionamento da Central e comparar os dados teóricos com da

dos práticos dos testes.

Com os resultados dos testes e experiências da segunda

fase, será possível a construção de Centrais Aero-Solar Elé
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tricas de grande porte economicamente viáveis e tecnicamen

te seguras.

As investigações topográficas e os testés do solo de

numerosos lugares na Espanha resultaram finalmente na esco

lha dos terrenos áridos de Manzanares, a 150 km ao sul de

Madrid, na região de "La Mancha", cujas características ter

modinâmicas do solo podem ser aproveitadas para serem usa

das nas Centrais Aero-Solar Elétricas de grande porte em z£

nas similares do globo terrestre.

A aspereza natural do solo arenoso e pedrogoso do l£

cal de construção parece suficiente para uma boa armazena

gem térmica e ótima,transferência de calor do solo quente

para o ar, que é usado para acionamento da turbina a noite.

o. . ".»

bt DMuMr
e) Talo COM»

da pféatico
d) Tufbtna d t vento
a) Eataia
I) Fufldaçâaa pari

W2AWF.S - ESPAHW

Fig. 7

Para se poder estudar

as condições de desempenho

da instalação de demonstra

ção, fazendo basicamente

medições detalhadas do efei.

to de estufa e da força de

ascendência do vento na ch.a

miné,deve-se eliminar ao má

ximo ou bem parametrizar as

influências do micro-clima

da área, para que seja po£

sível uma transferência dos

resultados para as instala

ções de grande porte.

As medidas geométricas

para instalação de demons_

tração e testes, com 100 kW

de potência instalada,foram

determinadas pelas conclu

soes dos cálculos teóricos,

e foi fixada uma altura de

chaminé de aproximadamente 200 metroü e 10 metros de diâme

tro e o diâmetro do teto solar coletor de aproximadamente



824
2 50 metros.

Baseados nos trabalhos das investigações termodinâmi

cas da primeira fase foram determinadas as dimensões acima,

corno também o coeficiente de rendimento do teto solar cole_

tor, a quantidade de ar que passa pela chaminé e a quantida

de de energia, produzida durante varios dias de serviço

ininterrupto, sob diversas condições atmosféricas.

No início da segunda fase, a fase de construção, a me

ta é por um lado, equilibrar as exigências construtivas e

termodinâmicas e, por outro lado, construir uma Central Ae_

ro-Solar Elétrica tanto quanto possível de alto rendimento,

com base nos meios e materiais hoje disponíveis. As condal

ções prévias para tanto eram as de melhorar e de completar

os dados -dos cálculos da primeira fase, por meio de investji

gações detalhadas dos dados meteorológicos reais do local

de construção. Estas investigações referem-se, na ared do

teto solar coletor, ãs características mecânicas e óticas

do material das folhas de plástico translúcidas, aos fenp_

menos de micro-turbulincia abaixo do teto solar e aos deta.

lhes do balanço térmico da radiação entre a atmosfera, f£

lhas de plástico e solo. Na área da chaminé . as investiga_

ções referem-se â forma e dimensão exata, ao balanço térad

co da chaminé e ao dimensionamento da turbina de vento em

relação aos volumes e velocidades de ar esperados.

Na instalação de demonstração, especialmente para a

construção da chaminé e da turbina, foi necessário obter um

compromisso entre a potência máxima atingível e o rendimen

to total, por um lado, e os custos de construção, por outro.

É evidente que para uma instalação experimental com dimen

soes tão pequenas não se podia esperar custos por kW insta

lado iguais aos custos para Centrais Aero-Solar Elétricas

de grande porte.

Fig.8 mostra detalhes construtivos do teto solar cole

tor da instalação de Manzanares.

Por considerações econômicas, para a instalação do pro

tótipo foi desenvolvido um novo conceito de construção e

montagem da chaminé muito leve em chapas galvanizadas. As
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1

DETALHE DO TtTf: COLETOR SOUfi PUST1C0

Fig.8

chapas galvanizadas feitas em forma trapezoidal :~o ~"-'-¿'_

das entre si de tal modo a formarem uma chaminé autopor

tante, reforçada com leves anéis para maior rigidez(Fig.9).

A fig.10 apresenta a vista geral da instalação protó

tipo. Na área da turbina de vento ao pe da chaminé, estão

previstas guias e estranguladores de passagem do ar qui,

por um lado, permitem uma otimização do desempenho diario

e constância da ciclagem e, por outro, uma regulagerr. prees_

tabelecida de armazenamento de calor no solo, para garari

tir o trabalho de noite. A fig. 10 apresenta também ur de

senho da torre e da cobertura de plástico na área àa turbi

na.

