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RESUMO

O presente trabalho teve como objeto de estudo um sistema de geração de vapor,
distribuição de vapor e retorno de condensado de uma planta têxtil localizada no Rio Grande
do Norte. O trabalho teve como base os seguintes objetivos:
 Conhecer o uso do vapor saturado de água nos processos de tinturaria e acabamento
em uma planta têxtil;
 Estudar os diversos aspectos de um sistema de distribuição de vapor, para identificar
as formas em que ocorrem perdas de energia;
 Obter informações quantitativas das principais perdas de vapor no sistema de geração
e distribuição de vapor e mensurar as perdas, água e vapor, do sistema;
 Utilizar o vapor flash como forma de redução de custo.
Para isso fez-se uso da apuração dos ganhos financeiros apresentados nas suas
respectivas melhorias. Como base de dados para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se
registros de processos industriais, dados dos sistemas de utilidades, dados de análises de
laboratório e de analisadores em linha, abrangendo o período de 2013. Usando-se princípios
consagrados das leis de conservação de massa e energia, o tratamento desses dados mostrou
que as perdas de água e energia no sistema de vapor são expressivas e que os ganhos
ambientais e econômicos que poderão ser obtidos com ações de melhoria são bastante
significativas. Tomando como base os dados e resultados obtidos sugiro que os estudos
futuros deem continuidade a abordagem sobre sistemas de geração de vapor, distribuição e,
principalmente, retorno de condensado.
Palavras-chave: Sistema de geração de vapor. Distribuição de vapor. Retorno de condensado.
Perda de água. Perda de energia. Perda de água. Ganho econômico. Acabamento de Tecido.
Retorno de Condensado e Vapor flash.

ABSTRACT

This study focused object a steam generation system, steam distribution and
condensate return a textile plant located in Rio Grande do Norte. The work was based on the
following objectives:
 Knowing the use of saturated water vapor in the dyeing and finishing processes in a
textile plant;
 To study the various aspects of a steam distribution system to identify the ways in
which energy losses occur;
 Obtain quantitative information of the main loss in steam generation system and steam
distribution and to measure the losses, water and steam system;
 Using the flash steam as a means of cost reduction.
For it was made use of the calculation of financial gains made in their respective
improvements. As a database for the development of working registers are used in industrial
processes, data from utility systems, laboratory data analysis and on-line analyzers, covering
the period 2013. Using the principles set conservation laws mass and energy, those data
showed that the loss of water and energy in the steam system are significant and that the
environmental and economic gains to be obtained with improvement actions are quite
significant. Based on the data and results suggest that future studies deem the continuity
approach to steam generation systems, distribution and mainly condensate return.
Keywords: steam generation system. Steam distribution. Condensate return. Loss of
water. Loss of energy. Loss of water. Economic gain. Fabric finish. Return condensate and
flash steam.
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1 INTRODUÇÃO
A crescente demanda quanto ao uso da energia térmica, em especial o vapor saturado,
combinado com a escassez na oferta de água, tornaram os estudos de melhorias nas
eficiências energéticas assuntos muito difundidos e estudados nos meios acadêmicos e
industriais. Soma-se a este cenário a necessidade de elevarmos a demanda de produção e
redução de custos.
Neste contexto, é de suma importância se estudar meios para o uso mais racional da
energia, balanceando entre as diferentes formas de energia ofertadas e as possibilidades de
uso final, ou seja, de necessidades implícitas dos usuários da energia. Dentre os vários
segmentos indústrias que poderiam ser objeto de estudo, optou-se pelo segmento têxtil devido
à importância deste segmento para desenvolvimento e pela oferta de emprego na região
Nordeste, principalmente, no estado do Rio Grande do Norte/RN.
Este trabalho busca reduzir o consumo de água e vapor saturado de água dentro dos
processos de tinturaria e de acabamento de tecidos. Para isso, se fará uso do reaproveitamento
de condensado, como também, a reutilização do vapor flash gerado nas linhas de retorno de
condensado desses respectivos setores da indústria têxtil.
1.1 Objetivos
1.1.1

Objetivo geral
Identificar desperdícios de energia térmica e água, reutilização de condensado e a

utilização de vapor flash na Indústria têxtil, em especial o setor de tingimento e acabamento.
1.1.2

Objetivos específicos

 Conhecer o uso do vapor saturado de água nos processos de tinturaria e acabamento
em uma planta têxtil;
 Estudar os diversos aspectos de um sistema de distribuição de vapor, para identificar
as formas em que ocorrem perdas de energia;
 Obter informações quantitativas das principais perdas de vapor no sistema de geração
e distribuição de vapor, a partir da realização de balanços de massa com base em
dados históricos de processo;
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 Utilizar o vapor flash como forma de redução de custo.
1.1.3

Hipótese investigada
Uso do vapor flash em planta têxtil reduz o consumo de combustível nos geradores de

vapor.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1

A produção de vapor e seu uso
A possibilidade de produzir vapor, como e quando necessário, vem desde a revolução

industrial.
O vapor de água é um dos meios mais comuns de transporte e transferência de energia
na indústria. Seu uso é antigo, tendo sido os Gregos e os Romanos os precursores.
2.2

Vapor saturado de água
O vapor de água resulta quando se transfere a uma massa de água quantidade

suficiente de calor para causar sua vaporização (SINGER, 1991). A mudança de estado físico
da água, passando de líquido para vapor, ocorre normalmente em duas etapas, dependendo da
pressão e da temperatura inicial: primeiro, se a massa de água líquida estiver sub-resfriada, a
adição de calor faz aumentar a temperatura até atingir o ponto de saturação, ou seja, a
temperatura na qual a água entra em ebulição; segundo, pela continuação da adição de calor, a
massa de água líquida vaporiza, passando para a condição de vapor.
De acordo com Pereira e Mustafa (2000), em instalações industriais dificilmente se
consegue produzir vapor perfeitamente saturado. Este apresenta normalmente um certo
percentual de umidade, que são gotículas de água que permanecem em suspensão em sua
massa. O parâmetro de qualidade do vapor que está relacionado com a umidade é o título.
Este parâmetro é definido como o percentual de vapor seco contido na mistura. O vapor
saturado é mais indicado para uso em sistemas de aquecimento, pois permite a troca de calor à
temperatura constante e apresenta maiores coeficientes de troca térmica que o vapor
superaquecido (BOURÉE, 1982).
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2.3

O vapor utilizado como transporte de energia
A água, pela sua abundância na natureza, desempenha um importante papel na geração

e distribuição da energia térmica na indústria (FRANCESCHINI, 1982). Ainda segundo o
autor, a característica básica da água – e do vapor – que a credencia para este uso é a
capacidade de armazenar calor, que é bem maior a dos outros fluidos térmicos usuais na
indústria.
O vapor de água reúne outras qualidades que tornam seu uso atraente para a atividade
industrial, como elemento de transporte de energia, são eles:
 Transferência de calor a temperatura constante;
 Capacidade de possibilitar a transformação de energia térmica em outras formas;
 Uso cíclico em vários níveis de pressão e em várias faixas de temperatura;
 Passível de ser gerado em equipamentos com alta eficiência;
 Limpo, inodoro, insípido e não tóxico;
 Fácil distribuição e controle.
2.4

A aplicação do vapor saturado de água nos processos têxteis
Os diversos processos têxteis utilizam em grande quantidade o vapor saturado de água.

