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Resumo 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar uma metodologia 

desenvolvida para identificar, por meio da aplicação de modelos de regressão linear múltipla,  

as variações de desempenho que um determinado combustível apresenta em cada uma das 

caldeiras de uma Central Termoelétrica. Esta metodologia permite a identificação do 

desempenho da caldeira na queima de cada combustível isoladamente, mesmo em situações 

onde esteja havendo a queima simultânea de vários combustíveis. Busca-se também 

comprovar a aplicabilidade das técnicas propostas através de ferramentas que foram 

elaboradas e implantadas em uma planta existente, visando à coleta e tratamento dos dados 

em tempo real. Com base nos dados coletados em tempo real, pode-se identificar o 

desempenho individual, por combustível e por caldeira, são também apresentadas 

metodologias para identificação de problemas potenciais e otimização da distribuição de 

combustíveis entre as caldeiras. Como resultados práticos da aplicação da metodologia na 

planta industrial estudada foi obter uma redução média de 20 Mcal/ton de vapor produzido, o 

que correpondeu a ganhos financeiros da ordem de 7 milhões de reais por ano.  

 

Palavras-chave: caldeiras multicombustível, modelos de regressão linear múltipla, 

otimização da distribuição de combustíveis. 
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Abstract 

 

The present work has as main objective to present a methodology developed to 

identify, through the application of multiple linear regression models, the performance 

variations that a given fuel presents in each of the boilers of a Thermoelectric Plant. This 

methodology allows the identification of the performance of the boiler in the burning of each 

fuel alone, even in situations where there is a simultaneous burning of several fuels. It also 

seeks to prove the applicability of the proposed techniques through tools that have been 

developed and implemented in an existing plant, aiming at the collection and treatment of data 

in real time. Based on data collected in real time, where individual performance can be 

identified by fuel and boiler, methodologies are also presented to identify potential problems 

and optimize the distribution of fuels between boilers. The practical result of the application 

of the methodology in the studied industrial plant was to obtain an average reduction of 20 

Mcal / ton of steam produced, which corresponded to financial gains in the order of R$ 

7.000.000 per year . 

 

Keywords: Multi-fuel boilers, multiple linear regression models, optimization of fuel 

distribution 
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Capítulo 1 - Considerações Iniciais 

 

1.1 - Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia e os resultados de um 

projeto realizado com intuito de reduzir o consumo térmico específico (Mcal/ton vapor) das 

caldeiras de uma Central Termoelétrica de uma Usina Siderúrgica. 

Nesta Central Termoelétrica há 4 caldeiras onde são queimados simultaneamente 6 

combustíveis diferentes: GCO(Gás de Coqueria), GAF(Gás de Alto-Forno), GAC(Gás de 

Aciaria), GN(Gás Natural), Óleo combustível 1A e Alcatrão. 

A quantidade queimada é função da sobra dos mesmos, baseada nos respectivos 

processos produtores e consumidores. A distribuição entre as caldeiras é feita livremente, 

respeitando-se as limitações dos equipamentos. 

Uma forma de se reduzir o consumo específico sem grandes investimentos seria a 

identificação das variações da resposta de cada caldeira a um determinado combustível, o que 

permitiria a distribuição otimizada dos combustíveis entre as caldeiras. 

Para isto foi elaborado um sistema para tratamento dos dados do histórico de 

produção, que a cada dia coleta e analisa os dados do dia anterior; estes dados são 

armazenados em um sistema comumente conhecido por sua sigla em inglês PIMS - Plant 

Information Management System. 

A partir do tratamento estatístico destes dados foi possível a identificação do 

desempenho individual de cada combustível, e a consequente distribuição otimizada dos 

combustíveis, com seu efeito no consumo específico total da planta. 

 

1.2 - Justificativas 

 

Este trabalho foi elaborado visando responder a algumas questões técnicas e 

operacionais que vinham impactando nos resultados da central termoelétrica em estudo. Entre 

estas questões, pode-se citar: 

 Como identificar variações de desempenho de cada caldeira para cada 

combustível à medida que as superfícies de troca se tornam sujas ou 

incrustadas?  
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 Como identificar as diferenças de consumo específico de cada combustível em 

uma caldeira sem alterar a rotina de operação para queimá-lo isoladamente?  

 Há alguma forma de se utilizar os dados de desempenho isolado dos 

combustíveis para identificar preditivamente a necessidade de manutenção dos 

componentes da caldeira?  

 Qual a melhor forma de implantar e automatizar a utilização das metodologias 

desenvolvidas visando torná-las utilizáveis por pessoas de nível operacional e 

técnico de uma empresa?  

 Há alguma forma de se utilizar as diferenças de desempenho dos combustíveis 

para orientar os operadores para que priorizem sua utilização na caldeira onde 

seu desempenho seja melhor?  

 

Procurou-se então, com este trabalho, tornar possível a identificação das diferenças de 

desempenho entre as caldeiras de uma central termoelétrica e priorizar a distribuição dos 

combustíveis nas caldeiras onde apresentem melhor rendimento.  

Desta forma, seria possível obter um melhor rendimento global na Central 

Termoelétrica, o que permitiria uma maior produção de vapor e consequentemente de energia 

elétrica a partir do mesmo consumo de combustível.  

Cabe ressaltar que os métodos desenvolvidos com esse trabalho servem como uma 

ferramenta de gerenciamento de desempenho aplicável, e extremamente útil, para qualquer 

Central Termoelétrica multicombustível. A metodologia também poderá ser utilizada para 

ajustar modelos e fazer a priorização de outros componentes de uma Planta Industrial. Nas 

Centrais Termoelétricas pode-se também aplicar a metodologia para os Turbogeradores e para 

os Turbosopradores. 

 

1.3 - Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia que permita identificar 

diariamente as variações de desempenho que um determinado combustível apresenta em cada 

uma das caldeiras de uma Central Termoelétrica e, priorizar a utilização dos combustíveis nas 

caldeiras onde apresentem o melhor desempenho. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Este trabalho tem então os seguintes objetivos específicos 

 

1. Aquisição de dados em tempo real e armazenamento em base histórica para tratamento 

desses dados e a utilização on-line em Microsoft EXCEL; 

2. Desenvolver metodologia para identificação do desempenho individual de cada 

combustível em cada caldeira, utilizando para isto os dados de produção e consumo 

armazenados na base de dados históricos; 

3. Implantar ferramenta em Microsoft EXCEL para utilização da metodologia desenvolvida, 

e com isto identificar as variações de desempenho individual de cada combustível em cada 

caldeira com os dados de produção e consumo do dia anterior; 

4. Desenvolver metodologia para análise e tomadas decisões em função das variações de 

desempenho de cada combustível em cada caldeira. 

5. Desenvolver ferramenta em Microsoft EXCEL para orientação em tempo real de 

operadores de caldeiras visando à priorização dos combustíveis para as caldeiras onde 

apresentem melhor desempenho; 

6. Desenvolver ferramenta em Microsoft EXCEL para a determinação das vazões ótimas em 

função da disponibilidade dos mesmos e das equações de regressão de cada caldeira, com 

a função objetivo da redução do consumo específico global, utilizando o suplemento 

Solver do Microsoft EXCEL; 

7. Avaliar os potenciais de ganho de eficiência energética e financeiros obtidos a partir da 

distribuição dos combustíveis nas caldeiras onde haja um melhor desempenho dos 

mesmos. 

 

1.4 - Estrutura do Trabalho 

 

No Capítulo 1, como já apresentado, estão as considerações iniciais sobre o trabalho, 

incluindo-se a motivação, justificativas objetivo principal e objetivos específicos. 

No Capítulo 2 será feita uma descrição do processo onde foram executados os 

levantamentos de dados e implantadas as ferramentas desenvolvidas. É explicado de forma 
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simplificada os equipamentos principais da central termoelétrica em estudo e sua integração 

com a usina siderúrgica em que estão instalados. São também detalhados os componentes 

principais de caldeiras similares às instaladas, mostrando as características básicas da 

fornalha, queimadores, superaquecedores, economizadores e pré-aquecedores de ar. Neste 

capítulo procura-se também, sempre que possível, ressaltar as diferenças de comportamento 

dos diversos combustíveis siderúrgicos em cada um dos componentes da caldeira. 

No Capítulo 3 é feita uma revisão bibliográfica, onde foram avaliados trabalhos 

publicados com temas relativos a caldeiras multicombustíveis, regressão linear em caldeiras, 

combustíveis siderúrgicos e outros temas relacionados. São avaliados aspectos relacionados à 

aplicação e sua possível utilização em nossos trabalhos. 

No Capítulo 4 procura-se detalhar a metodologia utilizada para o atendimento de cada 

um dos objetivos específicos, apresentando, quando necessário, conceitos teóricos e 

informações tecnológicas necessárias para a compreensão das técnicas, métodos e ferramentas 

implantadas.  

Serão detalhadas inicialmente as tecnologias, equipamentos e softwares utilizados para 

a aquisição de dados em tempo real e armazenamento em base histórica, incluindo-se o SDCD 

(Sistema Digital de Controle Distribuído) do fabricante Yokogawa, modelo CS3000, o 

sistema PIMS (Plant Information Management Systems) também do fabricante Yokogawa, 

denominado Exaquantum e os demais componentes da arquitetura de automação existente. 

A seguir será mostrada a metodologia para identificação do desempenho individual de 

cada combustível em cada caldeira, apresentando inicialmente os conceitos de análise de 

regressão com foco nos modelos de regressão linear múltipla e na avaliação da qualidade do 

ajustamento. Será então demonstrada a equação linear de geração de vapor em função da 

energia dos combustíveis e proposta uma técnica para determinação e acompanhamento diário 

dos coeficientes de cada combustível. Serão então apresentadas as ferramentas desenvolvidas 
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em Microsoft EXCEL para implantar as técnicas elaboradas e identificar diariamente as 

variações de desempenho individual de cada combustível em cada caldeira, utilizando os 

dados históricos coletados no dia anterior com intervalo de 1 minuto entre leituras. 

Será então apresentada a metodologia desenvolvida para análise e tomadas de decisões 

em função das variações de desempenho de cada combustível em cada caldeira, utilizando-

separa isto a determinação do consumo específico individual por combustível e por caldeira e 

ferramentas para análise dos indicadores e auxílio na tomada de decisões. Entre estas 

ferramentas está uma tela em Microsoft EXCEL para orientação em tempo real de operadores 

de Caldeiras. 

Visando uma avaliação dos ganhos potenciais e impactos financeiros será apresentada 

uma planilha em Microsoft EXCEL para a determinação das vazões  ótimas em função da 

disponibilidade dos combustíveis utilizando conceitos de otimização e a função Solver. 

No Capítulo 5 serão apresentados cálculos para avaliação dos ganhos potenciais. Para 

isto serão feitas simulações utilizando a planilha de otimização apresentada anteriormente e 

calculados os resultados financeiros advindos destes ganhos. 

Capítulo 6 serão então apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 - Descrição do processo 

 

2.1 A Central Termoelétrica em Estudo  

 

A central termoelétrica em estudo é responsável pela produção de vapor, pela geração 

de energia elétrica e pelo envio de ar soprado para os Altos-Fornos de uma usina siderúrgica. 

É basicamente composta pelos seguintes equipamentos: 4 caldeiras com capacidade de 140 

ton/h cada, 2 turbogeradores com capacidade de 15 MW cada, 1 turbogerador com capacidade 

de 25 MW, 2 turbosopradores com capacidade de 5300 Nm3/min e 1 turbogerador-soprador 

com capacidade de 29 MW ou 5300 Nm3/min.  

As caldeiras utilizam como combustível os gases gerados nos processos de Alto-Forno 

(GAF), Coqueria (GCO) e Aciaria (GAC), assim como gás natural (GN), alcatrão e óleo 

combustível 1A. 

Atualmente, a central termelétrica produz aproximadamente 45% do consumo interno 

de energia da empresa. A Figura 1 apresenta um diagrama da Central Termoelétrica em 

estudo com os suas respectivas fontes de combustível. 

 

 

Figura 1 - Central Termoelétrica Estudada (fonte: Manual de treinamento de operadores) 
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As caldeiras 1, 2 e 3 são idênticas, foram fabricadas na metade da década de 70 e 

entraram em operação em julho de 1986. São caldeiras do tipo aquatubular, com queimadores 

tangenciais, modelo VU-60 preparadas para queimar Gás de Coqueria (GCO), Gás de Alto-

Forno (GAF), Gás de Aciaria (GAC), óleo combustível 1A e Gás Natural (GN) misturado ao 

GCO. Foram projetadas pela Combustion Engineering e produzidas pela Companhia 

Brasileira de Caldeiras (CBC), sob licença da Mitsubishi Heavy Industries (MHI).  

A caldeira 4 foi adquirida e montada em 2007, mas também tem seu projeto baseado 

no modelo VU-60, sendo o mesmo alterado para queima direta de gás natural em substituição 

ao óleo combustível. A Tabela 1 mostra um resumo das especificações das caldeiras 1, 2 e 3. 

 

Tabela 1 - Especificações das caldeiras 1, 2 e 3 (Fonte: Manual do fabricante) 

PARÂMETRO DADO 

Tipo VU-GOX Aquatubular de 2 tubulões. 

Fabricante CBC Industriais pesadas S/A 

Superfície Aquecimento 4.500 m2 

Produção de Vapor 140 ton/h 

Pressão de Projeto 73,0 Kgf/cm2 (manométrica) 

Pressão de Operação 65,0 Kgf/cm2 (manométrica) 

Temperatura do Vapor 485 °C 

Volume da Fornalha 6.800,50 m3 

Tiragem da Fornalha Balanceada 

Temperatura Água de Alimentação 160 °C 

Temperatura do Ar 27 °C 

Combustível GCO, GAF, GAC, Alcatrão, Óleo pesado BPF e BTE 
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2.2 Combustíveis Siderúrgicos 

 

A indústria siderúrgica tem como característica a geração interna de coprodutos com 

alto valor agregado. Alguns desses coprodutos possuem um valor energético considerável e 

são utilizados como combustíveis nos processos siderúrgicos e também em centrais 

termoelétricas. 

Entre esses energéticos destacam-se os gases: 

- Gás de Coqueria (GCO): produzido durante a coqueificação do carvão na planta de coqueria 

sendo considerado um gás de médio Poder Calorífico Inferior (PCI aproximado de 4.200 

kcal/Nm³); 

- Gás de Alto-forno (GAF): produzido durante a redução do minério de ferro nos altos-fornos 

sendo considerado um gás de baixo poder calorífico (PCI aproximado de 800 kcal/Nm³); 

- Gás de Aciaria (GAC): produzido durante o processo de refino na aciaria sendo considerado 

um gás de baixo poder calorífico (PCI aproximado de 1.750 kcal/Nm³); 

Além desses gases de processo é comum a utilização do alcatrão mineral (PCI 

aproximado de 9.000 kcal/kg), derivado do tratamento dos materiais voláteis que saem com o 

gás bruto do processo de coqueria e de gás natural adquirido da rede da concessionária (PCI 

aproximado de 9.000 kcal/Nm3) 

Nas Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5 são mostradas a composição média e as 

principais características dos combustíveis gasosos utilizados na CTE (Central Termoelétrica) 

em estudo. 

Com base nos dados das tabelas pode-se observar que o gás de alto-forno é um 

combustível com um teor bastante alto de nitrogênio, próximo de 50%, o que faz com que o 

volume de fumos gerados por energia de combustível seja muito alto, de aproximadamente 

1,9 Nm3/Mcal. Com um volume de fumos alto, o tempo de residência dos gases na fornalha 

fica menor, necessitando de maior troca de calor no caminho dos gases para a chaminé para 

que haja um melhor aproveitamento da energia dos combustíveis. 

