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Resumo 

 

A demanda de energia para o suprimento dos processos industriais é continuamente debatida tanto do 

ponto de vista econômico como ambiental. E no ramo de mineração subterrânea, a situação segue a 

mesma tendência com demandas de energia cada vez mais crescentes frente às condições de 

aprofundamento vertical das operações. Nesse contexto, a presente pesquisa é um estudo analítico 

aplicado a uma instalação de controle da temperatura e umidade de ar em uma mina subterrânea, a qual 

é equipada com um circuito aberto de refrigeração evaporativo. Como objeto de pesquisa, realizou-se o 

estudo da possibilidade de redução da energia elétrica necessária para operar as máquinas de 

refrigeração, as quais têm por função controlar a temperatura do ar insuflado no subsolo a partir das 

condições de operação do circuito. Foi realizada uma avaliação da possibilidade de alteração dos 

parâmetros operacionais da planta de refrigeração em função das variações climáticas do ambiente 

externo, e ainda, um estudo sobre o rendimento do circuito para diferentes cenários ambientais ao longo 

das estações do ano. As medições de referência para o equacionamento e análises funcionais foram 

realizadas no mês de julho de 2017, e se trata de um trabalho de cunho técnico científico voltado para a 

eficiência energética do equipamento. Os procedimentos metodológicos empreendidos para caracterizar 

as transformações termodinâmicas se basearam na coleta de dados reais através do circuito de telemetria 

instalado na planta de refrigeração, e então submetidos ao Software EES. Os resultados interpretados à 

luz dos Manuais da ASHRAE mostraram que a atual estratégia de desligamento dos compressores nos 

intervalos de turno é prejudicial para o funcionamento da instalação. Isso porque a energia poupada nos 

intervalos off-line é imediatamente consumida após seu religamento para vencer a inércia térmica 

necessária para reequilibrar o circuito, o que torna a prática inviável. Outras oportunidades de redução 

de energia nos compressores das máquinas de refrigeração foram evidenciadas para diferentes horas do 

dia e em função das variações de estações do ano. Neste caso, a estimativa de redução de energia pode 

variar de 10% a até 50% convertida em tempo de compressor desligado a depender das condições 

atmosféricas externas. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, refrigeração evaporativa, mineração subterrânea. 



 

 

Abstract 

 

The demand of energy for supplying industrial processes is continually discussed in economic and 

environmental point of view. Thus, in the underground mining business the situation is the same, with 

a rising demand of energy face the deepening conditions of the operations. So, this research is an 

analytical study applied in a real plant that controls temperature and humidity of air in an underground 

mine, which is equipped with an open evaporative cooling system. The main goal of this research is 

study the possibility of reducing the electric energy required to operate the refrigeration machines, 

whose function is to control the temperature of the inflated underground air from the circuit under some 

operational conditions. It was made a study for the possibility of changing the operational parameters of 

the refrigeration plant as a function of climate variations compared to external environment, and yet a 

study of the circuit performance for different environmental scenarios throughout the seasons. The 

values used as measurements for equations and functional analyzes were performed in July 2017. This 

research is a scientific and technical work focused on the energy efficiency in the equipment analyzed, 

and the methodological procedures performed to characterize thermodynamic transformations were 

based on the collection of real data through the telemetry circuit installed in the refrigeration plant. After 

that, this data was submitted to the EES Software and treated as technical information to be scientific 

analyzed. The results that came from the software were interpreted using the ASHRAE Manuals, and 

the first result showed that the current strategy of shutdown compressors at shift intervals is a bad way 

for the operation. It is not good because the energy saved at the offline intervals is immediately 

consumed after restarting the circuit. It happens because the thermal inertia is too high to be overpassed 

and become the circuit balanced again, which makes the practice unviable. Other important 

opportunities for energy reduction in refrigeration compressors were highlighted at different times of 

day and depending on the variations of seasons. In this case, the estimated power reduction may range 

from 10% to 50% converted in compressor off-line depending of external weather conditions. 

Key words: Energy efficiency, evaporative cooling, underground mining. 
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Introdução 

Com base no Relatório Anual de Atividades 2017/18 do IBRAM - Instituto Brasileiro de 

Mineração publicado em 27 de julho de 2018 (IBRAM, 2018), o setor de mineração representa 

no cenário econômico brasileiro uma importante parcela de 1,4% do PIB (Produto Interno 

Bruto) contribuindo com forte geração de emprego e renda. Em nível nacional há uma 

concentração de 41,8% de todas as unidades mineradoras em operação instaladas apenas no 

estado de Minas Gerais, o que significa quase a metade de toda a produção da federação no 

seguimento. Essa é uma grande força no setor de geração de matéria prima que em sua maioria 

é exportada como suprimento para a indústria de transformação, para finalmente seguir para a 

indústria de bens de consumo principalmente na China que importa a maior parte do minério 

de ferro produzido no Brasil.  

E dentre a vasta variedade de minerais explorados em solo brasileiro, a mineração 

subterrânea tem sua parcela de contribuição com diversas operações de extração de ouro. Essas 

operações exigem grandes instalações de refrigeração de ar para controle de temperatura em 

subsolo, o que torna essa uma característica peculiar desse tipo de negócio associado à alta 

demanda de energia elétrica decorrente da necessidade de aprofundamento dessas minas 

subterrâneas à medida que a operação segue com os planos de produção. 

Essa crescente demanda de aprofundamento piora as condições de temperatura no interior 

das minas, o que compromete a segurança e a saúde dos trabalhadores das empresas que ali 

operam. Assim, os controles de geração de ar frio com umidade controlada necessitam ser cada 

vez mais sofisticados e robustos a ponto de manter a funcionalidade de toda a cadeia de 

produção, fazendo um balanço entre a necessidade mínima de temperatura e umidade 
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requeridas legalmente, assim como sistemas de baixo custo que garantam a prosperidade do 

negócio a um custo benefício que justifique a continuidade das operações (MACHADO, 2011). 

1.2 Justificativa 

As variações de temperatura ambiente que propiciam a necessidade de instalações de 

refrigeração para reduzir a temperatura do ar em ambientes subterrâneos, são as mesmas 

condições que podem ser utilizadas como meio de geração de energia em outros pontos de vista. 

A diferença está na forma como a tecnologia é utilizada para realizar as transformações 

termodinâmicas que vão captar a energia e disponibilizá-la para outras aplicações. 

Não diferente dos demais, o mercado de mineração se apresenta com um cenário onde os 

custos de demanda de energia se tornam cada vez mais caros e as opções não renováveis mais 

escassas, no qual o foco de investimentos passa a ser em redução do consumo de energia com 

sistemas energéticos mais eficientes e de baixo custo de instalação e operação.  

Em todo o campo da indústria de mineração e transformação de matéria prima, a energia 

envolvida nos processos de produção se situa como um dos insumos mais caros e determinantes 

da balança entre produtividade e custo das organizações. Segundo Silveira Junior (2015), um 

conceito que ilustra bem o paralelo entre a eficiência operacional, disponibilidade física e 

qualidade produtiva é aplicado na indústria siderúrgica denominado Overall Equipment 

Effectiveness (OEE)1. A metodologia apresentada ilustra bem como as análises de eficiência 

energética é essencial para garantir a lucratividade de plantas de beneficiamento de minério de 

ferro, o que representa a continuidade do ciclo da mineração, sendo o uso sustentável de energia 

para extração e transformação de minério o objeto comum entre os dois segmentos. 

                                                             
1O Overall Equipment Effectiveness (OEE) é um indicador muito comum em gestão de manutenção, o qual 

significa a Eficiência Global do Ativo, sendo o produto de sua Disponibilidade, Confiabilidade e Qualidade. Em 

alguns casos, o indicador de qualidade pode ser substituído pela Produtividade dependendo do tipo de equipamento 

em questão. 
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E a necessidade de se aprofundar em estudos de racionalização do uso de energia em 

instalações de mineração subterrânea também se dá em função do baixo conhecimento e 

pesquisas sobre o assunto em nível nacional. Apesar de representar uma parcela significativa 

dos gastos em energia na cadeia de produção de minério de ouro, a aplicação de novas 

metodologias e técnicas avançadas no mercado brasileiro se encontra em uma condição ainda 

empírica e de baixa tecnologia (MACHADO, 2011). 

Apesar de as instalações de refrigeração de ar em minas subterrâneas representarem uma 

grande demanda de energia em operações mineradoras em qualquer lugar do mundo, o Brasil 

ainda se destaca por possuir uma capacidade significativamente sustentável de fornecimento de 

energia elétrica para fomento industrial. De acordo com dados do balanço nacional de energia 

do Ministério das Minas e Energia – MME (MME, 2019), o Brasil dispunha de 

aproximadamente 66% de toda sua geração de energia concentrada nas instalações 

hidroelétricas, o que reforça sua alta capacidade de geração de energia em larga escala com a 

utilização de recursos hídricos. Diferentemente dos casos de grandes instalações minerárias, a 

utilização de geração de energia hidroelétrica é inviável para pequenos consumidores e 

comunidades isoladas, porém vantajoso em larga escala como é o caso da mineração 

(ALMEIDA e ALVES, 2013). 

No contexto atual de mercado e sua constante necessidade de implementação de 

tecnologias sustentáveis e de baixo consumo de energia, a presente proposta de pesquisa 

objetiva-se em realizar um estudo de balanço energético em uma planta de refrigeração de ar 

instalada na maior mina subterrânea de ouro em operação do Brasil. Operando com mais de 

1.200 metros de profundidade e aproximadamente 200 quilômetros lineares de galerias, ela 

opera com 351 metros cúbicos de ar frio por segundo, condição para assegurar os requisitos 
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mínimos de saúde e segurança previstos na legislação vigente da Norma Regulamentadora 

NR222 (MTE, 1999). 

A proposta de redução de energia pode ser consolidada a partir de duas formas 

determinantes, com variações na estratégia de funcionamento do circuito, ou com alterações 

construtivas em seus componentes físicos. Em uma análise macro de possibilidades de ganhos 

em redução da destruição de exergia, isto é, otimizar a capacidade de realização de trabalho 

frente às irreversibilidades do circuito, Pereira (2018) afirma que o compressor em sistemas de 

refrigeração é o componente de maior potencial, seguido do evaporador, dispositivo de 

expansão e condensador.   

Tecnicamente os aspectos como capacidade instalada em função das condições de 

operação e tecnologia aplicada nos equipamentos para o máximo rendimento e confiabilidade 

do circuito de refrigeração são parâmetros a serem investigados no trabalho. A avaliação das 

técnicas aplicadas com o máximo rendimento aliadas às condições requeridas de vazão, 

temperatura e umidade são os pontos chaves da pesquisa (PAIVA, 2015). 

1.3 Objetivos 

Diante das circunstâncias, o presente trabalho tem como principal objetivo, realizar um 

balanço energético da planta de refrigeração da mina, e através de possibilidades alternativas 

de operação frente às condições de funcionamento, propor melhorias para aumento da eficiência 

energética. 

Esse propósito é subdividido em pontos focais que combinados se resumem ao mesmo 

objetivo, a redução do consumo de energia. O entendimento do conceito de redução no consumo 

                                                             
2A NR22 (MTE, 1999) que tem como conceito: “Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração” e é uma das 

Normas Regulamentadoras definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal que determina 

parâmetros e condições mínimas para trabalho humano na área de mineração. 
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de energia pode ser explicado como uma redução nos gastos operacionais e melhoria do custo-

benefício deste tipo de instalação. Os itens de destaque nos objetivos são apresentados a seguir: 

 

1- Apresentar o balanço de energia resultante dos possíveis modos de operação 

identificados e as ponderações de cada caso. 

2- Investigar a possibilidade de redução de fornecimento de ar frio no subsolo de acordo 

com as condições operacionais da planta de refrigeração assim como sua influência 

no balanço energético. 

3- Investigar a possibilidade de alterar as condições de operação da planta de 

refrigeração em função das variações de temperatura e umidade do ambiente externo. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A Mineração no Brasil 

A história do Brasil desde seu descobrimento sempre foi marcada por buscas de 

preciosidades e riquezas naturais que pudessem ser de alguma forma levadas para seus 

colonizadores europeus. Essa incessante busca de quaisquer materiais ou objetos de valor já 

ocorria ainda na época do Brasil Colônia que passou por movimentos de exploração em toda 

sua extensão conhecidos como Bandeiras a partir do ano de 1700. O interesse pela captura das 

riquezas da nova colônia portuguesa tinha como objetivo buscar e levar qualquer metal precioso 

tendo como objeto mais cobiçado o ouro, sendo então destacadas as regiões de maior relevância 

o que hoje são conhecidos como estados de Minas Gerais e São Paulo (SILVA, 2010). 

As grandes descobertas potenciais de fornecimento dos minerais preciosos oriundos da 

colônia portuguesa então conhecida como Brasil devido à cor da madeira predominantemente 

encontradas também nas terras da nova colônia, ficaram ainda mais importantes para Portugal 

a partir do momento que foram encontrados outros minerais preciosos não metálicos como 

diamantes e esmeraldas. Esse fato proporcionou grande interesse de povoamento para a região 

para ampliar a busca pelos materiais que supriam a necessidade de geração de custeio de 

Portugal. 

Nesse cenário de constantes movimentações de exploração e busca por materiais em seu 

leito subterrâneo, a mineração se destaca como impulsionador de toda a geração de riqueza do 

país, e já ganhou posição de grande influência desde sua descoberta antes mesmo de sua 

independência. 

 Já na atualidade, com as modernas técnicas de pesquisa e exploração se é comprovado 

que o Brasil possui grande capacidade de produção de diversos minerais diferentes. De acordo 
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com o Anuário Mineral Brasileiro publicado em 2018 pelo Departamento Nacional de 

Propriedade Mineral (DNPM, 2018), o Brasil possui 37 substâncias metálicas classificadas 

como mineráveis e de valor agregado. Esse é o registro mais bem apurado e oficial emitido por 

um órgão federal de controle de mineração brasileiro, e é utilizado como referencial por 

diversas empresas para contabilizar seus investimentos e estudos geológicos de exploração. 

O documento do DNPM mais recente foi emitido em maio de 2018, porém tem como 

base as informações oficializadas pelas organizações mineradoras no decorrer do ano de 2016. 

E com base nessas informações, entre os materiais mineráveis, os metálicos representam a 

grande maioria de tudo que foi produzido de acordo com o Gráfico 2.1.1. 

 

 

Gráfico 2.1.1 – Parcela de produção de mineráveis metálicos e não metálicos no mercado brasileiro no 

ano de 2016.  

Fonte: Adaptado de Anuário Mineral Brasileiro – DNPM. 

 

Em uma avaliação da parcela de minerais metálicos explorados em solo brasileiro, o 

maior volume e geração de renda fica para apenas 5 materiais com destaque incontestável para 

o minério de ferro que representa 63%. Os demais materiais, ouro, cobre, alumínio e níquel 

representam a parcela restante de toda a massa metálica produzida. Esses dados estão 

disponíveis no Gráfico 2.1.2 com o percentual de cada material e a grande produção de ferro de 
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acordo como relatório do DNPM é concentrada apenas nos estados de Minas Gerais e Pará, 

sendo a Mineradora VALE a maior produtora do mineral. 

 

 

Gráfico 2.1.2 – Percentual de produção de minerais metálicos no mercado brasileiro em 2016. 

Fonte: Adaptado de Anuário Mineral Brasileiro – DNPM. 

 

O segundo material metálico mais produzido no Brasil é o ouro, sendo sua produção 

subdividida em dois tipos distintos de lavra, a mineração de Open Pit3 e a mineração de subsolo. 

Os casos de mineração de subsolo são evidenciados nas mineradoras que, para se realizar o 

acesso até os corpos mineralizados, se torna necessário um deslocamento em meio subterrâneo 

até onde há teor suficiente para se pagar o investimento de lavra. Esse é o caso da maior 

produtora de ouro do Brasil, a AngloGold Ashanti, que fica situada na cidade de Sabará no 

estado de Minas Gerais. Em linhas gerais, as minas de lavra subterrânea possuem um teor de 

concentração de ouro maior que as minas de céu aberto, mas requerem muito mais tecnologia 

e recursos para lavra, tornando os custos operacionais mais altos e as técnicas de exploração e 

lavra mais complexos. 

                                                             
3 Mineração de Open Pit se caracteriza por ser mineração com lavra a céu aberto, com cavas circulares em 

aprofundamento no solo mas sempre com exposição externa ao ambiente. 



29 

 

 

De acordo com Machado (2011), os complicadores de lavra e exploração geológica nas 

minas subterrâneas está simplesmente ligado ao fato de se tratar de subsolo e que o desafio 

passa a ser cada vez maior, pois o aprofundamento em minas de ouro também é uma 

característica predominante nesses casos. Os níveis de revelação, no que diz respeito a 

assertividade e conhecimento geológico nos casos de subsolo, são determinantes para que não 

ocorra o desprendimento de recursos desnecessários em locais de minério pobre. As pesquisas 

de sondagem e controle de teor são essenciais para que o devido local de lavra seja identificado. 

E no que diz respeito a recursos para suprir a operação de subsolo, a infraestrutura se torna 

também um gargalo em função do aprofundamento das minas subterrâneas pois, a cada metro 

de avanço, é necessário ainda mais sistemas de bombeamento, circulação de ar e pontos de 

energia elétrica. 