Na indústria têxtil podemos usá-lo para controle de temperatura de banhos no alvejamento,
aquecimento de água para ativação de processos químicos de tingimento e acabamento,
diluição de engomado para fios urdumes.
Em utilização industrial, poderíamos arbitrar uma classificação de geradores de vapor
em relação a pressão de trabalho:
 Baixa pressão: até 1 MPa;
 Média pressão: de 1,1 a 4,0 MPa;
 Alta pressão: maior que 4,0 MPa.
Esta classificação é arbitrária, porém representativa da faixa de utilização de vapor na
indústria, principalmente, na têxtil.
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2.5

Perda de energia e água em sistema de geração e distribuição de vapor
Como a maioria das indústrias, no setor têxtil o vapor constitui o principal veículo de

transporte de energia térmica. A preferência pela utilização deste fluido, comparativamente a
outras alternativas, deve-se ao conjunto de fatores positivos que foram apresentados em 2.3.
Ao lado dessas vantagens, porém, a sua utilização tem também alguns aspectos
negativos, como: corrosão, necessidade de tratamento da água de alimentação das caldeiras,
exigência de purgas das caldeiras, necessidade de dotar as instalações de distribuição de vapor
de sistemas automáticos de drenagem de condensado, purgadores, necessidade de sistema
para recolher e tratar os condensados. Esses aspectos, todavia, não são suficientes para anular
as grandes vantagens oferecidas. Ao se usar o vapor, as ineficiências das diversas etapas do
processo acumulam perdas (SMITH; PETELA, 1992). Nesse processo, a água bruta é filtrada,
desmineralizada, desaerada e tratada com a dosagem de produtos químicos antes de alimentar
a caldeira.
Normalmente, nem todo vapor produzido pela caldeira chega aos diversos usuários,
como também nem todo condensado gerado a partir do uso do vapor como fonte de
aquecimento retorna à caldeira. Há uma perda contínua de condensado e vapor, o que resulta
num déficit permanente de água no ciclo de geração (HARRELL, 2002).
De acordo com Associação Empresarial de Portugal (2010) é comum encontrar-se
fugas de vapor em instalações com algum tempo de operação, provocadas fundamentalmente,
pela ação combinada da temperatura, pressão e também da corrosão e erosão causadas pelo
vapor. Essas fugas podem ser percebidas em toda a rede de distribuição, com especial
incidência em válvulas, juntas, e flanges. Estas perdas, se não forem alvo de um controle
rigoroso, com vista à sua detecção e posterior eliminação, têm tendência a agravar-se,
podendo constituir-se na principal causa de desperdício energético da instalação.
2.6

Sistema de geração de vapor
O dimensionamento de linhas de vapor é um problema que envolve tanto misto entre a

fluidodinâmica quanto a termodinâmica. Para o dimensionamento das linhas de vapor sob o
critério estrutural, deve-se aplicar a teoria dos esforços da resistência dos materiais aos
elementos especificados, estudar a flambagem dos elementos sob compressão e prever e
dimensionar os esforços por dilatações térmicas. Muitas vezes, os projetos são alterados em

18

decorrência destas condicionantes estruturais, fazendo adaptações e adequações. As principais
cargas a serem consideradas são:
 Pressão interna e externa;
 Peso próprio da linha, peso do fluido;
 Peso localizado (acessórios - peso resultante de outras linhas);
 Ações dinâmicas internas (golpes de aríete, impactos, vibrações) e externas (ação do
vento, da interação com máquinas de processo);
 Esforços decorrentes de tensões térmicas (flexibilidade);
 Regras de segurança (visto que o fluido vapor é considerado perigoso).
As Regras para atender a esses requisitos, são adotadas os seguintes meios:
 Atribuição de valores adequados para os vãos dos suportes;
 Colocação de válvulas e outros acessórios próximos aos suportes;
 Limitação das sobrecargas;
 Especificação correta para os materiais;
 Espessura de parede adequada e com sobre-espessura de corrosão;
 Especificação correta das operações de montagem (alinhamento, redução do atrito nos
suportes, colocação de guias).

A figura 1 demonstra um sistema típico de geração de vapor, mostrando o volume de
controle com as entradas e saída de água.
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Figura 1 – Representação de um sistema de geração de vapor.
Fonte: Spirax Sarco (2012)
2.6.1 Impurezas geradas pelo vapor
De acordo com Barrett et al. (1971), caldeira pode ser considerada como um sistema
composto por trocadores de calor integrados, onde o fluido do lado quente é a mistura
resultante da combustão do combustível e o fluido do lado frio é a água que entra como
líquido e sai como vapor.
Geralmente, a água de alimentação dos sistemas de geração de vapor não é
completamente pura. Apresenta impurezas dissolvidas ou em suspensão, mesmo em
concentrações muito baixas, especialmente para sistemas que trabalham com alta pressão
(SEVERNS et al, 1975).
Quando a água evapora parcialmente, o vapor formado é praticamente puro, sendo que
quase todos os sólidos permanecem na água remanescente. Conforme mais água é evaporada,
a concentração dos sólidos restantes aumenta gradualmente. Desta forma, as caldeiras
funcionam como sistemas concentradores de sólidos (SINGER, 1991), pois as impurezas
solúveis e em baixas concentrações, que entram com a água de alimentação, tornam-se
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concentradas, porque o vapor que sai do tubulão carrega quantidades de sólidos bem menores
que aquelas que permanecem na água da caldeira.
O aumento da concentração das impurezas na água da caldeira – ou de outro sistema
gerador de vapor – pode levar a consequências indesejáveis e altamente custosas,
representadas por interrupção da produção e danos para os equipamentos. De acordo com
Franchi e Magalhães (1982), os maiores problemas causados pelas impurezas presentes na
água das caldeiras são: corrosão e arraste das impurezas pelo vapor.
2.6.2 Arraste de impurezas no sistema de geração de vapor
Pureza do vapor é uma expressão que dá ideia da quantidade de impurezas carreadas
por este ao sair da caldeira (NAVITSKY; GRABOWSKI, 1988). Essas impurezas podem ser
materiais dissolvidos no vapor, dissolvidos na água que o vapor arrasta ou carreados como
partículas sólidas com o vapor. Dessas impurezas, as que causam mais problemas são os
compostos inorgânicos presentes na água da caldeira ou na água injetada no vapor para fazer
o controle de temperatura.
É importante que o vapor saturado seja distribuído livre de impurezas, para evitar que
estas sejam depositadas no superaquecedor ou nas palhetas das turbinas que vão receber o
vapor superaquecido. De acordo com Franchi e Magalhães (1982), há duas causas principais
que podem levar à presença de impurezas no vapor. Uma delas é o arraste de gotículas de
água pelo vapor saturado que sai do tubulão, em decorrência de falha no sistema de separação
das duas fases. A outra causa decorre da propriedade que o vapor possui de dissolver
quantidades significativas de algumas impurezas em pressões e temperaturas mais elevadas,
principalmente a sílica.
Para pressões elevadas, a concentração de sílica na água da caldeira passa a ser um
fator importante em relação à pureza do vapor. É que a partir dessa pressão, a sílica começa a
vaporizar, saindo junto com o vapor (COSTA; BRESTEL, 1989).
De acordo com Navitsky e Grabowski (1988), em caldeiras que operam com altas
pressões, a sílica sai sob a forma de vapor. Porém, ao passar pelas turbinas, ocorre a redução
da pressão e da temperatura, atingindo um ponto em que a concentração da sílica é maior que
o ponto correspondente a sua pressão de vapor, ocorrendo então a condensação nas palhetas
de baixa pressão da turbina, sob a forma de depósitos sólidos e aderentes. Ainda de acordo
com Navitsky e Grabowski (1988), a vaporização da sílica é uma função da sua concentração
na água da cadeira, do pH e da pressão do vapor.Como a pressão do vapor não pode ser
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alterada, em função das necessidades do processo, tem-se o pH e a concentração de sílica na
água da caldeira como variáveis para o controle.
2.6.3 Geradores de vapor
O mais importante gerador de vapor é a caldeira, que é basicamente um trocador de
calor que trabalha com pressão superior à pressão atmosférica, produzindo vapor a partir da
energia térmica fornecida por uma fonte qualquer. É constituída por diversos equipamentos
integrados para permitir a obtenção do maior rendimento térmico possível e maior segurança.
Esta definição abrange todos os tipos de caldeiras, sejam as que vaporizam água, mercúrio ou
outros fluídos e que utilizam qualquer tipo de energia: térmica (seja convencional, como
combustíveis, ou não convencional, como energia nuclear ou solar) ou, mesmo, elétrica.
Quase sempre a fonte de calor é um combustível especificamente utilizado com esta
finalidade, mas podem ser aproveitados também calores residuais de processos industriais,
escape de motores a diesel ou turbinas a gás, dando ênfase à racionalização energética de
sistemas complexos. Para pressões maiores que 45 bar, a concentração de sílica na água da
caldeira passa a ser um fator importante em relação à pureza do vapor. É que a partir dessa
pressão, a sílica começa a vaporizar, saindo junto com o vapor (COSTA; BRESTEL, 1989).
 Qualidade da água de reposição – O processo de purificação da água bruta para a
produção da água de reposição dos sistemas de geração de vapor é de fundamental
importância, pois é através dessa corrente que as impurezas são introduzidas na água
da caldeira;
 Tratamento químico da água da caldeira – O papel desse tratamento é manter sob
controle o potencial dos problemas que as impurezas presentes na água da caldeira,
mesmo em baixas concentrações, podem causar, como: corrosão, formação de
depósitos e contaminação do vapor;
 Purga do tubulão – A purga consiste numa retirada contínua ou intermitente de uma
fração da água da caldeira, tendo como função manter as concentrações das impurezas
abaixo de limites que assegurem a não ocorrência de problemas tanto para a caldeira
quanto para os usuários do vapor.

