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RESUMO
Os sistemas de fluido térmico orgânico (SFTO) representam para as plantas
industriais, investimentos significativos de capital, altos custos de reposição e são
criticamente essenciais para a capacidade de fabricação de muitos produtos. Por
serem aplicados em sistemas térmicos que trabalham em temperaturas elevadas
(≈ 300 °C) os riscos de incêndio e de descontinuidade operacional são mais comuns
do que se imagina. Este trabalho consiste numa primeira etapa, na identificação e
quantificação dos segmentos que utilizam o FTO e quais são os mais utilizados em
plantas térmicas. Os resultados mostraram que há cerca de 3.370 plantas industriais
instaladas no Brasil, que utilizam o FTO preponderantemente no estado líquido,
sendo a segunda alternativa no estado vapor. Todas trabalham com a finalidade de
transportar calor em baixas pressões e em temperaturas elevadas, acima do
razoavelmente operacional para sistemas de vapor d’água saturado. Com relação ao
tipo de fluido, os de base mineral parafínica e base parafínica hidrogenada foram os
mais citados, sendo utilizados em aproximadamente 82 % das aplicações, devido à
boa relação entre a confiabilidade operacional oferecida e o atrativo custo de
aquisição. No entanto, os fluidos térmicos orgânicos em temperaturas elevadas
podem apresentar degradações térmicas e oxidação, levando a sérios riscos de
segurança e descontinuidade de processo. Na segunda etapa desse trabalho foram
escolhidos três dos fluidos mais utilizados em sistemas térmicos, dos quais dois são
de base parafínica (A e B) e um de base parafínica hidrogenada (PH). Como as
informações de catálogos das propriedades dos fluidos antes de sua operação
(fluido novo) não cobrem várias propriedades importantes, para mapeamento de
riscos, este trabalho teve como objetivo avaliar propriedades físico-químicas dos
fluidos como densidade e viscosidade na faixa de temperatura de 15 °C a 320 °C,
residual de carbono, ponto de fulgor, insolúveis, estabilidade térmica, teor de
umidade, espectroscopia no infravermelho, análise química de elementos metálicos
(Fe, Ni, Cu, etc.), por espectroscopia de emissão atômica por plasma acoplado
indutivamente e índice de acidez. Também foram calculadas e avaliadas algumas
propriedades termodinâmicas como condutividade térmica, calor específico, entalpia
específica, e número de Prandtl. O objetivo foi verificar a possibilidade de
estabelecer uma abordagem sistêmica e comparativa que permita considerar as
propriedades específicas do meio de transferência de calor, o FTO novo (antes de
sua aplicação), para garantir uma operação mais segura em plantas térmicas que o
utilizem em fase liquida, considerando a capacidade de recalcar o fluido ou
bombeamento, a segurança no uso, a eficiência e a continuidade operacional. Após
as análises dos três fluidos minerais, (A e B - parafínicos e PH - parafínico
hidrogenado), obteve-se como melhor possibilidade de escolha o fluido PH, em
função de: (a) maior estabilidade térmica, (b) menor taxa de reposição no sistema (c)
maior segurança operacional da unidade industrial quanto às consequências de sua
degradação e potenciais riscos de incêndio e explosão, (d) menor probabilidade de
falha ou perdas junto à produção, e (e) maior retorno sobre a estrutura de
investimento (custo total do fluido x expectativa de vida útil).
Palavras chaves: Fluido Térmico Orgânico, Degradação Térmica, Oxidação,
Sistemas Térmicos.

ABSTRACT
Organic Heat Transfer Fluid, Compatibility of Characteristics and Utilization
Similarities
Organic Heat transfer fluid systems (OHTFS) represent for industrial plant,
significant capital investment, high replacement costs and are critically essential for
the capacity to manufacture many products. Because they are applied to thermal
systems operating at high temperatures (≈ 300 °C), the risks of fire and operational
breakdown are more common than one might imagine. This work consists of the first
step towards the identification and quantification of the sectors that use OHTF, which
are those most used in thermal plants. The results showed that there are about 3.370
industrial plants within Brazil, which use the OHTF predominantly in the liquid phase,
the second alternative being its vapor phase. They all work to transport heat at a low
pressure and at a high temperatures, above the average operational pressures and
temperatures for saturated water vapor systems. Regarding the fluid type, those of a
paraffinic mineral base and of a hydrogenated paraffin base were the most cited,
being used in approximately 82 % of the applications, due to the favorable
relationship between the operational reliability offered and the attractive acquisition
cost. However, organic thermal fluids at elevated temperatures can exhibit thermal
degradation and oxidation, leading to serious safety risks and process
discontinuations. In the second step of this work three of the most used fluids in
thermal systems were chosen, of which two are paraffinic bases (A and B) and one
of which was a hydrogenated paraffinic (PH) base. As the information in catalogs
concerning the properties of the fluids before their operation (new fluid) does not
cover several important properties, in order to complete a risk mapping, this work had
the objective of evaluating physicochemical properties of the fluids such as density
and viscosity within the temperature range of 15 °C to 320 °C, residual carbon, flash
point, insolubles, thermal stability, moisture content, infrared spectroscopy, chemical
analysis of metal elements (Fe, Ni, Cu, etc.) by inductively coupled plasma atomic
emission spectroscopy and acidity index. Some thermodynamic properties such as
thermal conductivity, specific heat, specific enthalpy, and Prandtl number were also
calculated and evaluated. The objective was to verify the possibility of establishing a
systemic and comparative approach that takes into account the specific properties of
the heat transfer medium, the new HTF (before its application), in order to guarantee
a safer operation in thermal plants that use it in its liquid phase, considering the
ability of pumping the fluid, the safety of use, efficiency and operational continuity.
After the analysis of the three mineral fluids (A and B – paraffinic and PH –
hydrogenated paraffinic), PH fluid was chosen as the best possible choice, due to:
(a) higher thermal stability, (b) lower system replacement rate, (c) greater operational
safety within the industrial unit in terms of the consequences of its degradation and
potential fire and explosion risks, (d) less probability of failure or losses within the
production and (e) higher return on the investment structure (total cost of the fluid x
life expectancy).
Keywords: Organic Heat Transfer Fluid; Thermal Degradation; Oxidation; Thermal
systems.
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1