Os métodos mais adequados para instalação da infraestrutura requerida, de acordo com 

as condições da mina, devem ser os que ofereçam menor custo de produção e otimizem os 

lucros da organização. Esse ciclo de adaptação e decisões operacionais não podem, em 

momento algum, se desprender das questões de saúde e segurança das pessoas que trabalham 

no local, assim como desempenho dos ativos ali instalados (MACHADO, 2011). 

2.2 Propriedades do ouro e sua produção no Brasil 

De acordo com Oliveira (2006), originado da palavra aurum, o ouro é um elemento 

metálico simbolizado pelas letras Au com todas as suas propriedades fundamentais descritas na 

tabela periódica caracterizando-se especialmente por ser o melhor condutor de eletricidade e 

calor da natureza. Como matéria prima na indústria, sua alta ductilidade facilita a transformação 

em fios extremamente finos e também uma alta capacidade de ser laminado lhe concedendo 

vantagens importantes para diversas aplicações. Além do mercado industrial que tem esse metal 

como matéria prima importante, outras vastas aplicações são o mercado joalheiro que tem 
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aplicação do ouro nas mais diversas quantidades e momentos da manufatura de acordo com o 

local e variabilidade cultural e ainda, bancos e organizações financeiras possuem o metal 

precioso como ativo financeiro na forma de barras que podem ser estocadas e vendidas com 

valor de commodities de acordo com a Figura 2.2.1. 

No que tange as formas de negociação do ouro nos mercados financeiros, as variações de 

preço nas transações são função do tipo de aplicação e local onde ele é negociado. A pureza 

também é fator determinante para definição do valor de mercado que se agrega no metal 

(NERY, 2000). 

Os controles de produção mineral no Brasil nem sempre foram devidamente apurados 

com um nível de detalhamento adequado, pois somente a partir de 1967 através de uma lei então 

vigorada sob número 227 que data de 28 de fevereiro é que se começaram a ser contabilizados 

oficialmente os volumes de materiais extraídos do solo brasileiro. Dessa forma iniciaram-se as 

edições dos relatórios do DNPM que hoje são as bases de informações mais bem detalhadas e 

que incluem informações de todos os minerais extraídos e dados de produção de empresas 

privadas e estatais. Com essas bases de informações, foi então possível as empresas de 

exploração de ouro conseguirem seus recursos tanto fiscais como de investimento interno já 

que existe agora informações assertivas sobre o negócio. 

Um dado interessante, de acordo com o relatório de produção anual de 2017 do DNPM, 

são as explorações de garimpo que são um caso à parte em relação às informações oficiais de 

produção de ouro no Brasil. Essa modalidade de exploração de ouro não possui controles de 

produtividade, arrecadação de impostos pelo estado, legalização dos empregados envolvidos 

nas atividades, controles de saúde e segurança das pessoas que trabalham nas jazidas, e nem 

tampouco controles geológicos para garantir que onde os garimpos ocorrem realmente possui 

de fato ouro para ser extraído. Os garimpeiros utilizam-se majoritariamente de recursos arcaicos 



31 

 

 

e ferramentas rudimentares para extração, o que lhes compete uma baixa capacidade de 

produção e alto risco operacional. 

Mesmo depois de iniciada a regulamentação e controle do DNPM em 1967, as atividades 

garimpeiras sempre representaram uma parcela importante de toda a produção nacional, sendo 

que na década de 1980 a participação de produção nessa modalidade de acordo com estimativas 

do DNPM chegou a ser de até 80% de toda a produção. 

O estado de Minas Gerais possui grande participação na produtividade de ouro do Brasil 

sendo responsável por 34% de toda a produção nacional em 2016 segundo o DNPM. Esse 

percentual é a representação dos 32.693 kg do ouro produzido pelo estado, em um total de 

95.377 kg em nível nacional. Para se ter uma ideia da magnitude produtiva atual de ouro no 

Brasil, é apresentado no Gráfico 2.2.2 uma estatística do quanto se produziu de ouro na época 

do Brasil colônia entre os anos 1705 e 1799 com base nos dados do CPDOC – Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas. 

 

Gráfico 2.2.2 – Produção anual de ouro em toneladas durante brasil colônia. 

Fonte: Disponível em https://atlas.fgv.br/marcos/descoberta-do-ouro/mapas/graficos-producao-de-ouro-e-

populacao-mineira-no-seculo-18, acessado em 21 de novembro de 2018. 

 

Como se nota na estatística acima comparada aos valores atuais da produção brasileira de 

ouro, observa-se que a extração do metal nobre sempre se apresentou como um item de destaque 

econômico, porém mesmo com toda tecnologia e mecanização atual, os níveis de produtividade 
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se apresentam relativamente discretos. Essa situação se caracteriza por diversas razões, entre 

elas as questões de cada vez menos disponibilidade mineral, questões regulatórias de impostos, 

saúde e segurança, o que elevam os custos de produção e inviabilizam diversas possibilidades 

de produção. E entre os fatores de alto investimento financeiro no ramo operacional das 

mineradoras subterrâneas estão as estações de refrigeração de ar que demandam elevadas cargas 

de energia para se manterem em funcionamento (MARTINS, 2017). 

2.3 A regulamentação para operações de mineração subterrânea no brasil 

O Brasil possui dentre suas diversas normas de regulamentação a Norma 

Regulamentadora NR22 (MTE, 1999) que foi legalizada através da Portaria número 2.037 de 

15 de dezembro de 1999 pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Ela regulamenta em 

detalhes todos os padrões mínimos para operações de mineração, incluindo requisitos para 

operações subterrâneas no que tange fluxo de ar fresco. Os itens que compõem a norma foram 

criados de forma a definir as condições de qualidade de trabalho e saúde ocupacional dos 

empregados das organizações que operam nessa modalidade. Existem também outros 

documentos legais de apoio e regulamentação para cálculo de vazão de ar fresco a ser insuflado 

em sistemas de refrigeração subterrâneos como é o caso das Normas Reguladoras de Mineração 

– NRM homologadas na Portaria 237 (DNPM, 2001). Nesse documento são citados detalhes e 

diretrizes mínimas para determinação de vazão do ar em função de variáveis que influenciam a 

demanda em ambientes subterrâneos. 

As exigências mínimas para assegurar a saúde ocupacional de trabalhadores em 

ambientes agressivos como é o caso de minas subterrâneas são requisitos regularmente 

fiscalizados pelo MTE, e podem inviabilizar o funcionamento de algumas organizações caso 

sejam identificados desvios operacionais. O não cumprimento de tais exigências remete em 

falta grave perante os órgãos públicos, e não apenas no Brasil, mas em todo o mundo os fatores 
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de referências legais são rigorosamente auditados e acompanhados para assegurar a qualidade 

de saúde e segurança dos trabalhadores. 

Alguns aspectos que interferem nos cálculos de vazão e temperatura em ambientes 

subterrâneos são listados a seguir: 

• Quantidade de pessoas que estão presentes no ambiente de subsolo; 

• Quantidade de explosivos utilizados para desmonte de materiais na lavra de mina em 

função dos tipos e natureza dos explosivos aplicados na mina; 

• Quantidade e potências dos equipamentos movidos a diesel que operam no subsolo 

incluindo equipamentos fixos e móveis; 

• Quantidade de minério produzido na mina em toneladas; 

• As velocidades mínima e máxima de ar que circulam nos túneis de acesso; 

• A vazão de ar por metro quadrado em relação à área nos locais de avanço da mina. 

Além de determinados os critérios acima, toda a massa de ar que irá ser distribuída na 

mina será originada da planta de refrigeração que deverá então operar em um sistema contínuo 

de temperatura e vazão que proporcione as condições exigidas conforme previsto em legislação 

(DNPM, 2001).  

De acordo com os Anexos 1 a 5 da NR15 (MTE, 1978), outros fatores importantes que 

precisam ser levados em conta para garantia de saúde e segurança dos trabalhadores em 

ambientes de subsolo são as concentrações de gases. Alguns tipos de vapores e a poeira 

suspensa no ambiente podem ser altamente nocivos à saúde humana, e para esses casos existem 

valores de referência que devem ser observados pela organização os quais são apresentados na 

Tabela 2.3.1. 
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Gás  Limite de tolerância Medida Referencial 

CO 39 ppm máx 

CO2 3900 ppm máx 

NOX 12 ppm máx 

NH3 8 ppm máx 

H2S 8 ppm máx 

SO2 2 ppm máx 

O2 19 % mín 

Tabela 2.3.1 – Limites de concentrações de gases presentes no ar. 

Fonte: Secretaria Nacional do Trabalho, Norma Regulamentadora NR-15, Portaria n.º 3214/78. 

 

Depois de controladas as variáveis de tolerância para limites descritos na Tabela 2.3.1, a 

NR15 (MTE, 1978) ainda determina que a circulação de ar nas galerias de mina através de 

túneis e frentes de serviço só podem passar pelo subsolo uma vez, isto é, galerias ventiladas em 

paralelo são aceitas porém não é permitido sistemas de ventilação em série com reutilização de 

ar. 

Já a Portaria n.º 2034/99 que determina a Norma Regulamentadora NR22 (MTE, 1999) 

dispões de valores de velocidade máxima para o deslocamento do ar em subsolo. Esses limites 

são uma forma de assegurar que pessoas que passem em galerias ventiladas não sofram com 

quedas ou dificuldades de mobilidade em função da força de arrasto provocada pelo vento. Os 

valores dispostos na norma são apresentados na Tabela 2.3.2. 

Local de referência Velocidade (m/s) 

Local com acesso de pessoas  0,2 <  V  < 8,0 

Locais exclusivos para dutos de ventilação V  < 10 

Tabela 2.3.2 – Velocidades admissíveis para deslocamento de ar em galerias subterrâneas. 

Fonte: Secretaria Nacional do Trabalho, Norma Regulamentadora NR-22, Portaria n.º 2034/99. 
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2.4 A influência da profundidade das minas subterrâneas na variação de temperatura 

ambiente em subsolo 

Aspectos como a profundidade e vazão de ar limpo requerido para manter as condições 

operacionais em minas subterrâneas de modo a não oferecerem risco para as pessoas que ali 

trabalham são requisitos que determinam a necessidade de grandes sistemas de refrigeração 

contínuo de ar. Swart (2003), apresenta um estudo no qual é demonstrado que essas instalações 

estão entre os maiores consumidores de energia elétrica em mineradoras subterrâneas. Altos 

custos de energia elétrica para manter esses sistemas ligados para suprimento do ar no ambiente 

subterrâneo elevam proporcionalmente os custos de produção e faz com que os custos unitários 

por onça4 de ouro sejam comumente tão altos. 

De maneira geral, a energia gasta para manter os circuitos funcionando é aplicada 

essencialmente em ventiladores secundários e também em compressores dos circuitos nas 

máquinas de refrigeração com alta capacidade frigorífica instalada. Somado a este aspecto 

operacional, Machado (2011) afirma que uma relativa falta de conhecimento técnico por parte 

das áreas de Engenharia no ramo da mineração leva algumas operações ao encontro de gastos 

demasiadamente altos de energia em demandas de ar subterrâneo. A distribuição do ar ocorre 

de forma desproporcional em relação à demanda gerando em alguns casos até mesmo a 

inviabilidade do negócio devido a altos custos operacionais. Entretanto, com as atuais 

tecnologias de controle autônomo de máquinas e instrumentação online em redes de 

computadores é possível realizar o monitoramento e controle de todo tipo de circuito, o que 

resulta no aumento de performance e economia de energia devido à sua alta capacidade de se 

adaptar às diferentes condições operacionais. 

                                                             
4 De acordo com o site do Banco Central do Brasil disponível em https://www.bcb.gov.br/htms/museu-

espacos/pepitas/curiosidades.asp?idpai=PEPITA, a unidade de medida comercial em massa de ouro no mercado 

financeiro é a Onça Troy, a qual equivale a 31,1035 gramas de ouro no Sistema Internacional. 
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No que tange essas condições operacionais, um fator que independe da localização 

geográfica e do tipo de minério explorado é o aumento progressivo da temperatura do ar devido 

à auto compressão que ocorre em função do aprofundamento vertical das minas subterrâneas. 

Esse efeito acontece naturalmente inclusive sem influência externa de máquinas e nem 

equipamentos, sendo apenas uma transformação de energia potencial em energia de pressão o 

que ocasiona o aumento da temperatura do ar (MASSANÉS, 2015). 

De acordo com Machado (2011), é possível estimar o gradiente de temperatura e 

correlacioná-lo com o aprofundamento de uma mina subterrânea tendo como variável a sua 

profundidade em metros vertical. É proposto que a energia potencial resultante do 

aprofundamento provoque a compressão da massa gasosa que por sua vez incorre a uma 

variação de entalpia. A Equação 2.4.1 apresenta de forma direta a métrica para definição do 

gradiente de entalpia pela autocompressão do ar. 

𝜟𝑯 = 𝒈 ∗ 𝜟𝒁        (2.4.1) 

 

Sendo: 

𝜟𝑯 = Variação de entalpia                  [kJ/kg] 

𝒈 = Aceleração da gravidade                   [m/s2] 

𝜟𝒁 = Variação de profundidade           [m] 

De forma hipotética, aplicando-se o critério enunciado da Equação 2.4.1 subentende-se 

que para cada 1.000 metros de profundidade espera-se que ocorra o incremento de 

aproximadamente 9,78 kJ/kg de ar. 

Outro aspecto importante que influencia na geração de calor em ambientes subterrâneos 

e que resulta em variações na temperatura do ambiente é o gradiente geotérmico. Este fator é 

de grande relevância dado que o calor transmitido da rocha para o ar em condições muito 
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profundas, passa a ser um fator de interferência significativa (HARTMAN, 1991 apud 

MACHADO, 2011 p.37). 

O gradiente geotérmico é um fator conhecido e controlado na maioria das grandes 

operações subterrâneas no mundo, dando-se destaque para algumas instalações na Europa, 

África, Austrália, Estados Unidos, Índia e em uma mina atualmente desativada no Brasil. O 

Gráfico 2.4.1 apresenta esses gradientes geotérmicos com suas diferentes variações de acordo 

com o tipo de rocha virgem e substrato que compõem o maciço em função da profundidade das 

minas, (MACHADO, 2011). 

 

Gráfico 2.4.1 – Gradiente de temperatura de rocha virgem em função do aprofundamento de minas. 

Fonte: Adaptado de Machado, 2011. 

 

Diante do exposto, conhecendo-se as relações do ganho de temperatura pela 

autocompressão e pelo gradiente geotérmico do local, já se é possível prever qual será o ganho 

de temperatura por unidade de aprofundamento vertical, e assim, determinar os projetos iniciais 

de refrigeração necessários para atender os requisitos operacionais de uma mina subterrânea. 
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2.5 As correlações entre variação de temperatura e rendimento do trabalho humano 

Nos casos em operações de minas de maior profundidade a geração de calor torna-se um 

fator de grande importância nas influências das condições ambientais, e diante disso é 

necessária a introdução de refrigeração para manter o ambiente em condições adequadas de 

trabalho no mínimo como requer as normas legais vigentes. 

Os principais efeitos do aumento de profundidade, de uma perspectiva de ventilação, é o 

aumento do calor e da umidade, o que leva as pessoas a desconcentrar sua atenção e a se tornar 

menos conscientes dos sinais visuais. Estudos demonstraram que essas reduções levam 

eventualmente a uma situação tal que os sujeitos as essas condições criam um déficit de atenção 

a níveis que podem comprometer a própria segurança e a saúde ocupacional, contribuindo para 

o aumento do potencial de fatalidades (MAURYA et al.,2015). 

Para efeito de compreensão sobre as fontes de entrada e rejeição de calor no corpo 

humano, Maurya et. al (2015) propôs uma equação que ilustra bem como cada parcela de 

energia entra e sai do organismo. Em sua teoria o metabolismo corporal ocorre de maneira 

contínua de forma a manter a temperatura estável por aproximadamente 37 °C, considerando 

uma variação normal entre o range de 36,2 °C a 37,7 °C. A regulação nesse patamar é necessária 

para manter as funções vitais do corpo, e o balanço de energia se resume na seguinte teoria 

proposta na equação de armazenamento de calor no corpo humano apresentado pela Equação 

2.5.1: 

𝑺 = 𝑾 +𝑴−𝑬 ± 𝜷 ± 𝑪 ± 𝑲        (2.5.1) 

 

Sendo: 

𝑺 = Armazenamento de calor do corpo humano         [kJ] 

𝑾 = Trabalho realizado fisicamente           [kJ] 
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𝑴 = Produção de calor metabólico           [kJ] 

𝑬 = Energia rejeitada em evaporação da pele         [kJ] 

𝜷 = Energia rejeitada ou recebida na forma de radiação        [kJ] 

𝑪 = Energia rejeitada ou recebida na forma de convecção        [kJ] 

𝑲 = Energia rejeitada ou recebida na forma de condução        [kJ] 

 

Todas as formas de energia em trânsito através do corpo humano interferem no seu 

metabolismo, e é nesse contexto que Maurya et. al (2015) destaca os efeitos de um desequilíbrio 

térmico correlacionando-os com os riscos para a saúde. À medida que ocorrem as variações que 

levam ao desequilíbrio térmico do corpo, alterações visíveis ou sensíveis ao indivíduo podem 

ocorrer imediatamente como por exemplo uma vasodilatação periférica na pele, fadiga, 

fraqueza ou até mesmo desmaios ao se expor a ambientes de temperatura muito elevada. 

Segundo Ciocci (2004, apud SILVA, 2010 pag. 3), o excesso de calor em ambientes de 

trabalho pode ser altamente prejudicial para a saúde das pessoas, e a Tabela 2.5.1 apresenta uma 

métrica para classificar quais os efeitos do calor no corpo humano em função da temperatura 

de exposição. 

