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RESUMO

O propósito deste trabalho é promover a sustentabilidade numa indústria brasileira de
cosméticos. É estudado um caso real, dividido em duas partes, relacionado à eficiência de processo e
uso de recursos hídricos. As alternativas encontradas apresentam possíveis melhorias quando
comparadas ao cenário atual em termos de eficiência e sustentabilidade.
A primeira parte do estudo de caso é a rejeição de 550 litros de água usada como utilidade
após cada processo de arrefecimento. A água de utilidade é purgada da camisa do reator com ar
comprimido e a alta concentração de oxigénio aumenta significativamente o seu potencial corrosivo.
Conclui-se que a solução mais adequada nessa situação é a inserção de uma unidade de
desarejamento para retirar o ar dissolvido na água. A temperatura na unidade dimensionada deve ser
maior que a temperatura da água de utilidade e, por outro lado, a pressão diminuída. Para comparar,
em termos ambientais, as alternativas de tratamento da água é aplicada a Análise do Ciclo de Vida,
através do software SimaPro.
O segundo foco de estudo é o longo tempo necessário no processo de arrefecimento. O intuito
da segunda etapa do trabalho é analisar a troca de calor que ocorre na camisa do reator e propor
alternativas que aumentem a eficiência da mesma. Dentro de todas as possibilidades, a melhor
solução, tendo em conta o contexto de operação da fábrica, é a diminuição da temperatura de entrada
da água de utilidade no reator, proporcionando uma maior troca de calor e a consequentemente a
redução do tempo de processo.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Eficiência, Processo Batelada, Análise ACV
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ABSTRACT

The main objective of this work is to promote sustainability in the chemical processes of a
Brazilian cosmetics industry by means of a case study, divided in two parts, related to process efficiency
and water use. The goal of the case study is to obtain alternatives that are more economically and
environmentally sustainable than the current ones.
The first part of the case study regards the discard of 550 liters of clean utility water after each
cooling batch. The cold water is purged from the reactor’s jacket with compressed air, making it
unusable due to its high amount of oxygen. In this case, the best solution is a separation unit that
deaerates the water flow. A possible solution involves the increase of the temperature in the unit and
the reduction of the pressure, when compared to the ones inside the reactor’s jacket. The environmental
comparison of the cooling water treatment alternatives is performed using the Life Cycle Assessment
method, applying the software SimaPro.
The second part is about the long process time spent in the cooling process. The aim is to
analyze the heat exchanger process and study solutions to decrease overall time. Among all
possibilities to raise the process efficiency, decreasing the inlet temperature of the cold water in the
jacket is evaluated as the best fit after considering the current context of operations. This way, the heat
exchanger is enhanced and thus the process slot time reduced.

Keywords: Sustainability, Improve Efficiency, LCA Analysis, Batch Processes
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INTRODUÇÃO

1.1 Enquadramento
O mundo de hoje sofre com os resultados de uma sociedade que tem como base o consumo
desenfreado. É urgente a discussão de formas alternativas de desenvolvimento que poluam menos,
gerem menos resíduos e que lidem com a circunstância das matérias-primas e fontes energéticas
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serem esgotáveis. Para além de pensar no futuro, é impreterível lidarmos com as consequências
dessas ações no presente.
Muito se tem discutido a cerca do desenvolvimento sustentável, que se torna, cada vez mais,
uma parte importante da equação de negócios. O mercado consumidor exige um maior cumprimento
por parte das empresas e a regulamentação é cada vez mais restrita quanto ao desperdício e descarte
de recursos. Se uma empresa visualiza um futuro sólido, a sustentabilidade precisa obrigatoriamente
de entrar como uma das preocupações das suas operações.
A empresa estudada dedica especial atenção às consequências sociais e ambientais das suas
atividades e investe em projetos que colaboram para o crescimento do atual cenário de
desenvolvimento sustentável no Brasil. No entanto, apesar dos esforços, os procedimentos industriais
nem sempre são operados na sua melhor eficiência em relação ao uso de recursos.
Na visita à indústria, e conversa com os engenheiros, levantou-se dois casos de
improdutividade no uso de recursos naturais praticadas atualmente numa das unidades industriais: um
desperdício diário de água de utilidade que, se repensado o funcionamento do sistema, pode ser
evitado, e o alto tempo de residência dos produtos nos reatores, devido a forma de operação do
sistema de arrefecimento.
Os casos mencionados giram em torno de sete reatores encamisados nos quais o produto é
primeiro misturado a temperaturas mais altas para, depois, serem arrefecidos. As trocas de calor dãose com a corrente de água de reuso (água de utilidade) que preenche a camisa dos reatores. Ao fim
de cada receita, o produto segue para a próxima etapa do processo e a camisa é esvaziada com ar
comprimido, e toda a água retirada é descartada na corrente de efluente. Esse é o procedimento
regular, porque se desconhece as consequências de retornar a água misturada com ar para o sistema
de refrigeração.
Apesar do visível desperdício, a atitude tomada pelos engenheiros do processo é responsável.
O oxigênio, dióxido de carbono e outros gases não condensáveis dessa porção de água de utilidade
interferem diretamente na longevidade dos materiais bem como na segurança da operação, uma vez
que aceleram o processo de corrosão dos equipamentos (Silva, 2004). No entanto, essa porção de
água teria melhor destino sendo reutilizada, pois é limpa e acaba por diluir a corrente de efluente,
resultando num maior gasto energético e económico no tratamento posterior. Resta, então, estudar
formas de re-introduzir, de forma segura, a corrente de água no sistema de refrigeração.
Por outro lado, em relação à questão da eficiência do processo de arrefecimento, há diversas
alternativas que devem ser estudadas a partir de uma análise global da situação, das variáveis do
sistema e do contexto do processo. O objetivo proposto é estudar a troca de calor na camisa do reator
para identificar alterações que a torne mais eficientes, diminuindo o tempo de arrefecimento.
Ambos pontos de estudo são questões reais que tem impactos de larga escala no processo.
O volume de água atualmente descartado é significativo para a unidade, especialmente se as perdas
forem analisadas a longo prazo. Para além disso, as alternativas propostas podem vir a serem
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implementadas em outras unidades com semelhante situação, aumentando ainda mais a escala de
impacto do estudo.
Já o estudo de redução do tempo de processo interfere na produção diária que, também
quando examinada a longo prazo, resulta numa maior disponibilidade de equipamentos e ganhos
significativos de produtividade. Dois fatores cujo impacto no planeamento da produção são
amplificados quando numa indústria de grande porte, como a estudada.
Para melhor organizar a leitura, os dois pontos abordados serão divididos no relatório como
‘Parte A: descarte da água de utilidade’ e ‘Parte B: tempo de arrefecimento’
1.2 Objetivos
O objetivo principal do trabalho é discutir a sustentabilidade na indústria estudada e identificar
mudanças que tenham um impacto positivo no processo analisado, em especial, a eficiência no uso
dos recursos naturais. A intenção é estimular o desenvolvimento sustentável na indústria e diminuir os
impactos ambientais das suas atividades. No final do estudo, as alternativas são analisadas em termos
de sustentabilidade ambiental e económica.
A análise de sustentabilidade da Parte A leva ao segundo objetivo do estudo: o
desenvolvimento de uma abordagem mais abrangente na avaliação ambiental de casos de engenharia,
de forma a considerar o processo sob diferentes ângulos. É importante incluir na avaliação ambiental
do projeto todas as fases de vida dos sistemas em estudo. Para tal, no caso de comparação das
alternativas de tratamento para a água arejada, a ferramenta utilizada é a Análise de Ciclo de Vida
(ACV), um método que considera todo o ciclo de vida do produto, e cada vez mais ganha espaço no
meio empresarial e regulatório. A ACV é uma metodologia internacional padronizada (ISO 14040) e
sua análise envolve todo o ciclo de vida do objeto de estudo desde a extração das matérias primas até
a sua deposição final (European Comission, 2003).
De uma perspectiva académica, o presente trabalho é a realização de anos de estudo em
engenharia química e industrial. Ele reúne num caso real conceitos e temáticas importantes para o
trabalho de um engenheiro contemporâneo, que enfrenta o desafio do desenvolvimento sustentável.

1.3 Contextualização
Desde a revolução industrial, o crescimento económico e tecnológico de uma nação está
intimamente associado ao desenvolvimento do setor industrial, que baseia as suas atividades na
exploração de recursos naturais. A economia de produção concebida desde então é linear: a matériaprima e os recursos são consumidos e os produtos, quando não tiverem mais utilidade, são
descartados e retornam ao meio ambiente na forma de rejeitados. Esse formato, além de causar
problemas sérios de esgotamento de recursos e poluição ambiental, é contrário a configurações de
desenvolvimento que possibilitem um uso sustentável dos recursos disponíveis.
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Desde 1972, ano da primeira conferência sobre o meio ambiente em Estocolmo, as nações
têm vindo a discutir alternativas ao modelo tradicional de crescimento e estipulando metas para
aproximar as atividades aos padrões procurados (United Nations, 1972). No entanto, a
sustentabilidade é um termo abstrato que, dependendo do contexto, pode possuir diversas
interpretações. Portanto, o primeiro passo para um estudo nessa área é definir como o conceito será
trabalhado e a quais objetivos ele atenderá.
A definição mais regularmente atribuída à palavra sustentabilidade é a da Comissão mundial
de desenvolvimento ambiental de 1987, a qual diz que “Desenvolvimento sustentável é o
desenvolvimento que atende as necessidades da presente sociedade sem comprometer a
capacidade de futuras gerações atenderem as suas necessidades”. Essa também é a definição
mais apropriada para o termo no contexto das agências reguladoras e do mercado de negócios. Como
o presente estudo é um caso na indústria de cosméticos, as análises aqui desenvolvidas seguirão essa
interpretação.
A definição acima estabelecida engloba diversas temáticas dentro do conceito de
sustentabilidade, logo, o segundo passo é estreitar o âmbito do estudo. No presente trabalho, a
sustentabilidade será apenas uma menção aos impactos ambientais e económicos causados pelo
sistema analisado.

1.3.1 Sustentabilidade no Brasil
Assim como nos países europeus e norte americanos, a sustentabilidade é uma questão
amplamente debatida no Brasil e vista como a solução para os problemas ambientais e sociais
enfrentados. No entanto, há um atraso visível nas discussões e ações em direção ao desenvolvimento
sustentável no Brasil quando comparado aos padrões de conferências mundiais e organizações
europeias.
O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, ocupando o posto de principal nação entre
os 17 países de maior biodiversidade. Para além de património ambiental, a biodiversidade tem um
papel fundamental na economia brasileira. Só o setor da agro-indústria colabora com 40% do PIB
brasileiro; nas exportações, os produtos oriundos da biodiversidade compõem 31% do total; na
geração de energia, a biomassa vegetal corresponde a 30% da matriz energética do país (Ministério
do Meio Ambiente, s.d).
Por outro lado, as políticas adoptadas no país pouco protegem a biodiversidade, pelo contrário,
estimulam atividades económicas que se estruturam num consumo desenfreado de recursos naturais.
O setor agropecuário, componente importante na economia do país, é um grande responsável pela
desflorestação no Brasil: uma análise feita por investigadores do Observatório do Clima mostra que,
entre 2000 e 2016, o Brasil desmatou 190.000 quilómetros quadrados de florestas que, na sua maioria,
se destina a pastagens e cultivos de grãos e de cana-de-açúcar (Calixto, 2017). As emissões de
carbono derivadas da desflorestação na Amazônia só no ano 2016 é duas vezes maior que o valor
total emitido por Portugal no mesmo ano (Angelo, 2016).
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produziu uma pesquisa na tentativa de
avaliar holisticamente a situação do desenvolvimento sustentável do país. Intitulado “População,
Espaço e Sustentabilidade - Contribuições para o desenvolvimento do Brasil” o estudo realizado em
2011 avalia a performance de diferentes setores sob a ótica do bem-estar humano (uma média
aritmética dos índices social, económico e institucional) e bem-estar ecológico (uma média aritmética
dos temas da dimensão ambiental). O resultado global da análise é apresentado no gráfico abaixo,
onde a mesma é comparada com os resultados obtidos em 2002.

Figura 1. Resultado da pesquisa do IBGE na situação do desenvolvimento sustentável no Brasil em 2011
Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94508.pdf

O Brasil pouco avançou numa década e está à beira da quase insustentabilidade. Houve
pequenos avanços em relação ao bem-estar humano, porém muito poucos em relação ao bem-estar
ecológico. Longe de um desenvolvimento sustentável, o Brasil teve piores avaliações na pesquisa
quando se trata da proteção dos oceanos, biodiversidade e saneamento básico. Na avaliação
socioeconómica, os índices demonstraram padrões de produção e consumo potencialmente
insustentáveis em ambos os anos da pesquisa.
Assim como há um longo caminho a ser percorrido para incluir a sustentabilidade nas políticas
de desenvolvimento do país, há também que se estimular comportamentos sustentáveis no contexto
individual. Uma pesquisa divulgada em 2012 durante a Conferência das Nações Unidas Rio+20
apontou que apenas 5% dos brasileiros se preocupam no dia-a-dia com o desenvolvimento sustentável
(Freitas, 2012). Esse cenário mostra a urgência de desenvolver discussões mais aprofundadas sobre
sustentabilidade no país, seja no âmbito macro ou micro-económico.
Por outro lado, o setor empresarial brasileiro demonstra uma maior preocupação com o
assunto. Segundo um estudo realizado pela Uniethos, uma organização sem fins lucrativos que
trabalha para desenvolver a sustentabilidade nos negócios, 69% das empresas no Brasil reconhecem
a necessidade de inserir a sustentabilidade no planeamento estratégico do negócio (Uniethos, 2012).
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As principais questões relacionadas à sustentabilidade no meio empresarial são a inovação, riscos,
impactos na cadeia de valor, oportunidades de negócios e inclusão social.
As empresas brasileiras seguem o ritmo do mercado internacional, que começa a perceber o
valor da sustentabilidade para o negócio. Uma pesquisa realizada pelo MIT entre 2011 e 2012 mostra
que um terço das empresas entrevistadas em mais de 100 países reconhece que a sustentabilidade
contribui para o lucro. Ademais, ela mostrou-se uma fonte de resiliência nos negócios, uma vez que
no período da crise económica entre 2008 e 2010, grande parte das empresas ampliou os seus
investimentos na sustentabilidade (MIT Sloan Management School; Boston Consulting Group, 2011).
Embora a sustentabilidade já marque presença no setor empresarial brasileiro, ainda há muito
a fazer. São poucas as empresas brasileiras que podem ser consideradas líderes em sustentabilidade,
ou seja, que possuam estratégias consistentes para enfrentar a complexidade da temática, apesar de
que as que são consideradas, não ficam aquém do nível das empresas líderes internacionais. Os
avanços até agora alcançados não são suficientes para criar uma nova economia, que garanta o uso
sustentável dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida, mas já demonstram a importância
e o potencial do setor empresarial para o desenvolvimento sustentável do país.

1.4 Metodologia
A metodologia aplicada no desenvolvimento deste estudo é composta por quatro etapas:
Etapa 1: Visita à indústria e recolha de dados. Numa fase inicial compreende-se os problemas
a serem trabalhados, através da visita ao local e de uma conversa com os engenheiros do processo.
Nessa etapa são recolhidos os dados principais que estruturam os problemas.
Etapa 2: Escolha da abordagem. A etapa seguinte envolve a contextualização do problema, a
pesquisa da teoria e das práticas atuais na indústria nos assuntos trabalhados e, a partir disso, o
planeamento da melhor abordagem para o projeto a ser desenvolvido.
Etapa 3: Desenvolvimento do trabalho. Nessa fase, desenvolve-se soluções alternativas aos
problemas apresentados. O desenvolvimento do projeto envolve o contato recorrente com a indústria
estudada, para a recolha de mais dados e esclarecimento de eventuais dúvidas.
Etapa 4: Análise ambiental e de custos. A etapa final do estudo compreende a análise das
alternativas com o objetivo de proporcionar à indústria ferramentas para a tomada de decisão. Na Parte
A, que envolve a comparação de dois sistemas de tratamento de água, a análise ambiental é realizada
sob a óptica do Ciclo de Vida, proporcionando uma análise com um enquadramento mais global. Na
Parte B será feita a análise da possibilidade de reduzir o tempo de arrefecimento do produto no reator,
com o objetivo de reduzir o tempo total do processo
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II.

APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO
Neste capítulo faz-se uma breve apresentação das duas partes do caso de estudo

posteriormente analisado. Estes inserem-se numa empresa multinacional brasileira do setor de beleza
e higiene pessoal que tem como compromisso desenvolver produtos que expressem valores e
comportamentos mais sustentáveis. A marca possui fabrico próprio, além de produção terceirizada, e
está presente em diversos países da América do Sul, México, Estados Unidos e França. Com uma
receita líquida anual na ordem dos milhões de dólares, o principal valor que distingue a empresa no
mercado é a sustentabilidade nas operações.
A marca faz parte do grupo de empresas B Corp - movimento global de empresas que dão o
mesmo valor aos seus resultados económicos e socio ambientais e o perfil sustentável do grupo é
composto por diversas ações sociais e ambientais ao longo de toda a cadeia de atividade, envolvendo
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fornecedores, produtores, parceiros e consumidores. Para além das iniciativas, faz-se destaque à
“contabilidade ambiental” prestada pela empresa, que avalia regularmente o nível de sustentabilidade
de todo seu portfólio, incluindo a etapa de uso dos produtos.
No intuito de aprimorar a eficiência e sustentabilidade nas operações, a empresa disponibilizou
os estudos de caso caracterizados de seguida, duas situações reais enfrentadas por uma das fábricas
no Brasil.

2.1 Parte A: descarte da água de utilidade
Atualmente, ao fim de todo o processo de arrefecimento, a água que resta na camisa do reator
é purgada com ar comprimido e, em seguida, redirecionada à corrente de efluentes que segue à
estação de tratamento. Esse é o procedimento padrão da fábrica, que opera de 2 a 4 processos de
arrefecimento por dia, em funcionamento 6 dias por semana.

Figura 2. Rota da água de utilidade (água de reuso) na indústria

A decisão de descartar essa água de utilidade após expurgá-la da camisa ao invés de retornála ao sistema de refrigeração é correta e garante a segurança do processo, pois evita consequências
graves resultantes da interação dos elementos constituintes do ar com o material dos equipamentos.
O principal efeito provocado pela presença de ar dissolvido na água é a corrosão dos metais
da tubulação, causada pelo oxigênio e acelerada por substâncias ácidas como gás carbónico, dióxido
de enxofre, entre outras que também são encontradas no ar. O oxigénio é uma substância altamente
reativa que na presença de água desencadeia uma reação de oxirredução com os metais, retirando
os elétrons e formando óxidos como subprodutos.
Essa interação pode se dar de diversas maneiras, caracterizando os diferentes casos de
corrosão: corrosão generalizada, no caso de reagir com a camada de passivação de óxido de ferro,
corrosão localizada, quando na presença de íons como cloretos, ou corrosão pontual, através da
oxidação do ferro metálico.
Conclui-se, portanto, que para assegurar a longevidade dos materiais do sistema de
refrigeração, é necessário a retirada do oxigênio dissolvido, processo de desarejamento da água de
utilidade.
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No entanto, a escolha de tratar a água na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) é
ineficiente, pois ela passa por processos químicos e bioquímicos desnecessários e provoca gastos
energéticos extra, como o bombeamento e trocas de calor. Além do mais, essa atitude dilui a corrente
de efluentes, dificultando o tratamento. Este estudo aborda um tratamento alternativo que contorne
essa ineficiência e que seja ao mesmo tempo economicamente interessante à indústria.

2.2 Parte B: tempo de arrefecimento
O outro ponto de estudo é a possibilidade de reduzir o tempo de arrefecimento do produto no
reator, com o objetivo de reduzir o tempo total do processo. Esse estudo influencia diretamente na
disponibilidade dos equipamentos, que na indústria de grande porte reflete em impactos significativos
na produção final.
Atualmente é usada água de utilidade como fluido de arrefecimento, que entra na camisa do
reator a 8ºC e sai a 10ºC. São efetuados cerca de 3 processos de arrefecimento por dia, que duram
aproximadamente 1 hora. A indústria em questão trabalha com 5 grandes grupos de produtos:
tensoativos não aquecidos, tensoativos aquecidos, emulsões catiónicas, emulsões poliméricas
processo aquecido e, por fim, emulsões poliméricas processo não aquecido. Como as temperaturas
são semelhantes para todos os grupos acima e os dados são insuficientes, o estudo do processo será
realizado com base numa média dos grupos citados.
O sistema de refrigeração da fábrica é feito em conjunto com a refrigeração dos escritórios. O
fluxo de água de utilidade proveniente dos equipamentos de ar condicionado é misturado, num tanque,
às correntes provenientes da camisa dos reatores. A água é então arrefecida em chillers para depois
ser redistribuída entre à unidade da fabrica e a refrigeração dos ambientes. Essa disposição restringe
a temperatura da água de utilidade para valores não distantes de 8ºC.
Há diversos fatores que influem na troca de calor: propriedades do fluido de arrefecimento, do
equipamento e variáveis do processo. As mudanças estudadas têm em conta as restrições e limitações
do processo.

III.

ESTADO DA ARTE

Neste capítulo é efetuada a revisão da bibliografia sobre os assuntos relacionados ao trabalho.
Primeiro, aborda-se a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável até a discussão mais
recente, as 17 metas em direção ao desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas
para 2030. Em seguida, trata-se de assuntos relacionados às duas etapas do estudo de caso: o método
de desarejamento e o fenómeno da troca de calor. Os temas são abordados inicialmente de um ponto
de vista teórico, para depois serem levantadas e discutidas as práticas encontradas atualmente na
indústria. Por último, é apresentado um estudo sucinto da metodologia da Análise do Ciclo de Vida,
promovendo a discussão das limitações e vantagens do método no campo da análise de
sustentabilidade e a aplicação do programa SimaPro como ferramenta prática.
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3.1 Desenvolvimento Sustentável
Sustentabilidade é um conceito pós-guerra que surgiu durante os anos 1960 e 70 como uma
forma de conter as pressões sociais e ambientais provocadas pelas rápidas políticas de expansão e
crescimento urbano. “O conceito desenvolveu-se como um movimento de auto-suficiência, com
recursos renováveis localmente disponíveis e destinados a limitar o consumo e o
desenvolvimento” (Zhang et al., 2017).
Foi nas décadas de 1980 e 1990 que a discussão académica e os discursos políticos sobre
sustentabilidade em áreas urbanas ganharam impulso. Uma sequência de conferências e iniciativas
internacionais colocou em debate muitos problemas em torno da insustentabilidade presente nas
cidades. Em 1986, a ideia de diminuir a dependência de combustíveis fósseis para transformar cidades
em áreas mais habitáveis foi uma questão trazida por Van der Ryn e Calthorpe através da introdução
do controlo da poluição (Fu & Zhang, 2017). No ano seguinte, uma definição inicial de sustentabilidade
urbana surgiu junto com a noção de desenvolvimento sustentável.
Definido em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como “o
desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de atender suas próprias necessidades”, o desenvolvimento sustentável foi
considerado o princípio orientador para o desenvolvimento global de longo prazo e pretendia ser uma
abordagem holística que cobrisse as dimensões económica, social e ambiental. No entanto, o discurso
dos três pilares é frequentemente criticado por ser muito vago, muito político e usado para priorizar
interesses comerciais e económicos sobre questões ecológicas (Zhang et al., 2017).

3.1.1 Metas das Nações Unidades para promover o desenvolvimento sustentável até
2030
A mais recente discussão à cerca do desenvolvimento sustentável é o relatório da Organização
das Nações Unidas de 2015 que destaca as 17 metas que devem ser trabalhadas pelos países para
promover a sustentabilidade até 2030. O relatório intitulado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda
de 2030 Para o Desenvolvimento Sustentável” é uma ambiciosa agenda universal com o objetivo de
lidar com questões importantes dos direitos humanos como a igualdade de género, acesso à educação
e desigualdade social.
Os objetivos e argumentos disponibilizados pela ONU são explicados abaixo de forma sucinta
(Secretary-General, 2017):
Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas. O número de pessoas a viver em
extrema pobreza diminuiu mais da metade do ponto de vista global desde 1990. No entanto, ainda há
836 milhões de pessoas a viver na extrema pobreza e o cenário é pior em regiões em desenvolvimento,
onde cerca de uma em cada cinco pessoas vive com menos de 1,25 dólar por dia.
Objetivo 2. Acabar com a fome, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.
Desde 1990, a proporção de pessoas subnutridas em regiões em desenvolvimento caiu quase para
metade. Contudo, uma em cada nove pessoas no mundo ainda é subnutrida. Investir em pequenos
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agricultores é um modo importante de aumentar a segurança alimentar e a nutrição para os mais
pobres, bem como a produção de alimentos para mercados locais e internacionais.
Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Desde 1990
morrem 17 mil crianças a menos por dia. No entanto, apesar do progresso global, uma crescente
proporção das mortes de crianças acontece na África Subsaariana e no Sul da Ásia, onde ocorrem
quatro de cada cinco mortes de crianças com menos de cinco anos de idade.
Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. A matrícula
na educação primária em países em desenvolvimento chegou a 91%. Porém, 57 milhões de crianças
ainda permanecem fora da escola, sendo que 50% delas vivem em áreas afetadas por conflitos.
Objetivo 5. Alcançar a igualdade de género. No Sul da Ásia, em 2012, as taxas de matrícula
escolares foram as mesmas para meninas e para meninos. Contudo, na África Subsaariana, Oceania
e Ásia Ocidental, meninas ainda enfrentam barreiras para entrar tanto na escola primária como na
escola secundária.
Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade de água e saneamento básico para todos. 2,5 bilhões
de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básico, como banheiros ou latrinas. Em média,
cinco mil crianças morrem de doenças evitáveis relacionadas à água e saneamento diariamente.
Objetivo 7. Assegurar o acesso à energia para todos. Uma em cada cinco pessoas no mundo
ainda não têm acesso à eletricidade moderna.
Objetivo 8. Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, com trabalho decente
para todos. A taxa de desempregados aumentou cerca de 32 milhões de 2007 para 2012. Estima-se
que será necessária a criação de 470 milhões de empregos para a entrada de novas pessoas no
mercado de trabalho entre 2016 e 2030.
Objetivo 9. Promover infraestruturas resilientes, a industrialização inclusiva e sustentável e
estimular a inovação. Para os países africanos de baixo rendimento, os limites na infraestrutura afetam
cerca de 40% a produtividade das empresas.
Objetivo 10. Reduzir a desigualdade nos países e entre eles. Em média, levando em
consideração o tamanho das populações, a desigualdade de renda aumentou em 11% em países em
desenvolvimento entre 1990 e 2010.
Objetivo 11. Tornar as cidades inclusivas, seguras e resilientes. É estimado que em 2030 60%
da população mundial viverá em áreas urbanas. A rápida urbanização exerce pressão sobre a
disponibilidade de água potável, esgoto e saúde pública. No entanto, a alta densidade dessas cidades
pode gerar ganhos de eficiência e inovação tecnológica enquanto reduzem recursos e consumo de
energia.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Calcula-se que a
população global chegará a 9,6 bilhões de pessoas até 2050. Nesse cenário, seriam necessários o
equivalente a três planetas para prover os recursos naturais de forma a manter os estilos de vida
atuais.
Objetivo 13. Combater a mudança climática e seus impactos. A emissão de gases de efeito
estufa oriunda da atividade humana alcançou seu maior nível. De 1880 a 2012, a temperatura média
global aumentou 0,85ºC. Caso nenhuma ação seja tomada, a média de temperatura mundial deve
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aumentar 3ºC até o final do século XXI e a percentagem mais pobre da população é a mais afetada
pelo aquecimento.
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos e dos recursos marinhos. Os
oceanos representam 99% da vida no planeta em termos de volume e absorvem cerca de 30% do
dióxido de carbono produzido por humanos, amortecendo os impactos do aquecimento global.
Contudo, quase metade dos oceanos são altamente afetados pelas atividades humanas, incluindo
poluição, diminuição de pesca e perda de habitats costeiros.
Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.
Para alcançar o 15º objetivo, a ONU recomenda a gestão sustentável das florestas, o combate à
desertificação e à degradação da terra e a preservação da biodiversidade. Calcula-se que treze
milhões de hectares de florestas estão a ser perdidos a cada o ano, sendo que 1,6 bilhão de pessoas
dependem das florestas para sua subsistência e que elas são o lar de mais de 80% de todas as
espécies de animais, plantas e insetos terrestres.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas, proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Esse objetivo torna-se mais relevante com o
aumento do número de pessoas buscando refúgio- o número de refugiados registrados junto ao Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) foi de 13 milhões em meados de 2014.
Objetivo 17. Estimular as parcerias e os meios para alcançar o desenvolvimento sustentável.

3.2 Desabsorção
Desabsorção é uma operação que reside na remoção de um ou mais componentes voláteis
de uma porção líquida através do contato com uma corrente de vapor, nitrogênio gasoso ou ar. O
mecanismo da separação baseia-se na diminuição da solubilidade do soluto e há três métodos práticos
para alcançá-la: variando a pressão, variando a temperatura ou uma combinação das duas formas. Na
primeira técnica, a pressão na desabsorção é muito menor que a pressão do processo anterior do
líquido e a temperatura mantém-se aproximadamente a mesma. Nesses casos, uma porção do gás
absorvido pode ser retirado do líquido através do uso de um tambor “flash” localizado no topo da torre
de desabsorção. Já no método de variação da temperatura, a pressão permanece razoavelmente
constante enquanto há um notável aumento da temperatura na torre de desabsorção, interferindo no
perfil de solubilidade do soluto (Perry & Green, 1997).
As operações de absorção, desabsorção e destilação são usualmente praticadas em colunas
cilíndricas verticais ou em torres preenchidas com pratos ou empacotadas com substâncias que
auxiliam na separação. As correntes de gás e líquido normalmente fluem em sentidos opostos e o
equipamento proporciona o contato entre os fluidos. A transferência de massa ocorre na interface gáslíquido (Perry & Green, 1997).
As colunas com pratos são historicamente preferíveis às de empacotamento e até os tempos
atuais possuem procedimentos de dimensionamento mais esclarecidos, especialmente quanto ao
cálculo da eficiência de separação. Contudo, o desenvolvimento da técnica trouxe vantagens do uso
da torre com empacotamento em certos casos (Perry & Green, 1997). São eles:
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1. Separação de misturas sensíveis à temperatura;
2. Cerâmica ou plástico serem os materiais desejados na construção da torre (sob o ponto de
vista de evitar corrosão e obter uma maior molhabilidade);
3. Aumento da eficiência, carga ou diminuição da queda de pressão;
4. Baixa taxa de vapor ou alta taxa de líquido;
5. A limpeza da coluna ser dispensável;
6. A mistura a ser separada forma espuma;
7. Alta recuperação de um componente volátil através de uma operação em batelada.
Por outro lado, há restrições quanto ao seu uso no caso de não existirem todos os dados de
separação necessários para o dimensionamento da situação em particular (ou outra semelhante).