INTRODUÇÃO
O surgimento da aplicação dos fluidos térmicos orgânicos (FTOs), para a

transferência de calor, está diretamente relacionado ao processo de industrialização
e ao desenvolvimento de novas tecnologias de produção nas sociedades modernas
a partir da Revolução Industrial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a demanda
significativa por novos materiais e por produtos químicos, tanto em diversidade
quanto em escala, impulsionou o desenvolvimento da indústria química (KIRKOTHMER, 1992; KLETZ, 2010; WAGNER, 1997).
O mercado mundial de fluidos de transferência de calor deverá atingir US$
2,87 bilhões até 2021, a uma taxa de crescimento de 8,2 % no período de previsão
(entre 2016 e 2021), dados mencionados em “Global Heat Transfer Fluid Market”.
Em 2017 havia previsão de movimentação de US$ 2.557,2 milhões, (WRIGHT et al.
2015). O parque industrial brasileiro compreende uma quantidade superior a 3.370
plantas instaladas que utilizam o fluido térmico no estado líquido ou vapor, operando
em temperaturas elevadas que excluem o uso do vapor saturado e sistemas à base
de água. Em uma análise financeira, as indústrias que o utilizam são responsáveis
por valor relevante do PIB ou do movimento econômico do país, sendo superior a
63 %.
Os setores químico e petroquímico, devido à sua natureza competitiva,
associada ao crescimento da economia em escala mundial e ao rápido avanço
tecnológico, incrementaram o aumento das plantas industriais e a complexidade dos
processos produtivos (KLETZ, 2010). Tal demanda gerou a necessidade de
surgimento de fluidos térmicos que ampliassem as limitações físicas definidas do
uso da água em suas fases, como o ponto de congelamento a 0 °C e temperatura
crítica Tc de 374,1 °C, pressão de vapor relativamente elevada e pressão crítica Pc
de 221,2 bar (MURTHY, 2010). Com a ampliação da necessidade de temperatura de
trabalho acima de 100 °C, devido à pressão de saturação da água, houve a
necessidade da utilização de equipamentos com maior exigência estrutural e de
custos mais elevados. O custo de equipamentos de processos térmicos está
diretamente relacionado com a sua pressão de projeto. Por exemplo, para o caso de
temperaturas de processo acima de 180 °C faz-se necessária a análise de utilização
e aplicação de fluidos térmicos específicos, conforme ilustrado na Figura 1. Nela é
evidenciada as faixas de pressão correspondentes com as temperaturas mais
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utilizadas para os diversos processos aplicados na indústria, como de alimentos,
bebidas, química, petroquímica, farmacêutica, madeireira, têxtil, embalagens entre
outras (WRIGHT et al., 2015). Dentre estas faixas, o vapor d'água e os fluidos
térmicos orgânicos se ressaltam na praticidade de aplicação.
Figura 1 - Curva Pressão de Vapor x Temperatura.

Fonte: Apostila Técnica OCP Engenharia Indústria e Comercio Ltda, 2017.

A pressão de trabalho do fluido para atender a temperatura e solicitações de
processo é condição primária a ser considerada, seguida da própria seleção do
fluido térmico, que pode se tornar uma tarefa complexa, devido às considerações
econômicas e técnicas inter-relacionadas. Uma incompatibilidade entre o fluido e o
processo pode resultar em ineficiência operacional, redução da efetividade térmica,
perdas de produção, danos ao sistema térmico em caso de FTO, necessidades de
reposição gerando excessivo custo do fluido, em função de sua rápida degradação,
e aumento da probabilidade de incêndios e explosões.
As desvantagens de aplicação do FTO residem na possibilidade de oxidação,
combustão e em sua degradação térmica, devido à sua base ser oriunda de
hidrocarbonetos (C-H). Todo fluido térmico pode sofrer degradação química com o
tempo. De fato, em temperaturas de operação elevadas (> 180 °C), as ligações entre
as cadeias de hidrocarbonetos podem se romper e formar outros hidrocarbonetos de
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cadeias curtas e longas. Ambos têm consequências para a segurança do sistema de
FTO. O acúmulo de componentes leves é um risco potencial para ocorrência de
incêndios, pois diminuem a temperatura de fulgor e consequentemente a
temperatura de combustão e de autoignição do FTO. O acúmulo de produtos
pesados (cadeias longas) pode resultar na formação de depósitos de carvão
viscosos, denominados lamas. Da mesma forma, a oxidação também leva à
formação de resíduos de carbono, que se depositam nas superfícies internas da
tubulação do sistema que utiliza o FTO. Essa lama torna o sistema menos eficiente,
i.e., taxas de transferência de calor são reduzidas, resultando em maiores tempos de
aquecimento e menores taxas de produção. Além disso, os depósitos de carbono
incrustantes propiciam locais de superaquecimento que podem causar destruição na
tubulação aquecedora e nos aquecimentos elétricos, sendo outra fonte de
ocorrência de incêndio (WRIGTH et al, 2015). Em uma importante discussão no
artigo de Wright et al (2015), os autores fazem uma reflexão de quais análises são
fundamentais para evitar danos aos FTOs e consequentes riscos aos sistemas que
os aplicam.
De um modo geral os catálogos dos fabricantes de fluidos térmicos orgânicos
reportam propriedades como ponto de fulgor, temperatura máxima de operação,
temperatura de autoignição, temperatura máxima de filme, viscosidade (até 100 °C),
densidade (geralmente em temperatura de no máximo 40 °C), índice de acidez
(mgKOH/g) e carbono residual. No entanto, o uso de fluido térmico em plantas
industriais é empregado na faixa de 0 °C a 400 °C (KOLOSQUE, 2018). Seria
interessante obter informações como degradação, frações de leves e pesados,
viscosidade, densidade, condutividade térmica, calor específico, número de Prandtl
numa faixa mais ampla de temperatura, visto que na maioria dos processos
industriais as temperaturas são superiores a 180 °C.
Em vários trabalhos publicados na literatura (WRIGTH et al., 2015;
VIGNAROOBAN, et al., 2015; WRIGTH et al., 2014), são reportados que esses
ensaios são realizados durante a utilização de FTO na planta e são retiradas
amostras para a análise. Os fabricantes de FTO recomendam geralmente que um
FTO seja analisado uma vez por ano (WRIGTH et al., 2015) durante a sua
aplicação. Se o fluido apresentar algum desvio de propriedades especificadas, o
sistema deverá ser descontinuado. A partir de nosso conhecimento não há trabalhos
que abordem as propriedades acima citadas, em ampla faixa de temperatura, a
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serem realizados a partir de fluidos novos (antes da aplicação) que possam indicar
que o fluido apresente características adequadas para determinadas aplicações.
Essas análises poderiam orientar para as melhores opções para a implantação de
um novo sistema de aquecimento de fluido térmico, atenuando custos com
reposição e com problemas relacionados à segurança e descontinuidade
operacional. Portanto, a motivação e justificativa desse trabalho é a avaliação de
alguns fluidos térmicos orgânicos novos (antes de sua aplicação) em ampla faixa de
temperatura (20 °C a 320 °C), no sentido de tentar antecipar futuros problemas nas
plantas industriais.
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
Esse trabalho foi dividido em duas etapas.
A primeira teve como objetivo mapear o mercado brasileiro que utiliza o fluido
térmico orgânico e verificar quais são os FTOs mais utilizados nesse mercado.
A segunda etapa teve como objetivo, selecionar três fluidos dos mais
utilizados nas plantas industriais brasileiras, de três fabricantes diferentes, e realizar
análises e cálculos de suas propriedades na faixa de temperatura de 15 °C a 320 °C.
A partir das análises realizadas, procurou-se estabelecer uma abordagem
considerando a relação entre as propriedades do fluido térmico com a capacidade
de recalque ou bombeamento, a segurança de uso, a eficiência e a continuidade
operacional de sistemas térmicos que utilizam o FTO.
2.2 Objetivos Específicos
(a) Para o atendimento do objetivo geral foram elencadas uma série de análises:
- Ponto de fulgor, vaso aberto e fechado;
- Viscosidade cinemática e sua curva;
- Densidade;
- Conteúdo residual de água;
- Índice de Acidez;
- Espectroscopia de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-AES)
de 19 elementos químicos;
- Insolúveis contidos no fluido;
- Residual de Carbono;
- Estabilidade térmica; e
- Espectroscopia no Infravermelho.
(b) A partir de alguns dados medidos, e outros especificados pelos fabricantes dos
fluidos térmicos, calcular:
- Condutividade térmica;
- Calor específico;
- Entalpia específica;
- Expansão volumétrica; e
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- Número de Prandtl.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Eventos Chaves associados ao Desenvolvimento dos Fluidos Térmicos
Orgânicos (FTOs)
A seguir serão apresentados os principais eventos chaves associados ao
desenvolvimento dos fluidos térmicos orgânicos, de acordo com uma revisão
baseada em trabalhos de Kirk-Othmer (1992), Wagner (1994) e pesquisa do autor.