Temperatura 

Aparente  

Nível de 

Perigo 
Sintomas 

27°C a 32°C Atenção Possível fadiga em casos de exposição prolongada 

32°C a 41°C 
Muito 

Cuidado 

Possibilidade de câimbras, esgotamento e insolação para 

exposições prolongadas 

41°C a 54°C Perigo 
Câimbras, insolação, e esgotamento prováveis. Possibilidade 

de dano cerebral (AVC) para exposições prolongadas 

Superior a 54°C 
Perigo 

Extremo 
Insolação e Acidente Vascular Cerebral (AVC) iminente 

Tabela 2.5.1 – Efeitos prejudiciais ao corpo humano sob exposição a altas temperaturas. 

Fonte: Adaptado de Ciocci 2004 apud Silva 2010. 

 



40 

 

 

Um estudo realizado pelo departamento de pesquisa da NASA publicado por Roth (1968) 

propõe que quando a temperatura ambiente ultrapassa os 29 °C, a produtividade humana 

começa a sofrer alguns decréscimos progressivamente. Diante dessa situação é necessário que 

sejam tomadas ações preventivas como descanso intercalados com as rotinas de atividades sob 

condições de calor extremo, reidratação constante, ou ainda, instalação de sistemas de 

condicionamento de ar que reduzam a temperatura ambiente. Uma correlação de aumento do 

erro humano e queda de rendimento operacional pode ser observada em indivíduos expostos à 

ambientes insalubres proporcionalmente ao aumento da temperatura ambiente apresentado no 

Gráfico 2.5.1 (ROTH, 1968). 

 

Gráfico 2.5.1 – Correlação de aumento do erro humano e queda de rendimento operacional em função da 

temperatura ambiente. 

Fonte: Adaptado de Roth, 19685. 

 

                                                             
5 A citação utilizada para apresentar as oscilações de produtividade e frequência de erro humano em função da 

temperatura, apesar de datar da década de 60, ainda se mostra como referência importante no campo científico, 

sendo inclusive citada nos manuais de pesquisa da NASA. Disponível em 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19690003103. 
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2.6 Estratégias de resfriamento de ar em minas subterrâneas 

Para um entendimento mais claro sobre as metodologias de resfriamento de ar em 

ambientes subterrâneos, são apresentados os tipos de instalações mais comuns nas operações 

da mineração. E a determinação das especificações para instalação de refrigeração requer uma 

avaliação detalhada de suas peculiaridades pois não é possível afirmar que existam minas 

iguais, mas cada operação mesmo que de uma mesma companhia geograficamente próxima ou 

de mesmo potencial de produção não são tecnicamente equivalentes. 

Segundo Kamyar et. al (2016), a avaliação do tipo de instalação a ser utilizada depende 

de fatores como: 

• Profundidade da mina; 

• Número de equipamentos que operam no subsolo; 

• Número de trabalhadores que ficam no subsolo; 

• Tipo de rocha que compõe o substrato maciço; 

• Quantidade de água que circula no subsolo; 

• Vazão requerida de ar subterrâneo; 

• Temperatura ambiente do local da instalação (superfície); 

• Temperatura e umidade requeridas no subsolo; 

• Massa de minério movimentada em toneladas; 

• Aspectos adicionais (geradores, número de dutos de ventilação, etc.). 

Nesse contexto, cada fator deve ser avaliado criteriosamente para que a escolha do 

sistema de troca de calor proporcione o máximo rendimento com o menor custo operacional 

cumprindo assim o propósito de resfriamento do ar. 

Todos os tipos de sistemas de resfriamento possuem suas particularidades, porém são 

divididos em 2 categorias, os sistemas de circuito abertos e os fechados. As definições de layout, 
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fluido de trabalho, tipos de ventiladores (radial ou axial) e se são de resfriamento direto ou 

indireto são subclassificações que diferenciam as técnicas, porém o agrupamento em 2 

categorias facilita o entendimento sobre o princípio de funcionamento de todos eles 

(STANTON, 2003). 

O circuito fechado de refrigeração é assim caracterizado por manter o fluido de trabalho, 

normalmente água, em circulação até os trocadores de calor, porém de forma a não manter 

contato direto com o ar mas internamente através de aletas e mecanismos de troca de calor por 

condução. Neste caso, ocorre a transferência de energia de um lado quente que é o interior da 

mina através dos trocadores de calor para o lado frio onde se situa a máquina térmica que irá 

rejeitar o calor transferido em um circuito externo. Essa técnica de resfriamento utiliza uma 

quantidade pequena de água de reposição a qual não se perde no circuito por evaporação, mas 

circula internamente sem contato direto com o ar e nem com a água ou fluido refrigerante da 

máquina térmica (STANTON, 2003).  

Um típico esquema de circuito fechado de refrigeração é apresentado na Figura 2.6.1 onde 

são identificados os principais elementos de troca de calor interno e externo caracterizando essa 

metodologia a qual é amplamente utilizada em minas subterrâneas. 

 

Figura 2.6.1 – Exemplo de circuito fechado de refrigeração. 

Fonte: Adaptado de Stanton, 2003. 
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Já o circuito aberto de refrigeração possui algumas semelhanças em relação ao circuito 

fechado, porém se diferencia por utilizar a técnica de resfriamento evaporativo com aspersão 

de água por contato direto, e não apenas a troca de calor por aletas. Neste caso, ocorre uma 

transferência de calor do ar que é insuflado para a água fria que se vaporiza, e a parcela de água 

precipitada retorna através do circuito de recirculação. Dessa forma, como ocorre vaporização 

de parte da água aspergida em contracorrente com o ar, é necessário a reposição de uma 

quantidade maior de água para manter o circuito em funcionamento. Essa técnica de 

resfriamento utiliza máquinas térmicas que resfriam água que passa por torres onde será 

pulverizada, e cai por gravidade em dutos por onde circula o ar que será enviado para o subsolo. 

As torres de refrigeração são muito comuns na indústria para resfriamento de água de processo 

por ser uma técnica relativamente de baixo custo e de alto rendimento, sendo aplicadas em 

escalas de pequeno porte a até grandes instalações como na indústria de geração de energia 

nuclear (STANTON, 2003). A Figura 2.6.2 apresenta um esquema simplificado de uma 

instalação de refrigeração de circuito aberto com seus principais elementos construtivos. 

 

Figura 2.6.2 – Exemplo de circuito aberto de refrigeração. 

Fonte: Adaptado de Stanton, 2003. 

 

Apesar de existirem atualmente diversas técnicas de resfriamento para ar subterrâneo, 

inicialmente as operações aplicam o ar à temperatura ambiente da superfície para o subsolo sem 
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tratamento através de dutos de ventilação e rampas de acesso. Porém, quando a geração de calor 

pela autocompressão, gradiente geotérmico e demais geradores de calor interno tornam a 

temperatura demasiadamente alta, a aplicação de sistemas de refrigeração se faz indispensável. 

Partindo de uma demanda conhecida de ar frio para insuflamento no subsolo, as opções do 

sistema de refrigeração devem ser especificadas de acordo com o tipo de circuito, aberto ou 

fechado, e em seguida uma avaliação de qual estratégia de instalação será aplicada na mina. 

Essas questões devem ser detalhadamente avaliadas para compor o modelo mais eficiente e de 

menor custo, as quais são apresentadas por Stanton (2003) e subdivididas em 5 opções: 

• Refrigeração de ar por demanda em estação de superfície; 

• Refrigeração de ar por demanda em estação subterrânea; 

• Água de serviço refrigerada; 

• Refrigeradores transversais; 

• Uso de gelo como suprimentos para resfriamento de ar. 

A refrigeração de ar por demanda em estação de superfície se caracteriza por ser uma 

instalação com todo o circuito instalado na superfície e fora da mina, no qual apenas ar resfriado 

é inserido no subsolo. Neste caso, toda a massa de ar que entra na mina passa pela instalação 

de refrigeração e já vai com temperatura reduzida, fato que pode ocasionar uma perda 

significativa de ar fresco em frentes de serviço que estejam temporariamente inoperantes e 

supostamente não precisariam de tratamento de temperatura ambiente. Uma forma de se evitar 

essas perdas, é a instalação de sistemas de by-pass e portões que direcionem a massa de ar 

apenas para locais onde se demanda o ar frio na mina, o que aumenta o custo de instalação desse 

tipo de circuito. 

Já em refrigeração de ar por demanda com estação subterrânea se predomina a instalação 

de plantas de refrigeração diretamente no subsolo, reduzindo assim o trajeto do ar fresco até as 
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frentes de serviço. Em contrapartida, ocorrem maiores dificuldades e restrições quanto às 

condições de espaço para as instalações da planta de refrigeração em subsolo e nos mecanismos 

para a rejeição do calor absorvido do ar. Os aspectos de manutenabilidade do sistema também 

podem ficar comprometidos devido aos locais onde as máquinas são instaladas. 

Nos casos de água de serviço refrigerada, uma instalação de refrigeração é instalada na 

superfície fora da mina, porém utiliza-se a água fria como fluido de trabalho que é transportada 

através de tubulações até o subsolo onde ocorrerá a troca térmica por aspersão direta em 

contracorrente com a massa de ar. Possui redução de perda de energia porém há complicações 

devido ao alto custo de instalação para longas tubulações e grandes sistemas de bombeamento. 

Problemas de corrosão e vazamentos são destaques nesse tipo de instalação o que compromete 

sua utilização em minas de maior profundidade.  

Quando se trata de refrigeradores transversais, refere-se aqui a um determinado tipo de 

trocador de calor que completa o sistema que utiliza a água de serviço, porém neste caso não 

há contato direto com o ar, mas é constituído por um trocador de calor posicionado de forma 

inclinada em toda a seção da galeria por onde o ar circula, e tem como resultado a redução da 

temperatura do ar sem aumentar a umidade como ocorre nos sistemas evaporativos. Por utilizar 

um mecanismo de aletas, esta técnica possui um alto custo de instalação apesar de ser de alto 

desempenho, e uma dependência de alta frequência de manutenção e limpeza o que aumenta os 

custos operacionais desse tipo de sistema. 

Finalmente também é utilizado o gelo como mecanismo de troca térmica para aplicações 

em grandes profundidades. Nesses casos, seu uso é concomitante com a água de serviço, porém 

o gelo é produzido em superfície para então ser transportado até as estações subterrâneas 

aumentando assim a capacidade de redução da temperatura do ar. O calor latente absorvido na 

fusão do gelo reduz potencialmente o volume de água utilizada no resfriamento do ar nas 
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operações com mais de 2.000 metros de profundidade, essa é a técnica mais recomendada nestes 

casos extremos (STANTON, 2003). 

De forma geral, observa-se que para cada tipo de instalação há dois pontos a serem 

considerados, os de vantagens e desvantagens. O correto entendimento construtivo de cada tipo 

de estrutura concede aos engenheiros a capacidade de optar pelo melhor sistema de refrigeração 

de acordo com o orçamento disponível e demanda requerida. Essa tarefa, se realizada com os 

devidos cuidados e assertividade técnica, resultará em uma operação de alta performance e 

custo alinhado com as expectativas do investidor no negócio.  

E com base nos tipos de sistemas apresentados, de uma forma resumida, apresenta-se a 

Tabela 2.6.1 que sumariza as vantagens e desvantagens de cada tipo de estratégia de sistemas 

de refrigeração de ar em ambientes subterrâneos. Nele é possível observar como cada modelo 

pode atender ou não uma operação de mineração com uma visão macro de custo benefício. 
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Estratégia de Refrigeração Vantagens Desvantagens 

Circuito fechado de 
refrigeração 

Baixo custo de bombeamento 
Alto custo de instalação e 
bombas de alta pressão 

Água retorna para a planta em 
circuito fechado 

Alto risco de acidentes devido a 
alta pressão 

Circuito aberto de 
refrigeração 

Baixo custo de instalação 

Alto custo em sistema de 
bombeamento 

Retorno de água por drenos com 
contaminação 

Tipo de Estrutura de 
Refrigeração 

Vantagens Desvantagens 

Refrigeração de ar por 
demanda em estação de 
superfície 

Tipos mais baratos e de fácil 
aplicação Baixa eficiência devido a perdas 

de carga no transporte de ar frio 
até as frentes de trabalho 

Fácil manutenção 

Rejeição de calor não é um 
problema 

Refrigeração de ar por 
demanda em estação 
subterrânea 

Alta eficiência na entrega de ar 
frio até as frentes de trabalho 

Manutenção mais difícil devido 
aos acessos 

Grande investimento de capital 
devido à necessidade de 
escavações 

Água de serviço refrigerada 
Grandes gastos com 
bombeamento 

Refrigeração de ar com 
circuitos transversais 

Maior eficiência na troca 
térmica 

Capacidade limitada de 
resfriamento devido à limitação 
dimensional 

Requer manutenções frequentes 
de limpeza 

Uso de gelo 
Grande redução nos custos 
com bombeamento 

Alto capital de investimento para 
operacionalizar a técnica 

Tabela 2.6.1 – Vantagens e desvantagens de cada tipo de estratégia de sistemas de refrigeração de ar. 

Fonte: Adaptado de Stanton, 2003. 
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3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Caracterização da empresa 

Em um ranking de classificação entre as maiores empresas produtoras de ouro do mundo, 

a AngloGold Ashanti se coloca como a terceira em massa produzida. Ela possui 17 operações 

de mineração distribuídas em 9 países diferentes, além de outros diversos pontos de pesquisa 

para viabilização de potenciais operações de lavra as quais são conhecidas como Greenfields e 

Brownfields6. 

De acordo com dados disponíveis em https://www.anglogoldashanti.com/, 

historicamente a empresa acumulou uma produção de 3,628 milhões de onças de ouro no ano 

de 2016, o que gerou para a empresa um caixa de US$ 4,08 bilhões de dólares, dos quais foram 

utilizados cerca de US$ 811 milhões de dólares em investimentos. Com base nas informações 

de mercado, a empresa apresentou um potencial de 50,1 milhões de onças como reserva de ouro 

lavrável e mais 214,7 milhões de onças na forma de recurso mineral em todo o mundo. 

Como organização privada de exploração mineral, a empresa possui estratégias e 

objetivos que visam os resultados em suas diferentes esferas sendo: 

1. Foco nas pessoas, na segurança e na sustentabilidade do negócio: suas unidades de 

operação devem funcionar com foco nos seus valores internos e dessa forma se manter 

como uma empresa sustentável ao longo do tempo; 

2. Redução das despesas e dos custos de capital: com base em tomadas de decisão assertivas, 

deve-se assegurar que os investimentos e gastos sejam corretamente aplicados visando os 

resultados e crescimento da organização; 

                                                             
6Greenfields e Brownfields são denominações para as atividades de pesquisa geológica que antecede as atividades 

de exploração através dos ciclos de mineração, o que depende do nível de conhecimento do corpo mineralizado. 
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3. Melhoria contínua de seus recursos e ativos: a organização tem uma gama de ativos que 

requerem um gerenciamento adequado para entrega dos objetivos e produção para a qual 

esses ativos foram designados e tiveram o investimento aprovado; 

4. Suporte com maior margem de flexibilidade: os investimentos da empresa devem ter uma 

margem de flexibilização de modo a ser capaz de absorver as variações de mercado e seus 

acionistas possam ter acesso a melhores condições de financiamento; 

5. Garantia de produção e longevidade do negócio: a organização deve manter as suas 

operações consistentes e com visibilidade de produção e entrega de seus resultados a 

longo prazo de forma sustentável. 

Nas fases mais antigas da Mina Cuiabá, a mina passou por diferentes donos sendo 

empresas nacionais e empresas com sedes fora do Brasil. Originalmente a mina tem como 

marco de suas primeiras explorações o ano de 1.740 quando ocorreram as primeiras lavras de 

ouro na região. Ela se caracteriza por ser uma mina centenária e com muitas fases de ampliação 

das estratégias de produção e do negócio, e seus marcos de crescimento em termos de massa e 

onças produzidas são apresentados na linha do tempo na Figura 3.1.1 sendo o ano de 2.015 o 

ano que a empresa atingiu seu auge de produção de ouro quando acumulou 5 milhões de Onças 

Troy produzidas ao longo de sua história.  
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Figura 3.1.1 – Evolução da taxa de produção de ouro da Mina Cuiabá. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

A fundação da empresa AngloGold Limited data do ano de 1998 após interesses da Sul 

Africana Anglo American7 em negócios de exploração de ouro por parte de seus acionistas. Já 

no ano de 2004 com o nome AngloGold Ashanti, a empresa foi fruto de nova ação de união de 

empresas também conhecida como joint venture, ação entre as empresas AngloGold Limited 

(AngloGold) e Ashanti Goldfields Company Limited (Ashanti) para investir capital com o 

intuito de expandir os negócios. 

O continente americano possui 3 grandes centros de operações da AngloGold Ashanti 

que incluem minas de céu aberto e subterrânea distribuídas entre o Brasil, Colômbia e 

Argentina. Somente no ano de 2016 a empresa produziu 25.420 kg de ouro nas 3 operações sul-

americanas o que representou grande avanço e desempenho que possibilitasse novos 

investimentos e expansão em todo o resto do mundo. 

                                                             
7A Anglo American é uma companhia mineradora multinacional com sede na cidade de Johannesburgo na África 

do Sul, e possui operações em diversos países do mundo nas quais explora Platina, Cobre, Níquel, Ferro e Carvão 

Mineral. 
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As operações são divididas esquematicamente, conforme Figura 3.1.2, onde estão 

ilustrados os 10 grandes complexos nos 3 continentes. Destaca-se o grande número de 

operações no continente africano onde também fica a sede da multinacional. 