O gás de coqueria tem um teor alto de hidrogênio e metano, o que lhe confere um PCI 

mais elevado, com temperatura de chama e velocidade de queima também elevados. Desta 

forma, este combustível troca bastante calor com as paredes da fornalha e superaquecedores. 
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Tabela 2 – Composição média e propriedades do Gás de Alto-Forno 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Composição média e propriedades do Gás de Coqueria 

 

 

Volume 

Específico
PCS

Kcal/Nm3

Fórmula Nome Elemento Elemento Elemento m3/m3 kg/kg Nm3/Nm3 kg/kg Nm3/Mcal Elemento Elemento

CO Monóxido de Carbono 23,16% 1,251               0,967               0,843               2,382               2,462               2,880               3,470               0,955               3.015,986         3.015,986         

CO2 Dióxido de Carbono 24,75% 1,977               1,529               0,534               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

H2 Hidrogênio 3,68% 0,090               0,069               11,765             2,382               34,267             2,880               35,340             1,117               2.577,572         3.051,261         

N2 Nitrogênio 47,41% 1,257               0,972               0,839               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

O2 Oxigênio 1,00% 1,429               1,105               0,738               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

Gás Composto 100,00% 1,3928 1,0769 1,1654 0,6394 1,8312 1,5046 2,8358 1,8965 793,36 810,79

Ar = 1

Gás de  Alto-Forno

Componentes Ar Kcal/Nm3

Relação Ar/Combustível
Relação Fumos/Combustível

PCI

m3/kg Ar

Percentual

(em Volume)

Densidade
Densidade 

Relativa

kg/Nm3

Volume 

Específico
PCS

Kcal/Nm3

Fórmula Nome Elemento Elemento Elemento m3/m3 kg/kg Nm3/Nm3 kg/kg Nm3/Mcal Elemento Elemento

CH4 Metano 26,02% 0,717               0,555               1,471               9,528               17,195             10,530             18,270             1,231               8.556,633         9.504,010         

C2H2 Acetileno 0,11% 1,178               0,911               0,895               11,910             13,297             12,410             14,300             0,927               13.389,266       13.860,435       

C2H4 Eteno 1,58% 1,260               0,974               0,838               14,293             14,807             15,290             15,810             1,084               14.109,877       15.054,735       

C2H6 Etano 0,69% 1,357               1,049               0,778               16,675             15,899             18,180             17,120             1,194               15.228,589       16.649,655       

CO Monóxido de Carbono 5,13% 1,251               0,967               0,843               2,382               2,462               2,880               3,470               0,955               3.015,986         3.015,986         

CO2 Dióxido de Carbono 4,40% 1,977               1,529               0,534               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

H2 Hidrogênio 56,02% 0,090               0,069               11,765             2,382               34,267             2,880               35,340             1,117               2.577,572         3.051,261         

N2 Nitrogênio 3,68% 1,257               0,972               0,839               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

O2 Oxigênio 2,37% 1,429               1,105               0,738               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

Gás Composto 100,00% 0,4988 0,3856 7,1079 4,2899 24,1551 4,9862 25,2175 1,1963 4167,85 4704,97

Ar = 1

Gás de  Coqueria

Componentes Ar Kcal/Nm3

Relação Ar/Combustível
Relação Fumos/Combustível

PCI

m3/kg Ar

Percentual

(em Volume)

Densidade
Densidade 

Relativa

kg/Nm3
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Tabela 4 – Composição média e propriedades do Gás de Aciaria 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Composição média e propriedades do Gás Natural 

 

 

Volume 

Específico
PCS

Kcal/Nm3

Fórmula Nome Elemento Elemento Elemento m3/m3 kg/kg Nm3/Nm3 kg/kg Nm3/Mcal Elemento Elemento

CO Monóxido de Carbono 56,63% 1,251               0,967               0,843               2,382               2,462               2,880               3,470               0,955               3.015,986         3.015,986         

CO2 Dióxido de Carbono 18,69% 1,977               1,529               0,534               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

H2 Hidrogênio 0,85% 0,090               0,069               11,765             2,382               34,267             2,880               35,340             1,117               2.577,572         3.051,261         

N2 Nitrogênio 23,37% 1,257               0,972               0,839               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

O2 Oxigênio 0,46% 1,429               1,105               0,738               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

Gás Composto 100,00% 1,3792 1,0664 0,8767 1,3692 1,6855 2,0806 2,6907 1,2028 1729,86 1733,89

Ar = 1

Gás de  Aciaria

Componentes Ar Kcal/Nm3

Relação Ar/Combustível
Relação Fumos/Combustível

PCI

m3/kg Ar

Percentual

(em Volume)

Densidade
Densidade 

Relativa

kg/Nm3

Volume 

Específico
PCS

Kcal/Nm3

Fórmula Nome Elemento Elemento Elemento m3/m3 kg/kg Nm3/Nm3 kg/kg Nm3/Mcal Elemento Elemento

CH4 Metano 89,77% 0,717               0,555               1,471               9,528               17,195             10,530             18,270             1,231               8.556,633         9.504,010         

C2H6 Etano 5,90% 1,357               1,049               0,778               16,675             15,899             18,180             17,120             1,194               15.228,589       16.649,655       

C3H8 Propano 1,80% 2,021               1,563               0,522               23,821             15,246             28,520             16,700             1,308               21.799,760       23.691,995       

C4H10 iso-Butano 0,57% 2,673               2,067               0,395               30,967             14,984             33,470             16,490             1,185               28.247,470       30.615,914       

CO2 Dióxido de Carbono 0,74% 1,977               1,529               0,534               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

N2 Nitrogênio 1,22% 1,257               0,972               0,839               -                   -                   1,000               1,000               -                   -                   -                   

Gás Composto 100,00% 0,806               0,623               1,392               10,143             16,734             11,249             17,825             1,232               9.133,182         10.115,046       

Ar = 1Componentes

Gás Natural

Ar Kcal/Nm3

Relação Ar/Combustível
Relação Fumos/Combustível

PCI

m3/kg Ar

Percentual

(em Volume)

Densidade
Densidade 

Relativa

kg/Nm3
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A parte combustível do gás de aciaria é basicamente composta de monóxido de 

carbono, gás com alta toxicidade, que se caracteriza por ter uma troca de calor na fornalha e 

também no caminho dos fumos para a chaminé. 

 

O gás natural é composto basicamente por metano, e seu alto PCI lhe confere altas 

temperaturas de chama, o que faz com que as trocas de calor deste combustível ocorram 

principalmente na região da fornalha. 

No próximo capítulo, trata-se com mais detalhes as diversas regiões de troca de calor 

que compõem as caldeiras em estudo. 

 

2.3 Componentes das Caldeiras 

 

As caldeiras existentes na Central Termoelétrica recuperam o calor dos gases 

combustíveis utilizando vários componentes que transferem este calor para a água e o vapor. 

A Figura 2 mostra uma caldeira e os elementos responsáveis pela recuperação do calor dos 

combustíveis. 

 

  

 

Figura 2 – Componentes de recuperação de calor em uma caldeira (Pera 1990) 

 

Superaquecedor: Recebe calor 

da fornalha por radiação e dos 

gases exaustos no trajeto para a 

chaminé por condução e 

convecção. 

Fornalha: O combustível 

queima nesta região e troca 

calor por radiação e condução 

com os tubos da parede da 

fornalha. 

 

Canais de gases: Os Gases 

Exaustos trocam calor com 

diversos dispositivos no trajeto 

para a chaminé. 
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A fornalha é o local onde se realiza o processo de queima, seja para combustíveis 

sólidos, líquidos ou gasosos. A fornalha é onde se encontra a câmara de combustão que é o 

volume onde se deve extinguir toda a matéria combustível antes dos produtos da combustão 

atingirem e penetrarem no feixe de absorção do calor por convecção. Esta câmara por vezes 

se confunde com a própria fornalha. 

O superaquecedor é o responsável pela elevação da temperatura do vapor saturado 

gerado na caldeira, levando-o à condição de vapor superaquecido. Todo o vapor ao passar por 

este dispositivo se superaquece. O superaquecedor consiste de um ou mais feixes tubulares. 

Nas unidades de maior porte, os superaquecedores são projetados de modo a absorverem 

energia por radiação e por convecção. 

Os canais de gases são trechos intermediários ou finais, de circulação dos gases de 

combustão até chaminé, onde seu calor é reaproveitado, trocando calor com água, vapor, ar de 

combustão ou combustíveis. 

 

2.3.1 Fornalha 

 

Fornalha é a denominação genérica que se dá para o local onde se queima o 

combustível e de onde partem os produtos desta combustão. É formada por duas partes 

distintas: 

1. O aparelho de combustão 

2. A câmara de combustão 

O aparelho de combustão compreende um conjunto de componentes que oferecem as 

condições necessárias para a queima de combustível. Exemplos de aparelhos de combustão 

são as grelhas rotativas, as grelhas basculante, o queimador a óleo, a gás, etc. 

A câmara de combustão é representada por um volume adequadamente dimensionado 

onde se desenvolve a chama e se completa a combustão, além de propiciar a proteção e os 

suportes necessários para o aparelho de combustão. 

A fornalha deve evaporar toda a umidade do combustível e destilar suas substâncias 

voláteis, elevar a temperatura do combustível até a combustão espontânea proporcionando 

uma combustão completa, criar turbulência para misturar o ar e o combustível e finalmente 

impedir a troca de calor entre os gases quentes produzidos e o ambiente. 

Um fator preponderante para estabelecer uma temperatura de equilíbrio no interior da 

câmara de combustão e reduzir a temperatura das paredes da fornalha são as paredes de água. 



13 

 

As paredes de água se constituem de diversos tubos dispostos um ao lado do outro, 

regularmente espaçados, na parte interna das paredes da fornalha. Por detrás dos tubos é 

colocada uma camada de cimento ou tijolos refratários e então são colocadas varias camadas 

de isolante. A Figura 3 mostra a forma construtiva de uma parede de água com tubos aletados.  

 

 

Figura 3 – Parede de água com tubos aletados (Bazzo 1995) 

 

As paredes de água permitem a obtenção de grandes superfícies de transferência de 

calor, uma vez que os tubos estão em contato direto com as chamas e os gases, permitindo 

maior taxa de absorção de calor por radiação e convecção. Uma vez que a temperatura dos 

tubos é a temperatura de ebulição da água e não a temperatura do interior da fornalha, é então 

possível utilizarmos uma camada de refratários muito menor. 

Um cuidado especial que deve ser tomado neste tipo de caldeira é com o tratamento da 

água devido à possibilidade de gerar incrustações no interior dos tubos e comprometer a troca 

de calor, com perdas de rendimento e até com possibilidade de rupturas. 

A maior parcela de energia é absorvida nas superfícies expostas diretamente na câmara 

de combustão, onde é predominante a troca de calor por radiação. Conforme (Bazzo 1995) em 

unidades bem  dimensionadas, as paredes d'água representam menos de 10% da superfície 

total e são capazes de absorver ate 50% da energia liberada na combustão. 

O funcionamento ideal de uma caldeira visa a combustão completa na região da 

fornalha, e que somente os gases resultantes da combustão cheguem à região de convecção. É 

de grande importância ao desempenho da caldeira a dinâmica dos gases na câmara de 

combustão, o que, depende fundamentalmente da disposição dos queimadores.  

Tubos 

Isolamento 
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As caldeiras em estudo utilizam a disposição de queimadores tangenciais. Fornalhas 

com queimadores tangenciais (TFF - Tangentially-Fired Furnaces) são normalmente na forma 

de polígonos com quatro, seis, oito ou mais lados. Nestas fornalhas, o combustível e o ar 

admitidos entram através de queimadores localizados nos cantos da fornalha. Devido a esta 

distribuição dos queimadores, as chamas geradas tangenciam um círculo imaginário no meio 

da fornalha. Esta forma construtiva faz com que as chamas tenham um movimento rotativo na 

forma de vortex (ciclone).  

Nos últimos anos, as fornalhas com queimadores tangenciais foram usadas 

extensivamente em todo o mundo, incluindo unidades de pequena e alta capacidade. Estas 

fornalhas são apropriadas para operarem com diversos tipos de combustíveis, incluindo o 

carvão, o óleo e gases combustíveis, como é o caso das caldeiras analisadas. As vantagens 

principais de TFFs são: 

1. Mistura eficientemente os combustíveis, devido ao vortex. O fluxo de gases criado pelo 

vortex permite a rápida mistura entre combustível e ar. A interação da mistura com as 

chamas, assegura uma combustão completa e com distribuição de temperatura uniforme.  

2. Fluxo uniforme de calor às paredes da fornalha, consequentemente, falhas devido a stress 

térmico seriam evitadas.   

3. O movimento do vortex no centro da fornalha impede ou minimiza o slugging das 

paredes da fornalha, que seria a erosão devido ao choque dos gases e superaquecimento 

local.   

4. As emissões de NOx possuem aproximadamente metade dos valores das emissões de 

sistemas com queimadores diretos sobre parede.   

5. A técnica de queimadores tangenciais é caracterizada por baixas perdas de carbono 

(normalmente abaixo de 1%) e uma maior adaptabilidade para a combustão de 

combustíveis “difíceis” (por exemplo, combustíveis com poder calorífico baixo, alto 

conteúdo de cinzas ou baixa volatilidade).   

Uma das desvantagens dos sistemas de queimadores tangenciais é que qualquer 

problema que ocorra em algum queimador altera a dinâmica do vortex de fogo, e afeta 

negativamente as trocas de calor e o rendimento da caldeira.   

A Figura 4 mostra uma fornalha com queimadores tangenciais e ilustra como a 

formação do vortex cria o efeito de uma bola de fogo no interior da mesma. 
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Figura 4 – Fornalha com queimadores tangenciais (Pera 1990) 

 

Como mencionado anteriormente, as caldeiras geram vapor utilizando os gases 

resultantes do processo siderúrgico (GCO, GAF e GAC) e também óleo combustível e gás 

natural. Para tanto são dispostos dois queimadores de cada combustível por canto da caldeira, 

resultando em 32 queimadores para os 4 combustíveis nos 4 cantos da caldeira.  

A Figura 5 – Vista superior da distribuição dos queimadores na fornalha (fonte: desenhos de 

engenharia da caldeira) mostra uma vista superior da distribuição das colunas de queimadores 

na fornalha da caldeira, onde a posição de cada coluna de queimadores da caldeira é 

identificada pelas letras A, B, C e D. A Figura 6 – Coluna de queimadores e distribuição de 

combustíveis (fonte: desenhos de engenharia da caldeira) mostra uma vista frontal da coluna de 

queimadores que é montada em cada canto das caldeiras, identificando os pontos de entrada 

de cada combustível e também de seu respectivo ar de combustão. Como se pode perceber, 

este arranjo permite uma infinidade de combinações de queimadores, as quais resultariam em 

várias possibilidades de formação do vortex central da fornalha. As diversas combinações 

implicam em diferentes condições de troca de calor e stress térmico das paredes e estrutura da 

fornalha.  

Desta forma, nas caldeiras em estudo, utilizam-se diferentes tipos de queimadores para 

óleos ou gases conforme o tipo de combustível empregado: 

 Queimadores de combustíveis líquidos, com vapor de atomização – Para óleo 

1A, alcatrão ou outro combustível líquido compatível; 

 Queimadores de combustíveis gasosos – Para GAF, GCO, GAC ou gás natural. 
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Figura 5 – Vista superior da distribuição dos queimadores na fornalha (fonte: desenhos de engenharia da 

caldeira) 

 

 

Figura 6 – Coluna de queimadores e distribuição de combustíveis (fonte: desenhos de engenharia da caldeira) 
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Para a queima dos combustíveis líquidos é utilizada a pulverização a vapor, onde o 

combustível é misturado com o vapor produzido na própria caldeira, promovendo uma 

pulverização mais fina e fortemente acentuada pelo aquecimento. Tem o inconveniente de 

parte do calor produzido na combustão ser consumido pelo vapor, quando este for saturado no 

interior da fornalha. A Figura 7 mostra o desenho esquemático de um queimador com vapor 

de atomização 

 

Figura 7 – Queimador a óleo com atomização a vapor (Nogueira et al. 2005) 

 

Por já estar em estado gasoso na condição natural, o gás é o combustível mais simples 

de ser queimado pois a mistura com o comburente se processa de forma muito mais fácil do 

que com qualquer outro combustível, podendo ter sua velocidade de ignição 

consideravelmente aumentada mediante pré aquecimento do suprimento do comburente, que 

ocorre nos pré-aquecedores de ar. Basicamente distinguem-se dois tipos: 

 Queimadores de mistura; 

 Queimadores de difusão. 

Os primeiros promovem a mistura do ar com o gás antes de injetá-los na câmara de 

combustão; já os queimadores de difusão, tem por princípio injetar ambos os fluidos 

separadamente, proporcionando a mistura de ambos no interior da câmara de combustão, 

tendo concepções que insuflam cada fluido em correntes paralelas. A  

 

Figura 8 mostra os tipos de queimadores de difusão normalmente utilizados. O modelo 

de correntes paralelas é o utilizado nas caldeiras em estudo. 
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Figura 8 - Queimadores de difusão em correntes paralelas, cruzadas e turbulentas. (Pera 1990) 

 

2.3.2 Superaquecedores 

 

No interior dos tambores das caldeiras o vapor formado permanece em equilíbrio com 

a fase líquida à temperatura de vaporização constituindo o chamado vapor saturado. Este 

vapor é extraído na caldeira, geralmente úmido, contendo 0,1 a 5% de água arrastada, 

dependendo da eficiência de separação nos dispositivos internos do tambor. Se a este vapor 

adiciona-se mais calor, mantendo-o à mesma pressão, eleva-se a sua temperatura acima da 

temperatura de vaporização, tornando-o superaquecido. 

Em algumas situações, é de interesse que o vapor seja superaquecido ou reaquecido. 

Existem vários motivos para fazê-lo. Primeiro por constituir um evidente ganho 

termodinâmico na eficiência. A segunda vantagem é que o superaquecimento seca o vapor 

necessário para um processo industrial ou para ser admitido em uma turbina nessa condição, 

eliminando a possibilidade de um elevado teor de umidade nos últimos estágios, e 

consequente erosão das palhetas. O ganho total na taxa de rendimento de uma usina geradora 

atribuída à prática de superaquecimento do vapor, varia com a pressão. 

Superaquecedores são feixes tubulares determinados a elevar a temperatura do vapor 

proveniente do tambor da caldeira e são localizados de modo a melhor aproveitar o calor 

disponível nos gases de combustão (temperaturas mais altas => mais próximas da câmara de 

combustão). O calor absorvido da fornalha por radiação ou proveniente da combustão dos 

gases, evapora primeiro a umidade transportada pelo vapor e posteriormente o superaquece 

até um nível determinado. Os superaquecedores possuem vários circuitos de tubos dispostos 

em paralelo, com um ou mais curvas duplas, conectadas entre coletores. Os tubos curvados 

podem ser de raio pequeno ou grande, executados a partir de tubos retos, ou forjados e 

soldados à extremidades dos tubos. As extremidades dos tubos são laminadas ou soldadas aos 
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coletores ou terminando em uma junta removível. Os tubos deverão possuir elevada 

resistência às altas temperaturas, à deformação e à oxidação. Aços-liga especiais adaptam-se a 

estas exigências. Conforme (Bazzo 1995), para valores maiores que 420 ºC recomenda-se o 

aço carbono-molibdênio ou aço liga cromo-molibdênio e para valores acima de 520 °C, 

recomenda-se aço inoxidável cromo-níquel. A  

Figura 9 mostra um desenho dos superaquecedores das caldeiras em estudo e a Figura 

10 mostra uma configuração básica de um superaquecedor. 

 

 

 

Figura 9 –  Superaquecedores das caldeiras em estudo (fonte: desenhos de engenharia da caldeira) 
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Figura 10 – Modelagem 3D de um superaquecedor (fonte: catálogo do fabricante) 

 

Os superaquecedores são classificados nos tipos: radiantes, convectivos e semi-

radiantes ou combinados. 

 Radiantes - São instalados no teto ou na seção de saída da fornalha. Em 

decorrência disso, o mecanismo de transferência de calor predominantemente é 

a radiação.  

 Convectivos - São instalados após a fornalha nos dutos horizontal ou vertical 

de gases. A troca de calor ocorre predominantemente por convecção.  

 Semi-radiantes ou combinados - Os superaquecedores semi-radiantes possuem 

uma combinação entre as características dos superaquecedores radiantes e 

convectivos. Recebendo calor por radiação e também por convecção ao estar 

posicionados no caminho de saída dos gases. 

 

É conveniente que a temperatura do vapor se mantenha estável, independente do 

regime de operação da caldeira. Ao variar a carga da caldeira, varia o fluxo de vapor, varia o 

fluxo de gases de combustão e, naturalmente, varia a temperatura do vapor superaquecido. 