Algumas vezes, o fluido permanece no estado líquido, apenas com temperatura
elevada para ser aproveitado nos processos de aquecimento (calefação), formando, deste
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modo, caldeiras de água quente ou aquecedores de água. Para produzir o vapor d'água, é
necessário que haja a combustão na caldeira.
Atualmente, devido a todos os aperfeiçoamentos e intensificação da produção
industrial, os geradores de vapor fornecem o vapor indispensável a muitas atividades, não só
para movimentar máquinas, mas também para limpeza, esterilização, aquecimento e
participação direta no processo produtivo, como matéria-prima. Além da indústria, outras
empresas utilizam cada vez mais vapor gerado pelas caldeiras, como restaurantes, hotéis,
hospitais e frigoríficos.
2.6.4 Definições de vapor
 Capacidade do gerador de vapor: é o quanto a caldeira produz de vapor.
 Superfície de aquecimento: é a área de tubulação (metálica) que recebe o calor dos
gases quentes, responsável por vaporizar a água (m2).
 Geradores de Vapor: as caldeiras são equipamentos destinados basicamente à
produção de vapor, seja ele saturado ou superaquecido.

Existem outros equipamentos de aquecimento e transferência de calor sem produção
de vapor que também são chamados de caldeiras, tais como aquecedores que empregam
fluidos térmicos, geradores de água quente, etc.
Neste texto e certamente na maioria das vezes que o termo caldeira for aplicado, é
feita referência aos equipamentos para geração de vapor.
Dentro de uma unidade de processo, a caldeira é um equipamento de elevado custo e
responsabilidade, cujo projeto, operação e manutenção são padronizados e fiscalizados por
uma série de normas, códigos e legislações. No Brasil, o Ministério do Trabalho é responsável
pela aplicação da NR-13, que regulamenta todas as operações envolvendo caldeiras e vasos de
pressão no território nacional. Para o projeto desses equipamentos, normalmente adotam-se
códigos específicos; no Brasil, é comum o uso do código ASME (American Society of
Mechanical Engineers).

A forma e disposições das partes de um gerador de vapor, independentemente do
combustível são substancialmente os mesmos que nas décadas passadas, exceção feita de
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modificações estruturais necessárias para adaptá-los as atuais imposições de elevadas pressões
e temperaturas.
O vapor gerado na caldeira é transportado por tubulações até os pontos de utilização,
podendo haver uma ou mais tubulações de distribuição. A partir dessas tubulações, outras de
menor diâmetro transportam o vapor até os equipamentos de forma individual. Inicialmente, o
vapor transfere calor às tubulações que se encontram frias, bem como, o ar que circunda essas
tubulações. Nessa transmissão, parte do vapor se condensa e o condensado passa a ocupar as
partes inferiores das tubulações, sendo empurrado pela massa de vapor circulante. Essa
mesma transmissão se dá quando a válvula de alimentação de vapor de algum equipamento é
aberta. O fluxo de vapor que sai da caldeira passa a ser contínuo, isto é, quanto maior a taxa
de condensação, maior será a produção de vapor na caldeira para compensá-la. É óbvio que,
nessas condições, maiores serão os consumos de combustível e de água. Ao retornarmos o
condensado para a caldeira, por se tratar de água aquecida, estaremos promovendo
significativa economia no consumo de combustível, uma vez que menor será a quantidade de
calor necessária para transformar essa água em vapor. Resumindo a Figura 1, dividiremos o
sistema de vapor, para melhor elucidarmos nossos estudos, em quatro partes distintas:
 Geração de vapor: Caldeiras, coletores, sistemas de alimentação de água e
combustível, etc.
 Distribuição de vapor: Tubulações de distribuição em geral
 Utilização do vapor: Equipamentos consumidores de vapor
 Retorno de condensado.
Tomando por base uma unidade mais complexa, a Figura3 permite identificar os
componentes clássicos e o princípio de funcionamento da instalação.
2.6.5 Classificação dos geradores de vapor quanto à disposição da água em relação os
gases
2.6.5.1 Flamotubulares: nos geradores flamotubulares os gases de combustão circulam pelo
interior dos tubos vaporizadores que se encontram submersos na água do gerador na
qual se encontram também as fornalhas e câmaras de combustão, e os tubos
vaporizadores no interior dos quais circulam os gases da combustão no seu percurso
até a chaminé. Esse equipamento está representado na Figura 2.
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Figura 2 – Vista em corte de uma caldeira flamotubular
Fonte: Spirax Sarco (2010).
2.6.5.2 Aquotubulares: O emprego deste tipo de gerador de vapor resulta inevitavelmente
quando há a necessidade de obtenção de grandes capacidades e elevadas pressões de
vapor. Devido à subdivisão interna destes geradores, em coletores e tubos de
pequeno diâmetro, podem ser construídas com chapas de pouca espessura, resultando
aptas para suportar altas pressões.

Devido a sua forma a quantidade de água que contém é relativamente pequena;
permitem desenvolver em um reduzido volume uma grande superfície de aquecimento e
dispô-la de forma convincente para a melhor transmissão de calor, em volta de uma ampla
câmara de combustão, independentemente da estrutura resistente do gerador.
Pelos motivos expostos, a vaporização específica deste tipo de gerador é muito
superior a que pode ser obtido nos flamotubulares, sendo, portanto seu peso para igual
potência, consideravelmente menor.
Na Figura 3 é mostrado um sistema gerador de vapor aquatubular, com demais
acessórios.
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Figura 3 – Caldeiras aquotubulares (a).
Fonte: Spirax Sarco (2010).
2.6.6 Tipos de vapor
a) Vapor saturado: é um vapor úmido, contendo pequenas gotículas de água, sendo
obtido da vaporização direta da mesma. Quando este tipo de vapor se condensa, cede
calor latente. É usado para aquecimento direto ou indireto.

b) Vapor superaquecido: é obtido através do aquecimento conveniente do vapor saturado,
resultando em um vapor seco. É usado para transferência de energia cinética, ou seja,
para geração de trabalho mecânico (turbinas). A necessidade do uso de vapor
superaquecido em turbinas é decorrente das elevadas velocidades que são encontradas
nestes dispositivos. Caso fosse usado o vapor saturado, qualquer gotícula de água que
se formaria na tubulação provocaria um forte processo de abrasão na turbina.

2.6.7 Purga e controle químico de água do gerador de vapor

A concentração das impurezas dissolvidas na água da caldeira, se não for
adequadamente controlada, pode levar a falha dos tubos, por corrosão, e danos às turbinas que
recebem o vapor, sendo estes causados pela formação de depósitos nas palhetas (COSTA;
BRESTEL, 1989). Por isto, a água usada na geração de vapor em sistemas de alta pressão
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requer um controle rigoroso de qualidade, tendo uma grande lista de parâmetros que precisam,
obrigatoriamente, ser controlados.
O controle de sólidos totais dissolvidos (TDS) na água da caldeira, e, às vezes, é
também chamado de purga contínua. O sistema pode ser manual ou automática. Seja qual for
o sistema utilizado, o TDS numa amostra da água da caldeira é comparado com um ponto de
regulação, se o nível de TDS é demasiado elevada, uma quantidade de água de caldeiras é
libertado para ser substituída por água de alimentação, com um nível muito mais baixo TDS.
Isto tem o efeito de diluição da água na caldeira, e a redução do nível de TDS. Num sistema
TDS controlado manualmente, a água da caldeira será mostrada a cada mudança. Um sistema
de controlo automático de TDS típico é mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Típico sistema de controle automático de TDS.
Fonte: Spirax Sarco (2010).
Além do controle de sólidos totais dissolvidos os geradores de vapor podem ser
equipados com válvulas de descarga de fundo, manuais ou automáticas. Esse dispositivo
expele ou purga a sujeira existente na interna e inferior da caldeira, eliminando a lama ou os
sedimentos do fundo da caldeira. A Figura 5 demonstra o dispositivo automático de descarga
de fundo.
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Figura 5 – Posição típica para uma válvula de purga automática de fundo.
Fonte: Spirax Sarco (2010).
De acordo com Boureé (1982), qualquer descontrole no sistema de tratamento da água
de alimentação, que permita a perda de especificação dos parâmetros estabelecidos, pode
causar sérios problemas para a caldeira e para as turbinas que usam o vapor. Tais problemas
podem ser classificados em três grupos:
 Incrustação e formação de depósitos;
 Corrosão;
 Arraste de impurezas pelo vapor.
Segundo NAVITSKY; GRABOWSKI, 1988, quando o calor é transferido através dos
tubos, existe um gradiente entre a temperatura da superfície interna do tubo e a temperatura
no centro do fluido circulante. À medida que a água evapora, os sais dissolvidos se
concentram no filme líquido, resultando numa grande diferença entre as concentrações dos
sais nesse filme e no centro do fluxo. Esses sais tendem a formar depósitos nas paredes dos
tubos, fato este verificado em todas as caldeiras, variando apenas a intensidade, em função do
tipo de tratamento aplicado e do rigor com que o controle é feito.