 

 

Figura 3.1.2 – Localização das operações da AngloGold Ashanti no mundo. 

Fonte: Adaptado de www.anglogoldashanti.com. 

 

No Brasil, a empresa tem como nome social a AngloGold Ashanti Córrego do Sítio 

Mineração (AGACSM Mineração)8, a qual se subdivide em três localidades operacionais 

distribuídas em dois estados, Minas Gerais e Goiás. Os dois complexos situados no estado de 

Minas Gerais são o Complexo Cuiabá-Lamego, e o Complexo Córrego do Sítio. No estado de 

Goiás está localizado o complexo Serra Grande, a Figura 3.1.3 apresenta a localização 

geográfica das operações no Brasil. 

                                                             
8O uso de informações que se referem à empresa AngloGold Ashanti se baseou em dados públicos disponíveis no 

website da empresa, e demais informações foram autorizadas internamente pelo Gerente Geral de Projetos e 

Processos Industriais da AngloGold Ashanti conforme formulário disponível nos Anexos B.1, B.2 e B.3. 
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Figura 3.1.3 – Localização das operações da AngloGold Ashanti no Brasil. 

Fonte: Adaptado de www.anglogoldashanti.com. 

 

O complexo Cuiabá está localizado próximo à cidade de Belo Horizonte, na cidade de 

Sabará. Ele se estende a Nova Lima onde ocorre o processamento do minério de ouro. Esse 

complexo processa a maior parte da produção de ouro da empresa no país, e é onde se localizam 

as minas Cuiabá e Lamego, assim como a planta metalúrgica de Queiroz. A mina Cuiabá apesar 

de ter uma história centenária, opera há mais de 30 anos com processos mecanizados e de larga 

escala, e na mina Lamego as operações se iniciaram mais recentemente por volta de 2.010. Um 

dos marcos de crescimento que merece destaque na mina Cuiabá é o tipo de lavra no ciclo de 

mineração que passou de corte e aterro para o sistema de subníveis, ou sublevel9, o que 

proporcionou um incremento de 40% na produção da mina. 

O minério produzido nas minas Cuiabá e Lamego é enviado para processamento na Planta 

Metalúrgica de Queiroz que fica situada na cidade de Nova Lima onde fica a fundição que 

finaliza o produto em barras para venda. De acordo com dados disponíveis no site da empresa, 

o mecanismo de transporte do minério das minas até a área de metalurgia se dá através de um 

sistema de teleférico, o qual possui uma via aérea de aproximadamente 15 quilômetros até sua 

                                                             
9 A metodologia de lavra denominada Sublevel se caracteriza por ser uma forma de lavrar as áreas de minério sem 

a necessidade de aterro remanescente dos locais onde foi removido a massa que contém o veio de ouro. 
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destinação em Nova Lima. A capacidade de produção anual da mina Cuiabá somada com 

Lamego é da ordem de 1,75 milhão de toneladas em massa. Há ainda um subproduto da planta 

metalúrgica que é o ácido sulfúrico, o que também é comercializado e entra como parte da 

geração de caixa para a empresa. 

O Complexo Córrego do Sítio situado na cidade de Santa Bárbara se compõe pela união 

de 3 minas em operação sendo duas delas do tipo subterrânea e uma caracterizada pela lavra de 

céu aberto também conhecida como Open Pit10. As operações iniciaram as atividades de lavra 

de minério no ano de 1.989 quando ainda era conhecida como Mineração São Bento, a qual foi 

posteriormente vendida para o grupo da AngloGold Ashanti. A metodologia de separação do 

ouro que fica contido no minério é a Lixiviação de Pilha através da qual se obtém alto teor de 

recuperação, e o tipo de lavra utilizado nesse complexo é o tipo Sublevel para aumentar a 

capacidade de produção com redução do tempo de ciclo de mineração. Nesse complexo, a mina 

que fica mais distante da metalurgia é a Mina I e possui aproximadamente 15 quilômetros de 

distância o que requer uma logística de transporte com caminhões para levar o minério até o 

local de processamento. A capacidade de produção anual do Complexo Córrego do Sítio é de 

1,1 milhão de toneladas de minério em massa. 

O terceiro complexo de produção de ouro da AngloGold Ashanti denominado Serra 

Grande fica localizado no estado de Goiás na cidade de Crixás. Neste complexo há 3 minas 

distintas sendo 2 subterrâneas e uma terceira a céu aberto, sendo que há ainda uma planta 

metalúrgica no complexo que trata o minério das 3 minas com separação e tratamento do ouro. 

A capacidade de produção anual do complexo de minas de Serra Grande é de 1,3 milhão de 

toneladas em massa, e esse complexo conta com estudos de viabilidade de uma quarta mina, a 

Mina Palmeiras que se aprovada dará mais um incremento na produção de ouro no complexo. 

                                                             
10 As minas conhecidas como Open Pit possuem a característica de ocorrer a lavra exclusivamente em céu 

aberto, não se caracterizando por lavras de subsolo. 
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As três minas estão geograficamente próximas da planta metalúrgica que trata o minério, e não 

requer logística muito elaborada para transporte do minério sendo transportados essencialmente 

por caminhões. 

3.2 Caracterização da Planta de Refrigeração da Mina Cuiabá 

A instalação do sistema de refrigeração na mina em questão é resultado de um projeto 

que foi desenvolvido para suprir o resfriamento do ar de admissão e transferir sua energia na 

forma de calor para uma torre de resfriamento externa. Ela fica localizada às margens da rodovia 

BR262 entre as cidades de Sabará e Caeté, em um local onde a elevação geográfica é um fator 

de destaque sendo a altitude de 1.059 metros. As coordenadas geográficas de localização são 

19°52'17.7"S 43°44'03.0"W, e o local é identificado com o apoio do mapa topográfico 

disponível em http://pt-br.topographic-map.com/places/Brasil-3559915/ apresentado nas 

Figuras 3.2.1 e 3.2.2. Esse local onde a planta de refrigeração está instalada possui altitude 

elevada devido à localização dos pontos de lavra no subsolo e o furo de adução de ar alinhado 

com as frentes de lavra por onde o ar é insuflado para o subsolo da mina. 

 

Figura 3.2.1 – Localização geográfica da planta de refrigeração. 

Fonte: Adaptado de https://www.google.com.br/maps. 
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Figura 3.2.2 – Topografia local onde se situa a planta de refrigeração. 

Fonte: http://pt-br.topographic-map.com/places/Brasil-3559915/. 

 

O local onde se situa a instalação possui condições de clima bem peculiares ao longo do 

ano, diferenciando-se de acordo com as estações. Em termos de média de temperatura ambiente, 

segundo dados climatológicos do portal da WeatherSpark11 disponível em 

https://pt.weatherspark.com/y/30611/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Caet%C3%A9-

Brasil-durante-o-ano#Sections-Clouds, o local registrou o dia mais quente do ano de 2017 no 

dia 13 de fevereiro com uma temperatura média de 28 graus Celsius. Já o dia mais frio do ano 

foi em 19 de julho quando a temperatura média foi de 13 graus Celsius. 

A precipitação do local é uma variável que também oscila em função das estações do ano, 

e possui probabilidade máxima de chuva nos meses de novembro, dezembro e janeiro chegando 

a 69%. O período de maior seca se apresenta como mais provável nos meses de junho, julho e 

                                                             
11WeatherSpark é uma empresa americana de consultoria, estudos e desenvolvimento de ferramentas e softwares 

interativos para internet. Fornece informações e relatórios detalhados sobre clima de 150.165 localidades 

diferentes de vários lugares do mundo. 
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agosto, quando a probabilidade de chuva não passa dos 2%. A probabilidade de precipitação 

mensal é apresentada no Gráfico 3.2.1. 

 

Gráfico 3.2.1 – Probabilidade de precipitação ao longo dos meses para a região da cidade de Caeté/MG. 

Fonte: https://pt.weatherspark.com/y/30611/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Caet%C3%A9-Brasil-

durante-o-ano#Sections-Clouds. 

 

Outro fator importante a ser observado no local onde se localiza a planta de refrigeração 

são as condições de variação da umidade relativa do ar. A umidade é um fator que interfere 

significativamente na temperatura do ar ambiente e no rendimento em sistemas de refrigeração 

evaporativa como é o caso do sistema em análise. Os dados do portal da WeatherSpark 

demonstram que as variações de umidade na região onde a planta de refrigeração está instalada 

também sofre alterações significativas em função da sazonalidade do ano. O comportamento 

de variação de umidade apresentado é uma média dos 12 meses de 2.017 e possui tendências 

bastante similares com anos anteriores. O período menos úmido é compreendido entre os meses 

maio e outubro, e o período mais úmido do ano no local está entre os meses de novembro e 

abril conforme Gráfico 3.2.2. O portal WeatherSpark mostra uma probabilidade do quanto o 

clima apresenta característica mais ou menos abafado como resultado das variações da umidade 

relativa do ar historicamente medidos no local. 
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Gráfico 3.2.2 – Probabilidade de variação da umidade ao longo dos meses para a região da cidade de 

Caeté/MG. 

Fonte: https://pt.weatherspark.com/y/30611/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Caet%C3%A9-Brasil-

durante-o-ano#Sections-Clouds. 

 

Sobre as instalações físicas do sistema de refrigeração, ele foi proposto originalmente 

com uma demanda de 400 kg/s de ar comprimido a 18° C (bulbo seco) a partir da superfície, 

local onde foi realizado um furo vertical de ventilação no solo (Fridge Shaft)12. Um esquema 

simplificado apresenta como é montado o circuito na Figura 3.2.3 dividindo-se em 3 partes 

distintas, o circuito aberto para evaporação de água fria pulverizada no fluxo de ar que segue 

para a mina, o circuito fechado intermediário com fluido R134a, e finalmente o segundo circuito 

aberto com as torres de resfriamento externo onde é rejeitado o calor absorvido do fluido que 

faz o ciclo intermediário. 

 

 

 

                                                             
12Fridge Shaft se refere ao nome técnico em inglês para se referenciar a um furo no subsolo utilizado para 

refrigeração de galerias subterrâneas. 
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O circuito reduzido abaixo na Figura 3.2.4 é uma fração da planta de refrigeração que foi 

utilizada para realização do estudo da eficiência energética da presente pesquisa. Ele representa 

o volume de controle a ser analisado e as variáveis que serão utilizadas nos cálculos 

termodinâmicos identificadas no esquema, e todas elas são medidas em um sistema de 

monitoramento on-line. 

 

Figura 3.2.4 – Esquema simplificado do volume de controle para o circuito de refrigeração evaporativa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar de ter sido projetado para três máquinas de refrigeração, atualmente dois 

conjuntos são montados com um sistema de compressor centrífugo com pacote mecânico 

idêntico entre si usando como fluido refrigerante o R134a13, os quais realizam o trabalho de 

resfriamento da água que é então usada na câmara de pulverização a qual se caracteriza como 

resfriamento evaporativo. Uma visão ampla do circuito é apresentada na Figura 3.2.5, além 

disso, um fragmento do esquema com os componentes de ligação, sensoriamento, pontos de 

medição e outras informações estão disponíveis nos Anexos A.1, A.2 e A.3. 

                                                             
13O Tetrafluoretano ou Refrigerante R134a é um tipo de fluido refrigerante à base de hidrocarbonetos amplamente 

utilizados em sistemas de refrigeração. Seu uso tem sido frequentemente utilizado em substituição ao R12 por não 

ser prejudicial para a camada de ozônio. 
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Figura 3.2.5 – Imagem da edificação da Planta de Refrigeração. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Os circuitos de água para os evaporadores por onde circula o fluido refrigerante são 

ligados em série com o circuito fechado. Os condensadores do fluido refrigerante são resfriados 

por água recirculada em um par de torres de resfriamento externas dedicadas a esse fim, e os 

circuitos de água dos condensadores estão conectados em paralelo. Para reposição da água que 

é consumida durante a fase evaporativa, há um circuito de alimentação que é pilotado por um 

sensor de nível, o que mantém a quantidade necessária de água para pleno funcionamento do 

circuito. A montagem das duas torres de resfriamento é apresentada na Figura 3.2.6 onde ocorre 

a rejeição de calor para o ambiente externo. 

 

Figura 3.2.6 – Instalação das duas torres de resfriamento externa de água. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Em uma câmara de aspersão horizontal, dois estágios de água fria são pulverizados 

uniformemente de forma vertical para cima em um padrão de “V” em relação ao fluxo de ar. 
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Dessa forma, objetiva-se assegurar uma eficiência térmica mais alta, e os dois estágios são 

dispostos em um sistema contracorrente em relação ao deslocamento da corrente de ar. 

A estrutura armada da câmara de pulverização apresentada na Figura 3.2.7 é construída 

em concreto e localiza-se imediatamente ao lado da sala de controle da planta de refrigeração 

que é equipada com portas para facilitar o acesso aos tubos dos coletores, bicos e outros 

componentes. O nível de água condensada que escorre no dreno da câmara de pulverização é 

construído de forma que se pode caminhar pelo tanque utilizando-se botas à prova de água para 

casos de necessidade de manutenção. 

 

Figura 3.2.7 – Estrutura da tubulação interna para aspersão de água fria no fluxo de ar. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Onde o ar frio emerge da câmara, eliminadores de névoa são instalados para assegurar 

que não haja água em estado líquido no fluxo de corrente descendente de ar para o interior da 

mina. O sistema de distribuição de água é composto por tubulação múltipla e múltiplos bicos 

de pulverização com diâmetros de orifício não inferiores a 7,5 milímetros que realizam a 

atomização da água para facilitar a vaporização. 

O fluxo de ar que é direcionado para resfriamento e distribuição no interior da mina passa 

por uma entrada exclusiva de admissão e é suprido por três unidades de ventiladores axiais 

instalados paralelamente entre si para manter a vazão constante, Figura 3.2.8. Esse sistema de 

ventiladores axiais possui todos os parâmetros de temperatura, rotação e potência monitorados 

durante as 24 horas do dia na sala de controle e automação. 
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Figura 3.2.8 – Ventiladores axiais de admissão de ar para o circuito de refrigeração. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

O circuito de água do evaporador inclui 2 conjuntos de motores da bomba (sendo 1 deles 

sempre mantido em standby14 para casos de manutenção no circuito), os quais fazem circular a 

água do resfriador de ar através dos módulos da planta e garantir o retorno da água que é 

utilizada como fluido de trabalho de volta para o resfriador de ar. A montagem das duas bombas 

de circulação de água é apresentada na Figura 3.2.9. 

 

Figura 3.2.9 – Bombas de circulação de água no crcuito de refrigeração evaporativa. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Já o circuito de água do condensador inclui 3 conjuntos de motores de bombas sendo 1 

deles mantido em standby para casos de manutenção no circuito, bombeando em circuito 

fechado do reservatório da torre de resfriamento, através do condensador e de volta ao topo da 

torre. 

                                                             
14O termo standby significa que um dos componentes fica a disposição para operar a qualquer momento diante da 

parada do componente principal, seja por falha, manutenção ou qualquer motivo que justifique sua parada. Essa 

estratégia é muito utilizada como redundância em sistemas que exigem alta confiabilidade. 
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O circuito de refrigeração denominado Máquinas de Refrigeração apresentado na Figura 

3.2.10 utiliza 2 compressores centrífugos de estágio único com refrigerante R134a, e 2 

trocadores de calor com sistema do tipo de casco e tubos. Seu layout é projetado para atender 

ao circuito secundário com água para resfriamento do ar que descerá para o interior da mina. A 

determinação dos trocadores de calor das Máquinas de Refrigeração é predisposta de acordo 

com a especificação técnica de projeto, as quais possuem capacidade de refrigeração instalada 

dos compressores de 5.000 kW para cada máquina térmica. Apesar de a eficiência dos 

trocadores de calor não ser objeto do presente estudo, é de extrema importância considerar que 

sua construção possua alto rendimento para não comprometer a performance da planta de 

refrigeração como um todo. No que tange especificações de trocadores de calor, Teixeira et.al 

(2015) apresenta uma metodologia com procedimento numérico para cálculo da LMDT15, a 

qual obteve resultados que se aproximam significativamente de arranjos analíticos de maior 

complexidade de solução. Sua métrica facilita os cálculos e condiciona uma assertividade que 

minimiza os erros de projeto em trocadores de calor do tipo casco e tubo. 

  

Figura 3.2.10 – Compressores centrífugos do circuito fechado de refrigeração com fluido R134a. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

                                                             
15 LMDT, ou, traduzindo para o Português, Média Logarítmica das Temperaturas, se refere à média logarítmica 

da diferença entre as alimentações quente e fria nas extremidades de um trocador de calor do tipo casco e 

tubo por onde circula um fluido para troca térmica. 
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O ar refrigerado é submetido a um fluxo contínuo para o subsolo e é impulsionado pelos 

ventiladores axiais da entrada da câmara de pulverização de água, porém o fluxo de ar de 

admissão é ainda favorecido pela pressão negativa do interior da mina que é gerada pelos 

ventiladores de exaustão que ficam instalados nos dutos de saída da mina. Segundo Els (2000), 

a maioria das minas subterrâneas possui essa característica de instalar um sistema de tratamento 

externo de ar, e conjuntos de ventiladores para exaustão do ar poluído do subsolo. 