Muito importante a forma como a temperatura é afetada nos superaquecedores. A Figura 11 

mostra os comportamentos diferenciados, para ambos os tipos de superaquecedores. Com o 

aumento de carga, o fluxo de gases de combustão aumenta em proporção maior que o fluxo de 

vapor. Consequentemente, em termos relativos, aumenta a energia transferida e aumenta a 

temperatura de saída do vapor no superaquecedor convectivo. Por outro lado, a temperatura 

de equilíbrio na câmara de combustão varia em proporção muito menor que a variação do 
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fluxo de vapor. Consequentemente, não havendo aumento considerável no calor transferido 

por radiação, diminui a temperatura de saída do vapor no superaquecedor radiante. 

 

 

 

Figura 11 – Comportamento dos superaquecedores em função da carga nas caldeiras (Bazzo 1995) 

 

Nas caldeiras em estudo o superaquecedor é predominantemente radiante e sua 

desempenho varia em função do tipo de combustível queimado e da carga da caldeira. 

 

2.3.3 Canais de gases 

 

Além da caldeira propriamente dita, existem equipamentos auxiliares que recuperam o 

calor dos gases exaustos, transferindo o para o ar de combustão, a água ou até para pré-

aquecimento dos próprios combustíveis. A Figura 12 mostra os sistemas de pré-aquecimento 

de ar e de água de alimentação existentes na caldeira em estudo. 
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Figura 12 – Sistemas auxiliares de recuperação de calor em uma caldeira (fonte: desenhos de engenharia da 

caldeira) 

 

Economizadores são trocadores de calor destinados a elevar a temperatura da água de 

alimentação da caldeira mediante o aproveitamento de parcela da energia residual ainda 

disponível nos gases de combustão, após a sua passagem pelas últimas partes da própria 

caldeira. Como consequência, registra-se um aumento da eficiência térmica do sistema de 

geração de vapor. 

A inclusão de um economizador pode elevar o rendimento de uma caldeira na ordem 

de 5 a 10%, dependendo dos valores de temperatura dos gases exaustos e da água de 

alimentação. Para a análise de viabilidade da utilização dos mesmos deve ser avaliado o custo 

do aparelho e sua durabilidade.  

O aumento da temperatura da água de alimentação também é benéfico ao processo e 

oferece algumas vantagens. A introdução de água fria tende a provocar uma queda da pressão 

interna da caldeira, desestabilizando o sistema de controle de nível do tubulão. A água 

ingressando na caldeira com temperaturas próximas a da vaporização, atenua este o efeito e o 

regime de pressão de trabalho permanece mais estável. 

Economizador: trocador de calor que 

através do calor sensível dos gases de 

combustão saindo da caldeira aquece a água 

de alimentação. 

Pré-aquecedor de ar: trocador de calor 

regenerativo que aquece o ar de combustão 

trocando calor com os gases de exaustão da 

caldeira. 
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Nas caldeiras em estudo, é utilizado um tipo de economizador que emprega 

exclusivamente tubos de aço, de tal forma instalados. que praticamente fazem parte integrante 

da caldeira o que lhes confere a denominação de “Economizadores Integrais”. 

São aplicáveis em todos os geradores de vapor com a condição de se tratar 

previamente a água de alimentação desaerando-a, ou seja, extraindo-lhe o oxigênio e gás 

carbônico contido em solução. A agressividade do oxigênio em particular à medida que se 

eleva a temperatura da água , torna impraticável o uso de tubos de aço. A ação corrosiva do 

oxigênio destrói em pouco tempo a parede do tubo.  

O economizador integral é constituído de serpentinas tubulares contínuas unindo suas 

extremidades a coletores de seção quadrada ou circular. A água circula pelo interior dos 

tubos, recebendo o calor dos gases quentes através da parede metálica. Os tubos de aço 

costumam ter diâmetro de 1,5" ou 2". Seu espaçamento depende do sistema de tiragem. 

natural ou forçada, e também do tipo de combustível. 

Nos projetos atuais são normalmente usados tubos de aço que tem menor espessura, 

menor espaçamento, maior superfície de aquecimento por metro cúbico, menor peso e maior 

economia. Devido as relativamente baixas temperaturas de operação é necessária uma grande 

superfície de exposição, motivo pelo qual são às vezes usadas superfícies aletadas para 

aumentar o contato gás-metal.  

Outro tipo de equipamento utilizado para recuperar o calor dos gases exaustos é o pré-

aquecedores de ar. Aquecedores de ar são trocadores de calor destinados a elevar a 

temperatura do ar utilizado na combustão e são componentes geralmente  localizados no final 

do trajeto dos gases, após o economizador. 

A temperatura dos gases é diminuída próxima da temperatura do ponto de orvalho,  

temperatura à qual a umidade começa a condensar. Este ponto constitui a temperatura limite 

máxima de operação. Temperaturas menores propiciarão corrosão, agravada esta pelo ácido 

sulfúrico formado a partir do enxofre contido nos gases de combustão.  

A instalação do aquecedor de ar reduz a temperatura residual dos gases para valores 

mínimos e , segundo (Pera 1990), para cada 100°C de queda de temperatura nos gases de 

combustão alcança-se 6,5 a 7,0% de aumento de eficiência no gerador de vapor. O 

aquecimento de ar traz vantagens consideráveis. Além de reduzir o consumo de combustível, 

aumenta a velocidade de combustão e contribui para que a queima ocorra de forma uniforme e 

estável. Em termos gerais, os aquecedores de ar funcionam em contra-corrente e se 

classificam em  recuperativos e regenerativos. 
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Nos aquecedores recuperativos a transferência de energia é direta. Dois tipos 

construtivos são empregados, o tubular e o de placas. Não serão dados maiores detalhes por 

não serem utilizados nas caldeiras em estudo. 

Nas caldeiras em estudo, é utilizado o pré-aquecedor regenerativo rotativo, também 

denominado Ljungstron, o qual foi idealizado há mais de cinquenta anos e hoje é largamente 

difundido para aplicação em grandes caldeiras. 

O aquecedor Ljungstron além do invólucro totalmente isolado contém um rotor 

metálico dividido em compartimentos. A Figura 13 mostra uma visão lateral externa e a 

Figura 14 uma visão interna dos dutos e das malhas metálicas que compõem o trocador de 

calor. A Figura 15 mostra um pré-aquecedor Ljungstron em perspectiva e corte onde são 

também mostrados os cestos de malhas metálicas de que são constituídos. 

 

 

 

Figura 13 - Pré-aquecedor de ar Ljungstron com indicação dos fluxos de ar e fumos (Pera 1990) 
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Figura 14 – Pré-aquecedor Ljungstron com Eixo de acionamento horizontal (Pera 1990) 

 

 

Figura 15 – Corte de um pré-aquecedor Ljungstron (Nogueira et al. 2005) 

 

O aquecedor de ar regenerativo, consiste de um rotor, girando a 2 a 3 RPM (Rotações 

por Minuto), com uma série de elementos corrugados de metal, que permitem uma grande 

superfície de contato para a transmissão de calor e pequena resistência ao fluxo de ar ou gás. 

Diafragmas e vedações dividem diametralmente a unidade, fluindo o gás em uma parte ou 
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zona e na outra o ar. A superfície corrugada de aquecimento é feita em secções que podem ser 

facilmente retiradas para manutenção.  

Nos aquecedores regenerativos a transferência de energia é indireta com a massa 

rotativa, constituída pelas malhas de metal. Metade do conjunto ora recebe o calor dos gases 

quentes ora cede calor ao ar frio. Cada giro completa um ciclo. 

Pelo fato de existir uma enorme superfície formada pelos elementos do rotor, este 

projeto pode ser considerado como um trocador de calor compacto, pois, se comparados com 

os recuperativos; ocupam pouco espaço para mesma troca de calor e permitem arranjos muito 

favoráveis nas instalações dos geradores de vapor. Podem, inclusive ser montados 

horizontalmente ou verticalmente. O consumo de energia é pequeno. Os motores estão entre 

1/2 a 3 HP. A construção destes aparelhos obedecem as dimensões standards, sendo possível a 

sua substituição com muita rapidez e facilidade. 

 

2.3.4 Combustíveis e trocas de calor 

 

Numa caldeira multicombustível, como as existentes na Central Termoelétrica 

estudada, cada combustível tem um desempenho diferente em função das suas características 

e das formas de recuperação de calor. 

Na Figura 16, tem-se imagens reais, obtidas por um sistema de circuito fechado de 

câmeras de TV (CFTV) colocado na parte superior de uma das caldeiras de queimadores 

tangencias em estudoc. Nas imagens é mostrada a fornalha queimando gás de coqueria (GCO) 

e gás de alto-forno (GAF).  

 

  

Figura 16 – Vista superior de uma fornalha durante a queima de GCO e GAF (fonte: CFTV das caldeiras em 

estudo)  

Queima de Gás de Coqueria Queima de Gás de Alto- Forno
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Observa-se que a queima do gás de coqueria apresenta uma chama mais avermelhada, 

o que favorece as trocas por radiação com as paredes da fornalha e o superaquecedor.  

Em contrapartida, o GAF, que possui muito nitrogênio em sua composição (cerca de 

60%), produzindo então um volume de fumos maior, o que, associado ao dimensionamento 

reduzido da fornalha, faz com que a maioria das trocas de calor deste combustível aconteçam 

no bank (feixe de tubos que une os tubulões superior e inferior), no economizador e no pré-

aquecedor de ar.  

Baseados nestas características, espera-se que as caldeiras apresentem um desempenho 

diferenciado em função do combustível utilizado, e, dependendo da manutenção e limpeza 

dos diversos equipamentos de troca de calor este desempenho pode ser diferente para cada 

caldeira individualmente. 

Desta forma, pode-se esperar um consumo específico diferente para cada caldeira e 

para cada combustível utilizado.  
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Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns dos trabalhos avaliados para o embasamento 

sobre a aplicação de modelos de regressão linear múltipla em caldeiras multicombustível.  

Segundo Shah and Adhyaru (2011) os dados em tempo real da eficiência térmica de 

uma caldeira podem realmente refletir a condição de operação da caldeira, geração de calor e 

perda de calor. O desempenho da caldeira, como a eficiência e a taxa de evaporação reduz 

com o tempo, devido à má combustão, incrustações de transferência de calor e má operação e 

manutenção. A eficiência da caldeira também pode ser útil na análise da caldeira e também 

pode ser usada na manutenção preditiva da caldeira. Para reduzir os problemas de eficiência 

da caldeira aquisição de dados em tempo real e cálculos da eficiência térmica da caldeira on 

line são a principal preocupação dos departamentos de operação de sistemas de energia. 

Usando o método direto, que é a relação entre o calor de saída (fornecido à água) e o calor de 

entrada (entregue pelos combustíveis) como medida da eficiência térmica, consegue-se que as 

pessoas da fábrica possam avaliar a eficiência das caldeiras rapidamente e com o uso de 

poucos parâmetros. 

No caso da caldeira em estudo entende-se que, como as temperaturas da água e do 

vapor são muito estáveis, o consumo específico, que é a relação entre o calor de entrada e a 

vazão de vapor produzido, é uma forma ainda mais rápida e simples de se acompanhar a 

eficiência das caldeiras. 

O trabalho de Dedovic et al. (2012) analisa os resultados dos testes de uma caldeira de 

água quente a biomassa com uma potência térmica nominal de 120 kW empregando fardos de 

palha de trigo como combustível. O impacto da quantidade (220, 290, 360 e 430 m3/h) de ar 

alimentado na entrada da fornalha da caldeira foi monitorado continuamente a fim de se 

avaliar a influência entre a quantidade de ar de entrada e de recirculação dos produtos de 

combustão (0, 16,5 e 33%) sobre a energia térmica e eficiência energética da caldeira. Foram 

apresentados os seguintes modelos matemáticos e fórmulas: correlação entre a potência 

térmica da caldeira e o tempo de residência da palha; perda de massa de fardos e o tempo de 

combustão; correlação entre a eficiência energética da caldeira e o tempo de permanência da 

palha. Os modelos matemáticos foram obtidos utilizando-se dados experimentais e aplicando 

análise de regressão não linear. A avaliação de ajuste de modelos matemáticos com dados 

experimentais foi realizada com base no coeficiente de determinação tradicional (teste-t) e 

análise de variância (teste-f). Concluiu-se que aumentar a quantidade de ar na câmara de 
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combustão produziu o aumento da energia térmica da caldeira e diminui o tempo de 

residência do fardo. 

O trabalho de Eynard, Grieu, and Polit (2011) trata da modelagem de uma caldeira 

distrital (cidade de La Rochelle, costa oeste da França). Esta caldeira multi-energética fornece 

água quente sanitária e aquece edifícios residenciais e públicos, utilizando principalmente 

madeira e, por vezes, óleo combustível ou gás, se necessário. O projeto centra-se na 

otimização do desempenho da caldeira cujo objetivo é minimizar o uso de energia fóssil, 

estocando energia renovável em períodos de baixa demanda e usá-lo quando o pico de 

demanda é alto. Devido à complexidade da instalação como um todo e às fortes interações 

entre os subsistemas (caldeira a lenha, caldeira a óleo ou gás, planta de cogeração, rede de 

distribuição de água quente), uma abordagem modular foi proposta. De acordo com as 

informações disponíveis, foi utilizada uma combinação de caixas brancas, cinzas e pretas 

(modelos Hammerstein-Wiener) para realizar a tarefa de modelagem. Para responder pela 

falta de informação, foram propostos e identificados parâmetros adicionais. O modelo foi 

utilizado pela primeira vez na simulação durante os períodos de aquecimento, com o objetivo 

de otimizar tanto os parâmetros dos sistemas de controle de caldeiras como o uso de madeira, 

gás e óleo combustível. A modelagem executada tem como objetivo a implantação futura de 

um controle preditivo baseado em modelo (MPC – Model Predictive Control) 

Fang et al. (2012) desenvolveram um modelo computacional de dinâmica de fluidos 

ou CFD (Computational Fluid Dynamics) para uma caldeira com queima tangencial de 

200MW multicombustível no Fluent 6.3.26, que é capaz de modelar o sistema de combustão 

de três combustíveis: carvão, gás de alto forno (GAF) e gás de coqueria (GCO) com um 

modelo de dissipação de vortex para simular a combustão em fase gasosa. Um nível de 

confiança no modelo CFD atual foi estabelecido através da realização de um teste de 

independência de malha e validação em relação aos dados experimentais obtidos da caldeira 

em estudo de caso. O modelo validado é então aplicado para investigar os efeitos de 

diferentes taxas de GAF e GCO sobre o desempenho da caldeira. Verifica-se que o aumento 

da vazão de GAF provoca efeitos negativos na ignição da mistura de ar primário e de carvão 

pulverizado, queima de carvão pulverizado e transferência de calor no forno e, 

consequentemente, diminui a eficiência térmica. No entanto, o aumento da taxa de fluxo de 

GCO pode aumentar a eficiência térmica através da melhoria da queima de carvão 

pulverizado e transferência de calor. Aumentar as taxas de fluxo de GAF e GCO é favorável 

para reduzir as emissões de NO. Os resultados também indicam que co-queima de carvão 
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pulverizado com GAF de cerca de 20% de entrada de calor e GCO de cerca de 10% de 

entrada de calor é uma condição operacional ideal para melhorar o desempenho da caldeira 

com carga de 180 MW.  

Na Figura 17 é mostrado o campo de velocidade, na Figura 18 a temperatura, e na 

Figura 19 a concentração de NO com cada um dos combustíveis. Percebe-se pelas figuras a 

diferença de comportamento dos combustíveis e, consequentemente, como os mesmos trocam 

calor de forma diferente em cada componente da caldeira.  

 

 

 

Figura 17 – Campos de velocidade: a)GAF b)Carvão Pulverizado c)GCO (unidade:m/s) (Fang et al. 2012) 

 

 

 

Figura 18 – Temperatura: a)GAF b)Carvão Pulverizado c)GCO (unidade:K) (Fang et al. 2012) 
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Figura 19 – Concentração de NO: a)GAF b)Carvão Pulverizado c)GCO (unidade:ppm) (Fang et al. 2012) 

 

Hou et al. (2011) apresentam um estudo onde as características de combustão do da 

queima de gás de alto-forno (GAF) individualmente ou em combinação com gás de coqueria 

(GCO) foram investigadas teoricamente e experimentalmente. Os resultados teóricos 

mostraram que com a mesma taxa de liberação de calor sob as condições de funcionamento 

estequiométrica, a queima de GAF individualmente apresenta uma maior vazão volumétrica 

de gás combustível, uma menor vazão volumétrica de ar e uma temperatura adiabática de 

chama mais baixa do que a queima de GAF com combustível auxiliar sem pré-aquecimento. 

Enquanto isso, a vazão volumétrica de gás de combustão para o primeiro era maior do que o 

último. Os resultados experimentais obtidos a partir de uma co-queima de GAF e GCO na 

caldeira de uma empresa siderúrgica mostrou que tanto uma maior ou menor carga de 

caldeira, com uma redução gradual da quantidade de GCO fornecido, não ocorre chama 

instável (lift-off e blow-out) e a taxa de emissão de CO foi muito baixa. Além disso, uma 

diminuição na quantidade de fornecimento de GCO trouxe um grande benefício para as 

reduções de emissões de CO2 e NOX. 

O artigo de Miller and Miller (2007) compara os fatores de emissão de um conjunto de 

biocombustíveis líquidos (três gorduras animais, resíduos de gorduras de restaurantes, óleo de 

soja prensado e um biodiesel produzido a partir de óleo de soja) e quatro combustíveis fósseis 

(gás natural, óleo combustível nº2 e nº6 e carvão pulverizado) em uma caldeira comercial 

aquatubular para avaliar a sua viabilidade. Realizou-se uma análise de regressão linear sobre 

os fatores de emissão calculados pelos métodos EPA com os determinados pela realização de 

um balanço de massa em torno da caldeira. Além disso, os fatores de emissão de AP-42 para 

combustíveis fósseis foram comparados com um método EPA (CFR Title 40) e um método de 

balanço de massa. As emissões do método EPA foram identificadas como a "resposta" e o 

método do balanço de massa identificado como o "preditor".  
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A queima ótima de multi-combustíveis, incluindo gases, combustíveis líquidos e 

carvão, cujas taxas de fluxo e valores de aquecimento variam o tempo todo, em uma caldeira 

típica de uma planta siderúrgica representa um grande desafio. O trabalho de S. S. Shieh et al. 