Ainda segundo NAVITSKY; GRABOWSKI, 1988, esses depósitos funcionam como
uma barreira isolante, dificultando a transferência de calor, em virtude da baixa condutividade
térmica. Essa barreira ao fluxo de calor faz aumentar a temperatura dos tubos, podendo
ultrapassar o limite suportável pelo material e causar ruptura com parada de emergência. Para
evitar esses inconvenientes altamente danosos à operação da caldeira e dos usuários de vapor,
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é necessário controlar as concentrações das impurezas dissolvidas na água circulante, de
modo que estas fiquem abaixo de limites preestabelecidos (SANTOS, 1997). Para isto, deve
ser mantida uma retirada contínua ou intermitente de água através da purga.

A purga consiste numa saída de água do sistema e, sob diversos aspectos, representa
uma perda:
 Perda de energia: A água no tubulão encontra-se saturada na pressão de trabalho da
caldeira e, ao ser descartada através da purga, leva consigo a fração da energia que foi
fornecida pelo combustível para fazer o aquecimento até este estado, diminuindo a
geração de vapor;
 Perda de água: Se não for feito o reuso ou reciclo, a água de purga é perdida para o
sistema de efluentes;
 Perda de produtos químicos: Uma parte dos produtos injetados na água da caldeira
para fazer o controle dos parâmetros químicos é perdida através da purga, aumentando
os custos de produção e a carga de contaminantes lançada nos corpos receptores.

Por outro lado, se a purga não for suficiente, serão formados depósitos e incrustações
nos tubos da caldeira, resultando na diminuição das taxas de transferência de calor e falha por
corrosão e superaquecimento. Além disto, poderá ocorrer a contaminação do vapor produzido
com sílica e outras impurezas, causando danos às turbinas (NAVITSKY; GRABOWSKI,
1988).
Pelo acima exposto, a purga ainda é uma perda que faz parte processo de geração de
vapor. Por outro lado, é necessário que seja mantido um controle sistemático sobre os
parâmetros químicos que determinam os limites que precisam ser obedecidos, para que vazões
adicionais de purga não venham a ser perdas desnecessárias.
2.6.8 Perdas de calor para o ambiente
De acordo com Soares (1982) as perdas térmicas numa rede de distribuição de vapor
podem ocorrer durante a partida ou na operação normal em regime de trabalho. No primeiro
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caso, as perdas de calor são para promover o aquecimento da tubulação desde a temperatura
ambiente até a temperatura do vapor na condição normal de operação.
Para redes de distribuição de vapor que operam continuamente durante longos
períodos, a perda de calor para o aquecimento da tubulação é pouco significativa, pois
representa perdas pontuais que ocorrem apenas durante a partida do sistema.
As perdas de energia para o ambiente durante o regime de operação normal da
tubulação resultam da combinação dos mecanismos de transferência de calor: condução,
convecção e radiação (SOARES, 1982) Essas perdas podem ser significativas e atingir valores
que causam comprometimento ao desempenho dos equipamentos que usam o vapor.
De acordo com Ludwig (1999), a transferência de calor para o meio ambiente através
da superfície de um tubo com ou sem isolamento térmico se dá por convecção e radiação.
Ainda segundo Ludwig (1999), as perdas de calor por radiação são normalmente bem mais
significativas que as perdas por convecção.
A perda de calor por convecção em tubulações que operam com temperaturas
superiores à temperatura do ambiente e em espaço aberto se dá por convecção natural. Em tais
casos a convecção se origina quando gradientes de temperaturas geram diferentes densidades
na massa de ar que, sob efeito do campo gravitacional, induz a formação de correntes de
convecção natural (INCROPERA; DEWITT, 1992).
2.6.9 Perdas de vapor por vazamento
É comum encontrar em sistemas de distribuição de vapor certa quantidade de
vazamentos (SOARES, 1982). Tais vazamentos localizam-se principalmente em flanges,
uniões e válvulas. Geralmente, os orifícios por onde ocorrem os vazamentos de vapor são bem
pequenos, o que daria perdas localizadas também pequenas. Porém, o que ocorre é que o
número desses vazamentos é normalmente muito grande, principalmente em sistemas de
grande porte, fazendo com que a perda total de água e energia seja bastante significativa
(HOOPER; GILLETTE, 1994).

Apesar das perdas de vapor por vazamentos poderem representar grandes desperdícios
de água e energia nos sistemas de geração, distribuição e uso do vapor (ASSOCIAÇÂO
EMPRESARIAL DE PORTUGAL, 2010) a quantificação dessas perdas é muito difícil de ser
realizada, pois requer que se conheça, além dos dados de processo do vapor – pressão e
temperatura – o número de vazamentos e o diâmetro equivalente de cada orifício. O número
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de vazamentos pode ser obtido, com baixo grau de incerteza, através da contagem, mas o
diâmetro equivalente de cada furo é muito difícil de ser determinado em uma instalação
industrial, obrigando que os cálculos sejam feitos por estimativa e com um grau de incerteza
muito elevado.
2.6.10 Purgadores de vapor
Purgadores é um dispositivo mecânico automático, que elimina, das linhas de
distribuição e de equipamentos, o ar, gases incondensáveis e condensado de vapor, não
permitindo a perda de vapor vivo.
A produtividade de uma planta fabril pode ser seriamente prejudicada pela presença de
ar e gases incondensáveis nas tubulações e equipamentos, onde se encontra o vapor. Ar e
outros gases incondensáveis em sistemas de vapor são os maiores causadores de queda na
produtividade. Não é correto acreditar que todo o ar pode ser removido pelos purgadores.
Dependendo do formato do equipamento, eliminadores de ar devem ser instalados para
prevenir a formação de bolsões de ar. O purgador pode possuir excelente capacidade de
eliminação de ar, porém, pode somente descarregar o ar que chegar até ele. Se o ar estiver em
bolsões na parte superior de equipamentos ou finais de linha, um eliminador de ar adicional
será necessário.
Em uma instalação de vapor, os purgadores são peças essenciais para a instalação
tenha um desempenho de elevado nível. Caso sejam instalados de forma incorreta os
purgadores de vapor poderão paralisar a produção de uma planta, como também provocar
custos elevados para área de utilidades. Além de escoarem os condensados que se formam
depois do vapor ceder todo o seu calor latente e condensar, prendem o vapor até garantir que
grande parte deste calor seja cedido ao equipamento. Esta situação pode acontecer se o
purgador associado a um equipamento não estiver a funcionar corretamente ou não estiver
adequado à aplicação em causa.

2.6.11 Condensação e resistência à transferência de calor
2.6.11.1 Alagamento
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O vapor, ao manter contato com as superfícies das tubulações de distribuição, passa a
ceder parte de seu calor latente, isto é, passa por um processo de condensação, em função do
diferencial de temperatura existente. Esse processo é exatamente o inverso do que ocorre na
caldeira. A Figura 6 representa a situação acima citada.