Finalmente, o fluxo de ar desce por um furo vertical no solo de 3 metros de diâmetro 

(Figura 3.2.11), o qual possui uma profundidade de 800 metros até as derivações inferiores de 

ventilação que direcionam o ar refrigerado de acordo com as demandas e frentes de serviço. As 

derivações inferiores no subsolo são instalações com portões que isolam acessos e dutos de 

passagem de ar, os quais também contam com ventiladores axiais auxiliares, para impulsionar 

o fluxo de ar para os locais onde é necessário a chegada do ar fresco. 

  

Figura 3.2.11 – Bocal de adução do ar resfriado para o subsolo. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Um moderno sistema de controle e automação é utilizado para monitoramento, atuação e 

funcionamento totalmente automático para toda a planta de refrigeração. Esse sistema de 

controle é constituído por Controladores Lógicos Programáveis, Motor Soft Starters16, 

inversores de frequência, computadores e painéis de controle e força para garantir que todos os 

                                                             
16Motor Soft Starters são sistemas eletrônicos de controle para partida em motores de alta potência. Esses 

dispositivos são capazes de controlar a carga e torque através da modulação da frequência, tensão e corrente 

elétrica proporcionando uma partida suave e de menor impacto na rede de alimentação. 
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componentes e equipamentos funcionem em perfeito sincronismo. É um controle ligado em 

rede, e que pode ter os seus parâmetros acessados via web assim como realização de possíveis 

ajustes feitos a distância. Exemplos de painéis de controle e acionamento dos componentes da 

planta de refrigeração são apresentados na Figura 3.2.12. 

  

Figura 3.2.12 – Painés da sala de controle e comando elétrico da planta de refrigeração. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

A sala de controle dos equipamentos fica localizada ao lado das máquinas de refrigeração, 

e todos os comandos assim como telemetria são controlados por computadores. As telas de 

monitoramento são sinóticos que estão disponíveis em uma representação de 2 dimensões nas 

telas dos computadores, e cada estágio de todo o circuito fica disponível com os parâmetros em 

uma visualização amigável e de fácil acesso. Uma parte do sistema de comunicação que ilustra 

a interface entre homem e máquina é disposto em modelo de tela disponível no Anexo C como 

exemplo de aplicação na planta de refrigeração, e a Figura 3.2.13 ilustra a disposição da sala de 

controle local. 

 

Figura 3.2.13 – Computadores da sala de controle da planta de refrigeração. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Como fator motivador para análise da eficiência energética do circuito de refrigeração da 

mina Cuiabá, o alto custo de energia para suprir o funcionamento dos equipamentos tem sido 

cada vez mais desafiador. Os custos de energia elétrica são reajustados ano após ano e no 

tocante a redução de gastos operacionais as empresas são levadas a reduzirem o consumo, ou, 

investir em sistemas mais econômicos. Isso se aplica tanto para o segmento industrial como 

consumidores residenciais, todos sujeitos às decisões e manobras de reajustes aprovados pelos 

órgãos governamentais que detém o poder de decisão dos preços ao consumidor. 

No caso da empresa em questão, o consumo de energia em MWh é significativamente 

alto (Gráfico 3.2.3), o qual ainda sofre as variações de sazonalidade. Porém se as condições 

ambiente forem melhor entendidas, e se ajustados os parâmetros de funcionamento da planta 

de refrigeração com essas variações de condições, pode ser possível otimizar o rendimento de 

todo o circuito e consequentemente reduzir o consumo de energia elétrica. Uma divisão por 

estações do ano foi realizada na linha de consumo de energia para enfatizar as variações da 

demanda em função das oscilações de temperatura. 

 

Gráfico 3.2.3 – Consumo mensal de energia da planta de refrigeração em MWh. 

Fonte: Gerência de Energia da AngloGold Ashanti. 
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3.3 Parametrização e condições ambiente da planta de refrigeração 

O estudo de eficiência energética da planta de refrigeração instalado na mina subterrânea 

em questão se inicia com uma análise da situação de parâmetros de temperatura ambiente do 

local onde ela está instalada. Neste caso foram utilizados como referência os resultados de 

medição das condições do ar de adução que será resfriado e posteriormente insuflado para o 

interior da mina. 

Todas as condições ambientais, como por exemplo a temperatura e umidade relativa, são 

fatores importantes e que interferem totalmente no resultado e eficiência da planta de 

refrigeração. Toda a estrutura da planta de refrigeração tem como função básica a redução da 

temperatura do ar e controlar a umidade de modo a manter as condições mínimas de realização 

de trabalho no subsolo. Para isso, foi realizada uma avaliação histórica das médias de variação 

da temperatura ambiente no local onde se encontra as instalações através dos dados gravados 

na Estação Meteorológica17 que fica próxima da adução de ar do sistema de refrigeração. 

 O monitoramento das condições ambientais da estação meteorológica é realizado durante 

24 horas por dia, e os parâmetros são gravados a uma frequência de 0,5 Hz. Foram realizadas 

duas formas de se observar as variações da temperatura ambiente no local (TBS - Temperatura 

de Bulbo Seco), uma delas leva em conta a variação ao longo dos meses do ano, o que é 

facilmente entendido em função das estações que são apresentadas em 4 divisões ao longo dos 

meses. Essa variação é apresentada no Gráfico 3.3.1 no qual se destacam 3 curvas distintas de 

temperatura, sendo elas a média de amplitude térmica, a média de temperatura mínima e a média 

de temperatura máxima para cada período. As linhas de referências que foram indicadas para 

diferenciar os momentos de alteração das estações do ano se basearam nas datas de início e fim 

                                                             
17A estação Meteorológica da Mina Cuiabá fica instalada nas proximidades da planta de refrigeração e é utilizada 

como referencial para medição das condições do ar ambiente que é tratado e enviado para o subsolo. 
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de cada estação do ano de 2017, de modo que se obtenha uma referência sazonal e as alterações 

de temperatura pudessem ser observadas para cada caso. A indicação vertical destaca o período 

quando foram amostrados os pontos de medição para a análise no horizonte de 24 horas. 

 

Gráfico 3.3.1 – Média de variação anual de temperatura na planta de refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da estação meteorológica Mina Cuiabá. 

 

As variações de temperatura ambiente são significativamente altas quando observadas 

as diferenças entre as mínimas e máximas registradas a partir do mês de julho em pleno inverno. 

Essas oscilações são fenômenos básicos que justificam a instalação de um circuito de 

refrigeração para controle da temperatura e umidade do ar antes de sua utilização em subsolo 

dado que há parâmetros mínimos de temperatura a serem respeitados nos regulamentos legais 

trabalhistas. Esses parâmetros são determinados pela Norma Regulamentadora NR22 (MTE, 

1999) e se aplicam a quaisquer atividades de trabalho em ambiente subterrâneo (MACHADO, 

2011). 

Apesar de que essencialmente no período da primavera e verão sejam observados os 

valores mais altos de temperatura ambiente, a ocorrência de maior amplitude térmica entre as 

temperaturas mínima e máxima por período foram registradas nos meses de Julho e Outubro 

durante o período de inverno. Por esse motivo, as avaliações de eficiência no circuito de 
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refrigeração serão detalhadas com referência em medições no mês de Julho de 2.017, mês em 

que no ano anterior foram observadas as menores médias de temperaturas máxima e mínima 

em um mesmo dia, com elevação do diferencial entre as duas referências, fato que requer 

grandes controles para compensação das variações nas condições ambientes para a temperatura 

e umidade relativa do ar e inércia térmica. 

Uma outra avaliação das variações de temperatura do ar ambiente foi realizada para se 

entender como é o comportamento desse parâmetro no decorrer de 24 horas. O resultado dessa 

observação é apresentado no Gráfico 3.3.2 e foi utilizada uma classificação das fases do ano 

divididas em 3 grupos distintos: 

• Período quente: Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março 

• Período intermediário: Abril, Maio, Outubro e Novembro 

• Período frio: Junho, Julho, Agosto e Setembro 

 

Gráfico 3.3.2 – Média de temperatura durante o dia por fase do ano. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da estação meteorológica Mina Cuiabá. 

 

Dessa forma, é possível observar que mesmo em períodos de temperatura estável em 
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período quente e intermediário, as amplitudes flutuaram em torno de 6,4°C e 6,9°C 

respectivamente. Já no período classificado como frio, a variação de amplitude é maior 

chegando a 8,4°C. Para todos os períodos do ano representados como Quente, Frio e 

Intermediário, as variações de temperaturas mínimas e máximas possuem um comportamento 

de tendência similar. E de acordo com os dados apresentados, as menores temperaturas tendem 

a ocorrer por volta das 5 horas da manhã de cada dia, e as maiores temperaturas sempre por 

volta das 14 horas mantendo uma tendência comum que poderá ser útil nas tomadas de decisões 

estratégicas para redução do consumo de energia independente da época do ano. 

Outra variável externa que também interfere altamente nas condições da temperatura e 

umidade do ar ambiente é a precipitação apresentada no Gráfico 3.3.3. As condições climáticas 

da localidade onde a planta de refrigeração está instalada segue uma tendência anual regular 

dos períodos de chuva e de seca. Os dados de precipitação para 12 meses com referência entre 

01 de junho de 2017 até o dia 31 de maio de 2018 medidos na estação meteorológica são 

apresentados para demonstrar o comportamento do fenômeno de chuva. 

 

Gráfico 3.3.3 – Média da precipitação diária entre 01 de junho de 2017 e 31 de maio de 2018. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da estação meteorológica Mina Cuiabá. 

 

De forma previsível, o período de maior precipitação encontra-se entre o início do mês 
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ambientes. O efeito da ocorrência de chuvas no verão favorece ainda mais o aumento da 

sensação de calor devido ao aumento da umidade relativa do ambiente. Esse fator representa 

para os circuitos de refrigeração evaporativos uma maior dificuldade de troca térmica dado que 

a rejeição de calor por evaporação fica reduzida, assim, apesar de no verão ocorrer um 

diferencial maior de temperatura, o rendimento do circuito pode ser mais baixo. 

3.4 Ponderações analíticas para cálculo de eficiência energética 

No equacionamento das análises de eficiência energética do circuito de refrigeração, 

tomou-se como referencial os anexos F06 – PSYCHROMETRICS e o A27 - MINE AIR 

CONDITIONING AND VENTILATION do manual da American Society of Heatingand Air-

Conditioning Engineers (ASHRAE, 2005, 2007)18. As equações são apresentadas a seguir de 

acordo com as aplicações e condições de contorno necessárias para validação de cada caso. 

Diante da premissa de conservação da massa, isto é, o circuito não acumula matéria, 

toda a água e ar que entra deve ser igual à massa que sai diferenciando-se na temperatura que 

representa as parcelas de energia trocada internamente na forma de calor, as considerações do 

balanço de energia serão mantidas na avaliação do volume de controle. 

Assim, de acordo com Moran e Shapiro (2006), pela conservação da massa considera-

se a Equação 3.4.1 como balanço: 

∑ �̇�𝒎 𝒆𝒏𝒕 = ∑ �̇�𝒎 𝒔𝒂𝒊     (3.4.1) 

Sendo: 

∑ �̇�𝒎 𝒆𝒏𝒕: Somatório da vazão de massa de entrada      [kg/s] 

                                                             
18ASHRAE (2005, 2007) (Sociedade Americana de Engenharia Térmica, Refrigeração e Ar-condicionado) é uma 

organização mundialmente reconhecida por criar padrões de teste e especificações na área industrial e de pesquisa 

sobre ciências térmicas. Ela é sediada nos EUA e possui membros em todo o mundo. 
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∑ �̇�𝒎 𝒔𝒂𝒊: Somatório da vazão de massa de saída      [kg/s] 

De modo a simplificar o equacionamento do circuito, um arranjo é proposto para indicar 

como ocorrem os fluxos de massa de ar e de água no circuito conforme Figura 3.4.1. 

 

Figura 3.4.1 – Representação do volume de controle para balanço de massa e energia. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como condição de contorno, para o caso proposto as perdas de energia para o meio 

externo através de condução, convecção e radiação serão desprezadas para simplificar os 

cálculos, tomando porém como referenciais as massas e energias dos dois fluidos envolvidos 

na troca térmica (água e ar). 

O balanço de energia envolvido nos cálculos para eficiência energética do circuito 

possui uma representação algébrica originária da Primeira Lei da Termodinâmica em regime 

permanente (Equação 3.4.2) que relaciona as parcelas de energia para volume de controle (F01 

- THERMODYNAMICS AND REFRIGERATION CYCLES, ASHRAE 2005). 

 

∑    �̇� (ℎ +
𝑉2

2
+ 𝑔. 𝑧)𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒

 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

−∑    �̇� (ℎ +
𝑉2

2
+ 𝑔. 𝑧)𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑒

 𝑠𝑎í𝑑𝑎

+ �̇� − �̇� = 0             (3.4.2) 

Sendo: 

�̇� = Vazão mássica          [kg/s] 
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𝒉 = Entalpia                    [kJ/kg] 

𝑽 = Velocidade do fluido          [m/s] 

𝒈 = Aceleração da gravidade                  [m/s2] 

𝒛 = Elevação a partir de um plano horizontal         [m] 

�̇� = Taxa de calor          [kJ/s] 

�̇� = Taxa de trabalho                    [kJ/s] 

Tendo como base a equação do balanço de energia da Primeira Lei da Termodinâmica 

apresentada, o cálculo da taxa de calor transferida na água (Equação 3.4.3) se reduz à equação 

de calor latente que determina a energia envolvida na parcela de água que circula no sistema 

evaporativo. Essa notação algébrica é apresentada na forma expandida pela Equação 3.4.4: 

 

�̇�𝑯𝟐𝑶 = �̇�𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕 ∗ 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 ∗ ∆𝑻𝑯𝟐𝑶    (3.4.3) 

ou  

�̇�𝑯𝟐𝑶 = �̇�𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕 ∗ 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 ∗ (𝑻𝑯𝟐𝑶𝒔𝒂𝒊 − 𝑻𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕)   (3.4.4) 

Sendo: 

�̇�𝑯𝟐𝑶 = Taxa de calor transferida para a água        [J/s] 

�̇�𝑯𝟐𝟎𝒆𝒏𝒕
= Vazão mássica de água de entrada      [kg/s] 

𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶 = Calor específico da água a pressão constante          [kJ/kg.K] 

𝑻𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕 = Temperatura da água de entrada           [K] 

𝑻𝑯𝟐𝑶𝒔𝒂𝒊 = Temperatura da água de saída           [K] 
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Já para o cálculo da energia envolvida na massa de ar do sistema, os cálculos envolvem 

equacionamentos mais elaborados que levam em conta a energia interna contida na massa de 

água presente no ar sob forma de vapor. A relação de energia na parcela de vapor água e ar seco 

está inserida no indicador de umidade absoluta pois as variações ambientais se relacionam 

intimamente com a energia interna contida no ar. Este equacionamento também se orienta 

através do manual de refrigeração da ASHRAE (2005, 2007) e é amplamente aplicado em casos 

reais que requerem cálculos de equipamentos para refrigeração evaporativa. O modelo de 

equação do manual para cálculo da taxa de calor do ar do volume de controle é proposto pela 

Equação 3.4.5. 

�̇�𝒂𝒓 = �̇�𝒂𝒓 ∗ (Ʃ𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 − Ʃ𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕)    (3.4.5)19 

Sendo: 

�̇�𝒂𝒓 = Taxa de calor transferida do ar         [J/s] 

�̇�𝒂𝒓 = Vazão mássica de ar         [kg/s] 

Ʃ𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 = Energia total do ar de entrada                [kJ/kg] 

Ʃ𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 = Energia total do ar de saída                 [kJ/kg] 

Para que seja calculada a taxa de calor envolvida na massa de ar que circula no sistema 

de refrigeração, deve-se realizar o balanço de energia das parcelas que entram e saem no 

circuito. Nesse sentido, se faz necessário o desmembramento da equação de energia total do ar 

envolvida na taxa de calor em trânsito de modo que a diferença será o valor de calor rejeitado 

para o fluxo de água que é utilizado como meio para realização da troca térmica. 