(2010) propõe desenvolver um estimador adaptativo de eficiência térmica baseado em dados 

de caldeiras multi-combustível com base na identificação estatística de variáveis-chave. Com 

o modelo de eficiência on-line disponível, um controlador é prontamente aplicável para 

melhorar a eficiência da caldeira. Os dados de operação reais retirados de duas caldeiras 

industriais são utilizados para verificar a eficácia do método proposto. A primeira metade dos 

dados serve para desenvolver modelos estatísticos, enquanto a segunda metade serve para ser 

simulada como plantas virtuais. Em simulações de plantas virtuais, a aplicação dos métodos 

propostos melhorou 1,94% da eficiência térmica de uma caldeira que queima multi-gás e 

0,73% de uma caldeira que queima carvão e multi-gás. 

Embora a relação entre ar e combustível seja o principal fator na determinação da 

eficiência térmica de uma caldeira, otimizar esta relação na operação real é ainda mais uma 

arte do que a ciência, especialmente para um sistema de combustão multicombustível gás / 

sólido. O estudo de Wang et al. (2013), levando em consideração os dados de operação de 

uma caldeira de co-queima de combustíveis sólidos / gasosos reais, visa desenvolver o 

modelo de eficiência térmica. Para lidar com a complexidade do mecanismo de combustão em 

uma caldeira de co-queima, este estudo propôs uma abordagem de duas camadas para 

modelagem de eficiência térmica. A primeira camada é transformar as variáveis de entrada da 

planta em variáveis derivadas, que são fisicamente e estatisticamente significativas para a 

construção do modelo. No segundo nível, este estudo propôs uma abordagem de modelagem 

adaptativa empregando a seleção de variáveis ‘garrote’ não negativas e a correção de média 

móvel integrada de auto-regressão. Ambas as abordagens são propostas pela primeira vez na 

construção do modelo de eficiência térmica para caldeiras.  

Em Xu et al. (2015), múltiplos métodos de regressão são apresentados e comparados 

para a previsão on-line do poder calorífico do carvão a partir de características de radiação de 

chamas multi-espectral. Várias abordagens estatísticas, incluindo análise de componentes 

principais(PCA - Principal Component Analysis), análise de componentes independentes 

(ICA - Independent Component Analysis), e análise de mínimos quadrados parciais (PLSA  - 

Parcial Least Square Analysis), foram utilizadas em análises de regressão linear e não linear. 

Os resultados da análise mostram que o modelo de regressão não linear pode aproximar 

melhor a relação entre o poder calorífico do carvão e as características da radiação da chama 
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do que o modelo de regressão linear. Na análise de regressão linear, o desempenho dos 

modelos de predição do poder calorífico linear não foi melhorado através do envolvimento 

das abordagens estatísticas. Na análise de regressão não-linear, no entanto, o desempenho dos 

modelos de predição foi significativamente melhorado quando combinado com as abordagens 

estatísticas. A variação dos coeficientes de regressão múltipla mostrou que somente o modelo 

de regressão não-linear baseado em PLSA pode discriminar componentes de características 

úteis de componentes de características inúteis. O modelo de regressão não-linear baseado em 

PLSA apresentou o melhor desempenho para a predição do poder calorífico do carvão, com o 

número de características reduzidas para cerca de um terço dos demais modelos.  

Um novo modelo de programação linear inteira mista ( MILP - Mixed Integer Linear 

Programming), para a otimização multiperíodo em todo o fornecimento de gás de processo de 

uma planta siderúrgica proposto por Kim, Yi, and Han (2003). A abordagem proposta otimiza 

simultaneamente os níveis de gás nos gasômetros e a distribuição de gás entre objetivos 

conflitantes. Ambas variáveis inteiras e contínuas são usadas na determinação da mudança 

ótima de carga de combustível de acordo com os tipos de combustível. Os objetivos incluem a 

minimização da emissão de gás, o consumo de óleo, o número de partidas e paradas do 

queimador, manutenção dos níveis do gasômetro normal e maximização na eficiência do uso 

de combustível. Os resultados do estudo de caso mostram que o modelo proposto chega a uma 

solução ótima em termos de redução de custo total e a estrutura do modelo de otimização 

diferente torna a solução totalmente aplicável.  

Segundo Akimoto et al. (1991), na Kawasaki Steel Mizushima Works, foi estabelecido 

um novo sistema de controle de energia para lidar com energia e serviços públicos nas usinas 

siderúrgicas. O sistema consiste no computador central de trabalho, computador on-line, 

computador de processo e sistema de instrumentação digital. O sistema de software é dividido 

em sistema de planejamento, sistema de execução e sistema de avaliação. Como tópico 

representativo do sistema de execução, é determinada uma quantidade ótima de fornecimento 

de gás para a central elétrica conjunta. Uma orientação ótima para a quantidade de suprimento 

de gás é dada aos operadores resolvendo um programa de inteiros mistos por um método de 

decomposição em tempo real do computador de processo. Este novo sistema de controle de 

energia trouxe um efeito de economia de energia satisfatório. 
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Capítulo 4 – Metodologia 

 

4.1 Revisitando os objetivos específicos 

 

Para uma melhor compreensão da metodologia adotada, é necessário relembrarmos os 

objetivos específicos, para então detalhar-se a metodologia aplicada. Tem-se como objetivos 

específicos: 

 

1. Aquisição de dados em tempo real e armazenamento em base histórica para tratamento 

desses dados e a utilização on-line em Microsoft EXCEL; 

2. Desenvolver metodologia para identificação do desempenho individual de cada 

combustível em cada caldeira; 

3. Implantar ferramenta em Microsoft EXCEL para utilização da metodologia desenvolvida, 

e com isto identificar as variações de desempenho individual de cada combustível em cada 

caldeira com os dados de produção e consumo do dia anterior; 

4. Desenvolver metodologia para análise e tomadas decisões em função das variações de 

performance de cada combustível em cada caldeira. 

5. Desenvolver ferramenta em Microsoft EXCEL para orientação em tempo real de 

operadores de caldeiras visando a priorização dos combustíveis para as caldeiras onde 

apresentem melhor desempenho; 

6. Desenvolver ferramenta em Microsoft EXCEL para a determinação das vazões ótimas em 

função da disponibilidade dos mesmos e das equações de regressão de cada caldeira, com 

a função objetivo da redução do consumo específico global, utilizando o suplemento 

Solver do Microsoft EXCEL; 

7. Avaliar os potenciais de ganho de eficiência energética e financeiros obtidos a partir da 

distribuição dos combustíveis nas caldeiras onde haja um melhor desempenho dos 

mesmos. 

 

Para o atendimento de cada um dos objetivos específicos há uma metodologia própria 

e, para uma melhor compreensão, serão apresentadas separadamente a seguir. 
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4.2 Aquisição de dados em tempo real e armazenamento em base histórica 

 

Visando a aquisição de dados em tempo real, foram utilizados os Sistemas Digitais de 

Controle Distribuído (SDCD) responsáveis pelo controle de processos das caldeiras, os quais 

enviam os dados para um sistema de gerenciamento de dados históricos (PIMS - Process 

Information Management Systems), utilizando para isto o protocolo OPC (OLE for Process 

Control).  

 

4.2.1 Sistemas  Digitais de Controle Distribuído 

 

O Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) é um equipamento desenvolvido 

para a área de automação industrial com principal objetivo de controle de processos. Foi 

implementado para permitir uma otimização da produtividade industrial, estruturada na 

diminuição de custos de produção, melhoria na qualidade dos produtos, precisão das 

operações e principalmente segurança operacional. Também tem como objetivo substituir os 

controladores analógicos dedicados ao controle de processos industriais e, ao mesmo tempo, 

permitir aos operadores uma melhor visualização da operação da unidade, podendo controlá-

la melhor. 

O SDCD é composto basicamente por um pacote integrado de dispositivos que se 

completam no cumprimento de suas principais funções, o controle e a supervisão do processo 

produtivo da unidade. 

O sistema é caracterizado como distribuído por ser dotado de redes redundantes (via 

de dados) que permitem a descentralização do processamento de dados e decisões, através do 

uso de unidades remotas na planta. É através destas unidades remotas de processamento 

(controladores), distribuídas nas áreas do processo, que os sinais dos equipamentos de campo 

(elementos sensores) são processados conforme pré-programado. No controle digital 

distribuído, as funções de monitoração e controle são distribuídas em vários painéis locais, 

cada um com seu próprio sistema digital, todos ligados por um circuito que se comunica com 

uma estação central. As operações são distribuídas funcional e fisicamente entre os vários 

processos da planta. Além disso, o sistema oferece uma Interface Homem-Máquina (IHM), 

permitindo que as informações de processos sejam atualizadas em tempo real nas telas de 

operação do supervisório, através dos equipamentos remotos de comunicação digital 

(controladores, elementos sensores, transmissores, registradores, etc.) conectados em rede. 
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4.2.2 O protocolo OPC 

 

Um dos grandes problemas de se interfacear equipamentos e sistemas no chão de 

fábrica reside em se compatibilizar os protocolos da camada de aplicação. O MMS 

(Manufacturing Message Specification) foi uma tentativa de padronização que entretanto 

fracassou por falta de adeptos. O padrão OPC foi inicialmente liderado pela Microsoft e 

especificado pela OPC Foundation. Este protocolo é hoje o padrão de fato da indústria. Havia 

grandes dificuldades para interfacear um sistema SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) com um CLP (Controlador Lógico Programável) há anos atrás. Se, por exemplo, 

este supervisório fosse o Factory Link da US Data e o CLP fosse uma CPU da família 5 da 

Rockwell. O Factory Link era fornecido em várias versões, para diversos sistemas 

operacionais. O CLP 5 pode se comunicar com diversas redes diferentes, por exemplo com 

uma rede DH+. O PC pode utilizar cartões de comunicação Rockwell, Sutherland-Schultz ou 

outro. O número de combinações é muito grande. Na prática, tem-se que utilizar ou 

desenvolver um drive que atendesse perfeitamente à combinação: Sistema SCADA (existem 

dezenas) / sistema operacional (várias opções), cartão de comunicação PC/CLP (várias fontes 

e possibilidade de rede). Isto implicava na existência de centenas de drives de comunicação, 

que só atendiam a versões específicas da combinação de fatores apresentada acima. O 

protocolo OPC elimina esta situação. Um fabricante de CLP sempre fornecerá com o seu 

equipamento um servidor OPC. O fabricante de SCADA também fornecerá o cliente OPC. O 

mesmo acontece com um fornecedor de inversores, de relés inteligentes ou de qualquer outro 

dispositivo industrial inteligente. Um sistema SCADA também pode oferecer um servidor 

OPC para comunicação com outro sistema de aquisição de dados, por exemplo, um PIMS. 

Como as aplicações precisam apenas saber como buscar dados de um servidor OPC, 

ignorando a implementação do dispositivo e o servidor precisa fornecer dados em um formato 

único: servidor OPC, a tarefa de escrever drives de comunicação fica muito facilitada. 

 

4.2.3 Sistemas PIMS 

 

PIMS ou Process Information Management Systems são sistemas que adquirem dados 

de processo de diversas fontes, os armazenam num banco de dados históricos e os 

disponibilizam através de diversas formas de representação. O PIMS nasceu na indústria de 

processos contínuos mais propriamente na indústria química e petroquímica para resolver o 
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problema da fragmentação de dados e proporcionar uma visão unificada do processo. Numa 

primeira fase, o PIMS passa a se constituir na ferramenta fundamental para o engenheiro de 

processos. A partir de uma estação ele pode visualizar tanto os dados de tempo real como 

históricos da planta. Pode mostrar tabelas, gráficos de tendência e sinópticos e eliminar as 

ilhas de informação, concentrando em uma única base de dados informação sobre todos os 

aspectos de uma planta. A implantação de um PIMS facilita a implantação de outros módulos 

de software como reconciliador de dados, sistema especialista, Supply Chain Manager e 

facilita a integração de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) com o chão de fábrica. 

A capacidade de gerar outros dados através de cálculos e de armazená-los por longo períodos 

de tempo sem ter que enviá-los a um mainframe constitui um grande ganho para o analista de 

processos. Ele deixa de depender do pessoal do departamento de informática e passa a gerar 

relatórios sem ter que se preocupar se o dado se origina num CLP, num sistema SCADA ou 

SDCD. 

Basicamente a informação contida na base de dados histórica é uma lista de registros 

temporais no seguinte formato básico: 

 Time stamp  

 Identificação do dado (tag)  

 Valor  

 Qualidade do dado 

O time stamp pode ter precisão de até 1ms. A qualidade do dado diz se o dado é bom, 

isto é se o instrumento que a realizou está calibrado ou se o dado não é considerado confiável 

por qualquer motivo. 

A principal função de um PIMS é concentrar a massa de dados e permitir transformar 

dados em informação e informação em conhecimento. Para um engenheiro de processo é a 

ferramenta fundamental que permite tirar conclusões sobre o comportamento atual e passado 

da planta, que permite confrontar o comportamento atual com o de dias atrás ou com o melhor 

já observado no sistema. 

Um dos maiores benefícios de um PIMS é permitir ao engenheiro de processo 

entender as situações operacionais que se apresentam, e compará-las com situações padrões 

previamente arquivadas. Uma prática comum é se armazenar todos os dados de preparação da 

linha (set-up) para associá-los aos resultados obtidos. Se um resultado mais notável é 

conseguido, este resultado passa a constituir um benchmarking para aquela instalação e a 

repetição do resultado passa a ser perseguida. Informações do tipo “qual foi o perfil de 



38 

 

temperatura empregado no reator?”, “qual foi a quantidade de reagentes realmente utilizada”, 

“qual era a velocidade do agitador”, “qual era a temperatura e umidade ambientes”, etc,  

ajudam ao engenheiro de processo encontrar respostas para o comportamento positivo ou 

negativo de um processo levando-o a conhecer melhor sua planta. 

Nesse caso em estudo, serão utilizadas as informações de um sistema PIMs instalado 

na CTE para coletar dados em tempo real, com intervalo de amostragem de segundos, e será 

feita uma análise estatística dos dados levantados para a determinação do desempenho 

individual real dos combustíveis nos equipamentos monitorados. 

 

4.2.4 Plataforma utilizada 

 

Foi utilizado um SDCD modelo CENTUM CS3000, fabricado pela Yokogawa, o qual 

é um equipamento de controle que apresenta uma arquitetura flexível aplicável a processos de 

pequeno a grande porte. Utiliza Estação de Operação baseada em microcomputador de 

mercado Pentium, com Sistema Operacional Windows. Sua estação de controle utiliza nesta 

solução uma CPU dual- redundante com 4 processadores e altíssimo índice de confiabilidade. 

A espinha dorsal do sistema existente é a rede de controle V Net (LAN em Tempo 

Real do CENTUM CS3000). Ela utiliza cabo coaxial 10base2 (conexões com as HIS – 

Human Interface Station) e 10base5 (conexões com as FCS – Field Control Station) ou cabos 

de fibra ótica. Pode ainda ser estendida através de repetidores óticos ou elétricos específicos 

para este propósito. A seguir descrevem-se todas as redes de comunicação que são utilizadas 

pelo CENTUM CS 3000, permitindo uma segregação física entre dados em tempo real e 

outros de tal forma que a carga na rede esteja minimizada: 

 V-net - Rede dual redundante baseada no padrão IEEE 802.4, operando a uma 

velocidade de 10 Mbits/seg usando o método  de passagem de bastão. A 

conexão é multidrop e a distância de transmissão é de 185m em cabo coaxial 

10base2 para IHMs e 500m em cabo 10base5 para as Estações de Controle. 

Usando repetidores coaxiais pode-se estender a rede até 1.6 km ou até 20km 

com repetidores óticos. O diagnóstico da rede de comunicação é completo e a 

integridade de dados é precisa, uma vez o sistema dispõe da função de check 

de erro de transmissão e de auto-correção de dados transmitidos (ECC- Error 

Checking and Correcting). A redundância da rede de comunicação é feita por 

dois cabos, alternando a via de cabo utilizado a cada período pré determinado. 
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 Ethernet: A rede Ethernet TCP/IP a 10 Mbits/seg, é usada aqui para conectar o 

CENTUM CS3000 à rede de computadores para disponibilizar os dados de 

processo em tempo real e transferir arquivos. A Ethernet não serve somente 

para o uso do CS3000 para transferência dos dados em tempo real e arquivos 

mas também pode ser conectada à LAN (Local Area Network) do cliente para 

gerenciamento da informação por computador em sua rede corporativa. A rede 

Ethernet TCP/IP a 10 Mbits/seg também é utilizada para comunicação entre 

Relés Inteligentes e Estação de Controle do Sistema. 

A Figura 20 mostra a arquitetura básica de um sistema de controle utilizando o SDCD 

CS3000 da Yokogawa. A Figura 21 mostra a topologia do sistema controle instalado na 

central termoelétrica em estudo. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos foram utilizados os dados históricos presentes 

no PIMS Exaquantum implantado na área Central Termoelétrica em estudo.  

Como já mencionado, um sistema PIMS (Plant Information Management System) é 

uma plataforma que armazena o registro histórico de todas as variáveis analógicas e digitais 

do processo com intervalos mínimos de até um segundo. Estes dados são então 

disponibilizados via Microsoft EXCEL ou via ferramentas específicas de criação de relatórios 

e apresentação de telas. 

A plataforma do sistema PIMS é constituída por três servidores, um para a 

comunicação OPC, um para o banco de dados histórico e outro para a sua publicação na 

intranet, no formato web.  
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Figura 20 – Arquitetura básica de um sistema CS3000 (fonte: catálogo Yokogawa) 
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Figura 21 – Arquitetura do Sistema de Automação da Central Termoelétrica (fonte: desenhos de engenharia do SDCD) 
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4.3 Metodologia para identificação do desempenho individual de cada combustível em 

cada caldeira. 

 

Para a identificação do desempenho individual de cada combustível a partir dos dados 

históricos recentes armazenados no sistema PIMS existente na central termoelétrica, foi 

desenvolvida uma metodologia baseada na regressão linear múltipla da equação de geração de 

vapor a partir das vazões e PCI (Poder Calorífico Inferior) dos combustíveis enviados para 

cada caldeira, conforme será detalhado a seguir. 