Figura 6 – Aquecimento de água1
Fonte: Spirax Sarco (2010).
Na Figura 6, a segunda imagem mostra um recipiente contendo um determinado
produto que se deseja aquecer através de uma serpentina. O vapor, ao circular pela serpentina,
cede seu calor latente ao produto. O condensado formado proveniente dessa troca térmica flui
para a parte inferior da serpentina, devendo ser drenado. Se o vapor se condensa numa
velocidade superior à da drenagem, ou se a vazão de vapor na entrada da serpentina for maior
que a vazão de descarga, haverá acúmulo de condensado, conforme mostra a Figura 6. Esse
efeito é chamado de ALAGAMENTO.
Esse condensado, à princípio, se encontra à mesma temperatura do vapor, o que não
representa dizer que esteja com a mesma quantidade de calor. Por esse motivo, a presença de
condensado reduz sensivelmente a eficiência de troca térmica da serpentina, pois o
condensado, ao ceder calor, assume temperaturas cada vez menores, fazendo diminuir a
temperatura das superfícies de troca e reduzindo o fluxo de calor.
Dependendo do processo, existe a possibilidade do aproveitamento do calor cedido
pelo condensado (calor sensível). Porém, na grande maioria dos casos, é desejável que a
eficiência da troca térmica seja a melhor possível, fato este só conseguido com o calor latente
1

O azul representa o condensado.
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cedido pelo vapor. Outro fator de influência na transferência de calor é o diferencial de
temperatura entre o vapor e o produto a ser aquecido. O terceiro fator é o coeficiente de
transferência de calor, próprio dos materiais e das condições em que se encontram. A
resistência à transferência de calor está intimamente ligada com as diferentes películas
existentes entre o vapor e o produto.
A área externa da serpentina que mantém contato com o produto é chamada de
SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO. Para que tenhamos a melhor eficiência do sistema, é
desejável que toda essa área seja efetivamente utilizada para a transferência do calor. Caso
parte da serpentina esteja preenchida com condensado, fica claro que essa transferência não se
dará da forma esperada. A área disponível para transferência de calor é um dos três fatores
com o qual controlamos a quantidade de calor transferida do vapor ao produto.
2.6.11.2 Resistência à Transferência de Calor
A Figura 6 mostra o vapor e o condensado em contato com a superfície de
aquecimento da serpentina. Pode parecer que o único obstáculo que impede a transferência de
calor do vapor ao produto é a superfície metálica da serpentina. Na prática, o que ocorre é
demonstrado na segunda imagem representada pela Figura 7.

Figura 7 - Demonstração da resistência à transferência de calor.
Fonte: Spirax Sarco (2010).
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Películas de ar, água e óxidos se agregam às paredes metálicas e atuam como barreiras
à transferência de calor. Na parede em contato com o produto forma-se uma película de
produto estagnado, além de incrustações formadas pelo próprio produto e óxidos. Haverá uma
significativa redução do fluxo de calor em função da presença de tais películas. A limpeza
regular dessas paredes é a melhor solução para a eliminação dos óxidos e incrustações. Já a
utilização de agitadores ou misturadores garantem a eliminação de produto estagnado.
Na parede em contato com o vapor, pode-se melhorar a transmissão de calor
mantendo-se os tubos limpos e livres de incrustações e óxidos. Um sistema eficiente de
tratamento da água da caldeira também pode minimizar essas ocorrências. Porém, as películas
de ar e condensado presentes são as mais prejudiciais para uma eficiente troca térmica. A
condensação, de imediato, forma uma película que, à medida que tem sua espessura
aumentada, passa a se espalhar pela superfície interna da serpentina, diminuindo a área de
troca. Uma película de água de 0,25 mm de espessura oferece a mesma resistência à
transferência de calor que uma parede de ferro de 17 mm ou uma de cobre de 120 mm. Sobre
esses dados, percebemos o quanto é importante a utilização do vapor o mais seco possível e
dos equipamentos possuírem sistemas de eliminação de condensado eficientes.
Já a película de ar tem um efeito ainda mais drástico contra a transferência de calor
que a água. Por esse motivo os materiais isolantes mais confiáveis e efetivos são constituídos
por uma massa de células de ar diminutas reunidas mediante fibras não condutoras de calor (lã
de vidro, lã de rocha, sílica, etc.). Dados obtidos em laboratório nos garante que uma película
de ar de 1 mm de espessura pode oferecer a mesma resistência ao fluxo de calor que uma
película de 25 mm de água, uma de ferro de 1500 mm ou de cobre de 12000mm. Por isso, se
torna muito importante a eliminação de ar dos sistemas de vapor, tema que abordaremos mais
adiante.
3
3.1

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Descrição do Local da coleta de dados
A planta têxtil pesquisada encontra-se inserida no polo industrial do município de São

Gonçalo do Amarante/RN. Essa planta destina-se ao processamento e beneficiamento do
algodão nos setores de abertura, fiação, tecelagem e acabamento de tecidos, com produção de
tecido plano de 5.000.000 de metros. Para identificação, quantificação e análise das falhas dos
purgadores e respectivos periféricos fez-se necessário a utilização dos aparelhos de Ultrassom
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e câmera térmica. Por ser uma análise complexa e pela dificuldade de se acessar os
purgadores em alguns pontos a área foi dividida em: Geração de vapor, Distribuição de vapor
e retorno de condensado. Todo procedimento foi realizado durante uma semana, de forma
contínua, já que a planta funciona em três turnos e de forma ininterrupta.
3.2

Medições de temperatura com câmera térmica
Foi realizada a medição da temperatura em torno do purgador e nele próprio através do

aparelho de termografia, tipo câmera termográfica, TI 25, mostrada na figura 8 Essa medição
se deu, disparando o laser de infravermelho nos purgadores, linhas de distribuição de vapor e
retorno de condensado, em especial nas liras e seus periféricos. Essas medições ocorreram
durante dois dias e resultou em imagens térmicas que possibilitaram a identificação de fuga de
calor consideráveis. Essas fugas acarretam desperdício de vapor, elevação da temperatura
ambiente e elevação do consumo de combustível.

Figura 8 - Aparelho de medição termográfica TI 25.
Fonte: Spirax Sarco (2013).
3.2.1 Medição de temperatura na casa de caldeiras
As medições de temperatura na casa de caldeiras para identificação de fuga de calor
foi realizada no coletor de vapor e espelhos das caldeiras. Esses pontos são os que têm
maiores possibilidade de fuga de calor devido a grande quantidade de componentes neles
instalados. As figura 9 e 10 mostram a imagem térmica de um espelho dianteiro de uma
caldeira e desenho esquemático de um coletor de vapor.
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Figura 9 - Imagens gráficas do espelho de uma caldeira.
Fonte: Elaboração do autor2.

Figura 10 - Imagem do coletor de vapor da casa de caldeira da planta analisada.
Fonte: Elaboração do autor3.
3.2.2 Análise térmica das Liras - Linhas de distribuição de vapor
Para esss análise foi dividida todas as liras existententes, identificando suas respectivas
linhas e locais onde estavam instaladas. Na ocasião do levantamento em campo foi detectada
a ausência de drenagem a montante das mesmas, como observadas nas Figuras 14, nos
suportes das liras, e na Figura 15, mostrando a falha no isolamento em ponto da curva . Para
esse caso deve-se prever drenagens nesses locais buscando evitar a ocorrência de golpes de
aríete, e também piora na qualidade do vapor, conhecido como título. Para solucionar este
2

Dados obtidos no compo com a análise termográfica do sistema de distribuição de vapor de campo na planta
têxtil pesquisada.

3

Dados obtidos no compo com a análise termográfica do sistema de distribuição de vapor de campo na planta
têxtil pesquisada.
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problema recomendamos a instalação de conjuntos de drenagens de linha , com bota coletora
em todas as liras. Abaixo, relacionamos os locais para instalação dessas drenagens.
 Linha DN4” que atende a Rama MONFORT existem 02 liras.
 Linha DN4” que atende a máquina BRUCKNER há 01 lira.
 Linha DN4” que alimenta a MERCERIZADEIRA existem 2 liras.
 Linha DN4” que atende o Alvejamento III(TEXIMA) há 01 Lira.
 Linha DN4” que atende a RAMA 102 existem 02 Liras.
 Linha DN4” que alimenta RAMA TEXIMA há 02 Liras.
 Linha DN4” que atende o TURBO e SECADEIRA REISKY 2 há 01 liras.
 Linha principal DN4” da injeção direta há 01 Lira.
Nessa se nota pontos amarelhos que representam fuga de calor para o ambiente. As
Figuras 11 e 12 - Visão termográfica das linhas de uma da linha de abastecimento de vapor do
acabamento, onde os pontos amarelos/laranjas são falhas no isolamento.

A Figura11 - Representa a visão termográfica de uma lira.
Fonte: Elaboração do autor4.

4

Dados obtidos no campo com a análise termográfica do sistema de distribuição de vapor de campo na planta
têxtil pesquisada.
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Figura 12 - Isolamento térmico danificado das liras de uma linha de
abastecimento de vapor do acabamento.
Fonte: Elaboração do autor5.
Na Figura 13 é mostrado uma linha de abastecimento de vapor do setor de acabamento
do setor de acabamento que apresenta uma grande troca por radiação para o ambiente.Isso
produz excesso de condensado e elevação da temperatura ambiente, provocando desconforto
térmico no setor e redução da produtividade.