10. Dados técnicos da instalação de demonstração de Kanza

nares - Espanha

Potência: 100 Kw.

Acumulador: Solo natural de areia escura embaixo do

teto solar coletor, com boas caracter'?

ticas de absorver e acumular enerria so
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DETALHE C CONJUNTO esc. 1:333
esc. 1:10

FIG. DETALHES CONSTRUTIVOS OA CHAMINÉ E OA TURBINA

Fig . 9
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1 Chaminé
2 Turbina de vento
3 Casa de máquinas

(transmissão gerador)
4 Canal de entrada de

ar na chaminé
5 Suportes da chaminé
6 Palhetas para regular

entrada de ar
7 Teto solar coletor

(cobertura de plástico,
estrutura metálica,
abertura para águas
pluviais e limpeza)

Èm
Chaminé D = 10,0 m

Teío solar coletor D - 250,0 m

DETALHES DA CHAMINÉ, TETO SOLAR COLETOR E TURBINA

Fig.10



Chaminé:

Teto Solar Coles

tor:

Turbina de ar:

Pás:

Transmissão.

Gerador:

Temperatura do ar:

Vento ascendente:

Folha de plástico:
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lar em forma de calor.

Diâmetro = 10,3m, altura = 200m,feita em

chapa galvanizada de forma trapezoidal

com isolamento térmico.

Diâmetro - 250m, altura = 2 a 8m. Cons_

trução metálica leve, coberto com folhas

de plástico.

Diâmetro lOm, montada na chaminé a

altura de 9m, possui 4 pás com passo va

riável. Quando em movimento faz 17 0 RPM.

Comprimento 5m. Perfil FX-W-151-A. Coef_i

ciente de disparo 8.

1:10

Potência 100 kW - 1500 RPM.

Aquecimento de ar embaixo do teto solar

coletor AT = 20ÇC.

A velocidade vertical do vento na chami

né é de cerca de 2m/seg no início do m£

vimento da turbina,e de llm/seg com po-

tência máxima. Quando a velocidade do ar

alcança 20m/seg é automaticamente desli^

gada. A regulagem se faz por meio de com

portas.

Para experiências está previsto o uso de

folhas de P.V.C., Poliester e P.V.F. 0

grau de transmissão na faixa de ondas da

luz visível é de 94% e na faixa de ondas

infravermelhas é de cerca de

11. Possibilidades de uso

A nova técnica de utilização da energia solar para ge_

rar a energia elétrica em corrente alternada aqui apresenta,

da, representa a grande possibilidade de resolver a curto

prazo os problemas de energia elétrica em regiões e países

tropicais com poucos recursos hídricos aproveitáveis e que

dependem de importação do petróleo, cujo preço torna-se ca

da vez mais elevado.

Desde já esta técnica é uma opção válida e real para
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produçlo de energia elétrica a partir de uma fonte verdade^

ramente inesgotável - o Sol - e assumirá no prazo médio uma

posição de igual importância come a das Centrais Hidroelé

tricas e Nucleares,de hoje.

A médio prazo será possível abastecer economicamente a

Europa Ocidental com energia elétrica em alta tensão, produ

zida pelas grandes Centrais Aero-Solar Elétricas construí

das no Deserto do Saara, na Africa, cujos projetos estão

sendo estudados na Alemanha.

A vantagem principal das Centrais Aero-Solar Elétricas

em relação ãs Hidroelétricas é que as primeiras ocupam

uma área menoi por kVJ instalado (enquanto que por kW insta_

lado das Centrais Hidroelétricas é necessário inundar uma
- 2 -
area de aproximadamente 360m em media de terras férteis,
boas para a agricultura; para as Centrais Aero-Solar Elétri

- - 2

cas é necessário ocupar uma superfície de apenas 70m por

kW instalado, de terras que podem ser arenosas ou outras m£

nos adequadas para a agricultura).

A vantagem principal das Centrais Aero-Solar Elétricas

em comparação com as Centrais Nucleares é que o custo por

kv instalado naquelas é de cerca de 45% menos que o custo

• lejtar; ultimar;. Além do mais, as Centrais Aero-Solar Elé

tricas são absolutamente limpas, não poluentes, não afetam

a ecologia e não têm problemas de armazenamento do lixo at£

mico.

No caso específico do Brasil, as Centrais Aero-Solar

Elétricas poderão ser empregadas a curto prazo para gerar

energia elétrica em grandes empreendimentos agrículas, sis_

temas de irrigação no nordeste, instalações de dessaliniza.

ção da ágva do mar, Usinas Hidroelétricas Reversíveis, for

necimento de energia nas cidades que ainda não a dispõem ou

simplesmente para ligá-las em paralelo ã rede de distribuí

ção de energia elétrica existente.
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