 

4.3.1 Análise de Regressão 

 

A análise de regressão define um conjunto vasto de técnicas estatísticas usadas para 

modelar relações entre variáveis e predizer o valor de uma ou mais variáveis dependentes (ou 

de resposta) a partir de um conjunto de variáveis independentes ou de entrada. 

Este relacionamento é representado por um modelo matemático, isto é, por uma 

equação que associa a variável dependente com as variáveis independentes. Este modelo é 

designado por modelo de regressão linear simples se define uma relação linear entre a 

variável dependente e uma variável independente.  

Se em vez de uma, forem incorporadas várias variáveis independentes, o modelo passa 

a denominar-se modelo de regressão linear múltipla. 

 

 

 

4.3.1.1 O Modelo de Regressão Linear Simples 

 

O Modelo de Regressão Linear Simples define-se como a relação linear entre a 

variável dependente (Y) e uma variável independente (X). 

A equação representativa do modelo de regressão linear simples é dado por: 

 

 Y =  β0  + β1X + E (1) 
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Onde: 

X – variável explicativa ou independente medida sem erro (não aleatória); 

E – variável aleatória residual na qual se procuram incluir todas as influências no 

comportamento da variável Y que não podem ser explicadas linearmente pelo comportamento 

da variável X; 

β0 e β1 – parâmetros desconhecidos do modelo (a estimar); 

Y – variável explicada ou dependente (aleatória). 

 

O parâmetro β0 representa o ponto em que a reta regressão corta o eixo dos Y quando 

X=0. O parâmetro β1 representa a inclinação da reta de regressão, expressando a taxa de 

mudança em Y, ou seja, indica a alteração na média da distribuição de probabilidade de Y 

para um aumento de uma unidade na variável X. 

Na Figura 22 pode-se observar a interpretação geométrica dos parâmetros β0 e β1. 

 

Figura 22 – Interpretação geométrica dos parâmetros β0 e β1 (fonte: próprio autor)  

 

 

Num estudo de regressão tem-se n observações da variável X : x1, x2, . . . , xn 

(assume-se que estas observações são medidas sem erro). Obtêm-se então n variáveis 

aleatórias Y1, Y2, ..., Yn, tais que: 

 

 Y =  β0  + β1Xi + Ei (2) 

i = 1, ...,n 
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Admite-se que E1,E2, ..., En são variáveis aleatórias independentes de média zero e 

variância σ2. Para qualquer valor xi de X, Yi é uma variável aleatória de média µYi = β0 +β1xi 

e variância σ2. Os dados para a análise de regressão e correlação simples são da forma: (x1, 

y1), (x2, y2), ..., (xn, yn) onde xi é o valor da variável X e yi a correspondente observação da 

variável aleatória Yi (i = 1, ...,n). 

 

4.3.1.2 Estimativa de parâmetros pelo método dos mínimos quadrados. 

 

Supondo que exista efetivamente uma relação linear entre X e Y, coloca-se a questão 

de como estimar os parâmetros β0 e β1. 

Carl Gauss entre 1777 e 1855 propôs estimar os parâmetros β0 e β1 visando minimizar 

a soma dos quadrados dos desvios, ei, i= 1,…,n, chamando este processo de método dos 

mínimos quadrados.  

O método dos mínimos quadrados consiste na obtenção dos estimadores dos 

coeficientes de regressão β0 e β1, minimizando os resíduos do modelo de regressão linear, 

calculados como a diferença entre os valores observados, yi, e os valores estimados, ŷi, isto é: 

 

 ei = yi − ŷi (3) 

i = 1, ...,n 

Em termos gráficos, os resíduos são representados pelas distâncias verticais entre os 

valores observados e os valores ajustados, como mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 – Representação gráfica dos resíduos (fonte: próprio autor) 
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O método dos mínimos quadrados propõe então encontrar os valores de β0 e β1 para os 

quais a soma dos quadrados dos resíduos (SQE) é mínima. Tem-se então: 

 

 SQE = ∑ ei
2 =

n

i=1
∑ (yi − ŷi)

2n

i=1
= ∑ (yi − (β0 + β1xi))2n

i=1
 (4) 

 

Calculando as derivadas parciais e igualando zero tem-se que os valores dos 

coeficientes podem ser determinados como: 

 

 β0 = y̅ − β1x̅ (5) 

 

 β1 =
∑ xiyi−nx̅y̅n

i=1

∑ xi
2−nx̅2n

i=1

 (6) 

 

4.3.1.3 Regressão linear múltipla 

 

Na regressão linear simples exploram-se os conceitos e técnicas para se analisar e 

utilizar a relação linear entre duas variáveis. A regressão múltipla envolve três ou mais 

variáveis, ou seja, uma única variável dependente Y e duas ou mais variáveis independentes 

ou explanatórias ou covariáveis ou regressoras (Xi , i=1, 2 ...n). A finalidade das variáveis 

independentes adicionais é melhorar a capacidade de predição em confronto com a regressão 

linear simples. Em muitas situações estes modelos são necessários. Como exemplos de 

situações que sejam descritas por modelos de regressão múltipla, podem-se citar: número de 

vendas de ações pelo preço e valor da marca; nível de satisfação no trabalho em função do 

tempo de serviço e do salário e produção de vapor em uma caldeira em função dos diversos 

combustíveis queimados na mesma.  

Os conceitos e técnicas para se analisarem as relações lineares entre uma variável 

dependente e várias variáveis independentes são uma extensão natural do que foi apresentado 

nas explicações sobre a regressão linear simples, pois, de modo similar,  a análise tem por 

objetivo estabelecer uma equação que possa ser usada para predizer valores de  Y para valores 

dados das diversas variáveis independentes X. Contudo, como é de esperar, os cálculos 

tornam-se mais complexos. É comum encontrar sistemas que trabalham com inúmeras 

variáveis, o que hoje é bastante facilitado com a evolução dos meios informatizados. 

Na regressão linear múltipla assume-se que existe uma relação linear entre uma 

variável Y (a variável dependente) e k variáveis independentes, xj (j =1,...,k).  
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 Y =  β0  + β1x1 + β2x2  + … + βnxn  + E (7) 

 

As variáveis independentes são também chamadas variáveis explicatórias ou 

regressoras, uma vez que são utilizadas para explicarem a variação de Y. Muitas vezes são 

também chamadas variáveis de predição, devido à sua utilização para se predizer Y. Os 

valores de Y são estatisticamente independentes, em outras palavras, quando se extrai a 

amostra, assume-se que os valores de Y obtidos para um determinado conjunto de valores de 

xi são independentes dos valores de Y obtidos para outro qualquer conjunto de valores de xi. 

Para os cálculos dos valores dos coeficientes β0 a βn também é utilizado o método dos 

mínimos quadrados, que minimiza a soma dos quadrados dos erros ou as distâncias entre os 

valores observados Yi e os valores preditos Ŷi pelo modelo ajustado. Não serão detalhados os 

cálculos, uma vez que serão utilizados para tal os recursos implementados no Microsoft 

EXCEL.  

 

 

 

 

4.3.1.4 Qualidade do ajustamento 

 

A equação de regressão estimada pode ser vista como uma tentativa para explicar as 

alterações na variável dependente Y que resultam das mudança nas variáveis independentes 

X1; X2; ... ; Xk. 

Seja �̅� a média dos valores observados para a variável dependente. Uma medida útil 

associada ao modelo de regressão é o grau em que as predições baseadas na equação, 𝑦�̂�, 

superam as predições baseadas em �̅�. 

Se a dispersão(erro) associada à equação é muito menor que a dispersão(erro) 

associada a �̅�, as predições baseadas no modelo serão melhores que as baseadas em y. Define-

se, a seguir, como calcular estas dispersões. 

Dispersão em torno de �̅� -Variação total: 

 

 SQT = ∑ (yi − y̅i)
2n

i=1
 (8) 
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Onde: SQT - Soma dos quadrados totais 

 

Dispersão em torno da equação de regressão -Variação não explicada pelo modelo: 

 

 SQE = ∑ (yi − ŷi)
2n

i=1
 (9) 

 

Onde: SQE - Soma dos quadrados dos resíduos (erros) 

 

Dispersão da regressão – Variação explicada pelo modelo: 

 

 SQR = ∑ (ŷi − y̅i)
2n

i=1
 (10) 

 

Onde: SQR - Soma dos quadrados da regressão 

 

Com a variação total de y em torno de sua média �̅� é igual à variação não explicada 

pelo modelo de regressão mais a variação explicada, tem-se então que: 

 

 SQT = SQE + SQR (11) 

 

O quociente entre SQR e SQT representa uma medida da proporção da variação total 

que é explicada pelo modelo de regressão. A esta medida dá-se o nome de “coeficiente de 

determinação” r2. Desta forma, r2 pode ser calculado como: 

 

 r2 =
SQR

SQT
=

SQT−SQE

SQT
=

SQT

SQT
−

SQE

SQT
= 1 −

SQE

SQT
 (12) 

 

Nota-se então que 0 ≤ r2 ≤ 1, e que um valor próximo de 1 significa que grande parte 

da variação de Y é explicada linearmente pelas variáveis independentes, ou seja, o modelo 

linear é bastante adequado para a representação do fenômeno estudado. Por outro lado, um r2 

próximo de 0 significa que grande parte da variação de Y não é explicada linearmente pelas 

variáveis independentes. 

Desta forma, este coeficiente pode ser utilizado como uma medida da qualidade do 

ajustamento, ou como medida da confiabilidade da equação de regressão como instrumento de 



48 

 

previsão. A Figura 24 ilustra como este coeficiente reflete o nível de dispersão dos dados 

estudados. 

 

 

Figura 24 – Exemplos de r2 para regressão simples (fonte: próprio autor) 

 

4.3.2 Equação Linear de Geração de Vapor em Função da Energia dos Combustíveis 

 

A Figura 25 mostra uma representação do fluxo de combustíveis e de geração de vapor 

em uma caldeira da central termoelétrica. 

 

 

Figura 25 – Fluxo de combustíveis e geração de vapor na central termoelétrica (fonte: próprio autor) 

 

Supondo a caldeira como um sistema linear, pode-se estimar a geração de vapor a 

partir dos combustíveis pela seguinte equação: 

 

 Qvapor = kGAFEGAF + kGCOEGCO + kGACEGAC + kOLEOEOLEO (13) 

 

Onde: 

Energia Gás de Coqueria (GCO) 

Energia do Gás de Alto-Forno (GAF) 

Energia do Gás de Aciaria (GAC) 

Energia do Óleo Combustível 

Caldeira Vazão de Vapor 
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Q  – Vazão [t/h] 

k  – Coeficiente  do respectivo combustível [t/Mcal] 

E  – Energia enviada para caldeira pelo combustível [Mcal/h] 

Para a energia enviada pelo combustível, por exemplo o GAF, tem-se então: 

 

 EGAF =  QGAFPCIGAF (14) 

 

Onde:  

Q  – Vazão [Nm3/h] 

PCI  – Poder calorífico inferior [Mcal/Nm3] 

 

Para efeito de facilidade de representação, será considerada uma caldeira que esteja 

queimando 2 combustíveis simultaneamente. Neste caso, pode-se considerar o modelo 

mostrado na Figura 26, onde a equação pode ser representada por um plano. 

 

 

Figura 26 – Representação gráfica da equação de consumo para 2 combustíveis (fonte: próprio autor) 

 

Espera-se, portanto, que os dados históricos coletados pelo sistema PIMS da central 

termoelétrica tenham um comportamento semelhante ao mostrado na Figura 27. Ou seja, os 

dados devem se aproximar da equação do plano teórico, apresentando, no entanto, certo grau 

de dispersão gerado por interferências externas ao processo e por ruídos no sistema de 

medição. 

 



50 

 

 

Figura 27 – Comportamento esperado dos dados históricos coletados (fonte: próprio autor) 

 

De posse destes dados, deseja-se descobrir os coeficientes kcomb, que definem o plano 

da equação de geração de vapor. Para isto, será utilizado o recurso da regressão linear 

múltipla implementado no Microsoft EXCEL e a facilidade de integração do mesmo com a 

base de dados do sistema PIMS Exaquantum. 

 

 

4.3.3 Determinação e acompanhamento dos coeficientes de cada combustível 

 

Para identificar a influência isolada de cada combustível, utiliza-se o fluxograma 

mostrado na Figura 28.  
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Figura 28 – Metodologia para determinação dos consumos específicos por combustível e por caldeira (fonte: 

próprio autor) 

 

De forma mais sucinta, pode-se identificar 3 etapas distintas na metodologia 

apresentada: 

 

1. Leitura dos dados de processo e armazenamento em banco de dados - esta etapa 

deve ser executada de forma automática pela instrumentação de campo, SDCD e 

sistema PIMS. Para tal tornou-se necessário a parametrização dos sistemas 

existentes para que fizessem a coleta dos dados na resolução e frequência 

desejadas. 

2. Recuperação dos dados em planilha EXCEL, análise de regressão linear múltipla e 

armazenamento dos coeficientes obtidos – esta etapa também deve ser executada 

de forma automática por uma planilha elaborada em Microsoft EXCEL, utilizando 

funções nativas do Microsoft EXCEL, funções próprias do suplemento 

Exaquantum e programação em VBS (Visual Basic Script). Os coeficientes 

obtidos são armazenados em uma planilha específica para tal. 

Tratamento e análise do histórico dos 

coeficientes 

Ler dados de processo 

(frequência: 1 minuto) 

Armazenar dados no PIMS 

Recuperar dados históricos em 

planilha EXCEL (Período: 1 dia) 

Efetuar cálculos de regressão múltipla em 

planilha EXCEL 

Determinar coeficientes das equações de 

geração de vapor na data determinada 

Armazenar coeficientes da 

data para análises futuras 
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3. Tratamento e análise do histórico dos coeficientes armazenados – nesta etapa são 

criadas tabelas e gráficos de acompanhamento que permitam aos técnicos de 

processo a identificação de problemas existentes ou potenciais.  

 

4.4  Ferramentas em Microsoft EXCEL para identificar as variações de desempenho 

individual de cada combustível em cada caldeira. 

 

Para a implantação da funcionalidade de regressão foi utilizada a função PROJ.LIN, a 

qual calcula, pelo método de mínimos quadrados uma linha reta ou plano que melhor se ajusta 

aos seus dados e retorna os coeficientes que descrevem essa linha ou plano. Conforme 

notação da documentação da Microsoft, a equação para o plano é: 

 

 y = m1x1 + m2x2 + ⋯ + b (15) 

 

Os valores m são coeficientes que correspondem a cada valor x e b é um valor 

constante. A sintaxe de utilização PROJ.LIN é a seguinte: 

PROJ.LIN(val_conhecidos_y, [val_conhecidos_x], [constante], [estatísticas]) 

Neste caso, vale ressaltar que o campo ‘constante’ é opcional e deve ser um valor 

lógico que especifica se a constante ‘b’ será ou não forçada a se igualar a ‘0’. Se constante for 

“verdadeiro” ou for omitido, ‘b’ será calculado normalmente. Se constante for “falso”, ‘b’ 

será definido como igual a ‘0’. O campo ‘estatísticas’ também é opcional e é um valor lógico 

que especifica se estatísticas de regressão adicionais serão retornadas.  

Na aplicação implementada, os valores de ‘x’ são as medições de energia, obtidas pela 

multiplicação dos PCIs pelas vazões armazenadas no PIMS; os valores de ‘y’ são as vazões de 

vapor e a constante ‘b’ deve ser definida como ‘0’. Os valores ‘m’ retornados são então os 

coeficientes kGAF, kGCO, kGAC e kOLEO para os dados analisados. 

Foi então elaborada uma planilha que deve ser atualizada a cada dia, coletando os 

dados do dia anterior para a produção de vapor, consumo de gases e poder calorífico inferior 

coletados com o intervalo de 1 minuto. A partir destes dados é feita a regressão linear 

multivariável para a equação Qvapor = kGAFEGAF + kGCOEGCO + kGACEGAC + kOLEOEOLEO

 (13 e obtidos os coeficientes da mesma para o respectivo dia. Este procedimento deve 

ser repetido diariamente para o acompanhamento histórico da evolução dos coeficientes. 
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A Figura 29 mostra a aba de coleta de dados da planilha elaborada para o 

levantamento, mostrando os coeficientes da caldeira 1 em uma data de exemplo. 

 

 

Figura 29 – Planilha de regressão linear múltipla com dados históricos de 1 dia (fonte: próprio autor) 

 

Nesta planilha, após a seleção de uma data desejada, os valores de vazão de vapor, 

vazão de gases e PCI dos gases são consultados na base de dados e mostrados a cada linha, 

com intervalo de 1 minuto. Estes dados são então tratados, via fórmulas simples de EXCEL, 

para evitar valores fora de limites, interpolar perdas de comunicação ou outros tipos de falhas 

de medição. Após esta validação inicial é aplicada a função PROJ.LIN para realizarmos a 

regressão linear múltipla e então obtermos os coeficientes de geração de vapor em resposta a 

energia de cada combustível. 

Uma questão que surgiu no processo de regressão e determinação dos coeficientes de 

cada combustível foi a presença de um tempo morto entre a passagem do combustível pelo 

medidor de vazão e sua efetiva resposta dentro da caldeira para um aumento ou redução na 
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geração de vapor. Este efeito não é instantâneo e portanto para um resultado mais preciso era 

necessário identificarmos qual era o atraso existente entre um aumento na vazão de cada 

combustível e seu respectivo aumento na geração de vapor. 

Optou-se então por determinar estes valores experimentalmente, por meio de 

tentativas, avaliação dos resultados e posteriores reajustes. 

Nas linhas 8 a 11 da planilha da Figura 29 tem-se um quadro onde é parametrizado o 

atraso que se deseja atribuir à cada uma das vazões medidas. Este atraso é informado em 

segundos e então utilizado para defasar as colunas de dados de cada um dos medidores. Por 

exemplo, um atraso de 30 segundos em um medidor significa que para aquele medidor é 

utilizado o valor medido 30 segundos antes do que o valor de um medidor cujo atraso seja de 

0 segundos. 

Para a determinação dos melhores tempos foram feitos ajustes e verificada a qualidade 

do ajustamento por meio dos valores de r2 (célula B6). Foram feitos testes com os dados 

coletados em vários dias e para todas as caldeiras. 