                                                             
19 A simbologia “Σ” utilizada na Equação 3.4.5 se refere à energia contida no ar de acordo com a nomenclatura 

e símbolos utilizados nos manuais da ASHRAE. Alguns autores utilizam a nomenclatura “E” para expressar 

matematicamente a energia térmica em equações. 
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Essa equação para cálculo da energia envolvida na massa de ar que circula no volume 

de controle leva em consideração o calor específico da água, a entalpia do ar, sua temperatura 

de entrada e umidade absoluta. A Equação 3.4.6 é referenciada no manual de refrigeração da 

ASHRAE (2005, 2007) e é apresentada abaixo como: 

Ʃ = 𝒉 − 𝑪𝒑(𝑯𝟐𝑶) ∗ 𝝎 ∗  𝑻           (3.4.6) 

Sendo: 

Ʃ = Energia total do ar subtraída da entalpia do vapor de água             [kJ/kg] 

𝒉 = Entalpia da mistura de ar                 [kJ/kg] 

𝑪𝒑(𝑯𝟐𝑶) = Calor específico da água a pressão constante          [kJ/kg.K] 

𝝎 = Umidade absoluta do ar                 [kg(H2O)/kg(ar)] 

𝑻 = Temperatura              [K] 

 

Portanto, aplicando-se as equações reduzidas de energia total das massas ar de entrada 

(Equação 3.4.7) e de saída do circuito (Equação 3.4.8), obtém-se as parcelas a serem 

consideradas no balanço de energia: 

Ʃ𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 = 𝒉𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 − 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶
∗ 𝝎𝒆𝒏𝒕 ∗  𝑻𝑩𝑼𝒆𝒏𝒕   (3.4.7) 

e 

Ʃ𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 = 𝒉𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 − 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶
∗ 𝝎𝒔𝒂𝒊 ∗  𝑻𝑩𝑼𝒔𝒂𝒊   (3.4.8) 

Então, substituindo as Equações 3.4.7 e 3.4.8 na equação geral da taxa de calor 

transferida do ar (Equação 3.4.5) tem-se a Equação 3.4.9 para parcela de energia transferida no 

ar: 

�̇�𝒂𝒓 = �̇�𝒂𝒓 ∗ (Ʃ𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 − Ʃ𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕)    (3.4.5) 
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substituindo 3.4.7 e 3.4.8 em 3.4.5: 

     �̇�𝒂𝒓 = �̇�𝒂𝒓 ∗ [

(𝒉𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 − 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶
∗ 𝝎𝒔𝒂𝒊 ∗  𝑻𝑩𝑼𝒔𝒂𝒊)
 

− (𝒉𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 − 𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶
∗ 𝝎𝒆𝒏𝒕 ∗ 𝑻𝑩𝑼𝒆𝒏𝒕)

]             (3.4.9) 

ou 

�̇�𝒂𝒓 = �̇�𝒂𝒓 ∗

{
 
 

 
 

(𝒉𝒂𝒓𝒔𝒂𝒊 − 𝒉𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕)  +
 

𝑪𝒑𝑯𝟐𝑶
∗ [

(𝝎𝒆𝒏𝒕  ∗ 𝑻𝑩𝑼𝒆𝒏𝒕)
 

 − (𝝎𝒔𝒂𝒊 ∗  𝑻𝑩𝑼𝒔𝒂𝒊)
]
}
 
 

 
 

            (3.4.10) 

No campo das análises de eficiência do sistema evaporativo proposto no manual da 

ASHRAE (2005, 2007), ainda existe um fator que corresponde ao Rendimento de Troca 

Térmica da Água de trabalho para rejeição de calor. Esse é mais um indicador que se diferencia 

dos anteriores por se tratar de um meio de indicar se a variação de temperatura da água entre a 

entrada e saída do circuito é satisfatória a ponto de representar a viabilidade da instalação. Nesse 

sentido, são correlacionadas as temperaturas da água de entrada e saída, assim como uma 

correlação com a temperatura de entrada do ar, o qual traz a energia que será transferida para a 

água na forma de calor.  

É importante realizar diferentes análises de indicadores pois cada um se comporta de 

uma maneira diferente apresentando resultados também diferentes, e que combinados 

auxiliarão em uma análise mais assertiva do ponto de vista de engenharia. 

A representação algébrica do rendimento de troca de temperatura da água não possui 

complexidade matemática, e é apresentada pela Equação 3.4.11: 

𝜼𝑯𝟐𝑶 =
𝑻𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕−𝑻𝑯𝟐𝑶𝒔𝒂𝒊

𝑻𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕−𝑻𝑩𝑼𝒆𝒏𝒕
     (3.4.11) 

Sendo: 
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𝜼𝑯𝟐𝑶 = Efetividade de troca térmica da água      [%] 

𝑻𝑯𝟐𝑶𝒆𝒏𝒕 = Temperatura da água de entrada       [K] 

𝑻𝑯𝟐𝑶𝒔𝒂𝒊 = Temperatura da água de saída       [K] 

𝑻𝑩𝑼𝒆𝒏𝒕 = Temperatura de bulbo úmido do ar de entrada     [K] 

 

Antes de serem apresentados os resultados de aplicações dos conceitos matemáticos, um 

exemplo pontual de valores medidos no circuito é apresentado para ilustrar a aplicação da 

metodologia utilizada na análise das condições de funcionamento do circuito de refrigeração. 

Para cada cálculo apresentado neste capítulo, será realizada uma métrica analítica com 

o apoio de uma memória de cálculo que usa ferramentas do pacote Microsoft Office, e os 

parâmetros utilizados são listados como condições de contorno para se chegar aos resultados 

de acordo com a Tabela 3.4.1. Esses parâmetros são variáveis medidas a uma taxa de aquisição 

de 0,5 Hz, e a consolidação dessas medições utilizará um banco de dados on-line para 

armazenamento de todos valores que foram descritos na caracterização do circuito real. A 

instrumentação utilizada para medir cada parâmetro passa por calibração e manutenções 

programadas com base em horas de trabalho, o que é acompanhado pela equipe de manutenção 

da empresa onde está localizada a planta de refrigeração. Dessa forma, a base de dados está 

assegurada de que os erros sejam o mínimo possível, sendo inclusive item de auditoria interna 

na empresa. Para todos os parâmetros foi utilizado como referencial o Sistema Internacional 

para indicar as grandezas e unidades de medida. 

 

 

 



78 

 

 

Parâmetro Abreviação 

Medições 

Valor Unidade 

Vazão H2O de entrada v̇H2O(ent) 329 x10-3 [m³/s] 

Vazão do ar de entrada v̇ar(ent) 301,50 [m³/s] 

Temperatura H2O de entrada TH2O(ent) 6,32 [°C] 

Temperatura H2O de saída TH2O(sai) 10,83 [°C] 

Temperatura de Bulbo Seco do ar de entrada TBS(ent) 23,61 [°C] 

Temperatura de Bulbo Seco do ar de saída TBS(sai) 12,43 [°C] 

Altitude local Z 1058 [m] 

Calor específico a pressão cte H2O de entrada CpH2O(ent) 4,18 [kJ/kg.K] 

Calor específico a pressão cte do ar de entrada Cpar(ent) 1,00 [kJ/kg.K] 

Umidade relativa do ar de entrada ω 54,80 [%] 

Tabela 3.4.1 – Parâmetros referência para cálculo da eficiência energética da planta de refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Com base nos parâmetros indicados na Tabela 3.4.1 para um instante hipotético “t”, após 

computadas as equações na memória de cálculo foi possível chegar aos resultados em que foram 

medidos e são apresentados na Tabela 3.4.2. Essa metodologia será aplicada variando-se as 

condições ambiente do ar de entrada em diferentes horas do dia, de modo a detalhar o 

comportamento do circuito de refrigeração e assim identificar os pontos de melhoria com foco 

no aumento da eficiência energética. 

Os dados de entrada na memória de cálculo são parametrizados com o auxílio das tabelas 

de propriedade da água acessíveis nos anexos D.1 e D.2, e para a parametrização das 

propriedades do ar20 utilizou-se as informações disponíveis no anexo D.3. 

                                                             
20 Para cálculo de energia e conversão da vazão mássica na entrada do circuito de refrigeração, foi atribuído ao ar 

propriedades de gás ideal à temperatura de 25°C e pressão de 100kPa, e com isso  convencionou-se que sua 

densidade será padrão de 1,169 kg/m3 , e o calor específico a pressão constante será de 1,004 kJ/kg.K (MORAN, 

Michael J.; SHAPIRO, Howard N.,2006). 
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RESULTADOS Abreviação 

Medições 

Valor Unidade 

Taxa de Calor Transferida do ar q  ̇ -4,20 [MW] 

Taxa de Calor Transferida para a água q  ̇ 6,21 [MW] 

Efetividade na troca térmica da água ηH2O 41,76 [%] 

Variação de temperatura da água ∆TH2O 71,36 [%] 

Variação de temperatura do ar ∆Tar -47,35 [%] 

 

Tabela 3.4.2 – Valores resultantes da aplicação nas equações de balanço energético com os dados 

fornecidos para o instante “t”. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

As análises dos parâmetros envolvidos nas equações se sustentaram nas medições 

realizadas com o auxílio da instrumentação da planta de refrigeração, e contou com o auxílio 

de recursos tecnológicos da versão do Academic Professional V10.030-3D do Software 

Engineering Equation Solver. Outros recursos do pacote Microsoft Corporation, o Microsoft® 

Office Excel® 2007 MSO (12.0.4518.1014) também foram utilizados para realizar as plotagens 

de gráficos e cálculos matemáticos que requerem equacionamento algébrico como é o caso das 

equações do manual da ASHRAE (2005, 2007) indicados nas Tabelas 3.4.2 e 3.4.3. 

 

Figura 3.4.2 – Versão e licença para utilização do Software Engeneering Equation Solver. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 3.4.3 – Versão e licença para utilização do aplicativo Microsoft EXCEL. 

Fonte: Acervo do autor. 
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4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As análises paramétricas da planta de refrigeração possibilitaram identificar pontos 

importantes para redução no consumo de energia através da observação da variabilidade nas 

condições externas que o ar ambiente passa durante as estações do ano e decorrer das horas do 

dia. 

Para uma relação lógica de avaliação dos resultados, eles foram subdivididos em três 

etapas, os resultados de condicionamento das propriedades termodinâmicas do ar e água de 

entrada e do ar úmido de saída com o uso do software EES, a análise quantitativa das parcelas 

de energia e rendimento envolvidas no processo de troca térmica da planta de refrigeração 

propostos na metodologia de pesquisa através dos equacionamentos dos manuais da ASHRAE 

(2005, 2007), e uma análise potencial de ganhos financeiros na forma de custo evitado. 

4.1 Análise termodinâmica das variáveis de entrada e saída do ar da planta de 

refrigeração 

A partir dos dados listados na metodologia de pesquisa os quais foram coletados na 

planta de refrigeração, foi possível correlacionar cada medição de hora em hora com os recursos 

técnicos computacionais tendo como resultado as características termodinâmicas da água e ar 

de entrada além do ar úmido de saída do circuito. Esses resultados foram essenciais para os 

cálculos posteriores nas equações de energia transferida entre ar e água. E para caracterização 

das propriedades termodinâmicas, algumas importantes condições de contorno foram 

consideradas como parâmetros de configurações do EES, entre as quais se apresenta a pressão 

atmosférica local que foi calculada a partir da Equação 4.1.1 sugerida no manual da ASHRAE 

F06 - PSYCHROMETRICS (2007) descrita a seguir. 

     𝒑 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟐𝟓 [𝒌𝑷𝒂] ∗ (𝟏 −
𝟐,𝟐𝟓𝟓𝟕𝟕−𝟓

[𝒎]
∗ 𝒁[𝒎])

𝟓,𝟐𝟓𝟓𝟗

            (4.1.1) 
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Sendo: 

p = Pressão atmosférica         [kPa] 

Z = Altitude local             [m] 

Aplicando-se a variável “Z” definida no item 3.2 como 1.059 m de altitude local na 

Equação 4.1.1, obteve-se o valor padrão local da pressão atmosférica sendo: 

𝒑 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟐𝟓 [𝒌𝑷𝒂] ∗ (𝟏 −
𝟐,𝟐𝟓𝟓𝟕𝟕−𝟓

[𝒎]
∗ 𝟏. 𝟎𝟓𝟗 [𝒎])

𝟓,𝟐𝟓𝟓𝟗

= 𝟖𝟗, 𝟐21  [kPa] 

 

Com a obtenção da pressão calculada pela altitude local, dispondo-se da temperatura 

ambiente medida na entrada da planta, e a vazão nominal da instalação de 351 m3/s (BBE-1, 

2009) foi então possível calcular a vazão mássica do ar de entrada através da plotagem da carta 

psicrométrica para cada instante de medição.  

Outro importante parâmetro de entrada das equações de energia é a temperatura de bulbo 

úmido (TBU) que também foi determinada com o software. Os parâmetros utilizados para 

determinação dessa variável foram a temperatura de bulbo seco de entrada (TBS), umidade 

relativa também medida na estação meteorológica e a pressão atmosférica calculada na Equação 

4.1.1. 

A entalpia do ar de entrada foi resultado da análise de psicrometria, assim como a 

umidade absoluta e densidade. Os valores resultantes foram referenciados às medições de cada 

hora do dia a partir da zero hora até as vinte e três horas consecutivamente, e o resultado é 

apresentado abaixo no Gráfico 4.1.1 que envolve os valores de propriedades do ar para a pressão 

atmosférica de referência. 

                                                             
21 A avaliação da pressão atmosférica na Equação 4.1.1 confirmou os valores medidos na estação meteorológica, 

os quais variaram menos de 2 % no decorrer do período das medições. 
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Gráfico 4.1.1 – Carta Psicrométrica do ar de entrada para pressão de referência de 89,2kPA. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Uma amostra da aplicação de dados no EES para caracterização do ar de entrada é 

apresentada no Gráfico 4.1.2 para o instante de tempo referente às 11 horas da manhã. As 

variáveis de entrada foram respectivamente TBS de 22,91 °C, umidade relativa de 74,67 %, e 

pressão atmosférica de 89,2 kPa. 

 

Gráfico 4.1.2 – Resultado de caracterização do ar de entrada para TBS de 22,91°C. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

O ponto em destaque representa o resultado das propriedades do ar no instante de 

medição às 11 horas da manhã para as condições de entrada apresentadas. À medida que as 
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horas do dia foram avançando, as propriedades de entrada passaram por significativas variações 

que automaticamente alteraram as propriedades termodinâmicas do ar. 

Para todas as medições de referência de pressão, umidade relativa e temperatura de 

bulbo seco de entrada utilizou-se a aplicação de cálculos com o software e chegou-se aos 

resultados destacados em cinza das Tabelas 4.1.1 e 4.1.2. 

Intervalo (h) 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 

TBS ent (°C) 15,37 15,16 14,93 14,70 14,92 14,56 14,50 15,58 17,62 20,79 21,74 22,91 

PA ent (kPA) 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 

UR ent (%) 67,00 68,00 71,00 71,00 72,33 76,33 78,67 82,33 83,67 85,67 85,00 74,67 

TBU EES (°C) 11,70 11,70 11,80 11,60 11,90 12,10 12,30 13,70 15,80 19,00 19,90 19,60 

UA EES 0,0083 0,0083 0,0085 0,0084 0,0087 0,0090 0,0092 0,0103 0,0120 0,0150 0,0158 0,0149 

v EES (m³/kg) 0,9408 0,9401 0,9397 0,9388 0,9399 0,9392 0,9393 0,9446 0,9537 0,9687 0,9731 0,9755 

h EES (kJ/kg) 25,70 25,60 25,40 26,90 26,90 26,50 26,40 36,60 43,40 36,10 27,70 30,00 

Tabela 4.1.1 – Resultados de propriedades do ar de entrada entre 0 hora e 11 horas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Intervalo (h) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

TBS ent (°C) 22,95 23,34 22,75 22,03 20,70 19,31 18,19 17,60 17,11 16,63 16,51 16,21 

PA ent (kPA) 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 

UR ent (%) 64,33 53,33 46,67 39,00 34,67 31,33 32,33 38,00 39,67 51,33 56,67 61,00 

TBU EES (°C) 18,10 16,80 15,20 13,30 11,60 10,10 9,40 9,80 9,70 10,90 11,50 11,80 

UA EES 0,0128 0,0109 0,0091 0,0073 0,0060 0,0049 0,0047 0,0047 0,0054 0,0069 0,0075 0,0079 

v EES (m³/kg) 0,9725 0,9707 0,9662 0,9610 0,9547 0,9486 0,9447 0,9426 0,9422 0,9428 0,9434 0,9430 

h EES (kJ/kg) 30,10 30,20 29,70 29,80 28,60 27,80 29,00 39,30 47,80 45,30 36,30 30,30 

Tabela 4.1.2 – Resultados de propriedades do ar de entrada entre 12 horas e 23 horas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

A partir das plotagens das cartas psicrométricas do ar de entrada para a pressão de 

referência nas faixas de temperatura de 0 °C a 30 °C foi possível então caracterizar qual a 

energia envolvida no ar de admissão que troca calor com a água fria pulverizada no interior da 

câmara de aspersão. Esses valores coletados nas Tabelas 4.1.1 e 4.1.2 para cada fração de hora 

serão posteriormente aplicados nas equações de transferência de calor. 
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Analogamente às condições de entrada, foram realizadas as análises de condições do ar 

úmido de saída da planta de refrigeração como parametrização necessária para comparação da 

energia que foi trocada com a água fria na forma de calor. 

Para isso, uma das importantes considerações a ser tomada para cálculo dos resultados 

foi a manutenção da umidade relativa do ar a 100 % já que se trata de um sistema evaporativo 

de saturação do ar que circula através da câmara de aspersão de água. Outro ponto importante 

a ser considerado é a pressão de saída do ar no duto de ventilação que foi considerado o valor 

nominal de projeto (BBE-1, 2009), o qual é definido como 90,4 kPa de pressão de estagnação, 

isto é, a pressão dinâmica de fluxo a 1.200 Pa somada à pressão estática de entrada do circuito 

(pressão atmosférica) definida na Equação 4.1.1 como sendo 89,2 kPa. 

A partir das condições de contorno e tomando como referência as temperaturas de saída 

do ar também medidas a cada hora foi então possível plotar a carta psicrométrica de saída que 

é apresentado no Gráfico 4.1.3 abaixo. 

 

Gráfico 4.1.3 – Carta Psicrométrica do ar de saída para pressão de referência de 90,4 kPa e saturação a 

100% de UR. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

A linha contínua em negrito representa o limite de saturação do ar, no qual a umidade 

relativa está a 100 %. As definições dos parâmetros termodinâmicos do ar de saída foram então 
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calculadas para cada hora do período avaliado com base nos dados coletados na saída da planta 

de refrigeração, e em seguida eles foram tabelados para as análises de transferência de calor 

subsequentes. 