1862 – Bifenilo, ou difenil (C12H10), foi relatado pela primeira vez na revista
“Anais de Química e Farmacologia” fundada por Friedrich Wöhler e Justus
von Liebig

1867 – Bifenilo ou difenil foi identificado como o principal produto obtido pela
passagem de vapores de benzeno em um tubo quente;

1913 – Surgimento da técnica de craqueamento térmico do petróleo, visando
o aumento da produção de gasolina frente à iminência da produção em
massa e da primeira guerra mundial;

1927 – Descoberto tipos de misturas orto isoméricas;

1929 – Patente sobre a transmissão de calor da mistura eutética entre difenil
(C12H10) e óxido de difenil (C12H10O), sendo 26,5 % (v/v) de difenil e 76,5
% (v/v) de óxido de difenil. Mistura registrada pela Dow Chemical;

1931 – IG Farben (cartel de empresas químicas alemãs e atualmente a
empresa Bayer) tem concessão da patente retroativa à mistura registrada
pela Dow Chemical em 1929;

1938 – A empresa Bertrans, na Alemanha, constrói a primeira instalação de
produção de resina sintética, com temperatura de controle próximo a 320 °C;
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1960 – Início da utilização da técnica de hidrocraqueamento do petróleo sem
uso de solventes, mas com adição de hidrogênio a fim de melhorar a
qualidade de derivados e reduzir compostos de enxofre;
1960 – Aumento de escala do uso de fluidos térmicos orgânicos de base
mineral como meio de transmissão de calor até 300 °C sem sistema
pressurizado:
o Primeira utilização em grande escala em máquinas de passar roupa
em lavanderias;
o Utilização dos fluidos sintéticos como refrigerantes em reatores
nucleares;

1962 – Utilização em fornos de padaria;

1963 – A empresa química Monsanto desenvolve linha denominada de
Therminol;

1964 – Utilização na indústria têxtil em equipamentos (Ramas) para fixação
de cores;

1965 – Aplicação em diversos segmentos industriais na Alemanha;

1965 – Diretriz n° 14 da BG – Química (Alemã);

o Diretriz provisória do órgão de Berlim sobre equipamentos de
aquecimento e fluido térmico orgânico;

1969 – Primeiro seminário VDI (Verein Deutscher Ingenieure – Associação de
engenheiros alemães) sobre técnica de transmissão de calor, na cidade
alemã de Wiesbaden;

1970 – Diretriz VDI 3033 – “Projeto, operação e reparo de instalações de
transferência de calor” – aplicado para plantas onde o meio de transferência
de calor pode ser aquecido até ou acima do ponto de fulgor;
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1971 – Descontinuada, voluntariamente, as vendas do Therminol FR
(Bifenilpoliclorado - PCB), pela empresa Monsanto;

1974 – Primeira edição da Norma DIN 4754, com objetivo de padronizar a
segurança e aplicação de sistemas de fluido térmico orgânico em
temperaturas de trabalho acima e abaixo do ponto de fulgor;

1978 – O Ministério do Trabalho do Brasil através da portaria n° 3.214,
publica a primeira edição da Norma Regulamentadora NR-13 "Caldeiras e
Vasos de Pressão" baseada em diretrizes internacionais das normas
orientativas API 581 e API 580, e após sucessivas atualizações propôs em
seu Anexo III - Orientações para aplicação de fluido térmico fase líquida e no
Anexo IV a classificação dos vasos de pressão quanto ao fluido e potencial de
risco;

1979 – Proibido o uso de bifenilpoliclorado - PCB pelo Congresso Americano;

1980 – Segunda edição da Norma DIN 4754;

1980 – Nesta década a empresa TENGE Industrial fabrica e fornece o
primeiro aquecedor de FTO para a empresa Lapo S/A Indústria têxtil – Brasil;