No exemplo apresentado consegue-se um r2 de 0,999, e, normalmente a qualidade do 

ajustamento conseguida com os dados reais apresenta um coeficiente de determinação sempre 

superior a 0,95, o que demonstra claramente que a o modelo linear é realmente muito 

adequado para a representação do fenômeno e  previsão de comportamento. Nas Figura 30, 

Figura 31, Figura 32 e Figura 33 são mostrados os gráficos com os valores reais de vazão de 

vapor medidos em cada caldeira na data exemplo e os valores de produção de vapor estimados 

a partir das vazões dos combustíveis e das equações lineares utilizando os coeficientes 

gerados pela planilha de regressão. Consegue-se perceber claramente a capacidade de 

representação e previsão das equações obtidas, e, consequentemente, sua utilidade para 

análise e acompanhamento da performance dos equipamentos. 
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Figura 30 – Vazão de vapor real e vazão estimada pela regressão para a caldeira 1 na data exemplo. 
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Figura 31 - Vazão de vapor real e vazão estimada pela regressão para a caldeira 2 na data exemplo. 
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Figura 32 - Vazão de vapor real e vazão estimada pela regressão para a caldeira 3 na data exemplo. 
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Figura 33 - Vazão de vapor real e vazão estimada pela regressão para a caldeira 4 na data exemplo. 
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Após a determinação dos coeficientes de regressão linear de um determinado dia, os 

mesmos são armazenados em um banco de dados auxiliar onde sua evolução histórica e 

tendências serão utilizadas para tomadas de decisões operacionais e de manutenção. A Figura 

34 mostra a tela onde é executada uma macro para o armazenamento dos coeficientes em um 

banco de dados históricos. 

 

 

Figura 34 – Tela para envio dos coeficientes para planilha de histórico 
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4.5 Desenvolvimento de metodologia para análise e tomadas de decisões em função das 

variações de performance de cada combustível em cada caldeira. 

 

4.5.1 Consumo específico individual por combustível e por caldeira. 

 

Na gestão de processos industriais é comum utilizar-se indicadores chave de 

desempenho de processos e equipamentos, conhecidos também por KPI (Key Perfomance 

Indicator). Os KPIs são métricas que fornecem visibilidade sobre o desempenho de 

determinado processo e seu impacto na organização. Geralmente, os KPIs são controlados e 

exibidos em painéis e gráficos, garantindo que todos os envolvidos em determinados 

processos compreendam a forma como seus trabalhos influem e contribuem para o sucesso ou 

fracasso do cumprimento dos objetivos da companhia. 

Nas centrais termoelétricas, um KPI típico para medição de performance é o 

“Consumo Específico”. Para entendimento do mesmo, e como é feito seu cálculo na central 

termoelétrica em estudo, observa-se a Figura 35 onde é mostrado o fluxo de combustíveis e 

vapor.  

 

 

Figura 35 – Fluxo de combustíveis e vapor na Central Termoelétrica (fonte: próprio autor) 

 

O indicador consumo específico total da central termoelétrica é então definido como a 

relação entre a energia total dos combustíveis que entram na central termoelétrica dividido 

pelo vapor total produzido, ou seja: 

 

 Cesp =
EGAF+EGCO+EGAC+EOLEO+EGN

Qvapor
 (16) 

 

Caldeira 1 Caldeira 2 Caldeira 3 Caldeira 4 

GAF 

GCO 

GAC 

ÓLEO 

GN 

VAPOR 
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Como já foi mencionado, a energia que um combustível envia para uma ou mais 

caldeiras é igual a sua vazão multiplicada por seu poder calorífico inferior.  

 

 Ecomb = Qcomb × PCIcomb (17) 

 

Então, tem-se que o consumo específico da central termoelétrica pode ser definido 

pela equação: 

 

 CespCTE =
QGAFPCIGAF+QGCOPCIGCO+QGACPCIGAC+QOLEOPCIOLEO+QGNPCIGN

Qvapor
 (18) 

 

Neste momento, já se tem um indicador que permite acompanhar os resultados globais 

da central termoelétrica no que diz respeito a geração total de vapor em função do consumo 

total de combustíveis. No entanto, é possível que haja variações de performance entre as 

caldeiras e, para a identificação destas diferenças de performance, é necessário que 

acompanhem-se também os consumos específicos individuais por caldeira. O cálculo deste 

indicador é feito de forma análoga ao cálculo do consumo específico total e, tomando como 

exemplo a caldeira 1, poderia ser representado pela equação:  

 

 CespCald1 =
EGAF_Cald1+EGCO_Cald1+EGAC_Cald1+EOLEO_Cald1

Qvapor_Cald1
 (19) 

 

E mais detalhadamente pela equação: 

 

 CespCald1 =
QGAF_cald1PCIGAF+QGCO_Cald1PCIGCO+QGAC_Cald1PCIGAC+QOLEO_cald1PCIOLEO

Qvapor_Cald1
 (20) 

 

Os indicadores apresentados até o momento são KPIs típicos no  acompanhamento de 

centrais termoelétricas e são de conhecimento da maioria dos gestores e operadores.  

Com a metodologia de determinação dos coeficientes da equação de produçãode vapor 

por meio da regressão linear múltipla, pode-se então utilizar estes coeficientes para identificar 

a influência isolada de cada combustível na produção de vapor em uma determinada caldeira. 

Precisa-se, no entanto, transmitir esta informação para os operadores de forma simples e, de 

preferência, de fácil compreensão para todos. Obtem-se então a equação de produção de vapor 

na caldeira 1: 
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 Qvapor_Cald1 = kGAF_Cald1EGAF_Cald1 + kGCO_Cald1EGCO_Cald1 + kGAC_cald1EGAC_cald1 +

kOLEO_Cald1EOLEO_Cald1  (21) 

 

Considerando então que, em um dado momento, esteja-se queimando somente GAF e 

os outros combustíveis estejam com suas vazões iguais a 0, a equação 21 ficaria reduzida a: 

 

 Qvapor_Cald1 = kGAF_Cald1EGAF_Cald1 (22) 

 

Retomando então a equação de consumo específico da caldeira 1 e também igualando 

as vazões dos outros combustíveis a 0, obtería-se: 

 

 CespGAF_Cald1 =
EGAF_Cald1

Qvapor_Cald1
 (23) 

 

Substituindo a vazão de vapor obtida na equação de regressão chegaria-se então a: 

 

 CespGAF_Cald1 =
1

kGAF_Cald1
      [Gcal/t] (24) 

 

Como, na regressão, os coeficientes representam quantas toneladas de vapor pode-se 

produzir para cada unidade de energia (Gcal) de cada combustível, para utilizar o consumo 

específico individual em Mcal/ton de vapor deve-se multiplicar 1000 pelo consumo específico 

encontrado, o que resultaria na equação: 

 

 CespGAF_Cald1 =
1000

kGAF_Cald1
     [Mcal/t] (25) 

 

Desta forma, pode-se a partir dos coeficentes da equação de regressão obter então os 

indicadores de consumo específico por caldeira e por combustível. Na Figura 36 reve-se então 

a sequência para determinação dos consumos específicos individuais por combustível e por 

caldeira. 
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Figura 36 – Sequência de cálculo dos consumos específicos individuais (fonte: próprio autor) 

 

A título de exemplo, calcula-se os consumos específicos com os dados da caldeira 

levantados na data exemplo. 

 

 Gás de Alto-Forno (GAF) 

KGAF = 1,28 tonVap/ GcalGAF  

CespGAF = 1000/ 1,28 =  781,25  McalGAF /tonVap  

 

 Gás de Coqueria (GCO) 

KGCO = 1,47 tonVap/GcalGCO  

CespGCO = 1000/1,47 = 680,72 McalGCO/tonVap  

 

 Gás de Aciaria (GAC) 

KGAC = 1,01 tonVap/GcalGAC  

CespGAC = 1000/1,01 = 990 McalGAC/tonVap  

 

Utilização dos dados de vazão e PCI armazenados pelo PIMS 

Exaquantum

Determinar o consumo específico com a fórmula

Cons. Esp = 1000/K

Regressão linear para obtenção dos coeficientes da produção de vapor em 

função da energia fornecida por cada combustível conforme equação

QVAP= KGAFEGAF + KGCOEGCO + KGACEGAC + KOLEOEOLEO

Onde:

Q=vazão

K= coeficiente

E=energia do combustível
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Na Tabela 6 estão listados os valores médios dos consumos específicos por 

combustível encontrados no mês exemplo 1 na central termoelétrica em estudo.  

 

Tabela 6 – Consumos específicos médios calculados no mês exemplo 1 

 GAF GCO GAC ÓLEO GN 

Cald. 1 805,96 629,98 737,10 - NA 

Cald. 2 791,60 600,01 754,41 - NA 

Cald. 3 827,47 614,31 737,43 - NA 

Cald. 4 788,10 658,66 657,27 NA 738,60 

 

Neste mês não foi queimado óleo nas caldeiras, e portanto não houve identificação do 

coeficiente para este combustível. Pode-se perceber que, pelo levantamento realizado, há 

diferença clara da resposta de cada combustível em função da caldeira em que é queimado. 

Esta diferença pode ser explicada, em parte, pelas diferenças nas condições das diversas 

superfícies de troca existentes nas caldeiras.  

Estes indicadores são acompanhados diariamente pelos operadores e gestores visando 

identificação de problemas e tomada de decisões. 

 

4.5.2 Ferramentas para análise dos indicadores e auxílio na tomada de decisões. 

 

Visando facilitar a compreensão, e aproveitando a familiaridade dos operadores e 

gestores com o indicador, optou-se por acompanhar os consumos específicos individuais por 

combustível ao invés dos coeficientes dos gases. 

Este acompanhamento é feito por meio de gráficos com a criação e acompanhamento 

do histórico dos consumos específicos é possível detectar diferenças de performance, que, por 

sua vez, indicariam problemas nos processos ou  deterioração de equipamentos.  

Para ilustrar esta situação e facilitar o entendimento incluímos alguns gráficos com 

situções reais e exemplos de análises destes gráficos. 

  



65 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Consumo específico por combustível – GAF (mês exemplo 1) 
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Na Figura 37 é mostrado o consumo específico do GAF nas 4 caldeiras no mês 

exemplo 1. Neste gráfico observa-se que o valor médio do consumo específico oscilava em 

torno de 790 Mcal/ton de vapor até o dia 18 do mês exemplo 1. A partir do dia 19 o consumo 

específico sobe para aproximadamente 1000 Mcal/ton. Como este comportamento acontece 

em todas as caldeiras simultâneamente, deve-se buscar explicações para o fenômeno em 

variáveis que se alterem também em todas as caldeiras simultâneamente. Não se trata, 

portanto, de alterações ligadas especificamente à uma caldeira ou componente específico. 

Isto nos leva, então, a suspeitar de alterações no combustível que não estejam 

mapeadas pelo sistema. Para confirmar, busca-se o gráficos de vazão de GAF nas caldeiras, 

mostrado na Figura 38. Neste gráfico percebe-se que há uma grande redução na vazão do gás 

enviado para as caldeiras após o dia 18. Pois bem, esta menor vazão foi devida a uma redução 

na produção do Alto-Forno 1, o que faz com que a produção de gás também diminua. 

Outro efeito da redução da produção do Alto-Forno é que a injeção de gás natural no 

mesmo é interrompida e portanto o poder calorífico inferior do gás GAF também se reduz. O 

PCI com injeção de GN deve ser de aproximadamente 870 kcal/Nm3 e o PCI sem injeção de 

GN deve ser de aproximadamente 790kcal/Nm3. O valor do PCI informado para as caldeiras é 

obtido por meio de análises químicas que são obtidas via ligação telefônica para o laboratório 

químico e efetuada pelos operadores e digitado manualmente nos sistemas de controle das 

caldeiras. É importante então verificar se o PCI do GAF informado no sistema está coerente 

com os valores esperados. Na Figura 39 é mostrado o gráfico do PCI do GAF utilizado nos 

sistemas de controle das caldeiras.  

Nos gráficos fica claro que entre os dias 18 e 22, quando o Alto-Forno 1 estava 

reduzido, o PCI informado foi diferente do esperado, o que indica que não foram feitas 

análises químicas ou que as amostras não foram confiáveis. Desta forma, a variação de 

performance fica explicada, não sendo então necessária nenhuma atuação adicional. 

Na Figura 40 é mostrado um outro exemplo de como o acompanhamento dos 

consumos específicos isolados por combustível pode ser utilizado na análise e detecção de 

problemas.  
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Figura 38 – Consumo de GAF nas caldeiras (mês exemplo 1) 
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Figura 39 – Poder Calorífico Inferior do GAF (mês exemplo 1) 
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Figura 40 – Consumo específico por combustível – GCO (mês exemplo 2) 
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Neste gráfico é mostrado o consumo específico do GCO no mês exemplo 2 onde é 

possível observar que após o dia 24 o consumo específico do GCO na caldeira 2 subiu 

gradativamente. Como este comportamento não foi obsrvado nas outras caldeiras, procurou-se 

alterações ou problemas que pudessem ter ocorrido localizadamente nesta caldeira. No caso 

em questão, foi identificado um problema de descalibração no analisador de oxigênio dos 

fumos, o que comprometia o controle da relação ar/gás e afetava a performance da caldeira. 

Foi então solicitada uma intervenção da equipe de manutenção de instrumentação e corrigido 

o problema. 

Como pode-se perceber dos exemplos apresentados, a utilização de indicadores que 

permitam o acompanhamento da resposta de cada caldeira a um determinado combustível 

fornece possibilidades de análises e detecção de problemas que não são possíveis com o 

simples acompanhamento dos indicadores padrão de consumo específico por caldeira. Pode-

se separar então trê tipos de comportamentos para análise e detecção de problemas: 

 

 A variação no consumo específico ocorre para o mesmo combustível 

simultaneamente em todas as caldeiras – Como mostrado no primeiro exemplo, 

esta situação é típica de variações nas características do combustível e que não 

estão sendo consideradas nos cálculo e parametrizações do sistema. As 

alterações mais comuns são no PCI e na umidade.  

 A variação no consumo específico ocorre simultaneamente para todos os 

combustíveis em uma determinada caldeira – Este tipo de comportamento 

indica problemas localizados na caldeira onde houve o aumento do consumo 

específico e deve-se procurar alterações em componentes e dispositivos que 

sejam comuns a todos os combustíveis. Um exemplo típico deste tipo de 

problema seria uma descalibração do transmissor que mede a vazão de vapor 

produzido. 

 A variação no consumo específico ocorre isoladamente em alguns 

combustíveis e em determinada caldeira -  Este tipo de comportamento 

também indica problemas localizados na caldeira onde houve o aumento do 

consumo específico, mas é possível, em função da interpretação dos 

indicadores de consumo específico alterados, identificar determinados 
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componentes da caldeira que tenham maior potencial de apresentarem 

problemas. 

 

Como já foi mostrado anteriormente, o processo de produção de vapor em caldeiras 

aquatubulares se utiliza de vários componentes para a recuperação do calor dos combustíveis 

e fumos e utilização do mesmo para o aquecimento do ar, aquecimento da água e aumento da 

temperatura do vapor. Em cada um destes dispositivos há superfícies de troca de calor que 

podem estar sujas pela fuligem dos combustíveis, incrustradas por sais minerais da água,  

danificadas por corrosão etc. Como cada combustível tem características diferentes de 

combustão, tais como temperatura de chama, cor da chama ou volume de fumos, eles 

apresentam também condições diferentes de troca de calor nos componenetes da caldeira. 

Desta forma, analisando variações do consumo específico dos combustíveis em uma caldeira, 

pode-se obter indicações de possíveis problemas em determinados componentes da caldeira, 

orientando acões de inspeção, limpeza ou manutenção destes componentes.   

Para facilitar e padronizar esta análise e sua execução por operadores e técnicos 

operacionais, foi elaborada um procedimento operacional. O  

 

Quadro 1 - Causas de variação de consumo específicoé parte integrante deste 

procedimento e nele são mostrados possíveis problemas, como identificá-los por meio do 

acompanhamento dos consumos específicos e possíveis ações corretivas ou mitigadoras. 
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Quadro 1 - Causas de variação de consumo específico 

Etapa do Processo Fator Causal O que fazer Como identificar esta situação 

Troca de calor com a 

parede da fornalha 

Deficiência na troca 

por excesso de 

deposições nos tubos 

da parede 

Efetuar limpeza durante a parada das caldeiras. 

Os sopradores de fuligem devem ser mantidos em 

funcionamento para atenuar a deposição de 

fuligem. Enquanto não for realizada a 

manutenção, direcionar o GCO e Óleo 

preferencialmente para outras caldeiras. 

Utilizando a monitoração diária dos consumos específicos 

individuais. Pode ser identificada pela deterioração da 

performance de uma caldeira para os combustíveis de chama 

mais radiativa (GCO e Óleo). 

Troca de calor dos 

gases exaustos com o 

bank (feixe de tubos 

entre os tubulões) 

Deficiência na troca 

por excesso de 

deposições nos tubos 

do bank 

Efetuar limpeza durante a parada das caldeiras. 

Os sopradores de fuligem devem ser mantidos em 

funcionamento para atenuar a deposição de 

fuligem. Enquanto não for realizada a 

manutenção, direcionar o GAF preferencialmente 

para outras caldeiras. 

Utilizando a monitoração diária dos consumos específicos 

individuais. Pode ser identificada pela deterioração da 

performance de uma caldeira para o combustível de maior 

volume de fumos (GAF) 

Troca de calor com 

economizador (só 

caldeira 4) 

Deficiência na troca 

por excesso de 

deposições nos tubos 

do economizador 

Efetuar limpeza durante a parada das caldeiras. 

Os sopradores de fuligem devem ser mantidos em 

funcionamento para atenuar a deposição de 

fuligem. 

Utilizando a monitoração diária dos consumos específicos 

individuais. A redução ocorre para todos os combustíveis. Pode 

ser confirmada pelo análise da eficiência do economizador, 

utilizando as vazões e temperaturas da água de alimentação e 

fumos.   

Troca de calor com 

pré-aquecedor de ar a 

gás (AH) 

Deficiência na troca 

por excesso de 

deposições nas paredes 

do AH 

Efetuar limpeza durante a parada das caldeiras. 