3.2.1 Fundamentos do Desarejamento
A presença de ar dissolvido na água de utilidade tem inúmeras consequências que prejudicam
a vida útil da tubulação. O oxigénio presente na corrente de água acelera o processo de corrosão
localizada e o dióxido de carbono diminui o pH, resultando na produção de ácido carbónico, substância
altamente corrosiva. O nível de pH na corrente de água pode ser controlado através de processos
químicos ou físicos, sendo os últimos mais eficientes em termos económico e energético (Sterling
Deaerator Company, 2014).
O desarejamento é um processo de desabsorção cujos princípios residem na variação da
solubilidade dos componentes gasosos do ar presentes na água. A solubilidade diminui com o aumento
da temperatura e com a diminuição de pressão do sistema, ambos explicados pela lei de Henry.
A solubilidade de gases que não reagem quimicamente com o solvente é dada pela lei de
Henry:

𝑝 = 𝐻𝑥

(1)

Sendo 𝑥a solubilidade do gás dissolvido, 𝐻 a constante de Henry e 𝑝 a pressão parcial do gás
na solução.
De acordo com a lei de Dalton, a soma das pressões parciais de todos os gases numa solução
é equivalente à pressão total da mistura gasosa:

𝑝d = 𝑝e + 𝑝3 + 𝑝g + ⋯ + 𝑝i

(2)
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Como a pressão de operação é considerada baixa (abaixo de 10 atm.), o comportamento real
dos gases não diverge tanto das condições ideais (University of Missouri, 2017). Logo, usando a
equação para mistura de gases ideais, temos que

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

𝑝 = 𝑛(

𝑝d =

(3)

𝑅𝑇
)
𝑉

𝑅𝑇
(𝑛 + 𝑛3 + ⋯ 𝑛i )
𝑉 e

(3a)

Com a combinação das leis de Henry e Dalton consegue-se obter a fração molar dos
componentes do ar na água:
𝑥𝑖 =

𝑦𝑖 𝑝𝑡
𝐻𝑖

(4)

Sendo 𝑦𝑖 a fração molar do componente 𝑖 no ar, 𝑝𝑡 a pressão total e 𝐻𝑖 a constante de Henry
do componente 𝑖.
Quanto maior o valor de 𝐻𝑖 , mais fácil é a remoção do componente da solução. A relação entre
a temperatura e a constante de Henry é (Lin, 2000):

𝑙𝑜𝑔 𝐻 =

−∆𝐻
+𝐽
𝑅𝑇

(5)

Onde ∆𝐻 é o calor absorvido na evaporação de 1 mol de gás da solução a temperatura e
pressão constantes, 𝑅 é a constante universal dos gases, 𝑇 é a temperatura e 𝐽 a constante empírica.

3.2.2 Técnicas de desarejamento
Atualmente são usados na indústria diversos equipamentos para separar gases de líquidos e
emulsões, tanto com a finalidade de aumentar a qualidade do produto líquido quanto para reutilizar os
gases retirados. Há inúmeras pesquisas a ser realizadas na área da desgaseificação de líquidos e,
mais propriamente, do desarejamento. Os procedimentos explorados podem ser classificados em três
grandes áreas: tratamentos químicos, eletroquímicos ou físicos. Na maioria, os métodos químicos e
eletroquímicos são mais eficientes a diminuir a quantidade final de gás nos líquidos, contudo, tendem
a requerer maiores investimentos.
A técnica escolhida depende do contexto de utilização. Os equipamentos de desarejamento,
regularmente presentes na indústria, promovem a separação de métodos físicos e são apresentados
a seguir.

26

Desarejadores.
São equipamentos que funcionam basicamente de dois modos: a vácuo ou a pressão
atmosférica. Em ambas as condições de operação, o fluido é alimentado através de uma série de
defletores ou placas de dispersão que aumentam a área de exposição do fluido, facilitando o
desprendimento do oxigénio. A quantidade final de gás restante depende das variáveis pressão,
temperatura e tempo de processo.
Coluna de arraste por gás inerte.
Nesta coluna é de elevada importância que o gás utilizado para a separação seja quimicamente inerte,
ou seja, não reaja com a fase gasosa, líquida ou equipamentos e que tenha uma pureza elevada, para
não contaminar o produto final. O arranjo mais simples de equipamento consiste num tanque
conectado a uma injeção de gás inerte. O gás é bombeado para o líquido presente no tanque e as
suas bolhas arrastam consigo as moléculas de ar dissolvidas no líquido. O gás inerte é então
bombeado para uma corrente de reciclagem, por onde passará por outra separação de modo a
possibilitar a sua reutilização no processo.
A taxa de separação obtida depende do caudal do gás de arraste e o tempo de agitação no
tanque. Segundo Degenhardt, et al. (2004) na sua pesquisa de práticas de separação, a técnica de
gás de arraste usando hélio obtém menores tempos de processo e maior eficiência na separação
quando comparado ao método de filtração a vácuo. Contudo, essa técnica é recomendada para
escalas menores, que tratam volumes entre 6 a 92L de líquido.
Ultrassom
O uso de ultrassom para desgaseificação é interessante pois ele remove pequenas bolhas de
gás suspensas no líquido e reduz a quantidade final de ar presente no líquido para valores abaixo do
equilíbrio natural. Esta técnica funciona tanto em operações em lote como de fluxo contínuo e a taxa
de separação depende da frequência do equipamento.
O princípio do uso de ondas ultrassónicas é que elas proporcionam a alternação entre ciclos
de compressão e descompressão, através da oscilação da pressão. Durante os ciclos de
descompressão, as ondas propagadas criam pequenas bolhas de vácuo no líquido, para onde os
gases dissolvidos migram. Essas pequenas bolhas juntam-se, aumentando a superfície de contato e
atraindo ainda mais bolhas de ar. O diferencial do método é que a exposição a baixas pressões e
constante agitação altera a condição de equilíbrio do líquido, alterando também a concentração de ar
dissolvido. Se o líquido, após o tratamento, entrar em contato novamente com o gás, o nível de ar
presente volta aos valores de equilíbrio. Contudo, esse processo é relativamente lento, o que possibilita
trabalhar o líquido antes de isso ocorrer. O gráfico abaixo ilustra o processo de re-dissolução do gás
na fase líquida:
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Figura 3. Curva de re-dissolução do gás após o processo de separação por ultrassom
Fonte: https://www.hielscher.com/degassing_01.htm

Essa técnica funciona melhor quando o processo ocorre em amplitudes moderadas, é aplicado
para baixas pressões, o líquido é aquecido, o recipiente é raso, é evitada a agitação turbulenta e os
dispositivos que criam as vibrações ultrassónicas têm largas áreas de contato (hielscher ultrasonics
gmbh, 1999).
Sistemas de Membranas
Há diversas unidades de separação que utilizam membranas. Em todas elas, a membrana
exerce o papel de micro poros que permitem a passagem seletiva das moléculas, estimulando a
transferência de massa entre fases. Esse é um método muito eficiente e de fácil operação. Contatores
de membranas (membrane contactor) oferecem também o benefício de remover simultaneamente
oxigénio, dióxido de carbono e regular os níveis de nitrogénio da água em apenas um passo (LiquiCel® Separation and Purification Sciences Division, 2017).
As membranas são aplicadas numa variada gama de processos industriais, como produção
de água ultrapura em industrias de semicondutor, remoção de gases indesejados da água potável,
retirada de dióxido de carbono de gases de combustão, metais e também a remoção de espécies
tóxicas da água. Já na literatura, há inúmeras pesquisas acerca do uso de contatores de membranas
para adição e remoção de gases em fases líquidas, como, por exemplo, Leiknes and Semmens que
na sua pesquisa publicada em 2001 no jornal ‘Separation and Purification Technology’ demonstraram
o possível uso de um módulo de membrana contendo micro poros de fibra de polietileno para remover
oxigénio da água da torneira (Criscuolia, et al., 2011).
As vantagens de sistemas de membrana são que possuem baixa pegada ambiental, tem
baixos custos de instalação e, por serem modulares, são sistemas flexíveis capazes de atender
mudanças na procura ou condições de operação mesmo depois de instalados (Silhorko-Eurowater
A/S, 2018).
Por fim, percebe-se a variedade de contextos e aplicações. A desgaseificação usando gás de
arraste é mais rápida e alcança menores quantidades finais de gás dissolvido, quando comparada a
desaeradores. Por outro lado, o compêndio de informações sobre fármacos publicados anualmente
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nos Estados Unidos (United States Pharmacopeial) recomenda como processo padrão de
desarejamento um sistema que combine vácuo e aquecimento seguido de uma agitação rigorosa para
grandes volumes de líquido, uma vez que para grandes volumes, a desgaseificação a vácuo mostrase mais eficiente que a desgaseificação por injeção de gás inerte (Degenhardt, et al., 2004).
Os sistemas por membrana e ultrassom são usualmente aplicados em processos rigorosos
tanto quanto à quantidade final de oxigénio dissolvido, como em indústrias de semicondutores. Eles
proporcionam um maior controlo da separação e, no caso de separação por ultrassom, consegue-se
atingir níveis de gás inferiores à situação de equilíbrio. Já as membranas permitem uma maior
flexibilidade e, quando comparadas aos desaeradores, possuem menores custos operacionais, por ser
de fácil manutenção e gastar energia apenas com bombeamento. No entanto, requerem grandes
investimentos iniciais (Vivek Sinha, 2000).
Um importante fator a ser considerado em todos os métodos de separação e pouco discutido
na literatura é o fenómeno de rearejamento. Ele ocorre após a separação e é importante estudar o
potencial desse fenómeno bem como quais são os fatores que interferem na taxa de rearejamento
para cada caso.

3.3 Eficiência na troca de calor
A troca de calor é descrita pela seguinte equação característica:

𝑄′ = 𝑈𝐴∆𝑇[\]^

(6)

Sendo𝑄 o fluxo de calor trocado, 𝑈o coeficiente global de transferência térmica, 𝐴 a área de
troca e∆𝑇[\]^ a média logarítmica das diferenças de temperatura entre as espécies na entrada e saída
do trocador dada pela fórmula abaixo:

(7)
∆𝑇[\]^ =

𝑇l,m − 𝑇n,o − 𝑇l,o − 𝑇n,m
𝐿𝑁 𝑇l,m − 𝑇n,o
𝑇l,o − 𝑇n,m

A análise da equação do permutador permite identificar os fatores do processo que compõem
a eficiência do sistema. Há diversas medidas que aumentam a quantidade de calor trocado: aumentar
a área de contato entre os fluidos, aumentar a diferença de temperatura ou aumentar o coeficiente
global de troca térmica 𝑈.
Para estudar o coeficiente 𝑈 , pode-se considerar a troca de calor em três etapas: a
transferência por convecção na superfície interna do tubo, a transferência por condução na parede do
tubo e a transferência por convecção na superfície externa ao tubo. Cada uma dessas etapas tem as
suas resistências que caracterizam o fluxo de calor trocado: o coeficiente convectivo de troca térmica
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interno ℎ𝑖, a condutividade térmica do metal 𝑘 e o coeficiente convectivo de troca térmica externo ℎ𝑜.
Para além disso, o resultado será influenciado pela espessura da parede do tubo e do fator de
incrustação, que considera a possibilidade de deposição de sujidade sobre o tubo, prejudicando a troca
térmica. Simplificando as parcelas para mais fácil percepção, o coeficiente global pode ser escrito
como proporcional a:
1
1
1
1
∝ +
+ +𝑓
𝑈 ℎ𝑖 ℎ𝑜 𝑘

(8)

Os coeficientes convectivos dependem da natureza dos fluidos, a condutividade térmica
depende do material empregado no equipamento e o fator de incrustação (f) é um valor empírico e
aproximado que depende do fluido, da temperatura, tipo de equipamento e tempo de operação (Gut &
Paiva, 2015).
A partir da teoria, vê-se que é possível aumentar a troca de calor escolhendo fluidos com alto
coeficiente convectivo, equipamentos feitos com materiais que conduzem bem o calor e
proporcionando condições de operação que previnam deposição de sujidades nos tubos. Usualmente,
um trocador de calor opera corretamente se o valor de 𝑈 prático exceder o valor de 𝑈 teórico (Lunsford,
1998).
Por outro lado, sob o ponto de vista prático, há fatores de processo a serem considerados que
influenciam na eficiência de operação do trocador de calor. Por exemplo, observar a pressão e a
temperatura de operação. Teoricamente, quanto maior a diferença de pressão, maior o caudal do fluido
e maior a troca de calor por unidade de tempo. Paralelamente, quanto maior a diferença de
temperatura, maior força motriz impulsionando a troca de calor. No entanto, na prática, é preciso
estudar a influencia desses parâmetros na operação, pois o sistema tem limitações de desempenho
(Chikezie, 2010).
Portanto, recomenda-se um estudo da influencia das condições de operação na eficiência na
troca de calor e uma boa conduta de manutenção, de forma a controlar os parâmetros de operação e
diminuir a resistência criada por depósito de materiais na tubulação.

3.3.1 Escolha do fluido de arrefecimento
A primeira abordagem acerca do estudo da redução do tempo necessário para resfriar os
reatores é a consideração de outros fluidos de arrefecimento além da água, que podem vir a ser mais
eficientes na troca de calor. Para além da eficiência, é importante considerar na escolha de um novo
fluido de arrefecimento a segurança do processo, os custos gerados pela troca e os possíveis impactos
ambientais causados pelo uso da substância.
Relativamente à eficiência no processo, deseja-se fluidos com uma maior capacidade de troca
térmica e com baixa potência de bombeamento, para reduzir gastos energéticos. Para isso, procuram-
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se características na substância refrigeradora tais como: uma maior capacidade de transferência de
calor para uma mesma diferença de temperatura e vazão volumétrica, que segundo Melinder (1997),
é proporcional à capacidade térmica volumétrica (produto da densidade pelo calor específico); uma
maior condutividade térmica, que aumenta a troca de calor; uma menor viscosidade e uma menor
queda de pressão no escoamento turbulento, ambas características que influenciam na potência de
bombeamento.
A tabela abaixo compara as características de algumas substâncias regularmente utilizadas
em sistemas de refrigeração devido a sua alta disponibilidade, baixo custo e baixa toxicidade:

Tabela 1. Características de fluidos refrigeradores a 100kPa e 288 K

Substância

Densidade
3
(kg/m )

Calor
específico

Condutividade
térmica

Viscosidade
dinâmica

(J/kgK)

(W/mK)

(10 Pa.s)

6

Água

998

4180

0,60

1000

Etanol

789

2840

0,18

1194

Etileno glicol

1109

2400

0,26

20000

Glicerina

1262

2430

0,30

1500000

Metanol

791

2510

0,21

593

Fonte: http://www.if.ufrj.br/~bertu/fis2/hidrostatica/tabela_LIQ.html

Tabela 2. Capacidade térmica volumétrica das substâncias analisadas

Água
Capacidade térmica
volumétrica

41,7 x10

Etanol
5

22,4x10

Etileno glicol
5

26,6x10

5

Glicerina
30,7x10

5

Metanol
19,9x10

5

3

(J/m K)
Percebe-se pela tabela que a água é a melhor opção em termos de capacidade térmica
volumétrica, condutividade térmica e viscosidade dinâmica. Para além das características
apresentadas, a água pura também se mostra superior às soluções aquosas de etileno glicol, propileno
glicol, etanol, metanol, glicerina, entre outros em todos os demais quesitos de escolha (Parise, 2011).