1980 – Aumento da utilização de sistemas de fluido térmico orgânico no
Brasil, acarretando a importação de equipamentos e de tecnologia, assim
como a implantação de fabricantes no eixo Rio de Janeiro – São Paulo;

1985 – Cresce a importância da utilização da automação, e início da
utilização de controladores programáveis, junto a caldeiras e aquecedores de
fluido térmico;

1990 – Terceira edição da Norma DIN 4754;

1990 – Utilização cada vez maior de sistemas supervisórios, para otimização
do controle de segurança dos sistemas térmicos;
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1993 – Publicada a Norma ASTM - D5372, informações para métodos de
análise do FTO quanto à sua qualidade e envelhecimento em sua aplicação
em sistemas térmicos;

1993 – Norma alemã de prevenção de acidentes – VBG 64;

o Orientada para equipamentos de transmissão de calor com meios
orgânicos;

1994 – Segunda edição da diretriz VDI 3033 e quarta edição da norma
DIN 4754;

2001 – Proibido o uso de bifenilpoliclorado – PCB, pela Convenção de
Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes; antes já havia sido
proibida nos EUA;

2004 – Republicada a norma ASTM - D5372-04;

2006 – Início dos Esforços pelo Comitê de Fornos e Fornalhas da National
Fire Protection Association (NFPA) para desenvolver recomendações e
práticas aplicadas em fluido térmico orgânico;

2006 – A ABNT publica Norma Brasileira NBR 17505-5 apresentando no
capitulo 5 - Recirculação de Sistemas de Transferência de Calor, sendo a
primeira referência técnica sobre cuidados e práticas;

2009 – Republicada a norma ASTM - D5372-04;

2011 – Primeira edição da NFPA 87 sobre fluido térmico orgânico com
objetivo de prover recomendações para mitigar riscos de explosão e incêndio;

2014 – O Ministério do Trabalho do Brasil atualiza a NR-13. Dentre as várias
mudanças

foi

implementado

o

enquadramento

de

"Tubulações"

esclarecimentos sobre caldeiras de fluido térmico ou aquecedores;

e
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2014 – Republicada a norma ASTM - D5372-04;

2015 – Atualização da Norma DIN 4754-1, que se encontra atualmente
vigente. Em função da extensão de suas aplicações, a mesma foi dividida e
publicada em três partes, uma em cada mês 01/2015; 02/2015 e 03/2015;

2015 – Atualização pela ABNT da Norma Brasileira NBR 17505-5. A mesma
se encontra vigente atualmente;

2017 – Republicada a norma ASTM - D5372-17;

2017 – O Ministério do Trabalho do Brasil atualiza a NR-13 que se encontra
atualmente vigente. Dentre algumas mudanças foram implementadas
orientações sobre a Inspeção Não Intrusiva – INI.

Pode-se perceber, dentre os vários itens citados na evolução dos fluidos
térmicos orgânicos uma preocupação com riscos, que no Brasil se inicia a partir de
1978 com a primeira edição da Norma Regulamentadora NR-13 "Caldeiras e Vasos
de Pressão".

3.2 Fluidos Térmicos
3.2.1 Água e vapor saturado x fluido térmico
Os potenciais dos mercados mundial e brasileiro se mostram crescentes e
são impulsionados pelo controle do aumento da demanda de energia, administração
de custos como respostas rápidas à mudança da economia, e à redução da
complexidade do negócio e do processo. Além disso, devem obedecer a
regulamentos rigorosos de segurança, de saúde e do meio ambiente que em
conjunto devem estar alinhados e suscetíveis a técnicas de análise de falhas que
permitam a garantia de continuidade operacional da unidade industrial por período
definido e o atendimento das demandas impostas ou geradas pelo mercado. Desta
forma, o crescimento se evidência em duas direções predominantes, sendo o
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vertical com a inclusão de novos consumidores e atualização das plantas industriais
e de suas capacidades térmicas e/ou horizontalizado com novas instalações.
A ampla diversidade de segmentos industriais e as múltiplas aplicações a
que o FTO é empregado, se estabelece devido à disponibilidade de variadas
composições químicas, com o conceito de sua aplicação constantemente
aprimorado, com o foco ao longo tempo de serviço, ao baixo custo, a não serem
corrosivos e agressivos e ao atendimento de ampla faixa de propriedades
termodinâmicas. Não pode ser esquecida a característica de flamabilidade, condição
de uso em temperaturas acima do ponto de fulgor, a relação do ponto de fulgor com
a viscosidade e desta última com a eficiência de troca térmica e velocidade de
degradação.
Para o uso em temperaturas em uma faixa moderada (100 °C a 300 °C), há
uma grande quantidade de opções de FTOs, mas para as condições onde esta faixa
é excedida, até 400 °C, a limitação se torna maior, reduzindo de forma acentuada o
espectro de opções, como mostra a Figura 2. Para todas as opções é necessário
compatibilizar o fluido com o sistema onde será inserido, permitindo como resultado
final a segurança do uso durante sua operação (continuidade operacional), a
adequada taxa de troca térmica, a satisfatória perda de carga no sistema e os custos
viáveis do total das instalações, do operacional e da manutenção. Deve ser ainda
lembrado que o desempenho de cada fluido varia com a temperatura de trabalho
requerida em cada sistema, e que sistemas podem ser instalados com forma de
expansão, selagem e distribuição distintas.

Figura 2 - Fluidos térmicos e suas faixas de operação.

Metais líquidos

800 °C
600 oC

Sais fundidos
Fluido Térmico
Orgânico
Vapor d'água

Fonte: Elaborado pelo autor.
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180 oC
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A água em qualquer de suas fases termodinâmicas, em função de suas altas
taxas de transferência de calor e alto calor latente de vaporização, é um ótimo vetor
de transporte de energia térmica, sendo o ideal em fase líquida na faixa de
temperatura de 0 °C a 100 °C. Nos casos em que as temperaturas ultrapassam a
100 °C o circuito de transmissão do calor é pressurizado. Deste modo, com a
ampliação da necessidade de aumento de temperatura de trabalho haverá aumento
da respectiva pressão. Dessa forma, são necessárias as instalações de
equipamentos com maior exigência estrutural e custos mais elevados, envolvendo
exigências técnicas de segurança que também possuem custos elevados. O custo
de equipamentos de processos está diretamente relacionado com a sua pressão de
projeto, fazendo com que para o caso de temperaturas de processo acima de 180 °C
seja requerida a necessidade de utilização e aplicação de outros fluidos térmicos. A
Figura 3 demonstra a relação entre a temperatura e pressão para a água.
Figura 3 - Demonstração gráfica da relação pressão / temperatura para a água.
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Fonte: Elaborado pelo autor com base na curva de vapor saturado.