Os sopradores de fuligem devem ser mantidos em 

funcionamento para atenuar a deposição de 

fuligem. 

Utilizando a monitoração diária dos consumos específicos 

individuais. A redução ocorre para todos os combustíveis. Pode 

ser confirmada pelo análise da eficiência do AH, utilizando as 

vazões e temperaturas dos fumos e ar de combustão.   
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4.6 Desenvolver ferramenta em Microsoft EXCEL para orientação em tempo real de 

operadores de Caldeiras.  

 

Normalmente diferenças de rendimento de um combustível entre as caldeiras são 

indicativos de necessidades de limpeza ou manutenção dos equipamentos. No entanto, quase 

sempre estas intervenções dependem de paradas operacionais para serem executadas e para 

tanto é necessário aguardar programação específica, a qual pode demorar dias ou até meses 

para acontecer. 

Portanto, é necessário que sejam previstas ações mitigatórias para atenuar os efeitos 

das diferenças de performance entre os combustíveis nas caldeiras. Conforme pode ser visto 

no Quadro 1 - Causas de variação de consumo específico, uma ação mitigatória a ser tomada é a 

priorização da utilização dos combustíveis nas caldeiras onde apresentem melhor 

desempenho. 

Para facilitar o acompanhamento desta atividade de priorização dos combustíveis foi 

criada uma tela de acompanhamento em tempo real, com atualização de 10 segundos, da 

distribuição dos combustíveis conforme a ordem de prioridade desejada. 

A Figura 41 mostra uma tela que foi desenvolvida para exibição em uma TV de 46 

polegadas e visa orientar operadores na priorização da utilização dos gases, direcionando-os 

preferencialmente para onde seu aproveitamento energético seja melhor. No quadrante 

superior esquerdo, há um quadro onde é exibido o controle de priorização dos combustíveis. 

Neste quadro, onde a distribuição foi temporária e propositalmente alterada para fins 

didáticos, pode-se acompanhar como os combustíveis estão alocados nas caldeiras e se esta 

alocação atende ao critério de priorizá-los nas caldeiras onde apresentem melhor desempenho. 

Para entender-se melhor a utilização desta tela, na parte superior, onde é acompanhada a 

distribuição do GAF, tem-se: 

 Na primeira linha, identificada com o título “Mcal/ton”, são mostrados os 

consumos específicos do combustível em cada uma das caldeiras, baseado na 

média móvel dos últimos 10 dias. 

 Na segunda linha, identificada com o título “VAZÃO (kNm3/h)” estão os 

valores atuais de vazão de GAF em cada uma das caldeiras. 
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Figura 41 – Tela de acompanhamento do consumo específico das caldeiras  
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 Na terceira linha, identificada com o título “PRIORIDADE”, é mostrada a 

prioridade recomendada da distribuição dos combustíveis, utilizando-se como 

referência os valores dos consumos específicos médios mostrados na primeira 

linha. 

 Na quarta linha, identificada com o título “ORDEM ATUAL” é mostrada a 

ordem de distribuição atual, conforme a vazão mostrada na segunda linha e 

sinalizado com cores o nível de atendimento à priorização recomendada. O 

nível de atendimento às orientações é sinalizado em uma escala que vai do 

verde (atendendo totalmente) ao vermelho (não atendendo totalmente).  

Com este recurso de sinalização por cores é possível aos operadores, e também aos 

gestores, perceber rapidamente se a distribuição de combustíveis está adequada e atuar na 

correção ou solicitar aos responsáveis para que o façam.  

Como será mostrado nos próximos capítulos, a distribuição adequada dos 

combustíveis pode representar ganhos financeiros consideráveis para a empresa. 
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4.7 Desenvolver ferramenta em Microsoft EXCEL para a determinação das vazões 

ótimas em função da disponibilidade dos combustíveis. 

 

Com o objetivo reduzir-se o consumo específico global das caldeiras, torna-se 

importante determinar a melhor configuração possível para a distribuição dos combustíveis 

nas caldeiras em função da disponibilidade dos mesmos e das equações de regressão de cada 

caldeira. 

Para a determinação destes valores em tempo real, durante a operação das caldeiras, 

foi desenvolvida uma ferramenta em Microsoft EXCEL, que integra os modelos obtidos a 

partir dos dados históricos dos dias anteriores e os dados de disponibilidade de equipamentos 

e combustíveis obtidos de forma instantânea e em tempo real. 

Para o entendimento desta ferramenta, será feita uma análise dos conceitos de 

otimização e equações e técnicas utilizadas na implementação. 

 

4.7.1 Otimização 

 

A Otimização, sob o ponto de vista prático, se trata do conjunto de métodos capazes 

de determinar as melhores configurações possíveis para a construção ou o funcionamento de 

sistemas de interesse para o ser humano (Takahashi 2007). Refere-se à aplicação de uma 

mesma teoria, com um mesmo conjunto de métodos e ferramentas, quando: 

 Um economista procura o melhor portfólio de investimentos, que maximiza a 

expectativa de retorno financeiro; 

 Um veterinário ou zootecnista procura determinar a melhor política de compras 

e vendas das cabeças de um rebanho de gado. 

 Um engenheiro de produção busca a melhor configuração possível para 

encadear as etapas de fabricação de um produto; 

Apesar dos contextos completamente distintos, todos estes problemas (e muitos 

outros) uma vez formulados matematicamente, possuem exatamente a mesma estrutura, e sua 

solução é obtida essencialmente através da utilização do mesmo conjunto de técnicas. 

Evidentemente, em cada contexto distinto, há um conjunto de informações que cada 

especialista de cada área deve conhecer e que lhe permite obter uma descrição matemática de 

cada problema, a partir da situação concreta em questão. Uma vez construído o modelo do 

problema, chega-se sempre à formulação característica dos problemas de otimização: 
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Encontrar a conjunto de valores  

x*  

que Minimiza/maximiza  

f(x) 

Sujeito a: 

g(x) ≤ 0 

h(x)=0 

O vetor x é o vetor de variáveis de otimização, que representa o conjunto das variáveis 

cujos valores procuram-se especificar através do processo de otimização, para atingir a 

melhor solução possível do problema. No caso do economista compondo um portfólio de 

investimentos o vetor seria composto pelo montante aplicado em cada um dos tipos de 

aplicação diferentes (ações, títulos com correção cambial, ouro, etc.). 

A próxima entidade presente que deve ser discutida é a chamada função objetivo f(x). 

Essa entidade representa o índice de desempenho do sistema, cujo valor, por convenção, 

deseja-se minimizar ou maximizar para atingirmos o desempenho ótimo.  Um índice que 

muito frequentemente deseja-se minimizar é o custo de fabricação de um equipamento. Dado 

certo equipamento que deve ser fabricado e no qual as especificações estão contidas num 

vetor x, para cada conjunto de diferentes valores que esse vetor assumir, haverá um custo de 

fabricação diferente envolvido (imagine-se, por exemplo, a fabricação de um motor: de cada 

jeito diferente que ele for projetado, ele terá custos de fabricação diferentes). Nesse caso, a 

função objetivo f(x), será uma função que, para cada conjunto de valores que estiver 

especificado no vetor x, irá fornecer o custo de fabricação do equipamento descrito por esse 

vetor. Devido a essa interpretação de custo financeiro, muitas vezes a função objetivo é 

chamada, dentro de livros de otimização, de função custo. 

Resta ainda explicar o significado da igualdade e da desigualdade a que está sujeito o 

resultado da otimização. Essas são as chamadas restrições do problema. Elas significam o 

conjunto dos requisitos que o resultado do projeto deve atender para ser admissível enquanto 

solução. Alguns tipos de restrição têm significado bastante óbvio, por exemplo, uma restrição 

de que o diâmetro de uma engrenagem deva ser positivo. Embora, se substituído na expressão 

da função objetivo, um valor de diâmetro negativo talvez possa levar a um “melhor valor” 

para essa função, não é possível no mundo real construir peças com diâmetro negativo. Outros 

tipos de restrições, embora não estejam relacionados com a impossibilidade de implementar-



78 

 

se a solução encontrada, igualmente demonstram  que tal solução não é admissível, se violar a 

restrição. Um exemplo disso encontra-se no projeto de automóveis: se pretende-se projetar o 

veículo de mínimo custo, não pode-se, entretanto construir um que cause emissão de gases 

poluentes acima dos limites estabelecidos em lei. Todos os veículos que emitirem poluentes 

acima de tais limites não serão considerados soluções admissíveis, por mais barata que seja 

sua construção.  

Os dois exemplos anteriormente citados se enquadram na situação da restrição de 

desigualdade, isto é, são representáveis pela expressão: 

 

g(x) ≤ 0 

 

Em relação à convenção de que as funções de restrição devam ser menores ou iguais a 

zero, cabem comentários similares àqueles apresentados a respeito da convenção de estarmos 

minimizando, sempre, a função objetivo. Para as restrições de desigualdade, caso ocorram 

situações em que se deseja garantir que certa função seja maior que ou igual a zero, basta 

garantir que essa função multiplicada por -1 seja menor que ou igual a zero. Caso seja 

necessário ainda que certa função seja menor ou igual a um número diferente de zero, basta 

fazer com que essa função menos esse número seja menor que ou igual a zero. Dessa forma, 

ao construirmos as técnicas de otimização, será levado sempre em consideração o formato 

convencionado da desigualdade, assim simplificando a teoria. 

Resta ainda explicar as restrições de igualdade, descritas pela expressão: 

 

h(x)=0 

 

Esse tipo de restrição ocorre quando é necessário que certas variáveis assumam 

precisamente certos valores. Por exemplo, se se pretende projetar uma peça que deve se 

encaixar precisamente num certo espaço disponível num equipamento, do qual a peça faz 

parte, deseja-se que a peça tenha exatamente o tamanho especificado, nem mais nem menos. 

A peça pode até ser constituída de diversos sub-componentes, cujos tamanhos pode-se 

escolher, desde que a soma de todos os tamanhos tenha o tamanho total especificado. 

Uma vez entendido a formulação característica dos problemas de otimização, surge 

agora a questão relativa à qual  é a informação de que se pode fazer uso durante o processo de 
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otimização, e qual é o custo dessa informação. Neste ponto então serão trabalhadas duas 

novas considerações: 

 Não são conhecidas as expressões matemáticas explícitas que representam a 

função objetivo f(x) e as funções de restrição g(x) e h(x). 

 Entretanto tem-se que a possibilidade de descobrir quanto valem as funções 

objetivo e de restrição em qualquer ponto do espaço de variáveis de 

otimização. Essa é a única informação que possível de adquirir, ao longo do 

processo de otimização, para guiar em direção á solução desejada. 

Neste ponto, fica a pergunta: O que impede que se tenha em mãos um modelo 

matemático de um sistema qualquer, formulado em termos de expressões matemáticas 

explícitas, que seriam as funções objetivo e de restrições? Bem, nada impede isso, pelo 

contrário, muitas vezes é isso que ocorre. Entretanto, nessas situações, quando se tem 

expressões explícitas simples representando o sistema, pode-se fazer (e usualmente se faz) uso 

de técnicas da chamada Análise Matemática para determinar o mínimo da função objetivo, 

empregando ferramentas que não estão no escopo daquilo que usualmente se chama 

Otimização. Um procedimento simples que frequentemente emprega-se nesses casos, por 

exemplo, é o de derivar a função objetivo, e determinar os pontos em que o gradiente se 

anula. Quando é possível fazer isso, os pontos de mínimo da função são determinados de 

maneira direta e exata. 

Há, entretanto, situações em que a utilização desse tipo de procedimento é impossível. 

Não sendo possível descrever o comportamento do sistema por meio de expressões simples, 

envolvendo, por exemplo, funções trigonométricas ou polinomiais. Tal sistema tem de ser 

modelado em termos de um sistema de equações diferenciais parciais ou pela utilização de 

variáveis discretas ou expressões condicionais, cuja solução é provavelmente muito difícil, ou 

mesmo impossível, de ser determinada analiticamente. Nesse caso, é necessário escrever um 

algoritmo que realize o cálculo numérico da solução desse sistema de equações e regras. 

Cada vez que é feita uma avaliação da função objetivo para um determinado vetor de 

variáveis de otimização (que significa uma determinada especificação de entrada), é 

necessário executar o algoritmo e, com base no resultado do mesmo, fazer o cálculo da 

função. O mesmo se aplica às funções de restrição. Ora, uma função que inclui um algoritmo 

não pode ser, em geral, explicitamente representada por uma expressão matemática simples, 

nem pode ser, por exemplo, derivada ou integrada de maneira explícita. A natureza da função 

objetivo agora deixa de ser a de uma expressão conhecida, que se pode manipular utilizando 
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todas as manipulações matemáticas usuais. Agora, a metáfora mais adequada para 

compreender-se a sua natureza é a de uma caixa preta, na qual se pode entrar com um vetor x, 

obtendo como resposta o valor de f(x) associado a esse vetor. Essa é a única informação 

disponível para ser utilizada pelos métodos de otimização. 

Assim, as regras enunciadas simplesmente significam que a teoria da otimização é 

desenvolvida para o contexto dos problemas em que não se tem acesso a uma expressão 

explícita da função objetivo e das funções de restrição (Takahashi 2007). Obviamente, nos 

casos de problemas em que são conhecidas as expressões explícitas de todas as funções, as 

técnicas da otimização continuam sendo aplicáveis, com a ressalva de que possivelmente 

haveria maneiras mais simples ou mais precisas para a determinação das soluções, restando, 

no entanto a questão de quão difícil, ou quão demorada, é a obtenção da informação dos 

valores da função objetivo e das funções de restrição: muitas vezes, para calcular-se o valor 

da função objetivo em um único ponto (ou seja, para um único vetor x) um bom computador 

de última geração pode demorar horas ou dias. 

 

4.7.2 Otimização no EXCEL e a ferramenta Solver 

 

O Solver faz parte de um conjunto de programas algumas vezes chamado de 

ferramentas de análise hipotética (Souza 2004). Com o Solver você pode-se pesquisar por um 

valor máximo ou mínimo para uma fórmula em uma célula, chamada de célula de destino, em 

uma planilha. O Solver trabalha com um grupo de células variáveis relacionadas direta ou 

indiretamente com a fórmula na célula de destino. O Solver ajusta os valores nas células 

variáveis que são especificadas pelo usuário, chamadas de células ajustáveis, para produzir o 

resultado especificado na fórmula da célula de destino. Podem-se aplicar restrições para 

limitar os valores que o Solver poderá usar no modelo e as restrições podem se referir a outras 

células que afetem a fórmula da célula de destino.  

O Microsoft EXCEL Solver usa o algoritmo de Gradiente Reduzido Generalizado 

(GRG2) (Microsoft Inc. 2018) para otimizar problemas não lineares. Este algoritmo foi 

desenvolvido por Leon Lasdon, da Universidade do Texas em Austin, e Allan Waren, da 

Cleveland State University. Problemas lineares e inteiros usam o método Simplex com limites 

nas variáveis e o método derivado e vinculado, implementado por John Watson e Dan Fylstra, 

da Frontline Systems, Inc (FrontLine Systems Inc. 2018). 
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No método GRG2, são utilizados métodos numéricos iterativos que envolvem variar 

os valores de avaliação para as células ajustáveis e observar os resultados calculados pelas 

células de restrição e a célula destino. Cada julgamento é chamado de “iteração”. Uma vez 

que uma abordagem pura “de tentativa e erro” levaria um tempo extremamente longo 

(especialmente para problemas envolvendo muitas células e restrições ajustáveis), o Microsoft 

EXCEL Solver realiza análises extensas das saídas observadas e suas taxas de variação à 

medida que as entradas são variadas, para então orientar a seleção de novos valores de 

avaliação (Microsoft Inc. 2018). 

Em um problema típico, as restrições e a célula de destino são funções das células 

ajustáveis. A primeira derivada de uma função mede sua taxa de variação à medida que a 

entrada é variada. Quando há vários valores inseridos, a função possui várias derivadas 

parciais que medem sua taxa de variação em relação a cada um dos valores de entrada; em 

conjunto, as derivadas parciais formam um vetor chamado gradiente da função. 

Estes gradientes desempenham um papel crucial nos métodos iterativos no Microsoft 

EXCEL Solver. Eles fornecem pistas sobre como as células ajustáveis devem ser variadas. 

Por exemplo, se a célula ótima está sendo maximizada e sua derivada parcial em relação a 

uma célula ajustável é um grande número positivo, enquanto outra derivada parcial é próxima 

de zero, o Microsoft EXCEL Solver provavelmente aumentará o valor da primeira célula 

ajustável na próxima iteração. Uma derivada parcial negativa sugere que o valor da célula 

ajustável relacionada deve ser variado na direção oposta. 

O Microsoft EXCEL Solver aproxima as derivadas numericamente movendo 

ligeiramente cada valor de célula ajustável e observando a taxa de mudança de cada célula de 

restrição e a célula destino. Este processo é chamado de estimativa de diferença finita da 

derivada. O Microsoft EXCEL Solver pode usar diferenciação adiante ou diferenciação 

central, conforme controlado pela opção derivadas na caixa de diálogo Opções do Solver, 

mostrada na Figura 42. A diferenciação adiante usa um único ponto (isto é, conjunto de 

valores de célula ajustáveis) que é ligeiramente diferente do ponto atual para calcular a 

derivada, enquanto a diferenciação central usa dois pontos em direções opostas. A 

diferenciação central é mais precisa se a derivada estiver mudando rapidamente no ponto 

atual, mas requer mais recálculos (Microsoft Inc. 2018). A escolha padrão é diferenciar 

adiante, o que é bom na maioria das situações. 

Problemas lineares podem ser resolvidos com muito menos trabalho do que problemas 

não lineares. O Microsoft EXCEL Solver não precisa recalcular a mudança de derivadas e 
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pode extrapolar ao longo de linhas retas em vez de recalcular a planilha. Essas economias de 

tempo são executadas quando se seleciona a caixa de seleção “Presumir modelo linear” na 

caixa de diálogo Opções do Solver, mostrada na Figura 42. Se o usuário não selecionar esta 

caixa, o Microsoft EXCEL Solver ainda pode resolver o problema, mas vai gastar mais tempo 

fazendo isso. 