Figura 13 - Isolamento térmico danificadodas de uma linha de abastecimento
de vapor do acabamento.
Fonte: Elaboração do autor6.
5

Dados obtidos no campo com a análise termográfica do sistema de distribuição de vapor de campo na planta
têxtil pesquisada.
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No caso das linhas analisadas, as liras são necessárias e devem estar presentes devido
a extensão da tubulação de distribuição de vapor do setor de acabamento, como
também,devido aos diâmetros envolvidos, com o objetivo de minimizar os problemas com
dilatação térmica da tubulação.
Nas Figuras 14 e 15 mostram situações de instalações sem bota e com bota de. A
situação da Figura 14 garante um vaporde boa qualidade no ponto de uso além de impedir
possíveis golpes de arietes e consequentemente não provoca quebras de elementeos
periféricos com válvulas e purgadores.

Lira adequada
com bota de
drenagem.

Figura 14 - Lira antes da adequação
Fonte: Elaboração do autor7.

Lira sem bota de
drenagem.

Figura 15 - Lira depois da adequação
Fonte: Elaboração do autor8.

6

Dados obtidos no campo com a análise termográfica do sistema de distribuição de vapor de campo na planta
têxtil pesquisada.

7

Dados obtidos no campo com a análise das liras da linha central de distribuição de vapor do setor
de acabamento.
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3.3

Análise dos purgadores com aparelhos de Ultrassom
O desenvolvimento do trabalho de análise dos purgadores ocorreu no sentido do fluxo

de produção, levando em consideração a geração de vapor, todas a linhas de distribuição de
vapor, linhas de retorno de condensado e purgadores. Dessa forma todas a máquinas que
estavam em pleno processo produtivo tiveram seus purgadores e respectivos periféricos que
atuam com vapor e condensado analisados. Após a análise, máquina a máquina, identificou-se
os dispositivos de drenagem de condensado que estavam represados, bloqueados, vazando,
parado e em bom estado de funcionamento. Primeiramente foi levantado o quantitativo dos
purgadores, o que totalizou 182 equipamentos e em seguida levantou-se os tipos de
purgadores instalados na planta. Concluída essa etapa, se utilizou o aparelho de medição
ultrassônica (UP-100). Nas medições direcionamos o bico transmissor no purgador para que
ele emita um pulso eletromecânico, que converte a vibração mecânica em um sinal elétrico de
pequena intensidade. O sinal é amplificado e filtrado eletronicamente, de maneira que
somente vibrações na frequência ultrassônica (35 a 45 kHz) permanecem. O sinal é
convertido, então, em uma frequência mais baixa, em torno de 5 a 15 kHz. Nessa faixa o sinal
está audível, podendo ser monitorado em um par de fones, além de ter sua intensidade
indicada em um medidor. Esse aparelho está representado pela Figura 16.

Figura 16 - Aparelho de ultrassom em uso, na área industrial.
Fonte: Elaboração do autor9.

8

Dados obtidos no campo com a análise dos pontos de drenagens da linha central de distribuição de
vapor do setor de acabamento.

9

Dados obtidos no campo com a análise termográfica do sistema de distribuição de vapor de campo
na planta têxtil pesquisada.
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Na Figura 17, abaixo, mostra a análise dos purgadores instalados nos finais de linha do
setor de acabamento.

Localização

Situação

Ação a tomar

LINHA DN4” RAMA MONFORT
LINHA DN4” BRUCKNER
LINHA DN4” MERCERIZADEIRA
LINHA DN4” MERCERIZADEIRA
LINHA DN4” MERCERIZADEIRA
LINHA DN4” MERCERIZADEIRA
ALVEJAMENTO KUSTERS
ALVEJAMENTO KUSTERS
LINHA DN4” COMBATE A
INCÊNDIO
LINHA DN4” DA TEXIMA III
LINHA DN4” TEXIMA
LINHA DN4” DA RAMA 102
LINHA DN4” SECADEIRA REISKY
LINHA DN4” MÁQ. SANTA
CLARA
LINHA DN4” ENGOMADEIRA 3
LINHA DN4” ENGOMADEIRA 2

BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO

SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR

BLOQUEADO

SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR

BLOQUEADO
BLOQUEADO
BLOQUEADO
SEM DRENO

SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
INSTALAR DRENAGEM

BLOQUEADO

SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR

BLOQUEADO
BLOQUEADO

SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR
SUBTITUIR O ELIMINADOR DE AR

Figura 17 - Relação de purgadores analisados no acabamento.
Fonte: Elaboração do autor10.

Na avaliação verificou-se uma deficiência no sistema de drenagem ocasionada por
purgadores inadequados para aplicação, purgadores com problemas de funcionamento ou
instalados incorretamente. A adequação no sistema de drenagem é fundamental para o bom
retorno de condensado. Todos os Conjuntos de purga que foram adquiridos para adequação do
sistema de vapor da planta têxtil e foram instalados adequadamente com conexão para o
retorno de condensado. Na Figura 18 mostra a avaliação de todos os purgadores das linhas de
abastecimento e retorno de condensado dos alvejamentos de tecido kusters. Nessa percebe-se
uma quantidade significativa de purgadores bloqueados, Esses retém condensado e
prejudicam o título do vapor e a temperatura de retorno do condensado.
A figura 18 mostra o levantamento dos tipos de purgadores instalados nas linhas de
distribuição de vapor e retorno de condensado.

10

Dados obtidos na análise de campo, nas linhas de distribuição de vapor e retorno de condensado,
da planta têxtil pesquisada.
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Purgador
TAG

Modelo

Avaliação

Ação a tomar
Adequado

075

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

076

Balde 800 DN ½”

BLOQUEADO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

077

Balde 800 DN ½”

OK

FT-14/4,5 ½” SLR

PERMANECER

078

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

079

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

080

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

81

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

082

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

083

Não há purgador

NENHUM

FT-14/4,5 ½” SLR

INSTALAR

084

Não há purgador

NENHUM

FT-14/4,5 ½” SLR

INSTALAR

085

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

086

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

087

Balde 800 DN ½”

OK

FT-14/4,5 ½” SLR

PERMANECER

88

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

89

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

090

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

Figura 18 - Relação de purgadores nas linhas de distribuição de vapor e retorno de
condensado dos alvejamentos kusters.
Fonte: Elaboração do autor11.

A figura 19 representa a situação de trabalho dos purgadores da sanforizadeira
monforts de tecido do setor de acabamento.
11

Dados obtidos na análise de campo, nas linhas de distribuição de vapor e retorno de condensado,
da planta têxtil pesquisada.
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Purgador
TAG

Modelo

Ação a tomar

Avaliação
Adequado

075

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

076

Balde 800 DN ½”

BLOQUEADO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

077

Balde 800 DN ½”

OK

FT-14/4,5 ½” SLR

078

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

079

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

080

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

81

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

082

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

083

Não há purgador

NENHUM

FT-14/4,5 ½” SLR

INSTALAR

084

Não há purgador

NENHUM

FT-14/4,5 ½” SLR

INSTALAR

085

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

086

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

087

Balde 800 DN ½”

OK

FT-14/4,5 ½” SLR

88

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

PERMANECER

UBSTITUIR

SUBSTITUIR

SUBSTITUIR

SUBSTITUIR

SUBSTITUIR

SUBSTITUIR

PERMANECER
SUBSTITUIR
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89

Balde 800 DN ½”

REPRESANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

090

Balde 800 DN ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

Figura 19 - Relação dos purgadores nas linhas de distribuição de vapor e retorno de
condensado da sanforizadeira monforts.
Fonte: Elaboração do autor12.

A Figura 20 mostra a situação dos purgadores da sanforizadeira do tingimento de
tecido.
Purgador
TAG

Modelo

Avaliação

Ação a tomar
Adequado

093

FT-14/10 ½”

PARADO

FT-14/10 ½” SLR

REAVALIAR

094

FT-14/10 ½”

BLOQUEADO

FT-14/10 ½” SLR

SUBSTITUIR

095

FT-14/10 ½”

OK

FT-14/10 ½” SLR

PERMANECER

096

TB 23N ½”

OK

FT-14/10 ½” SLR

PERMANECER

097

FT-14/10 ½”

NÃO TESTADO

FT-14/10 ½” SLR

AVALIAR

Figura 20 - Quadro de análise de purgadores.
Fonte: Elaboração do autor13.

A Figura 21 representa a análise de purgadores da sanforizadeira. Essa situação exige
a adequação dos purgadores com defeito de operação pelos purgadore. Os que estiverem em
bom estado de funcionamento devem ser mantidos e substituídos tão logo apresentem
problemas.