3.3 Fluido Térmico Orgânico
3.3.1 Base Mineral e Sintética
Os fluidos térmicos orgânicos (FTOs) são de base mineral ou sintética e
termicamente podem ser classificados em três tipos: a) os fluidos térmicos formados
por uma mistura de diferentes hidrocarbonetos, b) os formados por misturas
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isoméricas e c) os formados a partir de substâncias uniformes ou uma mistura
uniforme.
Os de base mineral são obtidos a partir do petróleo e são predominantemente
parafínicos

(hidrocarboneto

saturado),

naftênicos

(hidrocarboneto

cíclico),

aromáticos (arenos) ou mistos (
Figura 4) (CORTI, 2016). Esses são constituídos por compostos de hidrogênio

e carbono (hidrocarbonetos), sendo suas ligações intramoleculares covalentes. As
ligações covalentes existentes entre os átomos são fortes, mas existem entre as
moléculas apenas ligações consideradas fracas, de hidrogênio e de van der Waals
(LIU et al., 2012). Desta forma estes hidrocarbonetos têm pontos de fusão e de
ebulição relativamente baixos. Contudo, as temperaturas de ebulição aumentam
com o aumento do peso molecular (BROWN, et al. 2005)

Figura 4 - Tipos de hidrocarbonetos: parafínicos, naftênicos e aromáticos.

Fonte: (CORTI, 2016).

Todos os produtos naturais e derivados desses produtos, por exemplo, fluido
térmico obtido a partir de óleo mineral, pertencem ao grupo de fluidos térmicos
formados por uma mistura de diferentes hidrocarbonetos. Essas substâncias não
podem ser utilizadas na fase vapor, sendo adequadas para circulação líquida. Na
indústria de óleo mineral essas substâncias são conhecidas como parafinas
(alcanos). As parafinas possuem ligações simples em sua cadeia molecular do tipo
CnH2n+2. Como, por exemplo, metano CH4 (gás natural), butano C4H10 e octano C8H18
(gasolina). Além das parafinas, deve ser considerado o ciclo parafínico (naftênicos),–
que possuem fórmula molecular do tipo CnH2n, como o ciclo hexano C6H12
(CARVALHO et al., 2014).
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O grupo dos fluidos térmicos formados por misturas isoméricas são
constituídos de substâncias sintéticas, sendo em sua maioria aromáticas. Essas
substâncias são adequadas apenas para a circulação em fase líquida. Isômeros são
substâncias que possuem diferentes propriedades, mesma fórmula e peso
molecular, mas apresentam estruturas com diferente distribuição espacial (Figura 5).
Três estruturas são possíveis para a molécula dimetil-benzeno, denominadas de
isômeros de posição, como mostra a Figura 5.

Figura 5 - Três isômeros de posição: (a) 1,2 dimetil benzeno, (b) 1,3 dimetil-benzeno e (c)
1,4 dimetil benzeno.

(a)

(b)

(c)

Fonte: FELTRE, 2004; MANTILA 2016.

O grupo de fluidos térmicos sintéticos formados a partir de substâncias
uniformes ou uma mistura uniforme contém poucas substâncias e pode também ser
denominado de grupo fenil. O composto mais conhecido é a mistura entre óxido de
difenil (C6H5 -O - C6H5) e difenil (C6H5 - C6H5) (Figura 6) (LÓPEZ-GONZÁLEZ et al.,
2013). Os pontos de ebulição destes componentes são tão próximos que constituem
uma solução azeotrópica. Essas substâncias podem ser utilizadas na fase vapor.

Figura 6 - Óxido de difenil e difenil.

Ponto de fusão 26 °C
Ponto de ebulição 259 °C
Fonte: Chemical Book, 2017.

Ponto de fusão 68-70 °C
Ponto de ebulição 255 °C
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Um dos métodos utilizados para melhorar as especificações e qualidade dos
derivados do petróleo é a hidrogenação (hidrotatamento) que consiste da reação dos
componentes do petróleo na presença de um catalisador (geralmente Co/Mo ou
Ni/Mo) (AFONSO et al., 1997, MELOS, 2018) e hidrogênio gasoso. Esse processo
permite a quebra das ligações duplas de grupos C=C, C-H, C-S e C-N, formando
ligações insaturadas, e H2S, H2O e NH3, eliminando impurezas indesejáveis do
fluido. A eliminação de ligações duplas é importante, porque pode evitar a oxidação
e o envelhecimento dos derivados de petróleo, como os fluidos térmicos. A Figura 7
mostra uma reação genérica de hidrogenação e de alguns compostos cíclicos
(FOGAÇA, 2018).
Figura 7 – Reações de hidrogenação.

Fonte: FOGAÇA, 2018 e Estude grátis (2018).