3.4 Análise do Ciclo de Vida (ACV)
Análise do Ciclo de Vida (ACV) surgiu da necessidade de avaliar os impactos ambientais de
sistemas, uma vez que o meio ambiente se tornou o centro das preocupações de organizações
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públicas e privadas. As decisões à cerca desse tema são complexas, pois requerem uma visão global
do impacto de todos os componentes do sistema no meio ambiente, bem como os seus possíveis
desdobramentos. Os diversos métodos existentes de análise baseada em todo o ciclo de vida do
produto têm o intuito de solucionar essas questões através da consideração de diferentes aspectos
para o estudo dos impactos produzidos.
A partir da década de 90, período das primeiras publicações científica sobre ACV, o interesse
pela ferramenta aumentou (Finnveden, et al., 2009). Desde então, diversas iniciativas de padronização
do método têm vindo a ganhar espaço, como a criação de uma plataforma integrada de dados para
ACV pela Comissão Europeia (European Comission, 2003) e a “Life Cycle Initiative” criada em 2002
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em conjunto com a ‘Society for
Environmental Toxicology and Chemistry’ (Sociedade de Toxicologia Ambiental e Química) (UNEP &
SETAC, 2002). Em 2006, a ACV tornou-se um método internacional padronizado ISO 14040.
A Organização Internacional de Normalização (ISO) define ACV como “a compilação e
avaliação de ‘inputs’, ‘outputs’ e os potenciais impactos ambientais de um sistema ao longo de seu
ciclo de vida” (ISO, 2006). Somado a descrição anterior, a ISO também inclui na caracterização da
ferramenta a sua natureza compreensiva, que considera todos os aspectos do meio-ambiente, saúde
humana e recursos naturais. A metodologia foi caracterizada em quatro passos: a definição de
objetivos e âmbito da análise, a análise de inventário (LCI), a avaliação de impactos ambientais (LCIA)
e a interpretação dos resultados (Gundes, 2016).
O que destaca a ACV de outras metodologias de análise de sustentabilidade são: a visão
cíclica do sistema e a adoção de uma unidade funcional, que permite resultados relativos ao uso do
produto ao invés da unidade (Finnveden, 2000). A visão cíclica, habitualmente referida pela expressão
“cradle-to-grave” (do berço ao túmulo) permite uma comparação de alternativas mais justa, uma vez
que impede a transferência de problemas. Produtos e serviços têm diferentes impactos no meioambiente nos seus diferentes estágios de vida, considerar todo o sistema previne interpretações
equivocadas dos resultados, que variam de acordo com as fases do sistema consideradas no estudo.
O mesmo equívoco poderia ocorrer quando dada prioridade, na análise, a uma região ou categoria de
impacto sobre as demais.
Há duas grandes aplicações da ferramenta de Análise do Ciclo de Vida: no suporte a decisões
e na avaliação da carga de impactos ambientais. A primeira aplicação é conveniente no caso de querer
comparar diferentes alternativas relativamente aos impactos ou no estudo da otimização de um
sistema em termos de eficiência energética e material. Já a segunda aplicação é conveniente, por
exemplo, na identificação dos problemas ambientais mais relevantes causados pela produção e
consumo do objeto de estudo.
A Comissão Europeia declarou a ACV a melhor entre as ferramenta para avaliar os impactos
causados pelo ciclo de vida de um produto (European Comission, 2003). Há estudos sendo
desenvolvidos para incluir outros aspectos para além de fatores ambientais na análise da metodologia,
i.e aspectos sociais e económicos, afim de alcançar uma ferramenta híbrida que permita uma visão
global do produto.
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Apesar das qualificações e iniciativas, a Análise do Ciclo de Vida é uma metodologia em
desenvolvimento e, portanto, possui diversas limitações que devem ser consideradas na aplicação da
ferramenta e, principalmente, na interpretação dos resultados obtidos. Portanto, convém aprofundar
no estudo das limitações da metodologia para não prejudicar a qualidade da análise.

3.4.1 Limitações do método
Como a ACV é uma ferramenta de avaliação ambiental, ela possui limitações gerais dessas
espécies de ferramenta além das restrições próprias do método. Para facilitar o estudo do assunto,
essas duas categorias de limitações são analisadas separadamente.
A respeito das restrições comuns a todas ferramentas de análise ambiental:
•

O estudo é circunscrito aos limites e escopo definidos no início da análise;

•

Há incertezas provenientes do desafio de modelar a complexidade do mundo real;

•

Há imprecisões resultantes das imperfeições das medições, erros sistemáticos ou o uso de
dados não representativos para cobrir lacunas (Finnveden, et al., 2009).

•

Devido à falta de exatidão científica em ferramentas de análises de sustentabilidade, elas não
podem ser aplicadas em situações de análises urgentes. De acordo com o princípio da
precaução (princípio 15 da declaração do Rio 1992 pelas Nações Unidas) (United Nations,
1992) “Onde há sérias ameaças de danos irreversíveis, análises que não garantirem a certeza
científica não devem ser usadas como meio para adiar ações preventivas da degradação
ambiental”.
Por outro lado, há as limitações específicas da estrutura da ACV. Elas são:

•

As categorias de impacto não são igualmente bem estudadas devido a diferenças nos métodos
de avaliação dos impactos ambientais ou na qualidade dos dados, o que limita o propósito de
compreensão ampla da carga ambiental (Finnveden, et al., 2009);

•

A alta dependência de dados por parte da metodologia, o que abre espaço para questionar os
resultados no caso de dados ausentes ou imprecisos (Bjorklund, 2002);

•

O fato da interpretação dos resultados ser válida apenas em relação ao âmbito e escopo do
estudo que, por sua vez, refletem o ponto de vista das partes interessadas que proporcionam
a análise;

•

Perda de particularidades espaciais e temporais na análise devido às simplificações no
modelo, como, por exemplo, agregar os dados. Isso faz da ACV uma ferramenta inconveniente
para analisar impactos locais como degradação de ecossistemas e o apuramento da
toxicidade de uma comunidade;

•

O limitado alcance do estudo devido a premissas adotadas na metodologia. A primeira é: o
modelo adotado para caracterizar a resposta aos processos é linear e a segunda é: a
presunção de que todo o processo automaticamente impacta o ambiente, mesmo quando o
impacto ocorre apenas a partir de uma determinada potência de uso (Owens, 1996);
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•

A variação nos métodos existentes para medir os impactos e a variação nos fatores de
normalização disponíveis;

•

A possibilidade de a ferramenta ser mal-usada para endossar interesses particulares. A
ausência de uma metodologia para legitimar a escolha de alternativas na primeira fase da ACV
permite a manipulação do âmbito do estudo com o intuito de defender interesses pessoais
(Bras-Klapwijk, 2003).
Ter em vista todas as limitações da metodologia é essencial para uma boa aplicação. Apesar

de ser sedutor procurar a compreensão global da Análise do Ciclo de Vida e considerá-la uma
ferramenta holística, deve-se estar atento à capacidade de alcance dos resultados obtidos. O ideal
é combinar a ACV com outras ferramentas de sustentabilidade para o apoio no processo de
decisão, garantindo uma análise mais completa do sistema.
As restrições principais da ACV dizem respeito à falta de uniformidade ao longo do processo,
o que torna os resultados obtidos muito dependentes das decisões feitas nos passos da
metodologia, atribuindo uma certa relatividade às conclusões alcançadas. Muitas iniciativas foram
realizadas com o objetivo de unificar o método, mas ainda há um longo caminho a percorrer até a
completa padronização.
Outro aspecto a ser melhorado na ACV é a grande quantidade de incertezas introduzidas
devido à qualidade e disponibilidade de dados. Esse aspecto é um obstáculo para a aceitação
geral da ferramenta como uma fonte confiável de informação, mas que tende a diminuir com o
desenvolvimento de banco de dados e modelos mais aprimorados dos processos ambientais.
Em conclusão, a Análise do Ciclo de Vida é uma ferramenta útil na comparação da
performance global de produtos, mas não deve ser usada para resultados e valores absolutos.
Além disso, o utilizador, quando aplica a ACV, deve estar ciente da troca entre precisão nos
resultados e tempo e orçamento despendidos no estudo. Com todas as suas limitações e
requisitos, a ACV pode ser uma ferramenta poderosa para entender e modificar os actuais
problemas ambientais.

3.4.2 SimaPro
Há diferentes ferramentas computacionais para avaliar o ciclo de vida de produtos, como
SimaPro (PRé Consultants), Umberto (IFU Hamburg and IFEU Heidelberg), TEAM (Ecobalance) e
GaBi (Department of Life Cycle Engineering of the Chair of Building Physics at the University of Stuttgart
and PE International GmbH). Todas estas ferramentas têm como base a metodologia ISO14040 e,
dentro elas, o SimaPro é provavelmente o mais utilizado para análises de ciclo de vida e o mais citado
em artigos científicos (Pieragostini, Mussati, & Aguirre, 2012).
SimaPro é um programa de modelação e avaliação lançado em 1990 pelo grupo PRé
Consultants que permite conceber, analisar e monitorizar o perfil de sustentabilidade de produtos e
serviços (Starostka-Patyk, 2015). Ele possibilita a avaliação de ciclos de vida complexos de uma forma
sistemática e transparente através de uma modelação simples. Para isso, o programa inclui um
interface para modelar ciclos de vida, um banco de dados de processos e um de avaliação de impacto,
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que compreende diversas metodologias, e uma calculadora que computa os valores a partir da base
de dados e do modelo concebido (Herrman & Moltesen, 2015).
O utilizador do SimaPro segue os passos da metodologia da ACV: introduzir o âmbito e o
escopo do projeto, modelar os processos envolvidos no estudo e avaliar os sistemas sob diferentes
categorias de impacto de acordo com a metodologia inicialmente selecionada.
A modelação é feita de forma sistemática e tem o apoio de uma vasta base de dados, que
pode ser editada pelo utilizador. O SimaPro possibilita modelar o descarte de materiais como cenários
e associá-los aos processos aos quais são aplicados. Os resultados gerados são exibidos na forma de
uma extensa tabela de inventário ou na forma de um diagrama, que facilita a sua visualização.

Figura 4. Exemplo de diagrama do ciclo de vida obtido no SimaPro (Goedkoop, et al., 2016)

O diagrama expõe os processos de forma hierarquizada e a contribuição de cada parte para a
pontuação analisada é proporcional à largura das setas que os conectam. Ao clicar sobre os quadros,
é possível visualizar os detalhes do processo, tanto a sua tabela de inventário como a sua avaliação
de impacto.
Outra possível ótica de análise dos resultados é a avaliação da contribuição dos processos
para o ciclo de vida do produto em termos globais ou sob cada categoria de impacto selecionada
(caracterização). As informações podem ser exibidas na forma de tabelas ou gráficos, como o
demonstrado abaixo, retirado do tutorial oficial do SimaPro:
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Figura 5. Exemplo de visualização da análise de contribuição dos processos (Goedkoop, et al., 2016)

Os processos são comparados na figura em termos das suas contribuições para a pontuação
global. Compreende-se pelo gráfico que a produção de aço inoxidável (barra vermelha) é o processo
com maior impacto ambiental de acordo com a metodologia de avaliação aplicada. A opção ‘cut-off’
permite simplificar a análise do gráfico ao suprimir os valores abaixo da percentagem indicada. Outra
opção de comparação é agrupar os processos e analisar a contribuição de cada grupo para as
diferentes categorias de impacto, como é ilustrado a seguir:
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Figura 6. Exemplo de visualização da análise de contribuição por grupos de processos (Goedkoop, et al., 2016)

Na abscissa estão os grupos de processos, e os quadros coloridos correspondem às
respetivas pontuações nas categorias de impacto avaliadas, que acumulam para compor a pontuação
global.
Há outras funções disponíveis no SimaPro para análise de resultados, como parâmetros para
análises de sensibilidade e gráficos de comparação entre dois ciclos de vida.
Uma grande vantagem do programa é sua versatilidade. Por um lado, a simplicidade na
utilização das ferramentas básicas permite que utilizadores com pouca experiência compreendam o
programa, por outro, a vasta gama de funções e ferramentas possibilita a modelação de sistemas mais
complexos e análises mais profundas. A única desvantagem do programa é o seu alto custo, que
apesar de estar compatível com o mercado, o torna pouco acessível.
Um ponto de melhoria a ser citado é a interface de modelação dos ciclos de vida, que ao invés
de extensas listagens de processos e materiais, podia ser mais gráfica para facilitar a pesquisa.
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IV.

PARTE A: DESCARTE DA ÁGUA DE UTILIDADE

A partir do conhecimento sobre operações de separação e de troca de calor, dos dados
coletados em visitas à empresa e, da análise do contexto atual da fábrica estudada, é possível projetar
alternativas ao sistema que atendam às necessidades do processo e procurem aprimorar a dinâmica
e os impactos ambientais gerados pela indústria.
Neste capítulo será trabalhado a Parte A do estudo de caso, seguindo a metodologia
apresentada no capítulo I: planeamento da abordagem, desenvolvimento do projeto e, por fim, a
análise dos resultados.

4.1 Estratégia de Abordagem
Tendo em vista toda a estrutura já existente na fábrica, a solução viável para contornar esse
desperdício é acrescentar uma operação unitária que retire o oxigénio e outros gases dissolvidos que
interferem na segurança do sistema da corrente de água. O processo de separação procurado é o
desarejamento, um método particular da desabsorção.
Desabsorção é a técnica contrária à absorção e consiste na remoção de componentes gasosos
(solutos) do solvente através da transferência de massa (Seader & Henley, 1998). Há diversos
métodos práticos para isso que dependem da complexidade e objetivo da aplicação (seção 3.1.2),
porém todos trabalham com o princípio de que a solubilidade do gás no líquido diminui com o aumento
da temperatura e queda da pressão. Os equipamentos mais comuns são: coluna de pratos, coluna
com empacotamento ou colunas de spray.
Como o caso estudado é real e, por isso, há dificuldades em obter dados suficientes para uma
análise precisa, o projeto é baseado nos princípios teóricos do desarejamento (seção 3.1.1). O
equipamento dimensionado é a simplificação de uma coluna de pratos para apenas uma unidade de
separação.
As condições de pressão e temperatura dimensionadas para o tanque provocarão a queda da
solubilidade do ar na água, permitindo a separação. Como apontado na introdução, o oxigénio, dentro
de todos os gases presentes no ar, tem o papel principal na corrosão, pelo seu alto potencial de
oxirredução e pela sua presença em maior quantidade. Logo, os cálculos do processo podem ser
aproximados tendo em conta apenas a porção de oxigénio dissolvida na água.
A pressão de operação mais conveniente para a separação nesse caso é a pressão
atmosférica, pois é a menor pressão que se alcança sem a utilização de descompressores. O aumento
de temperatura deve ser o mínimo possível, que ocasione na redução da solubilidade do oxigênio para
6,0 mg/L, requisitos da indústria.
Para dimensionar o tanque de desarejamento, há que se considerar o fato de que o processo
acompanha a dinâmica de operação dos reatores e que opera de forma contínua, uma vez que a
separação é instantânea.
O desenvolvimento do estudo inclui a análise ambiental da alternativa, comparando-a ao
sistema de tratamento em vigor sob a ótica da Análise do Ciclo de Vida com a aplicação do software
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SimaPro, ferramenta muito utilizada na indústria e no meio académico. Em seguida, realiza-se a
análise de custo do sistema de separação proposto e, por fim, a discussão de vantagens e
desvantagens da operação.

4.2 Cálculo da quantidade de ar a remover
A camisa de cada reator retém 550 litros de água de utilidade após o término do processo de
arrefecimento. Tendo em conta o número de arrefecimentos diário, trata-se de 1,1 a 2,2 toneladas de
água expurgada por dia. Ao fim do processo, o ar comprimido é injectado a 6 bar e dissolve-se na
água de utilidade, que se encontra a 10ºC. Essa água, então, segue para a estação de tratamento,
que trata todas as correntes de efluentes geradas na indústria. O processo de tratamento gasta, em
média, 11,5𝑘𝑊ℎ por m³ de efluente tratado, gerando o custo de 35,7𝑅$/𝑚 g . Tanto na análise da
situação atual quanto nas propostas alternativas, não serão considerados os gastos gerados pelo
bombeamento da água, por serem pequenos quando comparados aos demais gastos e, difíceis de
estimar com os dados disponíveis.
A partir dos dados de pressão e da temperatura, pode-se estimar a quantidade de oxigénio
dissolvido na água, calculada através dos dados de solubilidade do ar na água.
Tabela 3- Solubilidade do ar na água para diferentes temperaturas e pressões

Solubilidade (Var/Vágua)
T (ºC)

Pressão Relativa (psig)
0

20

40

60

80

100

4,44

0,0258

0,0613

0,0967

0,1321

0,1676

0,2030

10

0,0223

0,0529

0,0836

0,1143

0,1449

0,1756

15,6

0,0197

0,0469

0,0742

0,1014

0,1296

0,1559

21,1

0,0177

0,0423

0,0669

0,0916

0,1162

0,1408

26,7

0,0161

0,0387

0,0614

0,0840

0,1067

0,1293

32,2

0,0147

0,0358

0,0589

0,0750

0,0990

0,1201

37,8

0,0136

0,0334

0,0536

0,0730

0,0928

0,1126

43,3

0,1260

0,0314

0,0501

0,0699

0,0877

0,1065

48,9

0,0117

0,0296

0,0475

0,0654

0,0833

0,1012

54,4

0,0107

0,0280

0,0452

0,0624

0,0796

0,0968

60

0,0098

0,0265

0,0432

0,0598

0,0765

0,0931

Fonte: https://www.engineeringtoolbox.com/air-solubility-water-d_639.html

Para garantir a segurança na operação, assume-se o cenário de saturação da corrente de
água após a injeção de ar comprimido. Logo, a quantidade de ar dissolvido na corrente de saída da
camisa é obtida dos valores da tabela acima, sendo a pressão relativa de 6 bar correspondente a
87𝑝𝑠𝑖𝑔. Aproximando a relação entre os valores intermediários de solubilidade entre 80 e 100 psig
para uma correlação linear, chega-se à razão 0,1556𝑉lx /𝑉áz{l . O ar pode ser aproximado para uma
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mistura de 21% de oxigénio e 79% de nitrogénio que se comporta como gás ideal, por se tratar de
baixas pressões de operação. Portanto, têm-se que:
𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

(3)

Sendo o volume de referência 1 L de água e a concentração de oxigénio no ar 21%, a
quantidade de mols de oxigénio é dada por:
𝑛𝑂2 = 𝐶𝑂2 . 𝑛𝐻2𝑂

(9)

A partir desse número, calcula-se a massa de oxigénio dissolvida por litro de água:
𝑚𝑂2 = 𝑛𝑂2 . 𝑀𝑀𝑂2 = 0,2695𝑔 = 269,5𝑚𝑔
A quantidade de oxigénio dissolvido na água que sai da estação de tratamento da indústria
para utilização na fábrica é 6,0𝑚𝑔/𝐿 , valor muito abaixo do calculado. Logo, o processo de
desarejamento precisará reduzir em, aproximadamente, 98% a quantidade de oxigénio presente na
água.
Como referido na Estratégia de Abordagem, as condições de pressão e temperatura
dimensionadas para o tanque provocarão a queda da solubilidade do ar na água, permitindo a
separação. A pressão de operação mais conveniente para a separação é a pressão atmosférica, pois
é a menor pressão que se alcança sem a utilização de vácuo. O aumento de temperatura deve ser o
mínimo possível que ocasione na redução da solubilidade do oxigénio para 6,0 mg/L.