 

 

Figura 42 – Caixa de opções do Solver 

 

Quando o usuário sabe que um problema é completamente linear, escolher a opção 

“Presumir modelo linear” irá acelerar o processo da solução por um fator de duas a vinte 

vezes (dependendo do tamanho da planilha) (Frontline Systems Inc. 2018). A desvantagem é 

que, se as fórmulas de planilha reais são não lineares e esta opção é selecionada, você não 

resolverá o problema desejado. 

A maioria das planilhas de negócios utiliza principalmente fórmulas lineares mais 

algumas relações não lineares. Esses problemas não são acessíveis aos métodos de 

programação linear ou à opção “Presumir modelo linear”. Elas exigem o poder total da 

programação não linear. O método de gradiente reduzido generalizado (GRG2) usado pelo 

Microsoft EXCEL Solver é bastante eficiente para problemas desse tipo porque ele usa 

aproximações lineares para as funções do problema em vários estágios no processo da 

solução, quando as funções reais são lineares, essas aproximações são exatas (Microsoft Inc. 

2018). 
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Portanto, apesar dos modelos de geração de vapor nas caldeiras serem equações 

lineares simples, por uma questão de maior flexibilidade e robustez da solução a ser 

implementada, será utilizado o método do gradiente reduzido generalizado na implementação. 

 

4.7.3 Implementação em EXCEL 

 

O propósito da elaboração desta ferramenta é a utilização da mesma por técnicos de 

operação de caldeiras. Desta forma, procurou-se criar uma interface com o mínimo necessário 

de parametrizações e intervenções por parte dos usuários. Na Figura 43 é mostrada a planilha 

que foi elaborada para a simulação da distribuição otimizada dos combustíveis nas caldeiras e 

consequente avaliação dos ganhos potenciais. Na Figura 44 é mostrada a caixa de diálogo de 

configuração do Microsoft EXCEL Solver. 

 

 

Figura 43 – Planilha de Cálculo da Distribuição Otimizada de Combustíveis 
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Figura 44 – Caixa de Diálogo de Configuração do Solver 

 

Na Figura 43 – Planilha de Cálculo da Distribuição Otimizada de Combustíveis, dividida em 

quadros, pode-se identificar as seguintes regiões: 

 Quadro de valores de PCI – neste quadro é informado o PCI (Poder Calorífico 

Inferior) dos combustíveis que são enviados para as caldeiras. Estes valores são 

normalmente obtidos em análises diárias e devem cadastrados manualmente. 

 Quadro de coeficientes das equações de regressão – é aqui que devem ser 

cadastrados os coeficientes das equações de produção de vapor que foram 

obtidos a partir da análise de regressão efetuada utilizando os dados históricos 

armazenados. 

 Quadro de vazões otimizadas – neste quadro serão exibidos os valores das 

vazões encontradas pelo algoritmo de otimização e que devem minimizar o 

consumo específico total das caldeiras 

 Quadro de cálculos de produção e consumo específico – onde se encontram os 

valores da energia consumida e a produção de vapor da central termoelétrica e 

de cada caldeira individualmente. A função objetivo a ser minimizada é 

mostrada na célula F26. 

 Quadro de Limites/Restrições – é ajustando os valores dos limites e restrições 

que são mostradas para o otimizador as condições de contorno que devem ser 

atendidas pelo sistema. A principal condição a ser informada é a 

disponibilidade total existente para cada combustível, isto é feito ajustando os 

limites mínimos e máximos da coluna total. No exemplo mostrado na Figura 

43 , foi considerado 140.000Nm3/h de GAF, 30.000Nm3/h de GCO e 48.000 

Nm3/h de GAC e ajustados os limites para estes valores. É aqui também que se 
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pode informar as limitações técnicas de vazão de cada combustível e de 

produção de vapor. Equipamentos parados ou em manutenção podem ser 

informados por meio alteração dos valores máximos, por exemplo, uma 

caldeira parada pode ser parametrizada informando sua produção máxima e 

mínima igual a 0 ton/h. 

Na Figura 43 foi mostrada a planilha antes da execução da otimização e os 

combustíveis foram distribuídos de forma uniforme nas 4 caldeiras, como era a rotina 

operacional praticada normalmente pelos operadores. Por exemplo, para se distribuir 

140.000Nm3/h de GAF nas 4 caldeiras era alocado 35.000 Nm3/h em cada caldeira. Na 

Figura 45 é então mostrado o resultado após a execução do Microsoft EXCEL Solver e 

distribuição otimizada dos combustíveis recomendada para cada caldeira. A Tabela 7 – 

Relatório de Resposta da distribuição realizada mostra então uma parte do Relatório de Resposta 

gerado automaticamente pelo Microsoft EXCEL Solver e que nos permite interpretar melhor 

os resultados da otimização. 

 

Figura 45 – Resultados de uma distribuição otimizada de combustíveis 
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Tabela 7 – Relatório de Resposta da distribuição realizada 

 

 

Observa-se que o sistema direcionou o GCO para as caldeiras 1 e 2, o GAC para as 

caldeiras 1 e 3 e assim sucessivamente, procurando sempre atender às restrições impostas, 

como por exemplo, a geração mínima de 50 ton/h de vapor por caldeira. Desta forma, 

percebe-se que, na situação analisada, o direcionamento adequado dos combustíveis 

permitiria uma redução do consumo específico de 742,25 Mcal/ton vapor para 701,25 

Mcal/ton vapor, ou seja, uma economia de 5,5 % no consumo de combustíveis. 
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Capítulo 5 – Ganhos potenciais e resultados 

 

5.1 Simulações com cenários reais 

 

Para avaliar os potenciais de ganho da metodologia, foi realizada uma análise do 

consumo específico global onde foram utilizados 3 conjuntos de coeficientes obtidos em 

diferentes momentos operacionais, conforme mostrado na Tabela 8. Foram então comparadas 

as possibilidades de distribuição convencional dos combustíveis, enviando a mesma vazão 

para as 4 caldeiras e de distribuição com um cenário determinado pela planilha de otimização 

elaborada (via Solver do MS-EXCEL).  

 

Tabela 8 – Conjunto de coeficientes utilizados nas simulações 

 

Visando a maior abrangência da simulação, para cada conjunto de coeficientes foram 

avaliados 4 cenários de combustíveis, conforme Tabela 9, onde são exibidas as vazões em 

kNm3/h disponíveis para serem distribuídas nas 4 caldeiras. 

 

Tabela 9 – Lista de Cenários de Combustíveis 
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Os resultados das simulações foram agrupados por conjunto de coeficientes e reunidos 

nas Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12.  

 

Tabela 10 – Relatório de cenários para o conjunto de coeficientes 1 

 

 

Tabela 11 – Relatório de cenários para o conjunto de coeficientes 2 
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Tabela 12 – Relatório de cenários para o conjunto de coeficientes 3 

 

 

 

Nas Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12, para cada cenário há uma coluna onde é exibida 

a vazão de cada combustível (em kNm3/h) com e sem a distribuição otimizada. Na linha de 

consumo específico total, identificada pelo título “C ESP TOTAL”, podemos ver o consumo 

para cada situação. A diferença é mostrada na linha “Ganho esperado”.  

Com base nas tabelas, pode-se observar que, na maioria das situações, há um impacto 

significativo da distribuição correta dos combustíveis nas caldeiras onde apresentem melhor 

rendimento. De forma mais detalhada, pode-se observar o seguinte:  

 Maiores diferenças de rendimento entre equipamentos indicam maiores 

oportunidades de ganho – pode-se observar isto mais claramente com o 

conjunto de coeficientes 1. Neste conjunto, onde há uma maior diferença no 

desempenho dos combustíveis, a otimização trouxe um ganho aproximado de 

40 Mcal/ton de vapor em praticamente todos os cenários. 

 Em todos os cenários simulados foram identificadas melhorias – como era 

esperado, em qualquer cenário onde haja diferença de desempenho entre 

equipamentos, há oportunidade de ganhos em se distribuir os combustíveis de 
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forma otimizada. Generalizando, pode-se dizer que só se justifica a distribuição 

igual dos combustíveis se todos os nossos equipamentos apresentarem 

comportamentos iguais, o que não se observa normalmente em plantas 

industriais usadas. 

Em uma visão conservadora, pode-se estimar então um potencial mínimo de redução 

de 20 Mcal/ton de vapor produzido, valor que será utilizado nos cálculos dos ganhos 

financeiros potenciais das melhorias implementadas. 

 

5.2 Avaliar os potenciais de ganhos financeiros da redistribuição de combustíveis.  

 

Como simulado, pode-se constatar que apenas com a distribuição otimizada é possível 

obter uma redução de 20 Mcal/ton de Vapor. Para estimar-se o ganho financeiro potencial 

desta redução no consumo de combustível tem-se a seguinte sequência de cálculo: 

  

Considerando 4 caldeiras, cada uma com capacidade de 140 ton/h 

Capacidade de Produção de vapor = 4 X 140 ton/h = 560 ton/h 

 

O Consumo específico médio histórico é de 740 Mcal/ton  

Consumo  Específico sem otimização = 740 Mcal/ton 

Consumo de Energia sem Otimização = 560 *740 = 414.400 Mcal/h 

 

Com uma redução de 20 Mcal/ton de Vapor  

Consumo de Específico com otimização = 740 - 20 = 720 Mcal/ton 

Consumo de Energia com Otimização = 560 *720 = 403.200 Mcal/h 

 

A economia de energia dos combustíveis seria então 

Economia de Energia = 414.400 – 403.200 = 11.200 Mcal/h 

 

Utilizando este combustível com distribuição otimizada para gerar vapor nas caldeiras 

Geração de vapor com a economia = 11.200/720 = 15,55 ton/h 

 

Utilizando este vapor para gerar energia elétrica nos turbogeradores cujo consumo específico 

médio é de 4,2 ton/MWh 
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Geração de Energia com a Economia = 15,55/4,2 = 3,70 MWh/h 

Geração Anual de Energia com a economia = 365 X 24 X 3,70 = 32.412 MWh 

 

Considerando o preço da energia elétrica médio do mercado no período avaliado.. 

Preço energia elétrica = R$ 210/MWh 

Economia anual = R$ 6.806.520 

 

Estes valores são bastante significativos, para qualquer porte de empresa, e sua importância se 

torna ainda maior, quando se constata que estes ganhos podem ser obtidos sem a necessidade 

de nenhum investimento adicional. 
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5.3 Outros ganhos financeiros e operacionais.  

 

Os ganhos calculados anteriormente se referem somente à distribuição otimizada dos 

combustíveis. Pode-se, adicionalmente, considerar os ganhos oriundos do acompanhamento 

diário dos KPIs e das ações oriundas deste acompanhamento. 

A identificação de deterioração de desempenho nos diversos componentes das 

caldeiras e as manutenções e reparos realizados como consequência deste diagnóstico 

permitem que se retorne mais rapidamente estes equipamentos aos melhores patamares de 

desempenho e consequentemente a central termoelétrica tenha um consumo específico global 

melhorado. Caso não houvesse o acompanhamento diário dos indicadores de consumo 

específico por combustível, alterações localizadas de desempenho só seriam percebidas 

quando atingissem patamares que afetassem significativamente os indicadores globais das 

caldeiras. 

A possibilidade de identificação de possíveis descalibrações na instrumentação e de 

uma atuação rápida para a correção destes problemas também afeta positivamente o 

desempenho da central termoelétrica. Como exemplo de instrumentos críticos pode-se citar, 

entre outros, os transmissores de vazão de combustíveis, vazão de ar e análise de CO e O2 nos 

gases de combustão, os quais são usados para o ajuste da relação ar/gás e, se descalibrados, 

comprometem significativamente a eficiência das caldeiras. 

A quantificação dos ganhos oriundos destas ações só poderia ser feita assim que 

houvessem dados históricos de um maior período de utilização da ferramenta e, as ações 

geradas a partir de seus diagnósticos fossem devidamente listadas com seus respectivos 

impactos financeiros.  

Cabe ressaltar, no entanto, que estes ganhos são importantes para a empresa e 

constituem-se em mais um fator motivador para a utilização da ferramenta e melhorias nas 

suas funcionalidades de diagnóstico e manutenção preditiva. 
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Capítulo 6 – Conclusões 

 

Os trabalhos realizados permitiram o desenvolvimento de uma metodologia que 

permite identificar diariamente as variações de desempenho que um determinado combustível 

apresenta em cada uma das caldeiras de uma Central Termoelétrica, sem que para isto fosse 

necessária a alteração da rotina operacional para realização de manobras específicas. 

Os resultados são obtidos por meio de um sistema para tratamento dos dados recentes 

do histórico de produção, os quais dados são armazenados em um sistema comumente 

conhecido por sua sigla em inglês PIMS - Plant Information Management System.  

Para a utilização das metodologias elaboradas, foram implantadas várias ferramentas, 

entre elas podemos citar:  

 Foi desenvolvida uma planilha em Microsoft EXCEL para determinar, por meio de 

regressão linear múltipla, os coeficientes individuais dos combustíveis na equação linear 

de produção de vapor de uma caldeira. Para estes cálculos são utilizados os dados de 1 

dia, coletados de minuto em minuto, obtidos de forma automática, a partir do histórico de 

dados dos medidores de processo. 

 Foi desenvolvida uma planilha em Microsoft EXCEL para acompanhar as alterações dos 

coeficientes ao longo do tempo, e, por meio da análise destes coeficientes, determinar 

necessidades de intervenções para limpeza, inspeção ou manutenção dos equipamentos. 

 Foi desenvolvida uma planilha em Microsoft EXCEL para orientação em tempo real de 

operadores de caldeiras visando à priorização dos combustíveis para as caldeiras onde 

apresentem melhor desempenho; 

 Foi desenvolvida uma planilha em Microsoft EXCEL para a determinação das vazões 

ótimas em função da disponibilidade dos mesmos e das equações de regressão de cada 

caldeira, com a função objetivo da redução do consumo específico global, utilizando o 

suplemento Solver do Microsoft EXCEL; 

Como ponto positivo, deve-se ressaltar a utilização do Microsoft EXCEL, software 

amplamente difundido no meio empresarial e acadêmico, o que facilita a utilização e 

manutenção por parte de engenheiros e técnicos de operação.  

Com a identificação do desempenho individual de cada combustível, tornou-se 

possível priorizar a utilização dos combustíveis nas caldeiras onde apresentem o melhor 

desempenho, com a consequente redução no consumo específico total da planta. 
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Com base nos cálculos realizados, pode-se avaliar que, apenas com a alocação dos 

combustíveis nas caldeiras onde apresentem melhor desempenho, sem a necessidade de 

nenhum investimento adicional, há um potencial de economia de aproximadamente 7 milhões 

de reais por ano. A efetiva captura deste ganho, no entanto, deve ser resultado da aplicação 

das ferramentas elaboradas e da disciplina operacional na utilização das mesmas. Ganhos 

adicionais podem ser obtidos no acompanhamento da variação do consumo específico 

individual por combustível e por caldeira e na cobrança das ações operacionais e de 

manutenção. 

Pode-se então concluir que os trabalhos realizados permitiram a identificação de novos 

KPIs para a operação e gestão de caldeiras multicombustíveis e forneceram ferramentas, para 

o acompanhamento e utilização dos referidos indicadores, até então não utilizadas em nenhum 

sistema de mercado. 

Pelo potencial de captura financeira, estas ferramentas deveriam ser parte integrante 

dos sistemas de controle de centrais termoelétricas e caldeiras multicombustível, podendo a 

implantação das mesmas ser escopo de fornecimento dos fabricantes de equipamentos ou de 

empresas de engenharia especializadas. O aspecto inovador das soluções propostas está nas 

metodologias empregadas, sendo, portanto, a plataforma de implantação um critério de 

preferência do respectivo fornecedor do sistema. 
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Capítulo 7 – Trabalhos futuros 

 

As ferramentas desenvolvidas até o momento visam orientar os operadores e 

mantenedores na melhor utilização dos equipamentos e recursos disponíveis, sem, no entanto, 

atuar automaticamente no sistema de automação da distribuição de combustíveis. 

Uma oportunidade de continuidade dos trabalhos é, portanto, a implantação de um 

sistema automático de controle da distribuição de combustíveis entre as caldeiras que faça uso 

das informações disponibilizadas no sistema PIMS e, utilizando as metodologias e algoritmos 

desenvolvidos, direcione os combustíveis de forma otimizada entre as caldeiras. Este sistema 

não poderia ser desenvolvido em Microsoft EXCEL e deveria utilizar as linguagens de 

programação próprias dos PLCs e sistemas supervisórios existentes.  

 

As técnicas e ferramentas desenvolvidas durante os trabalhos realizados nas caldeiras 

da central termoelétrica em estudo, são também aplicáveis aos turbogeradores, uma vez que a 

geração de energia elétrica é uma função linear da vazão de vapor de entrada e das vazões de 

vapor de extração. A Figura 46 mostra um gráfico que relaciona os valores nominais de 

projeto de geração de energia elétrica nos turbogeradores em função da entrada de vapor e da 

extração. Deste gráfico percebemos claramente que as relações podem ser expressas por uma 

equação linear de plano. Na Figura 47 é mostrada a equação que representa um turbogerador 

com uma extração.  
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Figura 46 – Geração de energia elétrica nos turbogeradores 1 e 2 

 

 

Figura 47 – Geração de energia elétrica nos turbogeradores  

Portanto, de forma análoga à realizada com as caldeiras é possível desenvolver no futuro: 

1. Metodologia e planilha em Microsoft EXCEL para determinar, por meio de regressão 

linear múltipla, os coeficientes do vapor de entrada e das extrações na equação linear de 

geração de energia elétrica de um turbogerador.  

2. Metodologia e planilha em Microsoft EXCEL para acompanhar as alterações dos 

coeficientes ao longo do tempo, e, por meio da análise destes coeficientes, determinar 

necessidades de intervenções para limpeza, inspeção ou manutenção dos equipamentos. 

3. Metodologia e planilha em Microsoft EXCEL para orientação em tempo real de 

operadores de turbogeradores visando à priorização do vapor para os turbogeradores que 

apresentem melhor desempenho; 

4. Planilha em Microsoft EXCEL para a determinação das vazões ótimas de vapor em 

função da disponibilidade e das equações de regressão de cada turbogerador, com a 

função objetivo de aumento da geração total, utilizando o suplemento Solver do Microsoft 

EXCEL; 

   

Geração (MW) 

Entrada (ton/h) 

Extração (ton/h) 

Entrada (ton/h) 
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