Os fluidos sintéticos são aproximadamente quatro a cinco vezes mais caros
que os fluidos parafínicos hidrogenados (OCP Engenharia, 2018). De acordo com
Kolosque (2018), são cometidos erros quando se escolhe um fluido somente com
base em custos, uma vez que fatores como segurança, garantia na continuidade
operacional, economia de energia e custos operacionais devem ser levados em
consideração no projeto de um sistema térmico que utiliza FTO.
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3.3.2 Produção
Para a produção de fluidos térmicos minerais, o petróleo é submetido a uma
série de processos como destilação fracionada, destilação a vácuo e craqueamento
térmico a fim de que a separação das substâncias ocorra em frações (GARY e
HANDWERK, 2007). A extração dos óleos básicos é feita principalmente de duas
formas: o tratamento das frações destiladas em unidades de processo para remoção
de compostos indesejáveis e o tratamento dos resíduos da destilação para remoção
dos compostos asfálticos, de acordo com a OSHA Technical Manual (OTM, 2017).
O método de destilação fracionada é o primeiro processo de refino e se
baseia na diferença das faixas das temperaturas de ebulição das frações do petróleo
(FAHIM et al., 2011). Uma torre de destilação com uma fornalha é utilizada na parte
inferior onde o petróleo é aquecido. A torre pode possuir até 50 bandejas e cada
uma delas apresenta uma temperatura distinta que diminui à medida que a altura
aumenta. O petróleo, ao ser aquecido, tem seus componentes passando para o
estado gasoso e tendem a subir pelo interior da torre. Os de maior massa molar não
sobem, permanecem em fase líquida na parte inferior, e são separados. O mesmo
ocorre com as demais frações que no estado gasoso sobem pelo interior da torre e,
ao atingir uma bandeja com temperatura menor que seu ponto de ebulição, se
liquefaz e a fração é coletada nesta altura da torre. Desse modo, como cada uma
dessas frações possui ponto de ebulição distinto, elas se liquefazem em uma das
bandejas e são coletadas separadamente como demonstra a Figura 8. Nesta etapa
se define uma das principais propriedades que mais tarde é atribuída ao fluido
térmico orgânico, ou seja, o ponto inicial de ebulição e a faixa de ebulição.
O processo de refino seguinte é a destilação a vácuo. Nesta etapa as frações
obtidas são submetidas a uma pressão inferior à da atmosfera em uma torre de
fracionamento. A diminuição da pressão faz com que as frações mais pesadas
entrem em ebulição em temperaturas baixas, evitando a quebra das moléculas de
cadeias longas. A partir dessa etapa os compostos indesejáveis são retirados
(sólidos parafínicos, naftênicos, hidrocarbonetos insaturados e outros).
A etapa seguinte é um processo químico denominado craqueamento térmico,
onde moléculas de maior cadeia molecular quebram-se em moléculas menores com
o intuito de transformar frações de menor em maior interesse comercial. Tal
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processo é realizado através de temperaturas e pressões elevadas, ou através da
utilização de catalisadores (FAHIM et al., 2011).
A última etapa trata-se da reforma catalítica, que tem como objetivo
reestruturar as moléculas, transformando cadeias normais de hidrocarbonetos em
cadeias ramificadas, cíclicas e aromáticas.

Figura 8 - Esquema de algumas frações de petróleo obtidas pela destilação fracionada.

Fonte: Portal laboratórios virtuais de processos químicos (2007).

A partir da coluna de fracionamento podem-se obter substâncias como gás
natural (ponto de ebulição menor que 40 °C), gasolina natural (ponto de ebulição
abaixo de 200 °C), querosene (ponto de ebulição entre 150 °C e 275 °C), diesel
(ponto de ebulição entre 250 °C e 400 °C), parafinas e óleos lubrificantes (ponto de
ebulição entre 350 °C e 550 °C), e asfalto e piche (ponto de ebulição acima de
550 °C), sendo que dentre esses exemplos, o fluido térmico é obtido a partir do óleo
base pesado obtido a partir da destilação a vácuo, como mostra a Figura 9.
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Figura 9 - Processos de destilação na refinaria de petróleo.

Fonte: Apostila IBP (2010).

Devem ser considerados que os óleos brutos ou petróleo são misturas
complexas que contêm muitos compostos de hidrocarbonetos diferentes que variam
em aparência (de clara à escura) e em composição, de um campo de extração para
outro, em consistência de água e em teor de sólidos do tipo alcatrão. Em média
contêm cerca de 84 % a 87 % de carbono, 12 % a 14 % de hidrogênio, 1 % a 2 % de
enxofre e nitrogênio, menos de 1 % de oxigênio e metais (UNGAR, 2012).
3.3.3 Classificação API dos Óleos Básicos
Esta classificação visa padronizar as especificações de óleos básicos, para
todas as refinarias existentes no mundo. Assim, foram adotados três parâmetros
como referência: teor de enxofre, teor de saturados e o índice de viscosidade (I.V.
ou VI – do inglês viscosity index). Na Figura 10 é apresentada a classificação API
(American Petroleum Institute) dos óleos básicos.
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Figura 10- Classificação API dos óleos básicos.

Fonte: Exxon Mobil Corporation, 2009.

Grupo I – Rota Solvente - Os óleos básicos desse grupo são geralmente produzidos
pela rota solvente (processos de extração de aromáticos e desparafinização por
solvente, com ou sem hidroacabamento) e são os menos refinados da classificação.
Os óleos deste tipo contêm uma mistura, não uniforme, de diferentes cadeias de
hidrocarbonetos.
Grupo II – Hidrorrefino - Os óleos básicos do Grupo II são produzidos por um
processo

mais

moderno

denominado

de

rota

hidrorrefino

(hidrogenação).

Apresentam um desempenho adequado em propriedades como volatilidade,
estabilidade à oxidação e ponto de fulgor, porém seu desempenho é regular no que
se refere a ponto de fluidez e viscosidade em baixa temperatura. Esses óleos tipo II
são produzidos principalmente na América do Norte, onde têm uma participação de
mercado de 45 %.
Grupo III – Hidroprocessamento e Refino - Os óleos deste grupo são produzidos
pelo processo de hidrocraqueamento e, apesar de não terem modificações químicas
especiais, têm excelente desempenho em uma grande variedade de propriedades,
como uniformidade molecular e estabilidade. São utilizados para fabricação de óleos
lubrificantes sintéticos e semissintéticos, produzidos principalmente na Europa e na
Ásia.
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Grupo IV – Reações Químicas - São obtidos através de reações químicas das
matérias-primas

sintéticas,

como poli-alfa-olefinas

(PAOs). Esses

produtos,

combinados com aditivos, oferecem um excelente desempenho dos atributos
relacionados à lubrificação. A composição química é estável e as cadeias
moleculares são uniformes.
Grupo V – Nesse grupo encontram-se os básicos naftênicos, além de ésteres
sintéticos e poliésteres como poli-isobuteno e poli-alquileno. Esses óleos básicos
são principalmente utilizados para desenvolvimento de aditivos e em processos
petroquímicos.
Grupo VI – Não apresentado na Figura 10, foi criado exclusivamente para abrigar
um tipo de oligômero de olefina fabricado na Europa, chamado de poli-internal
olefina (PIO), a fim de simplificar os processos de aprovação de utilização.