Na tabela 4

encontram-se os valores da solubilidade de oxigénio em água exposta a ar saturado em pressão
atmosférica, em função da quantidade de cloro dissolvido (Clesceri, Greenberg, Trussell, Franson, &
American Water Works Association, 1989):
Tabela 4. Solubilidade do oxigénio em água exposta a ar saturado em pressão atmosférica, em função da
presença de cloro

Solubilidade do Oxigênio na água (mg/L)
T (ºC)

Cloro = 0 ppm

Cloro = 5 ppm

41

6,312

6,026

42

6,213

5,934

43

6,116

5,843

44

6,021

5,753

45

5,927

5,665

46

5,835

5,587

47

5,744

5,493

48

5,654

5,408

49

5,565

5,324

50

5,477

5,242
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A quantidade de cloro presente na água de utilidade usada pela fábrica é 3𝑚𝑔/𝐿. A partir de
uma regressão linear pode-se estimar os valores de solubilidade para esse caso:
Tabela 5. Solubilidade do oxigênio em água a pressão atmosférica em contato com ar saturado contendo 3 mg/L
de cloro

T (ºC)

41

42

43

44

45

46

47

6,1404

6,0456

5,9522

5,8602

5,7698

5,6862

5,5934

Solubilidade do Oxigênio em
água com 3ppm de cloro
(mg/L)
Dos valores acima, descobre-se que a temperatura apropriada para a separação é acima de
43º𝐶. É recomendável incluir uma margem de segurança, logo, a temperatura adoptada para futuras
análises será 45º𝐶.

4.2.1 Dimensionamento do sistema de separação
O sistema projectado é composto por um trocador de calor, um tanque e um misturador
elétrico, como esquematizado na figura abaixo. Todas as áreas dos equipamentos em contacto com a
água aerada devem ser de aço inoxidável, de forma a prolongar a vida útil do sistema perante o
potencial corrosivo do meio.

Figura 7. Esquema do sistema de desarejamento

Como os processos de arrefecimento se dão em bateladas (ou lotes), o desarejamento da
água acompanha essa dinâmica, assumindo que o tempo de tratamento é inferior ao tempo de
processamento (ou obtenção) da água a tratar. Portanto, o tanque assume como volume máximo o
volume de água a ser tratado, 550L. O processo de saída do ar da água é instantâneo, e o tempo total
do processo de separação é, então, limitado pelo caudal de entrada da água no tanque de separação,
variável estipulada no dimensionamento do trocador de calor abaixo.
Como o volume de água a ser tratado por batelada é pequeno, o trocador de calor de placas
é a opção mais compacta e económica. A área total de troca foi calculada a partir da equação do
trocador de calor (eq. 6), reescrita em baixo:
𝑄′ = 𝑈𝐴∆𝑇[\]^

(6)
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Sendo𝑄′ a taxa de transferência de calor, 𝑈o coeficiente global de transferência térmica, 𝐴 a
área de troca e ∆𝑇[\]^ a média logarítmica das diferenças de temperatura de entrada e saída dos
fluídos dada pela fórmula abaixo (eq. 7):
∆𝑇[\]^ =

𝑇l,m − 𝑇n,o − 𝑇l,o − 𝑇n,m

(7)

𝐿𝑁 𝑇l,m − 𝑇n,o
𝑇l,o − 𝑇n,m

O coeficiente global de troca entre água e vapor em tubos de aço inoxidável é 𝑈 =
1050𝑊/𝑚 3 𝐾 (Engineering ToolBox, 2003).
A diferença logarítmica de temperatura é calculada a partir das temperaturas de entrada e
saída da água, 10 e 45ºC respectivamente, e da temperatura do vapor utilizado. Na teoria, o uso de
vapor superaquecido previne perdas no rendimento do sistema, consequente de quedas de
temperatura indesejadas ao longo da tubulação. Contudo, na prática, a fábrica estudada utiliza vapor
saturado no caso de trocadores de placas. Portanto, a temperatura do vapor é encontrada na tabela
de vapor saturado (Anexo I) a partir da determinação da pressão de operação. Como o fluxo de água
2

tratado é pequeno, o sistema requer baixas pressões (entre 1 a 2 kgf/cm ). Para melhores rendimentos,
assume-se 2𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 3 . Da tabela lê-se que a temperatura do vapor saturado é de 120,23º𝐶. Com isso,
calcula-se a diferença de temperatura logarítmica:
∆𝑇[\]^ =

120,23 − 45 − 120,23 − 10
= 91,6𝐾
𝐿𝑁 120,23 − 45 / 120,23 − 10

Por fim, o fluxo de calor trocado é calculado a partir da equação de quantidade de calor, abaixo:
𝑄′ = 𝑀′𝐶𝑝∆𝑇

(10)

Onde 𝑀′ e 𝐶𝑝 são o caudal mássico e o calor específico da corrente de água fria é ∆𝑇 a
diferença entre as temperaturas de entrada e saída da água no trocador de calor.
Como o trocador de calor de placas a ser dimensionado é compacto, o caudal de água não
deve ser muito alto. Tendo em vista o baixo volume de água, um caudal de 5𝑚 g /ℎ é suficiente.
Portanto, a 𝑀′ adotada é aproximadamente 1,39𝑘𝑔/𝑠. Com isso temos:
𝑄′ = 1,39𝑥4131,7𝑥 45 − 10 ≅ 201𝑘𝐽/𝑠
Voltando à equação do trocador de calor, obtém-se a área de troca 𝐴 = 2,1𝑚 3 . Na prática,
recomenda-se a escolha de um permutador com uma área um pouco acima da calculada, de modo a
compensar incertezas no cálculo.
A tabela abaixo resume o processo dimensionado em termos de equipamentos e variáveis:
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Tabela 6. Resumo dos equipamentos e variáveis do processo de desarejamento

Desarejamento
Equipamentos

Tanque de 550L aço inox;
Misturador elétrico revestido contra corrosão
𝑉 ′ = 5 𝑚 g /ℎ ; 𝑇 = 45º𝐶

Variáveis de processo

Tabela 7. Resumo dos equipamentos e variáveis da troca de calor

Troca de calor
Equipamentos

Permutador de placas de aço inox com 𝐴 = 2,3 𝑚 3 ;

Variáveis de processo

old
𝑀 ′ = 5 𝑚 g /ℎ ; 𝑃 = 2 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚 3 ; 𝑇€l•
= 120,23 º𝐶

4.3 Análise ambiental
Para a avaliação ambiental do caso de estudo A foi aplicada a Análise do Ciclo de Vida (ACV).
O objetivo dessa secção é comparar a alternativa de tratamento da água proposta no projeto com o
cenário de tratamento atual em termos de impactos ambientais. Os resultados da análise terão o papel
de auxiliar a decisão da empresa quanto à implementação do projeto e promover uma abordagem mais
holística, própria da ACV, na visão estratégica ambiental da indústria.
A sustentabilidade é um tema complexo, que requer uma visão abrangente do impacto
causado pelos sistemas estudados e dos seus possíveis desdobramentos. A ACV, assim como outros
métodos existentes de análise baseada em todo o ciclo de vida do produto, tem o intuito ajudar a
solucionar essas questões através da visão cíclica, habitualmente referida pela expressão “cradle-tograve”. Os sistemas têm diferentes impactos no meio-ambiente nos seus diferentes estágios de vida,
portanto, ao considerar todo o sistema, impede-se interpretações equivocadas dos resultados. Outro
fator de diferenciação da ACV entre as metodologias é a determinação de uma unidade funcional, que
permite análises relativas ao uso do produto ao invés da unidade. Dessa forma, os resultados são mais
a par da realidade de uso do produto estudado.
A norma ISO 14040 definiu a metodologia da ACV em quatro passos: definição de objetivos e
âmbito da análise, Análise de Inventário (LCI), Avaliação de Impactos Ambientais (LCIA) e a
interpretação dos resultados.

4.3.1 Âmbito da análise
O primeiro passo é identificar, com clareza, são as razões por detrás da avaliação, qual a sua
aplicação, o público ao qual se dirige, as hipóteses e o enquadramento da análise. É de extrema
importância a clara definição do propósito e âmbito do estudo, pois eles interferem diretamente na
determinação da unidade funcional que, por sua vez, orientam o estudo. A unidade funcional é uma
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medida quantitativa da função desempenhada pelo objeto de estudo, usada como termo de
comparação e também definida antes do início da análise.
O objetivo da presente avaliação é comparar dois sistemas de tratamento de água em termos
de impactos ambientais e perceber qual a solução que atende as necessidades do processo de forma
mais sustentável. Ela será usada para apoiar a realização do projeto diante à empresa, caso ele se
mostre mais sustentável que a solução corrente.
Atualmente a indústria trata a água de utilidade restante na camisa do reator após os processos
de arrefecimento na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). A alternativa proposta a esse
processo é uma unidade de separação à parte, dentro da fábrica, destinada apenas a desarejar a água
de utilidade expurgada da camisa dos reatores. Portanto, objetiva-se comparar a ETE (Caso Base),
com o desarejamento (Caso A) no atual contexto brasileiro da indústria de cosméticos.
O ciclo de vida enquadra a produção, o uso e o descarte dos sistemas. As bases de dados
usadas foram Ecoinvent 3 e Industry data 2.0, o método usado na etapa de avaliação de impactos
ambientais é o ReCiPe Endpoint (I) V1.13. Apesar desta versão ser desatualizada, a versão mais
recente, lançada em 2016 ainda não inclui a opção de pontuação global.
Os processos de arrefecimento nos reatores são em batelada e, no fim, resta 550L de água
de utilidade misturada com ar direcionada ao tratamento. A indústria possui uma política de reutilização
que restringe a água de utilidade, aquela auxiliar ao processo, a apenas água de reutilização, de forma
que os 550L de água tratada para reutilização devem retornar ao processo. Portanto, a unidade
funcional determinada é: o tratamento e a disponibilidade para a reutilização de 550L de água aerada
por batelada.
A vida útil considerada para ambos sistemas é 20 anos. São estimados 3 processos de
arrefecimento por dia, durante 6 dias da semana. A parte de bombeamento da água e tubulação não
são consideradas na análise, devido à complexidade do estudo. Logo, o sistema atual de tratamento
de efluentes é analisado como a sequência de unidades de tratamento, que a corrente de efluente
passa antes de ficar disponível para ser reutilizada, e a alternativa proposta no projeto define-se como
um sistema de desarejamento composto por um tanque e um trocador de calor. A figura 8 mostra as
fronteiras de estudo consideradas na análise do ciclo de vida da infraestrutura que compõem os
sistemas de tratamento.
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Figura 8. Fronteira do ciclo de vida da infraestrutura que compõe os sistemas de tratamento de água a serem
comparados

4.3.2 Análise de Inventário (LCI)
O segundo passo da ACV é quantificar os fluxos de entrada de recursos e de saída de produtos
e emissões em relação a unidade funcional. O resultado é uma tabela de inventário, com os dados do
balanço de massa do sistema.
Os balanços de massa de ambos os casos estão esquematizados nas figuras abaixo e
quantificados nas tabelas seguintes. As figuras revelam os fluxos de recursos consumidos e produtos
gerados a cada ciclo de tratamento e o conjunto de equipamentos que compõe o sistema. Estima-se
que, ao fim da vida dos equipamentos, metade dos metais destina-se ao desmantelamento e o restante
é comercializado para reutilização. Já o descarte das membranas e revestimentos de polímero é
considerado como reciclagem.

Figura 9. Fluxo de entrada e saída de recursos e produtos do Caso Base
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Tabela 8. Balanço de massa para um ciclo de tratamento da ETE (Caso Base) por mês e por unidade funcional

Entrada

Por mês

Produtos químicos

38,6 kg

Por unidade funcional
1,27 kg

Eletricidade

11,5 kWh/m

Efluente industrial

117750 m

3

0,002 kWh/m

3

1,66 m

3

3

Saida
Lodo biológico

150 kg

0,02 kg

Lodo físico-químico

38,47 kg

5,4 kg

Água perdida ou rejeitada

6776 t

0,3165 t

Água limpa para reuso

3902 m

3

0,55 m

3

A primeira coluna da tabela diz respeito às quantidades totais consumidas e geradas
mensalmente no tratamento de água e a segunda são os valores equivalentes para uma unidade
funcional. Os recursos consumidos por ciclo de tratamento, bem como o desgaste dos materiais do
sistema, são variáveis com o fluxo de água tratada. Apenas a área ocupada pelo sistema é um recurso
absoluto, que não varia com a quantidade. O fator de multiplicação foi calculado a partir da quantidade
de água de reutilização tratada na ETE e pronta para ser reutilizada:
3902 𝑚
g

g
^

𝑚𝑒 𝑠

0.55 𝑚 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎

= 0,00014

Os balanços de massa do descarte dos equipamentos (e também da montagem do sistema
no caso do desarejamento) são calculados dividindo a quantidade total dos materiais pela sua vida útil.
𝑣=3

𝑏𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑥6
𝑥52
20𝑎𝑛𝑜𝑠 = 18720𝑏𝑎𝑡𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑎𝑛𝑜

Na alternativa do Caso A, contabiliza-se no fluxo de entrada do sistema a construção, compra
e instalação dos equipamentos.

Figura 10. Fluxo de entrada e saída de recursos e produtos no ciclo de tratamento de água do Caso A
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Tabela 9. Balanço de massa para um ciclo de tratamento de desarejamento (Caso A) por unidade funcional

Entrada

Por unidade funcional

Vapor saturado

35,2 kg

Energia elétrica

9,2 kWh/m

Água misturada com ar

0,55 m

3

0,55 m

3

3

Saida
Água limpa para reuso

A modelagem de ambos os sistemas de tratamento construídas no SimaPro está indicada nas
tabelas do Anexo III.