Segue abaixo a situação dos purgadores da SANFORIZADEIRA:
12

Dados obtidos na análise de campo, nas linhas de distribuição de vapor e retorno de condensado,
da planta têxtil pesquisada.

13

Dados obtidos na análise de campo, nas linhas de distribuição de vapor e retorno de condensado,
da planta têxtil pesquisada.
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TAG

Modelo

Avaliação

Purgador
Adequado

Ação a tomar

105

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

106

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

107

BPT 35X ½”

OK

FT-14/4,5 ½” SLR

PERMANECER

108

BPT 35X ½”

VAZANDO

FT-14/4,5 ½” SLR

SUBSTITUIR

109

BPT 35X ½”

OK

FT-14/4,5 ½” SLR

PERMANECER

110

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

111

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

112

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

113

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

114

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

115

NENHUM

NENHUM

FT-14/4,5 ½” SLR

INSTALAR ADEQ.

116

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

117

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

118

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

119

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

120

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

121

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

122

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

123

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

124

BPT 35X ½”

NÃO TESTADO

FT-14/4,5 ½” SLR

AVALIAR

Figura 21 - Análise de purgadores da linhas de distribuição de vapor da mercerizadeira.
Fonte: Elaboração do autor14.

Na Figura 22 mostra o posicionamento de um purgador de boia na torres de secagem
da sanforizadeira. Percebe-se que há necessidade de se manter esses purgadores em bom

14

Dados obtidos na análise de campo, nas linhas de distribuição de vapor e retorno de condensado,
da planta têxtil pesquisada.
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estado de manutenção para que não seja acumulado água nos cilindros elevando o peso e
danificando os mancais.

Posição do purgador em uma torre de
secagem de uma sanforizadeira têxtil.
Quando há quebra do purgador, o
cilindro é inundado pelo condensado.

Figura 22 - Torre do Alvejamento. Local de análise dos purgadores da Sanforizadeira.
Fonte: Elaboração do autor15.

A perda devido o acúmulo calor do cilindro vai resultar na formação de mais de
condensado, que, como resultado, não se pode chegar ao purgador, fazendo com que o
cilindro fique cada vez mais alagado que irá resultar numa taxa de secagem reduzida
provocando o baixo rendimento da torre de secagem. Em casos extremos, o acúmulo de
condensado pode provocar a quebra mecânica de alguns componentes, tais como: junta
rotativa e mancais. Para aliviar este problema é necessário um purgador com uma válvula de
desbloqueio vapor.
De posse das análises acima citadas, houve a condição de encontrarmos os valores
relacionados a:
3.5

Economia anual com água (Eag)

Essa foi calculada através da fórmula 17, descrita abaixo:
15

Dados obtidos no campo com a análise dos pontos de drenagens da torre de secagem do alvejamento no setor
de acabamento.
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Eag =

Onde:

a = Vazão de Condensado;
b = Horas Anuais de Operação;
e = Custo da água.
3.5

Economia anual de combustível (Ecb)

Esse foi calculado através da fórmula 18, descrita abaixo:

Ecb =

Onde:

A = Vazão de Condensado;
B = Horas Anuais de Operação;
h

= Aumento de Temperatura da Água de Reposição;

cp = Calor específico;
i

= Combustível (Gás Natural), custo médio;

m = Energia fornecida pelo combustível.
3.6

Economia anual com a implantação do retorno de condensado (Eret cond)

Essa foi calculada através da fórmula 19:

Eret cond = Ecb + Eag

Onde:
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Ecb = Economia anual de combustível;
Eag = Economia anual com água.
3.7

Cálculo do vapor flash gerado por uma máquina

Esse valor é obtido através da fórmula 20:

Vflash =

Onde:

CSA: Calor Sensível a Alta Pressão (kcal/kg) - (pressão antes purgador);
CSB: Calor Sensível a Baixa Pressão (kcal/kg) - (pressão depois purgador);
CLB: Calor Latente a Baixa Pressão (kcal/kg) - (pressão depois purgador).
4
4.1

CÁLCULO
Condensado gerado pelas máquinas do setor de acabamento
 Turbo:...................................................................2.000 kg/h;
 Secadeira Reisky (2):.......................................... 3.000 kg/h;
 Alvejamento Texima III:................................. ... 1.200 kg/h;
 Alvejamento Kusters (1):.................................... 1.500 kg/h;
 Alvejamento Kusters (2):.................................... 1.868 kg/h;
 Sanforizadeira Monforts:....................................... 700 kg/h;
 Mercerizadeira:................................................... 2.700 kg/h;
 Trocador Kasag:...................................................3.000 kg/h;
 Vazão total de condensado ................................14.000 kg/h.
As máquinas acima relacionadas são geradores em potencial de vapor flash em seus

sistemas de retorno de condensado. Esse vapor pode ser injetado nas cixas de lavagem como
vapor indireto, reduzindo o consumo de vapor e, consequentemente, o custo geral de
produção.
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Os dados abaixo representam as condições técnicas do vapor gerado, da água de
alimentação das caldeiras, custos envolvidos para geração de vapor de vapor e retorno de
condensado. Esses dados foram fornecidos pelo setor de utilidades e serão utilizados para
realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica para o uso do vapor flash, bem como,
para análise das melhorias necessárias para atender as exigências de uso do vapor flash.
4.2

Dados técnicos da geração de vapor e retorno de condensado.
Esses dados foram informados pelo setor de Utilidades da planta têxtil e foi calculado
levando em consideração o orçamento fabril da área industrial, produção e ratei das
despesas.

a. Vazão de Condensado

14.000 kg/h

b. Horas Anuais de Operação

8.688 h

c. Custo da água e efluentes

R$ 0,22 / t

d. Produtos químicos para tratam. de água

R$ 1,31 / t

e. Custo da água (c+d)

R$ 1,53 / t

f. Temperatura do Condensado de Retorno

90°C

g. Temperatura da Água Fria de Reposição

25°C

h. Aumento de Temperatura da Água de Reposição

65°C

i. Combustível (Gás Natural), custo médio

R$ 0,29 / m3

j. Custo do vapor informado pela Coteminas

U$15,00 / t

m. Energia fornecida pelo combustível

39.140 kJ / m3

k. Valor do dólar (U$).......................................................... 2,40 R$
4.3

Economia anual com água (Eag)

Eag =

=

Eag = R$ 186.096,96/ano
4.4

Economia anual de combustível (Ecb)

(17)
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Ecb =

=

(18)

Ecb = R$ 245.443,99/ano
4.5

Economia anual com a implantação do retorno de condensado (Eret cond)
Eret cond = Ecb + Eag

(19)

Eret cond = R$ 245.443,99 + R$ 186.096,96 = R$ 431.154,95.
4.6

Cálculo do vapor flash gerado por uma máquina (Vflash)

Vflash =

Vflash =

(20)

Sendo:

CSA: Calor Sensível a Alta Pressão (kcal/kg) - (pressão antes purgador);
CSB: Calor Sensível a Baixa Pressão (kcal/kg) - (pressão depois purgador);
CLB: Calor Latente a Baixa Pressão (kcal/kg) - (pressão depois purgador).

CSA = 143,6 kcal/kg;
CSB = 119,9 kcal/kg;
CLB = 525,9 kcal/kg.
4.7

Cálculo do vapor flash produzido no alvejamento kusters
Vflash = 143,6kcal/kg – 119,9kcal/kg x 1860kg/h = 83,82 kg/h
525,9kcal/kg

4.8

Cálculo do vapor flash produzido no alvejamento texima
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Vflash = 143,6kcal/kg – 119,9kcal/kg x 1200kg/h = 54,07kg/h
525,9kcal/kg

4.9

Cálculo do vapor flash produzido no pad steam
Vflash = 143,6kcal/kg – 119,9kcal/kg x 1500kg/h = 65,59kg/h
525,9kcal/kg

4.10

Cálculo do vapor flash produzido na mercerizadeira
Vflash = 143,6kcal/kg – 119,9kcal/kg x 1700kg/h = 76,61Kg/h
525,9kcal/kg

4.11

Cálculo do vapor flash produzido na secadeira reisky
Vflash = 143,6kcal/kg – 119,9kcal/kg x 4000kg/h = 180,26 Kg/h
525,9kcal/kg

4.12

Total de vapor flash gerado (Vflash total)
Vflash total = 460,35 kg/h

4.13

Economia anual com aproveitamento do vapor flash (Eanual vapor flash)
460,35 Kg/hora x 24 horas x 30 dias x 12 meses = 3.977,424 t / ano

5
5.1

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Dados obtidos no campo
No levantamento técnico efetuado na planta têxtil, foram analisados e avaliados 182

purgadores de diversos modelos, e apontou as condições de trabalho desses equipamento,
dando condições de desenvolver, com abrangência, um plano de manutenção que permita
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extrair a melhor performance dos geradores de vapor, linhas de distribuição e de retorno de
condensado, como também, reutilizar de forma correta a geração de vapor flash nem diversos
pontos de consumo.
A figura 23 mostra os resultados da análise de avaliação dos purgadores da planta
têxtil.