A metodologia para definição das propriedades termodinâmicas do ar de saída seguiu 

os mesmos passos utilizados na caracterização do ar de entrada e uma amostra desses resultados 

é apresentada no Gráfico 4.1.4. 

 

Gráfico 4.1.4 – Resultado de caracterização do ar de saída para TBS de 11,7°C. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Para o caso apresentado no Gráfico 4.1.4 o ponto em destaque representa o resultado 

das propriedades do ar no instante de medição às 4 horas da manhã para as condições de saída 

apresentadas. Para todo o intervalo de tempo analisado não há variações na umidade que se fixa 

em 100 %, o que aproxima o valor da temperatura de bulbo seco à temperatura de bulbo úmido. 

Assim como foi realizado para caracterização do ar de entrada, para os resultados das 

propriedades do ar de saída utilizou-se a aplicação de cálculos com o software EES, e com os 

parâmetros de pressão, umidade relativa e temperatura de bulbo seco chegou-se aos resultados 

das Tabelas 4.1.3 e 4.1.4 indicadas abaixo destacados em cinza. 
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Intervalo (h) 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 

TBS sai (°C) 10,51 10,48 10,42 10,57 10,58 10,39 10,33 13,41 16,13 13,81 11,49 11,85 

PA sai (kPA) 90,4 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 

UR sai (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TBU EES (°C) 10,50 10,50 10,40 10,60 10,60 10,40 10,30 13,40 16,10 13,80 11,50 11,90 

UA EES 0,0089 0,0088 0,0088 0,0089 0,0089 0,0088 0,0088 0,0108 0,0129 0,0111 0,0095 0,0097 

v EES (m³/kg) 0,9135 0,9134 0,9132 0,9138 0,9138 0,9130 0,9128 0,9257 0,9376 0,9274 0,9176 0,9191 

h EES (kJ/kg) 32,90 32,82 32,67 33,05 33,08 32,59 32,44 40,66 48,78 41,80 35,43 36,38 

Tabela 4.1.3 – Resultados de propriedades do ar de saída entre 0 hora e 11 horas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Intervalo (h) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

TBS sai (°C) 11,62 11,85 11,99 11,69 11,37 11,09 11,16 15,03 17,33 15,69 13,76 11,70 

PA sai (kPA) 90,4 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 

UR sai (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

TBU EES (°C) 11,60 11,90 12,00 11,70 11,40 11,10 11,20 15,00 17,30 15,70 13,80 11,70 

UA EES 0,0095 0,0097 0,0098 0,0096 0,0094 0,0092 0,0093 0,0120 0,0139 0,0125 0,0110 0,0096 

v EES (m³/kg) 0,9181 0,9191 0,9196 0,9184 0,9171 0,9159 0,9162 0,9327 0,9430 0,9356 0,9272 0,9184 

h EES (kJ/kg) 35,77 36,38 36,75 35,95 35,11 34,38 34,56 45,39 52,66 47,41 41,66 35,98 

Tabela 4.1.4 – Resultados de propriedades do ar de saída entre 12 horas e 23 horas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

4.2 Análise termodinâmica das variáveis da água de circulação na entrada da 

planta de refrigeração 

No caso de caracterização da água de entrada, foram utilizados os valores de temperatura 

e a pressão do circuito de bombeamento. Para essa definição foi tomado como referencial a 

pressão estática de projeto da saída da bomba de 430 kPa e vazão de 325 litros por segundo 

(BBE-2, 2009), valor considerado como constante durante todo o tempo de funcionamento da 

planta de refrigeração dado que a bomba utilizada é de vazão fixa. 

Através do software foi então possível calcular os valores de entalpia e o estado de 

saturação da água para a condição de pressão e temperatura na entrada da câmara de aspersão 

como mostra o Gráfico 4.2.1. 
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Gráfico 4.2.1 – Resultado de caracterização da água de entrada para temperatura de 6,52 °C. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Para todos os valores de temperatura da água durante o período de medição os resultados 

de estado foram de líquido comprimido, o que se comprova através da condição real visualizada 

na planta, e que também é pré-requisito para que ocorra o bombeamento no circuito de tubos e 

posterior pulverização nos bicos aspersores. No exemplo citado acima no Gráfico 4.2.1, para a 

temperatura de 6,52 °C medida às 10 horas da manhã, o valor de entalpia foi de 27,8 kJ/kg. 

Para os demais horários do período de medição os valores referentes de entalpia são 

apresentados a seguir destacados em cinza na tabela 4.2.1 e 4.2.2. 

Intervalo (h) 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 

TH2O ent. (°C) 6,02 6,01 5,97 6,32 6,32 6,22 6,19 8,63 10,25 8,52 6,52 7,06 

hH2O ent (kJ/kg) 25,70 25,70 25,50 27,00 27,00 26,60 26,40 36,70 43,50 36,20 27,80 30,01 

Tabela 4.2.1 – Resultados de propriedades da água de entrada entre 0 hora e 11 horas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Intervalo (h) 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

TH2O ent. (°C) 7,07 7,10 6,98 7,00 6,73 6,53 6,82 9,27 11,30 10,71 8,55 7,12 

hH2O ent (kJ/kg) 30,01 30,30 29,80 29,80 28,70 27,90 29,10 39,30 47,80 45,40 36,30 30,30 

Tabela 4.2.2 – Resultados de propriedades da água de entrada entre 12 horas e 23 horas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 
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4.3 Análise paramétrica das variáveis de entrada e saída da planta de 

refrigeração (ar e água) 

Definidas as propriedades termodinâmicas da água e ar que circulam na planta de 

refrigeração, foi então possível traçar as curvas de variação da temperatura para comparação 

entre as diferentes horas do dia. No Gráfico 4.3.1 podem ser observadas essas variações entre 

a entrada e saída, dando-se destaque para a área hachurada que representa os dois intervalos do 

dia que a planta de refrigeração é programada para desligar os compressores de refrigeração da 

água de aspersão. Apesar de desligados os compressores, nesses dois intervalos a aspersão de 

água continua assim como a circulação de ar através da câmara de aspersão. 

 

Gráfico 4.3.1 – Variações de temperatura do ar e água na entrada e saída da planta de refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Observa-se ainda no Gráfico 4.3.1 que a maior amplitude de variação ocorre para a 

temperatura de bulbo úmido de entrada, a qual sofre grande influência da umidade relativa a 

partir das 6 horas da manhã, vindo a cair gradativamente depois das 11 horas até as 20 horas. 

Já os efeitos de variação de temperatura de bulbo seco e úmido de saída são diretamente 

proporcionais às variações da temperatura da água de aspersão, sendo que nos intervalos de 

desligamento dos compressores as variações dessas duas temperaturas são automaticamente 
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afetadas tendendo a se igualarem com a temperatura de bulbo seco de entrada e saída já que 

não há diferencial de temperatura suficiente para ocasionar a troca de calor entre ar e água. Esse 

fato é observado nos pontos “A” e “B” do gráfico 4.3.1. 

O Gráfico 4.3.2 apresenta os diferenciais de temperatura da saída em relação à entrada 

para as temperaturas de bulbo seco, bulbo úmido e água de aspersão. Um ponto que chama a 

atenção é a variação significativa da temperatura de bulbo úmido quando às 16 horas há uma 

inversão do módulo medido para esse parâmetro, o que é o resultado de um o aumento da 

temperatura de saída em relação à entrada. Isto é explicado devido à diminuição da umidade 

relativa do ar ambiente de entrada, o que facilita a troca de calor através da técnica de 

evaporação por aspersão como é o caso da instalação analisada. 

Já os diferenciais de temperatura de bulbo seco e temperatura da água de aspersão 

sofrem variações apenas em função do modo de operação dos compressores (ligado e desligado) 

destacados entre as 6 horas e 8 horas, e de 18 horas às 20 horas respectivamente. 

 

Gráfico 4.3.2 – Diferenciais de temperatura do ar e água na entrada e saída da planta de refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados medidos na planta de refrigeração. 

 

O Gráfico 4.3.3 apresenta as variações de entalpia do ar e água do circuito de 

refrigeração. Analisando-se as variações de entalpia do ar de saída, nota-se que há uma relação 
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direta desse resultado com a entalpia da água de entrada, o que se mantém variável durante o 

período que o sistema de compressores é desligado, e estabilizam-se em patamares 

proporcionalmente equivalentes em todo o período de funcionamento da planta de refrigeração. 

Como o sistema possui perdas no processo o que é caracterizado pela Segunda Lei da 

Termodinâmica sobre os conceitos de irreversibilidade, nota-se um pequeno diferencial entre a 

entalpia do ar de saída e água de entrada ao longo das 24 horas no Gráfico 4.3.3. 

 

Gráfico 4.3.3 – Variações de entalpia do ar e água de entrada e saída do circuito. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados com o software EES. 

 

Sobre as variações de entalpia do ar de entrada, o ponto de observação é que ela é 

diretamente proporcional à temperatura de bulbo úmido de entrada. Como a umidade relativa 

do ar interfere na TBU, deduz-se então que as variações de entalpia de entrada também são 

funções diretamente proporcionais da variação de umidade. Esse fato reforça a hipótese de que 

um ambiente com baixa umidade relativa possui maior capacidade de redução da temperatura 

de bulbo seco através da transição da energia interna do ar para a parcela de água que irá ser 

transformada em vapor em sistemas de refrigeração evaporativos. 
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4.4 Análise quantitativa de rendimento e transmissão de energia envolvidas no 

processo de troca térmica da planta de refrigeração 

Analisando-se as variações de temperatura entre a entrada e saída do circuito de 

refrigeração para água e ar de acordo com o Gráfico 4.4.1, nota-se que nos momentos que 

ocorrem os desligamentos programados para as 6 horas e 18 horas rapidamente o diferencial 

tende a ser zero em ambos os casos. Ademais, nota-se também uma inércia térmica para 

estabilização do percentual de variação da temperatura logo após o restabelecimento do 

funcionamento dos compressores, o que aumenta o tempo para reequilibrar termicamente o 

circuito que realiza a troca de calor. 

O período evidenciado com maior diferencial de temperatura do ar é compreendido entre 

as 10 horas e 18 horas, quando a umidade relativa do ar é mais baixa o que favorece a troca 

térmica, e no caso da água, ocorre o aumento do percentual de temperatura em até 70,3% entre 

entrada e saída. 

 

Gráfico 4.4.1 – Variações percentuais da temperatura entre o ar e água de entrada em relação à saída do 

circuito de refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor com referência nos manuais da ASHRAE (2005, 2007). 
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Com relação à análise da taxa de calor transferida do ar para a água, de acordo com o 

Gráfico 4.4.2 observam-se os mesmos efeitos negativos do desligamento dos compressores 

assim como ocorrido nas diferenças de temperatura comentadas. 

Os valores negativos na linha que representa o ar entre 0 hora até as 16 horas significam 

que há a perda de energia na forma de calor que foi transferido do ar para a água. Entretanto, 

como o calor específico da água é muito maior do que o do ar, da ordem de 4,18 vezes de acordo 

com Moran e Shapiro (2006), a taxa de transferência de calor na água segue basicamente 

estabilizada durante todo o tempo que os compressores ficam ligados indiferentemente das 

variações de umidade e temperatura do ar de entrada.  

No Gráfico 4.4.2 ainda é possível observar o instante de maior troca de energia o qual 

ocorre às 10 horas, momento que coincide também com os maiores valores de temperatura e 

entalpia do ar de entrada. Essa condição concorda com a premissa de que a maior parcela de 

energia contida no ar está na forma de vapor água (MACHADO, 2011), logo, quanto maior a 

temperatura de bulbo úmido de entrada, maior a energia que será transferida para a água no 

interior do circuito evaporativo. 

 

Gráfico 4.4.2 – Variação da taxa de calor transferida entre ar e água internamente no circuito de 

refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor com referência nos manuais da ASHRAE (2005, 2007). 
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Sobre a inversão no módulo da taxa de calor do ar no Gráfico 4.4.2 que ocorre às 16 

horas, significa que o ar passa a ter um ganho de energia em relação a água, fato também 

evidenciado no Gráfico 4.3.2 quando a entalpia de saída passa a ser maior que a entalpia de 

entrada. A partir desse instante, observa-se que o desligamento dos compressores é novamente 

prejudicial ao rendimento térmico do circuito já que o tempo para o restabelecimento de 

equilíbrio térmico após religamento é maior nesse período do dia dada a maior dificuldade de 

troca de energia entre ar e água. 

A análise da efetividade térmica na troca de calor da água que circula no sistema de 

refrigeração da Mina Cuiabá é apresentada no Gráfico 4.4.3. Observando-se o comportamento 

das variações que ocorrem ao longo do dia, evidencia-se a forte influência do desligamento dos 

compressores sobre o rendimento de troca térmica do circuito. Adicionalmente, um fator que 

foi observado no estudo é o aumento de efetividade identificada a partir das 15 horas o que é 

influenciado pela redução da entalpia e umidade relativa do ar de entrada que ficou em 

patamares inferiores a 40 %. 

Nesse contexto, em um horizonte de 24 horas de funcionamento, uma possibilidade de 

redução de energia gasta na planta de refrigeração é o desligamento de um dos compressores 

no circuito intermediário a partir das 15 horas até as 19 horas quando ocorre um aumento 

significativo do rendimento de troca térmica. O desligamento por 4 horas de um dos 

compressores significaria a redução de 10% do tempo total de compressor ligado considerando 

que a atual configuração prevê 20 horas diárias de funcionamento para cada motor. Como 

ocorre naturalmente uma redução da umidade relativa nesse período do dia, fator que interfere 

diretamente na efetividade da troca de calor em sistemas evaporativos, há aqui uma 

oportunidade de redução da energia gasta para baixar a temperatura do ar. 
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Gráfico 4.4.3 – Equacionamento da variação de efetividade térmica na troca de calor da água no circuito 

de refrigeração. 

Fonte: Elaborado pelo autor com referência nos manuais da ASHRAE (2005, 2007). 

 

Como demonstrado na Equação 3.4.12 que tem como referência o manual A27 - MINE 

AIR CONDITIONING AND VENTILATION da ASHARE, o cálculo de rendimento de troca 

de temperatura da água leva em consideração as temperaturas de entrada e saída de água, 

correlacionadas com a temperatura de bulbo úmido do ar de entrada do circuito de refrigeração. 

Nesse sentido, o fenômeno observado de efetividade ultrapassando os 150 % no ponto “C” do 

Gráfico 4.4.3 significa que a temperatura da água de saída está acima da temperatura de bulbo 

úmido do ar de entrada, e que neste caso ocorre não apenas a transferência de calor entre ar e 

água, mas também de toda a infraestrutura física da instalação que se aqueceu no decorrer do 

dia em função da luz solar e que nesse caso rejeita calor ao entardecer. 

Analisando-se as variações de temperatura entre entrada e saída do circuito de 

refrigeração, Gráfico 4.4.4, observa-se uma forte redução na média das temperaturas que chega 

a 90 % conforme é apresentado no ponto “B” do Gráfico 4.4.3.  
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Gráfico 4.4.4 – Variação de temperatura do ar e água no ponto “B” do Gráfico 4.4.3. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados medidos na planta de refrigeração. 

 

Em contrapartida, a partir do momento quando o circuito de compressores é desligado 

de 6 horas até as 8 horas, período destacado pelo ponto “A” no Gráfico 4.4.3, não se nota quase 

nenhuma alteração de temperatura entre entrada e saída conforme o Gráfico 4.4.5. 

 

Gráfico 4.4.5 – Variação de temperatura do ar e água no ponto “A” do Gráfico 4.4.3. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de dados medidos na planta de refrigeração. 

 

As análises apresentadas até aqui observaram os efeitos de variações e comportamento 

do circuito de refrigeração em um período de 24 horas a partir da média de 3 dias do mês de 

Julho de 2017. Porém, observando-se as diferenças em um horizonte de 12 meses é possível 

identificar outras peculiaridades divididas ao longo do ano. Nesse caso, observando-se as 

médias de variações da taxa de calor transferida do ar para a água em função das 4 estações 
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conforme Gráfico 4.4.6, facilmente nota-se uma diferença na energia em trânsito na forma de 

calor. Esse fenômeno é mais significativo comparando-se as estações de verão e inverno, o que 

foi também observado no Capítulo 3 no tocante à energia consumida (Gráfico 3.2.3). A partir 

dessa informação, uma proposição para redução do consumo de energia na planta de 

refrigeração é o desligamento de um dos compressores do circuito intermediário alimentado 

com R134a durante o inverno. Uma avaliação para quantificação do saving22 pode demonstrar 

qual o potencial do ganho em efetividade, porém a partir dos presentes resultados já é possível 

prever que essa é uma das possibilidades de redução do consumo de energia. 

 

Gráfico 4.4.6 – Variação da taxa de calor transferida do ar para a água em função das estações do ano. 

Fonte: Elaborado pelo autor com referência nos manuais da ASHRAE (2005, 2007). 

 

Outro parâmetro que reafirma a hipótese de que a energia gasta para redução da 

temperatura da água de entrada está excessivamente alta durante o inverno é apresentada no 

Gráfico 4.4.7, o qual apresenta o percentual médio da efetividade térmica com valores que 

chegam a ser o dobro se comparado ao resultado do período do verão, período que o circuito é 

mais solicitado pelas altas temperaturas ambiente registradas. 

                                                             
22 Saving é um termo originário do inglês que pode ser referenciado como uma forma de economia de algum 

recurso, ou também pode-se associar a um custo evitado quando relacionado investimentos financeiros. 
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Gráfico 4.4.7 – Variação da média de efetividade térmica na troca de calor da água em função das 

estações do ano. 