4.3.3 Avaliação de Impactos Ambientais (LCIA)
Como indicado no relatório da ISO, 2006, a etapa de LCIA pretende entender a relevância e
avaliar a magnitude dos potenciais impactos ambientais causados pelo sistema estudado. A avaliação
de impactos ambientais compreende 4 passos: classificação, caracterização, normalização e
pesagem.
O primeiro passo é alocar as correntes identificadas anteriormente na análise de inventário
nas respectivas categorias de impacto. Então, atribui-se indicadores afim de padronizar as diferentes
unidades de impacto dentro de uma categoria só. Todas as intervenções ambientais são traduzidas
em indicadores através da atribuição de pontuações, usualmente de acordo com a fórmula abaixo:

𝑆𝑗 =

𝐶𝑖,𝑗 . 𝐸𝑖

(11)

𝑖

Na qual 𝑆𝑗 é a pontuação na categoria de impacto 𝑗, 𝐸𝑖 é o fluxo de massa ou a energia do
componente 𝑖 e 𝐶𝑖,𝑗 o fator de equivalência que indica a contribuição de uma unidade de intervenção
𝑖 na categoria de impacto 𝑗, que deve ser retirada da literatura ou determinada em pesquisas. Esse
cálculo fornece o perfil de impacto do produto estudado com base numa unidade funcional.
Após padronizar as unidades, as pontuações são normalizadas, de forma a criar uma escala
comum de comparação dos impactos. Para isso, as pontuações são divididas por um valor de
referência, o qual pode ser relativo a diversos fatores. Por exemplo, no caso de emissões de carbono,
os valores podem ser divididos pela referência de emissão por país, por habitante, por um certo período
de tempo etc.
O passo final é atribuir pesos às categorias, com a intenção de simplificar as interpretações
dos resultados para uma pontuação global. O uso de uma pontuação global possui muitas incertezas
e envolve definições abstratas, por isso, deve-se ter muito cuidado com sua interpretação.
No caso da metodologia ReCiPe Endpoint (I) utilizada na análise, as categorias de impacto
(midpoint impact category) são alocadas a categorias de danos (endpoint impact category). Ao todo
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são 18 categorias de impacto atribuídas a 3 áreas de danos: Saúde Humana, Ecossistemas e
Recursos.
O indicador utilizado na quantificação dos danos a Saúde Humana são os anos de perda de
vida ajustados por incapacidade (‘disability-adjusted life years’, DALY), introduzido à ACV por
Hofstetter, 1998. O DALY de uma doença é baseado em estatísticas de anos perdidos e incapacitados
pela doença. Quando futuros danos são desconsiderados e um ano tem a mesma importância em
todas as idades, o DALY é a soma de anos de vida perdidos e anos de vida incapacitados (Goedkoop,
et al., 2009). O dano à Diversidade do Ecossistema é medido em perdas de espécies ao longo de um
ano e o dano à Disponibilidade de Recursos medido em custo acrescido aos recursos.
Os fatores de normalização e pesos atribuídos a cada área para o cálculo da pontuação global
são apresentados na tabela 10. A lista completa das categorias de impacto consideradas em cada
área de dano encontra-se na tabela A2 do Anexo II.
Tabela 10. Fatores de normalização e pesos retirados da descrição da metodologia de avaliação de impactos
World ReCiPe I/I no SimaPro

Normalização

Pesagem

Saúde Humana

66,1

550

Diversidade do Ecossistema

1250

250

Disponibilidade de Recursos

0,0102

200

Para melhor entender os impactos causados pelos dois casos no contexto da indústria
brasileira de cosméticos, para além da pontuação global e das três subcategorias de danos, eles serão
comparados sob o ponto de vista dos impactos ambientais disponíveis no método ReCiPe.

4.3.4 Resultados e a sua interpretação
Antes de apresentar os resultados obtidos, é importante realçar as incertezas e imprecisões
do modelo. Uma fonte significativa de imprecisão é o fato da base de dados do SimaPro ter poucas
especificações de processos fora da Europa. Na sua maioria, os processos são divididos entre ‘Europa’
e ‘resto do mundo’, o que acaba por generalizar o contexto geográfico do estudo.
Um segundo ponto que traz incertezas para o estudo é a forma como os dados dos sistemas
foram transformados para a base da unidade funcional. A simples divisão dos fluxos de materiais e
energia pelo fator de conversão admite que os fluxos são diretamente proporcionais à unidade
funcional, o que não é verdade em alguns casos. Por exemplo, os equipamentos que compõem a ETE
possuem dimensões fixas que não variam com o volume de água tratada, porém, para a análise,
assumiu-se o desgaste proporcional ao volume estudado. Ademais, há detalhes que não foram
contabilizados na modelização do sistema devido a falta de informações, como a energia gasta com
bombeamento em ambos sistemas.
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Tendo em conta que a ACV tem o propósito de comparar sistemas e que os resultados são
válidos apenas quando acompanhados pela interpretação, as pontuações globais dos dois objetos de
estudo são expostas na figura abaixo:

Figura 11. Pontuação global da ACV para o Caso A e para o Caso Base (figura retirada do software SimaPro)

Analisando a contribuição de cada processo na pontuação global do Caso Base, percebe-se
que a grande diferença se deve à influência da área industrial ocupada.

Figura 12. Contribuição dos processos da ETE para o resultado global do Caso Base

A extensa área industrial ocupada pela Estação de Tratamento de Efluentes é justificada pelo
grande volume de efluente tratado por mês. Como esse é um fator que não é proporcional à unidade
funcional e a relação de impacto não é direta, uma vez que a estrutura da estação de tratamento não
varia com o volume de efluente tratado, é conveniente criar alternativas que contornem essa questão.
Um caminho de análise é criar uma alternativa hipotética, na qual a estrutura industrial da estação de
tratamento de água é construída para um volume de efluente correspondente à unidade funcional,
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logo, com a área ocupada reduzida. Outro caminho é desconsiderar a área industrial ocupada para
fins de comparação. O primeiro critério acaba por desfavorecer a ETE por não considerar as economias
de escala dessa alternativa, logo, opta-se pelo segundo caminho de análise.
O gráfico abaixo compara as novas pontuações globais das alternativas sem consideração da
área industrial ocupada:

Figura 13. Comparação do resultado global das alternativas sem contabilizar os impactos da área ocupada pelos
sistemas (figura retirada do software SimaPro)

Mesmo desconsiderando a área construída, o Caso A mantém-se como a alternativa de menor
impacto de acordo com a pontuação global do método. A diferença entre as pontuações (1,15 e 1,58
pts) é de 27%, o que significa que mesmo ao considerar uma variação de 10% devido a erros e
incertezas do método, a classificação dos sistemas não se altera.
O passo seguinte é analisar os sistemas em relação às diferentes categorias de danos e de
impacto. Para facilitar a comparação do projeto com o sistema em curso, obtém-se as pontuações do
Caso A (sem área) em relação ao Caso Base (sem área).

Figura 14. Pontuação do Caso A (sem área) nas 3 categorias de danos em relação ao Caso Base (sem área)
(figura retirada do software SimaPro)
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O sistema proposto no projeto mostra-se consideravelmente menos prejudicial para o
ecossistema e a saúde humana, no entanto, com maiores impactos na disponibilidade de recursos
quando comparado ao sistema vigente. Analisando os impactos dos processos do Caso A (sem área)
na categoria Recursos, percebe-se que a maior contribuição vem do uso de vapor saturado no
processo.

Figura 15. Contribuição dos processos do Caso A (sem área) para o impacto em ‘disponibilidade de recursos’
(figura retirada do software SimaPro)

Em futuros estudos, será interessante analisar alternativas ao vapor saturado, com o intuito de
diminuir os impactos do processo de aquecimento durante o desarejamento. Por exemplo, comparar
com o uso de vapor a maiores temperaturas, vapor superaquecido, outro fluido térmico ou mesmo
comparar com o processo de desarejamento a vácuo.
Já nas 17 categorias de impacto disponíveis para análise, o Caso A (sem área) fica a frente
do Caso Base (sem área) em 13, com exceção das categorias: Depleção de combustíveis fósseis,
Transformação natural da terra, Ocupação de terras agrícolas e Radiação iónica.

Figura 16. Pontuação do Caso A (sem área) em relação ao Caso Base (sem área) nas categorias de impacto
(figura retirada do software SimaPro)

Ao examinar a contribuição dos processos para a pontuação nas categorias de impacto
analisadas (figura 17), percebe-se que o uso do vapor é o processo que mais contribui para a alta

51
pontuação na categoria de Depleção de combustíveis fósseis e Radiação iónica, e o consumo de
eletricidade é o fator mais relevante para o baixo desempenho nas categorias de Transformação
natural da terra e Ocupação de terras agrícolas.

Figure 17. Contribuição dos processos para a pontuação do Caso A (sem área) nas categorias de impacto
analisadas (figura retirada do software SimaPro)

Possíveis alternativas ao uso do vapor já foram discutidas anteriormente. Já a grande
contribuição do consumo de energia elétrica advém do uso do misturador elétrico. Para os cálculos,
estimou-se que o misturador funcionaria desde o início do processo de enchimento do tanque de
desarejamento até seu total esvaziamento, de forma a garantir a completa remoção do ar. No entanto,
na prática, pode-se estudar um tempo mínimo viável de funcionamento do misturador para aumentar
a eficiência do uso da eletricidade.

Figure 18. Contribuição dos processos para a pontuação do Caso Base (sem área) nas categorias de impacto
analisadas (figura retirada do software SimaPro)

Já ao analisar a figura 18, que explicita a contribuição dos processos do Caso Base (sem área)
para cada categoria de impacto, percebe-se que o consumo dos produtos químicos, juntamente com
o descarte do lodo físico-químico tem uma grande influência na alta pontuação do sistema.
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Em ambos os casos, as economias de escala da ETE fazem com que o consumo de recursos
seja mais eficiente no Caso Base do que o Caso A. No entanto, o uso de produtos químicos é
desnecessário no tratamento da água arejada, o que torna a ETE uma alternativa menos eficiente em
termos globais de impactos no meio ambiente.
No geral, o projeto proposto teve um melhor desempenho do que o sistema vigente e mostrouse uma escolha ambientalmente mais sustentável.

4.4 Análise económica
O sistema de desarejamento consiste num trocador de calor de placas com uma área de troca
de 2,3𝑚 3 , um tanque de aço inoxidável de 550L e um misturador elétrico.
Uma análise de custo de projeto deve incluir os custos de investimento e os custos de
operação.
𝐶 = 𝐶 …†€ + 𝐶 ‡•

(12)

Os custos de investimento devem considerar o preço de cada equipamento (𝑃𝑒 ) e o custo de
instalação (𝐶𝐼 ), parte normalmente assumida em cálculos com valor semelhante ao preço de compra.
𝐶𝑖𝑛𝑣 = ∑(𝑃𝑒 + 𝐶𝐼 ) ≅ ∑2𝑃𝑒

(13)

Já os custos operacionais englobam o custo dos recursos consumidos na operação do sistema
(𝐶𝑅 )e eventuais gastos com manutenções dos equipamentos (𝐶𝑀 ). Mas, como a última parcela é
pequena quando comparada ao consumo de recursos, ela será desconsiderada da análise.
𝐶𝑜𝑝 = ∑𝐶𝑅 + ∑𝐶𝑀 ≅ ∑𝐶𝑅

(14)

Uma pesquisa entre empresas brasileiras do setor de fabricação de equipamentos industriais
revelou os seguintes custos:
Tabela 12. Custos de compra e instalação dos equipamentos transformados para dólares

Custo de Investimento ($)
Custo de Compra

Custo com instalação

Tanque

486

972

Trocador de calor

1458

2916

Misturador

1080

2160

Total

6048

53
O custo de operação engloba o consumo de recursos naturais a cada processo de batelada.
O sistema de desarejamento proposto implica aquecer e bombear a água. O consumo energético das
bombas é desconsiderado por ser pequeno quando comparado ao consumo dos trocadores de calor
e mais complicado de ser estimado.
Sabe-se que a indústria produz vapor a partir da queima de etanol e que cada 1 litro de álcool
gera 7𝑘𝑔 de vapor. O etanol custa à volta de 0,65$/𝐿. A quantidade de vapor consumida é calculada
a partir do calor necessário para aquecer a água de 10 para 45ºC e do calor latente de evaporação,
através da seguinte relação:
𝑀𝑉 =

𝑄

(15)

𝐿120.23º𝐶
𝑒𝑣𝑎𝑝

O calor latente é retirado da tabela de vapor saturado (Anexo I) 𝐿120.23º𝐶
= 2201,6𝑘𝐽/𝑘𝑔 e a
𝑒𝑣𝑎𝑝
quantidade de calor calculada abaixo:
𝑄 = 𝑀𝐶𝑝∆𝑇 = 550𝑥4131,7𝑥 45 − 10 = 79,5𝑀𝐽
Dessa forma, chega-se ao valor 𝑀𝑣 = 36,1𝑘𝑔/𝑙𝑜𝑡𝑒 de vapor consumido por operação. Assim,
calcula-se o custo de aquecimento a cada batelada:

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

36,1
𝑘𝑔𝑑𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
𝑅$
𝑥2,42
= 𝑅$12,49
𝑘𝑔𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
7
𝐿𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙
𝐿𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

Ademais, há o gasto energético extra de arrefecer essa porção de água de 45ºC novamente
para 10ºC, condição inicial. No entanto, o volume de água tratado, por ser pequeno, pouco interfere
na temperatura da água que retorna ao sistema de refrigeração. A porção de 550L de água a 45ºC
dilui-se no grande volume de água de utilidade dos tanques do sistema de refrigeração e aumenta a
temperatura na ordem de 0,05 graus Celsius, desprezável para os cálculos.
A forma de analisar a rentabilidade do projeto é comparar com os custos atuais e avaliar o
custo-benefício do investimento. Como citado anteriormente, o processo de tratamento custa, em
média $9,64, por m³ de efluente tratado, o que significa $5,30 a cada 550L de água tratada.
No entanto, o rendimento do tratamento de efluentes é baixo, em torno de 33%. Isso significa
que dos 550L de água aerada que se destina a estação de tratamento, apenas 181,5𝐿 regressa para
a fábrica. Como toda a água de utilidade da indústria é água de reutilização, precisa-se de contabilizar
o custo de completar o volume de água para os 550L iniciais. Os 368,5L em falta custam mais $3,55 à
indústria, de forma a contabilizar no total o custo atual de R$8,85por ciclo de tratamento e reutilização
de 550L de água aerada.
Assim, calcula-se o balanço da análise económica operacional:
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Tabela 13. Balanço final da análise económica operacional

Análise Económica Operacional
Custos por operação

- $ 3,37

Economias por operação

$ 8,85

Balanço

$ 5,47

A alternativa proposta como Caso A economiza 5,47 dólares por ciclo de tratamento.
Considera-se 3 operações por dia e o funcionamento da fábrica de 6 dias por semana, o que resulta
numa economia mensal (𝑆) de $394,20. Para o cálculo do tempo de retorno descontado (𝑡𝑟), considerase um custo de oportunidade (𝑖) aproximadamente 1% ao mês. O custo de oportunidade representa,
nos cálculos, o rendimento que o capital, inicialmente aplicado no projeto, teria noutras outras
oportunidades de investimento.
𝑡

𝐶𝑖𝑛𝑣 (1 + 𝑖)𝑡 = 𝑆𝑥

(1 + 𝑖)𝑡−1
0

𝑡𝑟 > 15𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
Logo, o tempo de retorno com o desconto do custo de oportunidade é de 16 meses.