3.4 Características do Fluido
O conhecimento das principais características é indispensável para abordar
todo o estudo, seja para entender seu princípio de funcionamento, seja para justificar
os limites de suas aplicações.
A seguir são abordadas as principais características dos fluidos térmicos
orgânicos.
3.4.1 Densidade
A densidade (ρ), assim como a pressão e a temperatura, é considerada uma
propriedade macroscópica do fluido e do escoamento. Sua definição se dá pela
razão da massa do fluido pela unidade de volume do mesmo e sua unidade no SI é
kg/m³.
Os fluidos podem ser classificados como compressíveis ou incompressíveis a
partir da relação entre densidade e escoamento. Quando ao longo do escoamento,
surgem variações significativas de densidade, os fluidos são denominados
compressíveis. Quando o inverso ocorre, ou seja, a densidade do fluido não se
altera ao longo do escoamento, ou a alteração é considerada desprezível, o fluido é
denominado incompressível.
O coeficiente de expansão volumétrica (β) é o triplo do coeficiente linear e é
estabelecido pela dilatação da substância nas três dimensões: comprimento, largura
e altura, sendo esse coeficiente estabelecido em função da temperatura
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(Equação 1). A dilatação volumétrica sofrida por uma substância de determinado
coeficiente de expansão é proporcional ao produto do volume inicial e da variação
de temperatura (Equação 2). Como o volume depende da temperatura, e densidade
é estabelecida como massa dividida por volume, pode-se concluir que a densidade
também é dependente da temperatura. Como um princípio básico, pode-se assumir
que uma variação de 100 °C na temperatura equivale a um aumento de 10 % no
volume de um fluido térmico orgânico, de acordo com Kirk-Othmer (1992), de onde
foram extraídas as equações 1, 2 e 3.

=

( − )

(1)

βliq: Coeficiente de expansão térmica, 1/ °C

α, m: Coeficientes de regressão para o composto,
T: Temperatura

Tc: Temperatura crítica
.

=

.

.

.

(2)

ΔV: Variação de volume
V0: Volume Inicial

β: Coeficiente de expansão volumétrico
ΔT: Variação de Temperatura

A referência de temperatura usual para densidade é de 15 °C e seus métodos
de ensaio seguem, entre outros, o critério ASTM D1298 (2017). Para os fluidos
térmicos a densidade atinge uma faixa entre 850 kg/m³ e 1170 kg/m³. Para
determinar a densidade (ρ) em determinada temperatura (T) tem-se:

$=$

%

−

( − %)

(3)
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ρ: Densidade
T: Temperatura

O valor de , que é um coeficiente de regressão para o composto, equivale a
= .(

)*
+,

para fluidos térmicos orgânicos; conforme tabela de coeficiente de

expansão térmica inserida no Anexo A.
Os líquidos dentro do equipamento de processos se expandem quando suas
temperaturas se elevam. Essa expansão necessita de um sistema de alívio que a
acomode no sistema. Se este sistema é deficiente ou é inexistente, a pressão se
eleva drasticamente resultando em explosões ou, no mínimo, em danos ao
equipamento.
No sistema de fluido térmico essa propriedade permite identificar a condição
hidráulica de bombeamento com uma combinação de dados de densidade e
compressibilidade.
3.4.2 Viscosidade
De acordo com Callister (2013), a viscosidade é a medida da resistência
interna do fluido ao escoamento, que ocorre quando submetido a uma tensão. Ela é
a resistência da deformação dos fluidos em movimento, ou seja, é a propriedade
pela qual o fluido oferece resistência ao corte e, portanto, não se manifesta quando
o fluido se encontra em repouso. Pode ser avaliada sob duas formas como dinâmica
e como cinemática.
A viscosidade dinâmica é uma propriedade termodinâmica em razão de
depender da temperatura e pressão. Nos líquidos, a coesão molecular é a principal
causa da viscosidade. Dessa forma, na medida em que a temperatura ou a pressão
aumentam, as forças coesivas diminuem resultando na diminuição da viscosidade.
A viscosidade de um fluido além de depender da temperatura e pressão, está
diretamente ligada com a tensão de cisalhamento, o que influencia sobre a taxa de
escoamento. Um fluido altamente viscoso escoa em uma taxa menor do que um
fluido de baixa viscosidade.

A unidade de medida da viscosidade dinâmica (µ)

comumente utilizada é: 1 Pas, P(Poise) = 1Ns/m² = 1kg/(ms).
A viscosidade cinemática é avaliada como relacionada ao movimento, ou
seja, está ligada à resistência oferecida pelo fluido para a realização de seu próprio
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movimento, podendo ser calculada a partir da divisão da viscosidade dinâmica pela
densidade ou da razão entre a densidade absoluta e a massa especifica.
Segundo Wagner (1994) o efeito da temperatura na viscosidade cinemática
dos líquidos pode ser determinada a partir da Equação 4, depois de determinados os
valores da constante a (kg2/3/s) e f (m³k/kg) a partir de dois ou mais valores de
viscosidade como demonstrado na equação:

/=

0
$1/+

4 . 5

. 3

.

67

8²/:

(4)