Pontos de Drenagem - Geral
3%
1%
18%

14%
2%

10%

19%
33%

Bloqueado (5)
Desativado (1)
Não testado (26)
Sem purgador (4)
Ok (34)
Parado (61)
Represando (18)
Vazando (33)

Figura 23 - Gráfico da situação dos purgadores.
Fonte: Elaboração do autor16.
A Figura 26 representa a situação de operação dos puragadores dentro do setor de
acabamento.

16

Gráfico obtido após análise dos dados dos purgadores da planta têxtil pesquisada.
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Pontos de Drenagem - Acabamento

4% 1%
18%

9%

18%
20%

28%

2%

Bloqueado (5)
Desativado (1)
Não testado (25)
Sem purgador (3)
Ok (28)
Parado (39)
Represando (12)
Vazando (25)

Figura 24 - Gráfico da situação dos purgadores do acabamento de tecidos.
Fonte: Elaboração do autor17.

A Figura 25 representa a situação dos purgadores no setor de tecelagem.

Pontos de Drenagem - Tecelagem
0%
0%
2%
16%

2%

14%

14%

52%

Bloqueado (0)
Desativado (0)
Não testado (1)
Sem purgador (1)
Ok (6)
Parado (22)
Represando (6)
Vazando (7)

Figura 25 - Gráfico da situação dos purgadores da tecelagem.
Fonte: Elaboração do autor18.

17

Gráfico obtido após análise dos dados dos purgadores da planta têxtil pesquisada.

18

Idem 17.
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O quadro abaixo representa a situação de funcionamento de todos os purgadores do
acabamento com seus respectivos tag’s instalados no setor de acabamento. A Figura 26
mostra a configuração de manutenção a ser adotada para adequação dos purgadores e seu
respectivo estado de funcionamento.
Relação de Purgadores para Plano de adequação e Manutenção
Área – Acabamento
TAG’S

Purgadores que necessitam de substituição.

053,056,058,059,061,063,064,065,066 Purgadores que apresentam problema de vazamento ou
,070,071,074,075,076,
represamento e estão inadequados a aplicação.
078,079,080,081,082,085,086,
088,089,090,091,092,098
,099,104,108,125,135,138.
TAG’S

Estimativa dos purgadores que necessitam de
manutenção.

028,029,030,034,039,041,044,047,048
,051,052,093,094,097,136.
Purgadores que apresentam problemas de
funcionamento.
Figura 26 - Relação de purgadores e plano de adequação.
Fonte: Elaboração do autor19.

5.2

Economia anual com água (Eag)
As melhorias inseridas no sistema de geração de vapor e retorno de condensado trouxe

uma economia considerável de água de alimentação das caldeiras, que pode ser retratada
como

ganho financeiro, através da economia gerada de Combustível, resultando numa

economia de água (Eag). Inicialmente a água do tanque de alimentação das caldeiras estava em
40°C. Com a implantação do sistema de retorno de condensado a água do tanque passou para
80°C. Sabe-se que a cada 5°C de acréscimo na água de alimentação das caldeiras poderá
haver uma economia de aproximadamente 1% de combustível.
5.3

19

Economia anual de combustível (Ecb)

Quadro obtido após análise dos dados dos purgadores da planta têxtil pesquisada.

54

Com as melhorias no sistema de retorno de condensado e consequente elevação da
temperatura da água de alimentação das caldeiras e sabendo que a cada 5°C de acréscimo na
água de alimentação das caldeiras poderá haver uma economia de aproximadamente 1% de
combustível. Levando em consideração que a elevação da temperatura do condensado
reinjetado nas caldeiras está associada à redução do consumo de combustível, isso leva a uma
economia total de água e combustível.
5.4

Economia anual com aproveitamento do vapor flash (Eanual vapor flash)
Para se fazer uso do vapor reevaporado foi necessário saber primeiramente qual a

quantidade disponível. O vapor reevaporado de baixa pressão exige o uso adequado. O
consumo de vapor de pressão baixa deve ter um fornecimento que seja sempre igual ou maior
que o vapor reevaporado disponível. O fornecimento irregular pode ser compensado com o
uso de uma válvula de redução de pressão. Por outro lado, se o fornecimento de vapor
reevaporado exceder a demanda, a sobra pode ser conduzida ao refugo com uma válvula de
alívio ou, de preferência, com um controle auto-operado da pressão a ser aliviada. Assim,
num processo é possível usar o vapor reevaporado do condensado do próprio processo, mas,
neste caso só se obtém economia significativa durante a operação de aquecimento. Quando
não há necessidade de aquecimento, o sistema de recuperação torna-se sem efeito. Onde for
possível, a melhor solução é usar o vapor reevaporado do condensado do processo para préaquecimento do produto.
É preciso selecionar uma aplicação para o vapor reevaporado sempre próxima da fonte
de condensado. A tubulação para o vapor de baixa pressão apresenta diâmetros maiores,
sendo, portanto, mais custosa. A perda de calor que ocorre nas tubulações de grandes
diâmetros reduz as vantagens obtidas pela recuperação do vapor evaporado e, em alguns
casos, podem inviabilizá-las. Na Figura 29 verifica-se a injeção de vapor flash nas caixas de
lavagem do alvejamento de tecido kusters.
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Figura 27 - Injeção de vapor flash no alvejamentos kusters.
Fonte: Elaboração do autor20.

20

Dados obtidos no campo com a análise dos pontos de drenagens da torre de secagem do alvejamento no setor
de acabamento.
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6

CONCLUSÃO
Essa dissertação teve o propósito de evidenciar uma carência de informações

estruturadas na área de eficiência energética no setor têxtil e a sua disseminação. Existem
várias oportunidades de melhoria no uso de energia pela indústria têxtil, dentre elas podemos
citar o aproveitamento da energia contida nos gases de combustão da caldeira, através de
trocador de calor que pré-aqueceria a água de make up da caldeira.

1. O objetivo número um desse trabalho é conhecer o uso do vapor saturado de água nos
processos têxtil, em especial, no acabamento. Isso foi demonstrado evidenciando o uso
racional do vapor nos principais equipamento consumidores de vapor, como também, o
que esse equipamentos geram de condensado, para que o vapor flash seja extraído e
reutilizado.

2. Com o trabalho foi possível identificar as principais falhas do sistema de distribuição de
vapor, desde a sua geração até o ponto de uso. O trabalho apontou as principais falhas e a
forma de saná-las, o que nos garante uma excelente distribuição e certeza da correta
aplicação do vapor.

3. Foram obtidas informações do quantitativo e tipos de purgadores empregados no sistema
de distribuição e retorno de condensado. Isso dá ao planejamento e controle da
manutenção condição de realizar manutenções de forma eficiente em todo sistema de
geração de vapor.

4. Demostrou a viabilidade técnica e econômica do uso do vapor flash, como forma de
garantir uma redução no consumo de água de make up e, consequentemente, uma redução
de combustível.

5.

O que se pode concluir que a redução de consumo de energia se deu de maneira
permanente, não pela simples conservação de energia, mas pela substituição de tecnologia
o que garantiu um novo patamar no consumo do segmento têxtil. A redução de produção
que houve não foi intencional, mas sim causado por uma retração de mercado que afetou
todos os segmentos da indústria brasileira.
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Nesse trabalho a identificação e quantificação das perdas de água e energia no sistema
de vapor, compreendendo as etapas de geração, distribuição e uso, permitiram mostrar onde
estão as oportunidades de melhoria para a implantação de ações que venham a reduzir ou
eliminar tais perdas, trazendo ganhos econômicos no consumo de combustível que nos leva a
uma economia significativa. Esse resultado comprova o grande potencial de ganhos que
podem ser obtidos com a implantação de estudos que levem à redução ou eliminação das
perdas de água e energia em uma planta têxtil. Deve-se levar em consideração que a economia
foca em um único setor, o acabamento de tecido, além do mais, o vapor flash reaproveitado é,
apenas, indireto.
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