4.5 Discussão
A solução proposta para contornar o descarte diário de água de utilidade é o desarejamento e
posterior re-inserção da água no sistema de arrefecimento. A organização do sistema de tratamento e
as variáveis do processo estipuladas são recomendações que podem, e devem, ser ajustadas para
melhor atender a dinâmica da fábrica.
É importante, primeiro, examinar as aproximações e limitações dos cálculos do projeto. Em
primeiro lugar, o ar é aproximado para uma mistura de oxigénio e azoto e o seu comportamento
modelado pela lei dos gases ideais. Em segundo lugar, no cálculo do dimensionamento do desaerador,
a dinâmica dos processos de arrefecimento que ocorrem nos reatores foi aproximada para valores
médios diários. O cronograma real da fábrica quanto aos processos de arrefecimento pode limitar a
solução final do projeto, por exemplo, como é o caso dos três reatores funcionarem ao mesmo tempo.
Por fim, outro fator relevante a mencionar é a não consideração dos gastos energéticos com o
bombeamento, tanto na análise económica quanto na análise ambiental. A desconsideração da parte
do bombeamento foi uma forma de facilitar os cálculos do projeto, uma vez que não havia informações
suficientes para a modelar. No entanto, a exclusão dessa parte não interfere no resultado global do
projeto, pois os gastos com bombeamento do sistema de tratamento atual são muito superiores aos
da solução recomendada, principalmente porque a análise baseia-se na comparação entre a
alternativa proposta e o cenário atual.
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Tendo em consideração as limitações citadas, o projeto mostrou um melhor desempenho em
termos económicos e ambientais que o sistema de tratamento vigente. Devido aos menores gastos
com o tratamento da água de reutilização, o projeto economiza 5,47 dólares a cada ciclo e possui um
tempo de retorno de investimento de 16 meses, o que o caracteriza como um bom investimento para
a indústria. Para além disso, os resultados da análise do ciclo de vida apontaram para o desarejamento
como a alternativa com menores impactos ambientais em quase todas as categorias analisadas. A
interpretação dos resultados apresentou a consideração do desarejamento como uma solução
ambientalmente mais sustentável.
Por outro lado, há reservas a ter em consideração. Para garantir a segurança do processo, é
importante assegurar a qualidade da água desaerada, especialmente em termos de acidez, a fim de
garantir a integridade do sistema de arrefecimento. Ademais, é importante uma manutenção periódica
da unidade de desarejamento, como se faz noutros sistemas de tratamento. Essas são duas questões
já englobadas na Estação de Tratamento de Efluentes e que devem ser consideradas no caso da
implementação do projeto.
Por fim, propõe-se possíveis extensões do projeto em futuros estudos. Um primeiro aspecto é
estudar os impactos de introduzir o uso de vácuo no sistema de desarejamento. O vácuo diminui ainda
mais a solubilidade do ar em água e, possivelmente, descarta a necessidade de aquecer a corrente de
água. No entanto, o uso de vácuo implica um sistema mais robusto e pode gerar maiores gastos
energéticos. Um segundo ponto de estudo é analisar os impactos ambientais e económicos de trocar
o misturador elétrico por um misturador a vapor, que por um lado já aquece a água, mas por outro,
requer o uso de um condensador na saída do tanque para re-aproveitar o vapor gerado.
Há ainda outras modificações ao sistema dimensionado que podem ser analisadas. Uma
sugestão para esses estudos é considerar os equipamentos e estruturas já disponíveis na indústria, a
fim de reduzir custos de investimento e os seus respectivos impactos ambientais.
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V.

PARTE B: TEMPO DE ARREFECIMENTO
Este capítulo trabalha a Parte B do estudo de caso seguindo a metodologia apresentada no

capítulo I: planeamento da abordagem, desenvolvimento do projeto e, por fim, a análise dos resultados.
A análise ambiental deste caso de estudo é integrada na discussão na forma de vantagens e
desvantagens a considerar.
5.1 Estratégia de Abordagem
Como visto no estudo da arte (seção 3.2), há diversas formas de aumentar a troca de calor
num processo de arrefecimento: aumentar a área de contacto, alterar o material do trocador de calor,
aumentar a diferença de pressão na corrente do fluido de arrefecimento, diminuir a temperatura de
entrada do fluido no trocador de calor ou mudar a natureza do fluido usado no processo. As duas
primeiras alternativas citadas requerem mudanças nos equipamentos atualmente utilizados na fábrica
e tornam-se inviáveis devido a natureza do processo. O estudo sobre fluidos de arrefecimento (seção
3.2.1) deixa claro a superioridade da água a temperaturas acima de zero graus Celsius, como no caso
aplicado. Portanto, resta analisar as possibilidades de alterar o caudal e a temperatura de utilização
da água de utilidade.
Durante a recolha de dados e conhecimento do local, os engenheiros responsáveis pelas
operações da fábrica mencionaram que o sistema enfrentava um problema de queda de pressão
devido ao entupimento da tubulação. Portanto, a possibilidade de aumentar a diferença de pressão
entre a entrada e saída da camisa do reator para, consequentemente, aumentar o caudal da água de
utilidade na camisa não é uma boa abordagem, logo, essa hipótese é descartada.
Resta estudar a influência da temperatura de entrada da água de utilidade no tempo de
arrefecimento através da modelagem da troca de calor estudada. A troca de calor é modelada pela
equação do trocador de calor (eq. 6) e pela equação de quantidade de calor transportada pelo fluido
de arrefecimento (eq. 10).
O estudo consiste em variar a temperatura de entrada da água na camisa do reator em uma
simulação do processo e analisar os resultados obtidos. Para além da simulação, o projeto inclui a
análise de custo e a discussão de adaptações necessárias para a implementação, assim como as
vantagens e desvantagens para a fábrica.

5.2 Cálculo da Redução do Tempo de Processamento
A temperatura da água medida na entrada e saída da camisa são 8ºC e 10ºC,
respectivamente. A vazão volumétrica da corrente de água de utilidade que circula na camisa do reator
3

durante o processo é 16 m /h. O sistema de arrefecimento da água de utilidade usada na fábrica é o
mesmo que o usado para arrefecer a água proveniente dos equipamentos de ar-condicionado da
unidade.
Pode-se considerar que são realizados 3 processos de arrefecimento por dia, que duram
aproximadamente 1 hora. A temperatura inicial da mistura é 80ºC e ela arrefece até uma temperatura
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final de 35ºC, levando 1h para arrefecer todas as 8 toneladas de produto no reator. A curva de
arrefecimento é caracterizada a seguir:

Figura 19. Curva média do tempo (min) que o produto no reator leva para arrefecer de 80ºC a 35ºC

Há uma limitação nos dados de processo da unidade fabril analisada, pois há diversas
variáveis de processo não conhecidas ou incapazes de serem medidas. Com isso, nas avaliações
quantitativas, faz-se necessário estimativas e aproximações de modelos da engenharia química
usados.
A primeira aproximação é quanto ao processo de aquecimento dentro do reator. Como só há
disponível a medida de temperatura em um ponto do reator, assume-se a mistura perfeita, logo, todos
os pontos assumem a mesma temperatura. A segunda aproximação é com relação à modelização da
troca de calor entre o produto e a água de utilidade. Nos cálculos, a troca é considerada adiabática,
ou seja, o sistema não troca calor com o ambiente à sua volta.
Por fim, a terceira aproximação é a simplificação do perfil de aquecimento da água de utilidade.
A água de utilidade aquece à medida que flui pela camisa do reator e troca calor com o produto. O
perfil de aquecimento da água de utilidade na camisa também varia com o tempo, uma vez que o
potencial de troca de calor diminui com a redução da diferença entre a temperatura da água de utilidade
e a temperatura do produto no reator. Essa segunda variação é relevante para o estudo, pois possibilita
calcular como a temperatura de saída da água varia com o tempo.
No entanto, na falta dos dados, o perfil de aquecimento da água é considerado constante no
espaço e tempo, e a temperatura de saída da camisa fixa para um valor médio de 10ºC. Dessa forma,
o processo estudado é modelado com as temperaturas iniciais e finais, configurado como um trocador
de calor com os seguintes dados:
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Tabela 14. Dado iniciais do problema modelado

T entrada

T saida

Água

8ºC

10ºC

Produto

80ºC

35ºC

O primeiro passo é definir a quantidade de calor necessária para resfriar o produto até a
temperatura final pretendida. Para esse cálculo, assume-se que não há resistência térmica na
condução do calor pela parede da tubulação, o que significa que o calor fornecido pelo produto no
reator é completamente absorvido pela corrente de água de utilidade. Logo:
𝑄′𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 = 𝑄′á𝑔𝑢𝑎 = (𝑀′𝐶𝑝∆𝑇)á𝑔𝑢𝑎

(10a)

𝑄′𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 = 16000𝑥4132,1𝑥 10 − 8 = 132,2𝑀𝐽/ℎ

𝑄𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 = 𝑄′ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 . 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 132,2𝑀𝐽

Uma vez sabendo a quantidade de calor necessária a ser atingida, o estudo desenvolve-se
variando a temperatura de entrada da água de utilidade e calculando o novo tempo de arrefecimento
a partir do fluxo de calor encontrado e da quantidade de calor necessária já estabelecida.
Para simular as variações na temperatura de entrada da água, modela-se a troca de calor
através da equação 1. As características do equipamento e dos fluidos de troca que influenciem o
processo são consideradas pela parte 𝑈𝐴 da equação, chamada área real de troca. Essa parte é
encontrada ao substituir os dados iniciais (tabela 4) na equação 1.

𝑈𝐴 =

𝑄Ž
132,3
=
= 2,93𝑀𝐽/ℎ𝐾
∆𝑇[\]^
45,1

Com isso, chega-se à equação 16 que modela a troca de calor estudada:

𝑄′ [𝑀𝐽] = 2,93∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷

(16)

Para cada variação de temperatura calcula-se o novo fluxo de calor. O passo seguinte é
calcular os tempos de arrefecimento dividindo a quantidade de calor necessária pelos respectivos
fluxos calculados. Os resultados estão reunidos na tabela a seguir:
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Tabela 15. Tempos de arrefecimento variando a temperatura de entrada da água de utilidade

Te água

Q' (MJ/h)

Tempo arrefecimento (min)

Redução no tempo (%)

7ºC

134,3

59,08

2%

6ºC

136,3

58,21

3%

5ºC

138,3

57,37

4%

4ºC

140,3

56,56

6%

Devido as condições de contorno do processo, a temperatura mínima considerada para a água
de utilidade é 4ºC.
Numa primeira análise, as variações de temperatura calculadas não resultam em mudanças
significativas no tempo de processo. No entanto, em indústrias de grande porte como a estudada, um
pequeno aumento no volume de produção por hora resulta em grandes ganhos ao final do mês,
revelando a importância de uma análise económica na compreensão dos impactos para a fábrica.

5.3 Análise económica
Uma redução no tempo de arrefecimento do produto no reator resulta numa maior
disponibilidade do equipamento, que por sua vez pode ser utilizado para produzir mais produto.
Portanto, de uma perspectiva da análise económica há os gastos extras com energia elétrica para
arrefecer a corrente de água de utilidade e, por outro, os ganhos com o aumento da produtividade da
fábrica. Para facilitar a análise, considera-se que toda disponibilidade do equipamento é ocupada com
a produção.
Como explicado na Parte B do estudo de caso, o sistema de refrigeração da fábrica está em
conjunto com o sistema de ar condicionado dos escritórios. Logo, para a situação corrente, é preciso
considerar o gasto energético para manter ambas correntes de água de utilidade a temperaturas mais
baixas durante todo o período de funcionamento da unidade. Também se menciona nessa análise o
caso de um futuro cenário no qual os sistemas de arrefecimento funcionem separadamente.
Mediu-se o caudal total de água de utilidade que retorna ao sistema de refrigeração no período
de funcionamento da unidade e o valor encontrado foi de 325,9mg /h. A partir do consumo médio
mensal de eletricidade da unidade de refrigeração, é possível balançar os valores de forma a modelar
o caudal médio das correntes. Estima-se que no momento da medição a potencia de funcionamento
dos equipamentos de ar-condicionado era alta e que ocorria apenas um processo de arrefecimento na
fábrica. A figura 13 esquematiza o funcionamento do sistema de refrigeração estudado:
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Figura 20. Esquematização do funcionamento do sistema de refrigeração conjunta da unidade

Calcula-se o fluxo de calor necessário (𝑄′) para manter a água a menores temperaturas
substituindo as vazões da figura acima na equação 2. Da corrente proveniente dos equipamentos de
ar-condicionado, estima-se que 20% seja para arrefecer os escritórios e o restante para arrefecer a
fábrica. A seguir, estima-se a quantidade de horas por mês que os chillers precisam funcionar (𝐻𝐶 ).
Considerando que os equipamentos de ar-condicionado dos escritórios fiquem ligados à média
potência, em média, 8 horas por dia, 5 dias por semana e os da fábrica 24 horas por dia, 6 dias por
semana e sabendo que o preço médio da energia elétrica para a indústria é 330,33𝑅$/𝑀𝑊ℎ, calculase a energia extra exigida e o custo mensal para cada cenário de temperatura:

𝐶𝑇=𝑇𝑖 = 330,33𝑥∑𝑄′𝑇=𝑇𝑖 . 𝐻𝐶

(17)

Tabela 16. Energia extra consumida e custo mensais para manter a água de utilidade a temperaturas mais
baixas

Te água

Energia extra consumida por
Custo mensal
mês

7ºC

44,6 MWh

$ 3.975,21

6ºC

89,1 MWh

$ 7.950,69

5ºC

133,7 MWh

$ 11.925,90

4ºC

178,3 MWh

$ 15.901,38
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O próximo passo é a análise custo-benefício do projeto. Ao reduzir o tempo de processo ganhase produtividade, logo, os ganhos vêm da lucratividade da produção extra. Considerando que em 1
hora são produzidas 8 toneladas de produto por reator e que o processo acontece, em média, 3 vezes
ao dia, calculam-se os ganhos na produtividade. Em seguida, compara-se esses valores com os custos
da produção extra. Como o alto tempo de permanência no reator é visto como um problema, por atrasar
o processo de produção, é razoável assumir que há matéria-prima parada, esperando a disponibilidade
do equipamento. Logo, o custo de obter essa matéria-prima não é considerado no custo da produção
extra, que se resume aos custos energéticos apresentados na tabela 16.
Na ausência de informações de custo de produção e margens de lucro, devido ao caráter
confidencial, a análise de custo-benefício pode ser feita com base em dados exclusivamente
desenvolvidos neste trabalho e estruturada de forma a ajudar a tomada de decisão da empresa.
Dividindo os custos mensais pela produção mensal, chega-se aos custos de produção por litro
extra. O custo por litro de produto é tido como o investimento do projeto e o valor obtido com a venda,
o ganho. Portanto, os custos calculados correspondem a margem de lucro líquida mínima que permite
a viabilidade do projeto.

Tabela 17. Ganho na produtividade e margem de lucro mínima para tornar o projeto economicamente viável

Te água

Produção extra (ton./mês)

Margem de lucro líquida min ($/L)

7ºC

8,8

0,45

6ºC

17,2

0,46

5ºC

25,3

0,47

4ºC

33,0

0,48

Aprofundando para uma análise de cenários, afim de fornecer ferramentas que facilitem a
tomada de decisão da empresa, calcula-se a lucratividade do projeto de acordo com as possíveis
margens de lucro líquido por litro de produto vendido. Os resultados são apresentados na figura 14
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Figura 21. Lucro ($/L) do projeto em função da margem de lucro líquida real por litro de produto para as
diferentes temperaturas de entrada da água de utilidade na camisa do reator

A empresa de cosméticos consegue, partir desse gráfico e sabendo que a margem de lucro
líquido real para cada litro de produto vendido, estipular qual o lucro por litro obtido após a
implementação projeto. Além disso, com o valor das vendas mensais, consegue-se estimar os ganhos
gerados pela produção extra. Na falta de dados absolutos, faz-se uma análise relativa.
A partir de três cenários de procura do mercado (vendas correspondendo a 100%, 90% e 80%
do volume extra produzido) traça-se a lucratividade do projeto em função da margem de lucro líquida
real. A lucratividade (𝐿) é calculada a partir da margem de lucro líquida real (𝑀𝐿𝑅), da Produção extra
(𝑃𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 ) e do custo de produção por litro (𝐶𝑝𝑟𝑜𝑑/𝐿 ):

𝐿 = %𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑥𝑃m‘dxl 𝑥𝑀𝐿𝑅 − (𝐶•x‡’/[ 𝑥𝑃m‘dxl )

(18)
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Figura 22. Rentabilidade do projeto (Mil dólares/mês) em função da margem de lucro líquida real por litro de
produto para as diferentes temperaturas da água de utilidade no cenário de 100% da produção vendida

Como esperado, o valor mínimo para obter lucro positivo é a margem de lucro mínima
apresentada na tabela 17. Ao passo que a margem de lucro líquida aumenta, uma maior lucratividade
é alcançada diminuindo a temperatura de entrada da água de utilidade na camisa do reator. A partir
de 0,51 $/L, a temperatura que gera maior retorno é 4ºC.