Fonte: Elaborado pelo autor com referência nos manuais da ASHRAE (2005, 2007). 

 

4.5 Análise potencial de ganhos financeiros na forma de custo evitado 

 Para avaliação dos potenciais ganhos na forma de custo evitado, uma analogia sobre o 

consumo de energia elétrica foi realizada para se quantificar o saldo financeiro que a economia 

de energia representaria nos casos de se aplicar as recomendações sugeridas no presente texto. 

Para isso, tomou-se como referencial a potência elétrica do motor instalado na máquina de 

refrigeração do circuito intermediário com R-134a, o qual é um motor WEG de potência de 900 

kW (BBE-3, 2009). Com essa informação, foi realizada uma correlação com o tempo que ele 

ficaria desligado no decorrer do dia, de acordo com potencial de redução visualizado no Gráfico 

4.4.323, e durante os períodos de Verão, Outono e Primavera representados no Gráfico 4.4.7. O 

resultado da energia evitada foi então multiplicado pela atual taxa de preços disponíveis pela 

concessionária de energia elétrica do estado de Minas Gerais, a CEMIG. 

                                                             
23 A análise para quantificação de ganhos financeiros com o desligamento de um dos compressores se baseou na 

hipótese de desligamento desse motor para apenas uma fase do dia para as estações de Verão, Outono e 

Primavera, e uma outra análise separada considerando seu desligamento durante todo o período de Inverno. 
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O Manual de Tarifação da Energia Elétrica, publicado no Diário Oficial da União sob 

Resolução 456 da Agência Nacional de Energia Elétrica em 29 de Novembro de 2.000, 

apresenta as noções básicas sobre as formas de tarifação para as companhias de geração e 

distribuição de energia elétrica no Brasil. A partir desse contexto, algumas definições são 

importantes para as próximas análises tais como demanda, que é a média das potências elétricas 

instaladas nas unidades consumidoras, e representa a carga solicitada para a empresa de geração 

e distribuição expressa em (kW). E um segundo conceito importante é a definição de consumo, 

sendo a energia consumida pela unidade consumidora em um período de tempo determinado, 

expresso em (kWh) (ELETROBRÁS, 2011). 

Na análise financeira, observou-se o fator de custo de energia que tange a demanda de 

energia prevista em contrato. Conforme disposto na Tabela 4.5.1, o valor tabelado para a 

classificação de faixa de tensão varia de acordo com o horário de funcionamento das máquinas. 

Essa classificação possui subdivisões como Demanda no Horário de Pico (de 17h até as 20h), 

e Demanda Fora do Horário de Pico (demais horas do dia).  

No que tange as faixas preços para por faixa de horário de consumo impostos pela 

Eletrobrás, podem ocorrer significativas variações de preço por kWh de consumo quando 

comparados a valores praticados entre consumidores residenciais e industriais. Essa estratégia 

é uma forma das companhias de energia promoverem o uso de energia fora dos horários de pico 

quando as redes de distribuição ficam mais sobrecarregadas. 

Com relação às estratégias propostas de desligamento dos compressores na presente 

análise, as taxas de custo por demanda não sofreriam nenhuma variação dado que a carga 

instalada se mantém a mesma em outros horários do dia. Por via de regra, isso não representará 

nenhuma alteração financeira já que o valor pago por demanda é indiferentemente de haver ou 

não consumo, mas é cobrado apenas pela disponibilidade de fornecimento da concessionária de 

energia em função da potência instalada na localidade consumidora. 
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De acordo com informações acessadas em 04 de novembro de 2019, as tarifas vigentes 

nesta data para a classificação de consumidor de Média/Alta Tensão na classificação de tarifa 

Azul do Grupo A sem adição de impostos conforme disposto no website da Companhia 

Energética de Minas Gerais CEMIG são apresentadas na Tabela 4.5.1. 

 

Tabela 4.5.1 – Tabela de preços de energia elétrica consumidores 88kV a 138kV divulgado pela CEMIG 

Fonte: https://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Paginas/valores_de_tarifa_e_servicos.aspx. 

 

E de acordo com informações da CEMIG, no mês de novembro de 2019 a bandeira 

aplicada nas tarifas de energia elétrica foi a amarela, o que significa que ocorreu a inclusão de 

taxa adicional nas tarifas de consumo de R$1,50 a cada 100 kWh de consumo (sem impostos). 

Neste caso, considerando que o cliente representado pela empresa em questão utiliza alta tensão 

de 138 kV, o valor previsto seria de R$0,5100524 por cada kWh de consumo no horário de pico 

sem a adição de impostos. Porém, com base no regulamento de lei regido pela Constituição de 

1.988, a CEMIG aplica uma alíquota de ICMS para consumidores industriais de 18%, PASEP 

                                                             
24 As informações do contrato e consumo de energia elétrica, entre a concessionária fornecedora (CEMIG) e a 

empresa onde a planta de refrigeração é instalada são confidenciais, Dessa forma, não foram expressos os 

valores exatos do custo por kW/h na quantificação dos ganhos econômicos, sendo portanto valores 

estimativos. 
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de 0,89% e COFINS  de 4,10%. Assim, o valor final do kWh passaria a ser de R$0,66231 para 

o horário de pico, e para o cálculo do preço no consumo fora do horário de pico o valor seria 

de R$0,43171. 

A formulação de custo evitado é então expressa pela Equação 4.5.1 abaixo: 

   𝑪𝒆𝒗 (𝑪𝒐𝒏𝒔) =  𝒕𝒊𝒏𝒐𝒑 ∗ 𝒅𝒎ê𝒔 ∗ 𝑷𝒎𝒐𝒕 ∗ 𝑪𝒉            (4.5.1) 

Sendo: 

𝑪𝒆𝒗(𝑪𝒐𝒏𝒔)= Custo evitado de consumo         [R$] 

𝒕𝒊𝒏𝒐𝒑= Tempo de motor inoperante no dia                [h/dia] 

𝒅𝑚ê𝑠= Número de dias do mês             [dia/mês] 

𝑷𝒎𝒐𝒕= Potência nominal do motor         [kW] 

𝑪𝒉= Custo de energia por hora            [R$/kWh] 

 

Conhecida a equação para cálculo dos custos para consumo, e retomando-se às análises 

do Gráfico 4.4.3, foi possível realizar um balanço estimado de custo evitado. Essa métrica levou 

em consideração o potencial de desligamento de um dos compressores por 4 horas (de 14 às 

18h) no horizonte de 24 horas. E na análise de 12 meses, conforme apresentado no Gráfico 

4.4.7, levou-se em consideração o desligamento de um compressor durante os 3 meses do 

inverno. 
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A Tabela 4.5.2 apresenta os resultados calculados de gasto evitado para as duas análises 

propostas observando-se ainda as faixas de horário de pico e fora do horário de pico: 

Análise em 24 horas de funcionamento durante 30 dias 

Faixa de horário Horário de Pico: 17h - 18h (1h) Fora Horário de Pico: 14h - 17h (3h) TOTAL 

Custo evitado mensal  R$17.882,37   R$34.968,51   R$52.891,38  

Análise em 4 meses de funcionamento durante período de inverno 

Faixa de horário Horário de Pico: 17h - 18h (1h) Fora Horário de Pico: 20h - 17h (19h) TOTAL 

Custo evitado mensal  R$17.882,37   R$221.467,23   R$239.390,10  

Tabela 4.5.2 – Tabela de resultado de custo evitado aplicando-se a estratégia de desligamento de um 

compressor do circuito intermediário. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas tarifas da CEMIG apresentadas no texto. 

 

Assim, prevê-se que o custo evitado mensal com 4 horas diárias de um dos compressores 

desligados durante as estações de Primavera, Verão e Outono ultrapassaria os 50 mil reais sem 

comprometer significativamente o rendimento térmico da instalação de refrigeração da mina. 

E ainda, aplicando-se a mesma métrica para todo o período do Inverno na Equação 4.5.1, 

os ganhos mensais em custo evitado com 1 compressor desligado durante os 4 meses da estação 

considerando que na atual configuração os motores operam 20 horas por dia, poderiam chegar 

a mais de 230 mil reais por mês conforme projeção apresentada. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação de eficiência energética do presente trabalho se baseou no estudo de 

diferentes parâmetros que, analisados individualmente, pudessem convergir para uma 

compreensão clara de oportunidades de melhoria no rendimento operacional da planta de 

refrigeração em questão. 

Nesse contexto, observou-se que as variações de temperatura ambiente ocorrem de 

maneira previsível tanto ao longo do dia como entre as estações do ano com referência nos 

dados históricos para o local onde a planta de refrigeração está instalada. Essa situação 

condiciona se planejar como serão os modos operacionais propostos nas análises de resultados 

com certa previsibilidade de consumo energético ao longo do ano. 

Alguns fatores que se destacaram na análise de resultados foram as interferências em 

temperatura e entalpia do ar de saída em função dos intervalos de desligamento dos 

compressores durante as trocas de turno. Essa estratégia atualmente utilizada pela equipe local 

como metodologia para a redução do consumo de energia se mostrou prejudicial na ótica de 

eficiência, visto que ocorre uma grande inércia térmica para reequilibrar o circuito. Essa 

situação faz com que a energia necessária para o restabelecimento do equilíbrio da planta de 

refrigeração após seu start-up25  seja maior do que a parcela de energia que foi economizada 

durante o seu desligamento no intervalo de turno. 

Em termos de estratégia para a redução de energia elétrica gasta nos motores dos 

compressores, uma oportunidade foi observada a partir das 14 horas até as 18 horas de cada dia 

quando ocorre uma elevada redução da umidade relativa do ambiente externo. Esse fato 

favorece a troca térmica por evaporação entre ar e água e possibilita o desligamento de um dos 

                                                             
25 O termo start-up provém do vocabulário inglês e se refere ao ato ou processo de começar ou fazer algo 

começar. Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/spray. Acesso em: 07 jul. 2019. 
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compressores no período, o que chegaria a 10% do tempo de compressor ligado durante as 

estações da Primavera, Verão e Outono.  

Os ganhos financeiros apresentados na forma de custo evitado em consumo de energia 

são expressivos, os quais podem ser alcançados com a aplicação das estratégias propostas nas 

análises de resultados. O estudo demonstrou que é possível melhorar a média de eficiência 

térmica na troca de calor da água em função das estações do ano, alternando-se a estratégia de 

funcionamento dos compressores entre as estações mais quentes e frias. Isto é, alternando-se 

entre ligar um ou os dois compressores simultaneamente a depender das condições climáticas. 

No período do Inverno quando a demanda de resfriamento do ar é menor e o rendimento do 

circuito se mostrou mais elevado, a possibilidade da redução do tempo de compressor ligado 

pode chegar a 50% com o desligamento de um dos dois atuais compressores. 

Além das possibilidades de melhoria no rendimento térmico através das estratégias de 

funcionamento dos compressores, é importante ressaltar as oportunidades de redução de perdas 

de energia em detalhes construtivos e de manutenção do conjunto que comprometem a sua 

eficiência. Alguns componentes de máquinas do circuito de refrigeração como curvas em 

tubulações, bombas com baixa vazão por desgaste, necessidade de limpeza de canais por onde 

circula água e melhoria nos componentes de atomização (bicos de sprays26) na câmara de 

evaporação de água, são exemplos de oportunidades de redução de pequenas perdas que 

somadas podem representar bons resultados em economia de energia. 

Outra possibilidade de redução do consumo de energia, é a instalação de sistemas de 

modulação para controle de funcionamento dos compressores. Atualmente são utilizadas 2 

máquinas térmicas com potências fixas pré-definidas, as quais podem ficar ligadas ou 

                                                             
26 O termo spray provém do vocabulário inglês e se refere a uma massa de gotas muito pequenas de líquido 

forçadas através do ar criando uma forma de névoa. Disponível em: 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/spray. Acesso em: 07 jul. 2019. 
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desligadas. Com um controle modulado, seria possível atribuir diferentes capacidades 

frigoríficas em função das condições climáticas, o que aumenta a capacidade de adaptação do 

circuito. Dessa forma, o rendimento seria mais assertivo já que poderia variar conforme as 

condições de umidade e temperatura, fatores de entrada que variam entre as estações do ano e 

decorrer do dia. 

Ainda, estratégias mais sofisticadas com tecnologia para o controle e automação de 

circuitos em redes de computadores também são opções de redução de energia em instalações 

operacionais. Como foi apresentado no estudo, a demanda de ar fresco varia dependendo das 

condições do ambiente externo e dos locais de lavra no subsolo. Com isso, a quantidade de ar 

enviado da planta de refrigeração através dos dutos de ventilação pode ser customizada 

continuamente, de forma automática por sistemas de controle utilizando circuitos de 

automação. Dessa forma, é possível otimizar os recursos aplicados no controle de temperatura 

do ar com economia de energia e menos depreciação dos ativos instalados inclusive com relação 

às variações da umidade relativa do ambiente externo que se mostrou de grande influência no 

rendimento da planta de refrigeração. 

No tocante a aspectos ambientais, uma redução do consumo de água pode ser viabilizada 

ao se reduzir o volume bombeado para aspersão no intervalo de 20 horas até as 6 horas do dia 

seguinte já que se observou pouca variação de entalpia e amplitude da TBS em relação ao ar de 

entrada. Os baixos valores de temperatura do ambiente externo durante a noite reduzem seu 

diferencial quando comparados ao valor de temperatura requerido para insuflamento no 

subsolo. Essa situação condiciona a possibilidade de se manter apenas um dos dois 

compressores ligados no período, o que reflete em redução da quantidade de água utilizada no 

circuito evaporativo e no consumo de energia. Um estudo futuro mais aprimorado nesse assunto 

será capaz de precisar o valor de redução da água de reposição e seu impacto ambiental. 
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E diante do exposto, como propostas para o aprofundamento científico em pesquisas 

futuras, destacam-se duas análises complementares de cunho quantitativo. Uma se refere ao 

estudo dos ganhos reais para aplicação da estratégia proposta para o período de Inverno e para 

os intervalos diários de menor diferencial de temperatura entre ambiente externo e subsolo para 

as demais estações do ano. Outra oportunidade se refere também a um estudo de caráter 

aplicado para caracterização do valor exato das perdas de energia desprendida para o 

reestabelecimento do equilíbrio térmico após os desligamentos diários da planta de refrigeração 

nos intervalos de turno. 
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8 - ANEXOS 

Anexo A.1 

Fragmento do circuito fechado das máquinas de refrigeração com utilização de fluido 

refrigerante R134a. 

 

 

Anexo A.1 – Fragmento do esquema de instalação do circuito fechado das máquinas de 

refrigeração. 

Fonte: AngloGold Ashanti.
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Anexo A.2 

Fragmento do circuito aberto da refrigeração evaporativa por aspersão de água fria na corrente de ar. 

 

Anexo A.2 – Recorte do esquema de instalação do circuito aberto de refrigeração evaporativa. 

Fonte: AngloGold Ashanti.
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Anexo A.3 

Fragmento do circuito aberto das torres de resfriamento externas. 

 

Anexo A.3 – Esquema de instalação do circuito aberto das torres de resfriamento. 

Fonte: AngloGold Ashanti.
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Anexo B.1 

Formulário de autorização para uso de informações da empresa para trabalhos 

acadêmicos da AngloGold Ashanti. 

 

Anexo B.1 – Página 1 do formulário de autorização para uso de informações da AngloGold 

Ashanti. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Anexo B.2 

Formulário de autorização para uso de informações da empresa para trabalhos 

acadêmicos da AngloGold Ashanti. 

 

Anexo B.2 – Página 2 do formulário de autorização para uso de informações da AngloGold 

Ashanti. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Anexo B.3 

Formulário de autorização para uso de informações da empresa para trabalhos 

acadêmicos da AngloGold Ashanti. 

 

Anexo B.3 – Página 3 do formulário de autorização para uso de informações da AngloGold 

Ashanti. 

Fonte: Acervo do autor.
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Anexo C 

Fragmento do sinótico de interface homem máquina para controle dos parâmetros de funcionamento da planta de refrigeração. 

 

Anexo C – Sinótico de parâmetros online da planta de refrigeração. 

Fonte: AngloGold Ashanti.
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Anexo D.1 

Propriedades termodinâmicas da água e do ar. 

 

 

Anexo D.1 – Propriedades termodinâmicas da água em função da temperatura. 

Fonte: Fundamentals of engineering thermodynamics: SI version / Michael 

J. Moran, Howard N. Shapiro. -- 5th ed., 2006, pág 720 
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Anexo D.2 

Propriedades termodinâmicas da água e do ar. 

 

Anexo D.2 – Propriedades termodinâmicas de alguns sólidos e líquidos em função da 

temperatura. 

Fonte: Fundamentals of engineering thermodynamics: SI version / Michael 

J. Moran, Howard N. Shapiro. -- 5th ed., 2006, pág 753 
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Anexo D.3 

Propriedades termodinâmicas da água e do ar. 

 

Anexo D.3 – Propriedades termodinâmicas do ar em função da temperatura. 

Fonte: Fundamentals of engineering thermodynamics: SI version / Michael 

J. Moran, Howard N. Shapiro. -- 5th ed., 2006, pág 756 
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Anexo E.1 

Modelo de conta de energia elétrica para consumidor classe “A” da CEMIG. 

 

Anexo E.1 – Apresentação de um modelo de conta de energia elétrica com as divisões de tarifas 

diferenciadas por demanda e consumo. 

Fonte: Acervo do autor. 