Figura 23. Rentabilidade do projeto (Mil dólares/mês) em função da margem de lucro líquida real por litro de
produto para as diferentes temperaturas da água de utilidade no cenário de 90% da produção vendida
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No caso de vender apenas 90% da produção, as margens de lucro mínima por litro de produto
para cada temperatura aumenta. Nesse cenário, diminuir a temperatura de entrada da água para 4ºC
é a decisão de maior lucratividade apenas a partir de uma margem de lucro de aproximadamente 0,57
$/L.

Figura 24. Rentabilidade do projeto (Mil dólares/mês) em função da margem de lucro líquida real por litro de
produto para as diferentes temperaturas da água de utilidade no cenário de 80% da produção vendida

Num cenário com 80% da produção vendida, a margem de lucro mínima para obter retorno
com o projeto é de, aproximadamente, 0,56 $/L para quando a temperatura é arrefecida por 1ºC. É
apenas a partir de 0,65 $/L que a temperatura mínima calculada se torna a melhor alternativa para
obter maior lucro nas vendas por mês.
Como a tendência da fábrica é prosseguir com a separação dos sistemas de refrigeração, é
válido analisar qual seria o impacto do projeto nesse futuro cenário. Repetindo os cálculos dos custos
de arrefecer a temperatura da água de utilidade, chega-se a margens de lucro líquida por litro de
produto muito baixas, na ordem de 0,02 $/L. Isso deve-se ao fato de que grande parte do volume de
água arrefecido pelos chillers vir dos sistemas de ar-condicionado. No entanto, isso não significa uma
maior lucratividade, uma vez que a venda da produção extra depende rigorosamente da procura da
indústria.

5.4 Discussão
Entre todas as formas disponíveis para diminuir o tempo do processo de arrefecimento, elegeuse como a melhor alternativa reduzir a temperatura de entrada da água de utilidade na camisa do

65
reator. Então, estudou-se os impactos para o processo de reduzir a temperatura da água para valores
abaixo de 8ºC. Os resultados obtidos, bem como as análises realizadas, são materiais para sustentar
as tomadas de decisão da indústria.
Para isso, é essencial discutir as limitações do método aplicado no projeto. A primeira
aproximação nos cálculos foi a simplificação do modelo de troca de calor entre o produto, no reator, e
a água de utilidade, na camisa. O perfil de aquecimento da água foi aproximado para linear, a troca de
calor considerada adiabática e o aquecimento do produto dentro do reator considerado homogéneo.
Essas aproximações, na prática, implicarão uma redução menor do tempo de processo do que as
obtidas pela teoria. Portanto, recomenda-se para o futuro desenvolver um modelo mais detalhado, com
mais dados do processo, afim de prever com mais precisão os impactos no tempo de arrefecimento.
Para além disso, não foram consideradas as perdas energéticas durante o deslocamento da
água de utilidade dos chillers até à camisa do reator. Isso não interfere nos resultados obtidos, mas
pode vir a limitar a temperatura mínima possível para a água de utilidade. Ainda na modelagem do
sistema de arrefecimento, houveram aproximações na divisão das correntes de água de utilidade entre
os equipamentos de ar-condicionado e a produção. Recomenda-se, para futuros estudos, promover
mais medições de vazões em diferentes pontos do sistema e em diferentes dias, com o intuito de
modelar com maior precisão as diferentes demandas por água de utilidade.
Mesmo levando em consideração as limitações apresentadas, o projeto mostra que é possível
obter impactos substanciais ao reduzir a temperatura de entrada da água de utilidade. Apesar das
reduções de tempo alcançadas parecerem pequenas, elas resultam em notáveis impactos numa
indústria de grande porte, impactos esses que podem vir na forma de uma maior receita ou maior
disponibilidade dos equipamentos. A análise económica busca quantificar esses impactos em
diferentes cenários de venda, mas, para melhor avaliar os ganhos desse projeto para a indústria,
aconselha-se incluir nos estudos de cenário a procura real do mercado pelo produto e outros custos
de venda não considerados no projeto, como a logística.
No ponto de vista da análise ambiental, há ganhos e perdas que devem ser contabilizados afim
de perceber o impacto global do projeto. Por um lado, a solução de reduzir a temperatura da água
requer uma maior potência de funcionamento dos chillers, gastando mais energia elétrica, como
calculado na tabela 16 da análise económica. Por outro, diminui o tempo de funcionamento do reator,
do misturador elétrico e das bombas que alimentam a camisa com água de utilidade. Propõe-se, para
o futuro, o desenvolvimento de uma análise quantitativa dos ganhos citados, com o objetivo de
contabilizar o balanço energético geral.
Independente do balanço energético, fica claro que a separação dos sistemas de
arrefecimento é essencial para aumentar a eficiência do processo e reduzir impactos tanto ambientais
como económicos.
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VI.

CONCLUSÕES
O mundo hoje sofre com os resultados de uma sociedade que se construiu à volta de uma

economia linear impulsionada pelo consumo. A poluição e o esgotamento de matérias-primas já são
problemas atuais enfrentados por governos e indústrias. Apesar da gravidade da questão, o Brasil é
um país que pouco se manifesta na temática. Abrigando a maior biodiversidade do planeta, o país
apresenta índices de bem-estar ecológico e humanos que beiram a insustentabilidade.
Diante desse quadro, o presente estudo teve como objetivo discutir e incentivar a
sustentabilidade na indústria brasileira. O projeto desenvolveu-se a volta de dois casos de estudo de
uma indústria de cosméticos que dedica especial atenção às consequências sociais e ambientais de
suas atividades e foi bem-sucedido na proposição e no debate de alternativas que direcionam a
indústria para uma produção mais sustentável.
A primeira parte do caso de estudo abordado é o descarte da água de utilidade utilizada no
arrefecimento devido ao fato de, ao final do processo, ser misturada com ar. A alternativa proposta
para evitar esse descarte é a inserção de um sistema de desarejamento na própria fábrica, permitindo
a re-incorporação da água no sistema de arrefecimento, eliminando a necessidade de a redirecionar
para a Estação de Tratamento de Efluentes. O segundo ponto do caso de estudo diz respeito o longo
tempo de arrefecimento, que prejudica a eficiência do processo de produção como um todo. Dentro de
todas as variáveis que interferem no tempo, sugeriu-se modificar a temperatura de entrada da água de
utilidade na camisa do reator.
Em termos económicos, a solução para a Parte A do caso mostrou-se ser um bom
investimento, com um tempo de retorno de 16 meses. Os resultados da análise ambiental do ciclo de
vida desenvolvida no Simapro com o método ReCiPe Endpoint (I) V1.13 demonstram que o
desarejamento é uma proposta de tratamento da água com menos impactos ambientais. Com uma
pontuação global 27% menor que o tratamento corrente, o desarejamento demonstra ser uma proposta
menos agressiva ao meio-ambiente especialmente por ser um tratamento de água exclusivamente
físico.
Na Parte B do caso, a simulação da troca de calor com temperaturas reduzidas mostrou
impactos significativos no âmbito económico, apesar de resultar em variações pequenas no tempo total
de processo, entre 4 a 6%. Com uma margem de lucro líquida por litro de produto superior a 0,45
dólares, os ganhos com a produção extra compensam os custos de arrefecer a água e a
implementação do projeto é economicamente sustentável para a indústria. No melhor dos cenários, no
qual se considera a venda total da produção extra, com uma margem de lucro líquida de 0,49 $/L,
rende-se 4 mil dólares por mês a mais de lucro com a redução da temperatura em apenas 2 graus
Celsius. Devido à restrição de dados, a avaliação ambiental desenvolveu-se como um levantamento
de vantagens e desvantagens, no qual se mencionou, por um lado, maior gasto energético para
arrefecer a água, mas por outro, menor tempo de funcionamento do reator, do misturador elétrico e
das bombas.
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A segurança no processo, fator que contribui para a esfera social da sustentabilidade na
indústria química, é um ponto de discussão relevante na Parte A. Foi ainda referido a importância de
fazer manutenções periódicas no sistema de desarejamento e de assegurar a qualidade da água
tratada para evitar acidentes na fábrica e garantir o bem-estar dos funcionários.
Propõe-se, para futuros estudos, considerar o aproveitamento energético em trocas de calor
de ambos casos analisados. Na Parte A, sugere-se, também, ampliar o estudo para outros efluentes
da indústria, que possivelmente podem passar por tratamentos menos prejudiciais ao meio ambiente.
Na Parte B, propõe-se estudar os efeitos de adicionar alguns dos ingredientes que compõe a mistura
arrefecida no reator a baixas temperaturas, com o intuito de aumentar a eficiência da troca de calor.
Pode-se destacar alguns desafios enfrentados ao longo do projeto, como identificar as
problemáticas iniciais, de forma a atender às necessidades da indústria estudada e o âmbito do
trabalho, e modelar a complexidade dos processos caracterizados na Análise de Ciclo de Vida.
Ademais, recomenda-se à indústria que promova mais medições ao longo do processo de produção,
para modelar atividades de forma mais precisa e aumentar sua capacidade de atuação. Também, se
aconselha que a empresa estabeleça uma comunicação mais ativa com o estudante para garantir o
pleno desenvolvimento do trabalho.
Em conclusão, o presente estudo atingiu o objetivo de promover uma experiência de contacto
com processos da indústria e de propor mudanças que contribuam, de forma efetiva, para a promoção
do desenvolvimento sustentável. Convida-se a empresa a continuar o trabalho com futuros estudantes,
pois a aplicação prática permite discussões que fogem à teoria e o perfil da empresa tem muito a
acrescentar na formação dos alunos.
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ANEXO I:
Tabela A1. Dados Termodinâmicos para o vapor saturado
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ANEXO II: Categorias de impacto ReCiPe 2008
Tabela A2. Relação entre as categorias de impacto escolhidas para a análise e as respectivas áreas de danos

Saúde Humana

Diversidade do

Disponibilidade

Ecossistema

de Recursos

Mudanças climáticas

+

+

Destruição da camada de ozônio

+

-

Acidificação terrestre

+

Eutrofização da água doce

+

Eutrofização marinha

-

Toxicidade humana

+

Formação de oxidantes fotoquímicos

+

Formação de material particulado

+

-

Ecotoxicidade terrestre

+

Ecotoxicidade aquática

+

Ecotoxicidade marinha

+

Radiação iônica

+

Ocupação de terras agrícolas

+

-

Ocupação de terras urbanas

+

-

Transformação natural da terra

+

-

Depleção de água

-

Depleção de recursos naturais

+

Depleção de combustíveis fósseis

+

*Legenda: + significa que estão conectados por uma relação quantitativa no método ReCiPe 2008; - significa que,
apesar de ser uma conexão importante, nenhuma relação quantitativa pode ser estabelecida.
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ANEXO III: Modelagem dos processos no SimaPro
As bases de dados utilizadas na modelagem dos processos foram: Ecoinvent 3 e Industry data
2.0. Os processos novos introduzidos pelo utilizador, que não fazem parte da base de dados, são
indicados com um asterisco (*)

Tabela A3. Modelagem no SimaPro do sistema de tratamento do Caso A

Products
Deaeration
Inputs
Occupation, industrial area
Materials/fuels
Tank (550L )*
Heat exchanger (CS/SS)*
Stirring equipment (SS)*
Electricity/heat
Consumed steam*
Electricity, medium voltage {BR}| market for | Alloc Def, U

Amount
1

Unit
p

6,25

m3

5,34E-05
5,34E-05
5,34E-05

p
p
p

35,23
9,2

kg
kWh

Tabela A4. Modelagem no SimaPro do material Tank (550L)

Products
Tank (550L )
Materials/fuels
Metal working, average for chromium steel product manufacturing {RoW}|
processing | Alloc Def, U
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| market for | Alloc Def, U
Waste to treatment
Scrap steel {RoW}| treatment of, inert material landfill | Alloc Def, U

Amount
1

Unit
p

21,4

kg

1,16

kgkm

10,7

kg

Tabela A5. Modelagem no SimaPro do material Heat exchanger (CS/SS)

Products
Heat exchanger (CS/SS)
Materials/fuels
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| market for | Alloc Def, U
Chromium steel pipe {GLO}| market for | Alloc Def, U
Steel, chromium steel 18/8, hot rolled {GLO}| market for | Alloc Def, U
Steel, low-alloyed, hot rolled {GLO}| market for | Alloc Def, U
Waste to treatment
Scrap steel {RoW}| treatment of, inert material landfill | Alloc Def, U

Amount
1

Unit
p

36,59
1,11
21,92
13,56

kgkm
kg
kg
kg

23,295

kg
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Tabela A6. Modelagem no SimaPro do material Stirring equipment (SS)

Products
Stirring equipment (SS)
Materials/fuels
Metal working, average for chromium steel product manufacturing
{RoW}| processing | Alloc Def, U
Transport, freight, lorry, unspecified {GLO}| market for | Alloc Def, U
Polyamide (Nylon) 6/EU-27
Waste to treatment
Scrap steel {RoW}| treatment of, inert material landfill | Alloc Def, U
Mixed plastics (waste treatment) {GLO}| recycling of mixed plastics |
Alloc Def, U

Amount
1

Unit
p

12,6
1,37
0,0783

kg
kgkm
kg

6,3

kg

0,0783

kg

Tabela A7. Modelagem no SimaPro do recurso Consumed steam

Products
Consumed steam
Materials/fuels
Tap water {RER}| market group for | Alloc Def, U
Electricity/heat
Heat, district or industrial, other than natural gas {RoW}| heat production,
light fuel oil, at industrial furnace 1MW | Alloc Def, U
Emissions to air
Water/m3
Emissions to water
Water, RER

Amount
1

Unit
kg

1,17

kg

3,38

MJ

0,0001755

m3

0,0009945

m3

Tabela A7. Modelagem no SimaPro do sistema de tratamento do Caso Base

Products
ETE (no Area)
Inputs
Occupation, industrial area
Resources
Water, unspecified natural origin, BR
Materials/fuels
Use of chemical products
Electricity/heat
Electricity, high voltage {BR}| market for | Alloc Def, U
Emissions to water
Water, low water stress (river)
Waste to treatment
Biowaste {RoW}| treatment of, composting | Alloc Def, U
Scrap steel {RoW}| treatment of, inert material landfill | Alloc Def, U
Hazardous waste, for incineration {RoW}| treatment of hazardous waste,
hazardous waste incineration | Alloc Def, U
Mixed plastics (waste treatment) {GLO}| recycling of mixed plastics | Alloc
Def, U

Amount
1

Unit
p

1250

m3

0,3165

m3

1

p

0,002

kWh

0,3165

m3

0,02
0,02

kg
kg

5,4

kg

0,000001

kg
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Tabela A7. Modelagem no SimaPro do material Use of chemical products

Products
Use of chemical products
Materials/fuels
Sodium aluminate, powder {GLO}| market for | Alloc Def, U
Aluminium sulfate, without water, in 4,33% aluminium solution state {GLO}|
market for | Alloc Def, U
Sodium hypochlorite, without water, in 15% solution state {GLO}| market for
| Alloc Def, U
Sodium hydrogen sulfite {GLO}| market for | Alloc Def, U
Sodium hydroxide, without water, in 50% solution state {GLO}| market for |
Alloc Def, U
Sodium chloride, powder {GLO}| market for | Alloc Def, U
Anionic resin {GLO}| market for | Alloc Def, U
Cationic resin {GLO}| market for | Alloc Def, U
Fatty acid {GLO}| market for | Alloc Def, U
Acrylic acid {GLO}| market for | Alloc Def, U
Citric acid {GLO}| market for | Alloc Def, U
Waste to treatment
Spent anion exchange resin from potable water production {GLO}| market
for | Alloc Def, U
Spent cation exchange resin from potable water production {GLO}| market
for | Alloc Def, U

Amount
1

Unit
p

1,27

kg

3,9

kg

0,156
0,0014

kg
kg

0,014
0,007
0,014
0,014
0,007
0,007
0,007

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

0,014

kg

0,014

kg