/: Viscosidade cinemática
a: Constante
f: Constante
T: Temperatura
ρ: Densidade
No Sistema Internacional, a unidade de medida da viscosidade cinemática é
m²/s, já no Sistema CGS é utilizada a medida em Stokes, St, que equivale a 10-4
m²/s. Similarmente pode-se utilizar a unidade centiStokes, cSt, equivalente a mm²/s.
A base para a determinação da viscosidade é o método de ensaio ASTM
D445 (1966).
De acordo com Couto (2009) a viscosidade é uma característica física
fundamental na escolha do fluído térmico a ser utilizado em processos industriais,
pois ela influencia a velocidade com que o fluido se desloca nas tubulações e será
determinante na passagem do escoamento laminar para turbulento. No caso de
escoamento laminar a velocidade é praticamente nula, o que pode provocar uma
camada de fluido imóvel, consistindo em resistência de transmissão de calor e uma
sobrecarga térmica na tubulação, condição observada a partir do número de Prandtl,
a ser discutido no item 3.8.1. Dessa forma, a passagem para o escoamento
turbulento é adequada, e será mais rápida quanto menor for a viscosidade do fluido.
A vantagem deste tipo de escoamento é evitar a sobrecarga do fluido térmico. O tipo
de escoamento pode ser determinado pelo número de Reynolds, que também será
discutido no item 3.8.1.
O valor limite de bombeamento em sistema de fluido térmico orgânico se
localiza na faixa de 200 a 300 cSt (mm²/s).
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Os problemas operacionais no sistema de fluido térmico orgânico que podem
resultar das alterações da viscosidade são:
a) Quando elevada (alto peso molecular) – aumenta a dificuldade de
circulação do sistema durante a partida, resultando em estresse do
aquecedor e possível redução da transferência de calor;
b) Quando baixa (baixo peso molecular) – componentes de baixo ponto
de fulgor se tornam mais voláteis e podem resultar em cavitação de
bombas e redução de fluxo.
3.4.3 Cor
Em si, a cor não é importante, mas pode ser a indicação inicial de alterações
químicas no sistema de transferência de calor. Quando o fluido ainda é novo
geralmente é incolor ou amarelado. No entanto, durante o uso pode se tornar
escurecido sendo sinal de envelhecimento e/ou de degradação térmica ou oxidativa,
devendo-se levar em consideração o tempo de uso e temperatura de exposição do
fluido no sistema térmico.
3.4.4 Ponto de Fluidez
O ponto de fluidez é uma característica associada à operação do fluido
térmico orgânico a baixas temperaturas, sendo determinado como o valor da
temperatura mínima de bombeamento do fluido térmico, ou seja, a temperatura na
qual o fluido deixa de fluir sob a força da gravidade, fato que usualmente ocorre a
partir do 0 °C podendo chegar até -50 °C.
O método de ensaio é ASTM D97 (2017), e orienta para o valor da
temperatura mínima de bombeamento do fluido. Caso o sistema de fluido térmico
seja suscetível à baixas temperaturas em função do ambiente e clima onde está
instalado, recomenda-se que seja instalado no sistema térmico, traceamento elétrico
ou a vapor, para a manutenção da temperatura mínima de bombeamento antes da
partida. Outro ponto de relevância é que dependendo dos valores de ponto de
fluidez e de viscosidade, o fluido pode ser considerado como um fluido auto
lubrificante.
3.4.5 Ponto de Fulgor
O ponto de fulgor é considerado como a menor temperatura na qual um fluido
libera vapores suficientes para que, em contato com o oxigênio do ar atmosférico,
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forme uma mistura que exposta a uma fonte de ignição, em condições controladas,
se inflame sem a sustentação do fogo (SEITO et al., 2008). Em uma visão
superficial, o ponto de fulgor mede a volatilidade, a tendência de evaporação de um
fluido. O ponto de fulgor está vinculado com a inflamabilidade e serve como
indicativo dos cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte,
armazenamento e o uso do produto. Quanto mais baixo for o ponto de fulgor, maior
é a formação de vapores e maior será o risco de incêndio e explosão.
Usualmente é determinado por dois métodos, sendo:
a) Ponto de Fulgor - Vaso Aberto - métodos de ensaio ASTM D92 (2017);
b) Ponto de Fulgor - Vaso Fechado - métodos de ensaio ASTM D93 (2016);
Para o ensaio (a) os vapores são parcialmente removidos pela movimentação
do ar e o seu valor é maior em função da adição do ar. Para o ensaio (b) os vapores
formados são mantidos, portanto indicam um valor menor. Para os FTOs a diferença
de temperatura entre ambos corresponde a uma diferença de até 30 °C.
Quanto à sua aplicação estes se distinguem no sistema de fluido térmico,
havendo aplicações especificas para cada um deles em cada parte do sistema. Para
classificar o liquido como combustível ou inflamável e caracterizar seus riscos, a
norma brasileira NBR 17705-1 orienta para o uso do ponto de fulgor vaso fechado.
Na operação do sistema de fluido térmico orgânico, o método por vaso
fechado detecta a ocorrência de cavitação durante o bombeamento e quando
submetido a temperaturas de 225 °C ou superior, permite identificar a ocorrência de
formação de hidrocarbonetos voláteis por degradação do fluido evitando a formação
de valores de pressão em níveis perigosos ao sistema.
3.4.6 Pressão de Vapor
A pressão de vapor corresponde à pressão exercida por vapores quando
estão em equilíbrio dinâmico com seu respectivo líquido (GEROLA, 2010), ou seja, é
o valor da pressão na qual o liquido passa para a fase gasosa. Normalmente a
pressão de vapor é inferior à atmosférica e indica a tendência do liquido evaporar,
sendo também chamada de volatilidade.
Os líquidos quando colocados em um recipiente aberto em contato com o ar
na pressão atmosférica evaporam, pois na superfície do liquido há uma troca
constante de moléculas que apresentam quantidade de movimento suficiente para
superar as forças intermoleculares coesivas e escapam para a atmosfera ao
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evaporar, enquanto outras penetram no líquido ao se condensar. Ao ser atingido o
equilíbrio, o número de moléculas que evaporam se iguala ao número de moléculas
que se condensam no líquido; neste momento o vapor é denominado saturado e a
pressão que o vapor exerce na superfície da fase líquida é denominada de pressão
de vapor.
Outro fato a ser considerado é que quanto maior a pressão de vapor da
substância, maior é a taxa de evaporação e menor é a temperatura de ebulição,
aumentando o risco de incêndio, para substâncias inflamáveis, segundo a NFPA 30
(2000) e a NBR 17505-1 (2006).
3.4.7 Conteúdo Residual de Água
Em ocasião onde a carga de fluido térmico orgânico é nova, o teor de água
orienta para um indicativo de tempo, onde se estabelece, junto à curva de cozimento
do fluido, um comparativo do tempo necessário para promover o cozimento do fluido
e suas reações no sistema térmico, enquanto sua temperatura é elevada a valores
de 100 °C – 110 °C (variação conforme pressão atmosférica do local onde a planta
térmica está instalada). O tanque de expansão deve estar em seu nível operacional,
para garantir que a umidade seja ventilada com segurança na parte de pressão mais
baixa do sistema. O processo de ventilação do sistema se inicia no enchimento da
planta térmica e continua durante circulação e demais fases do cozimento. A
inserção de nitrogênio no sistema térmico, causando ligeira pressão positiva atenua
a entrada de ar ou umidade. A umidade deve ser retirada em baixa temperatura, por
razões de segurança, pois seu acúmulo gera altas pressões com efeito destrutivo
sobre o sistema térmico quando a água entra nas fases de alta temperatura na curva
de aquecimento do sistema térmico. O procedimento de aquecimento do fluido
térmico, antes de sua liberação operacional, visa remover a maior parte do ar
dissolvido, pois caso não seja removido causará cavitação das bombas quando em
operação, podendo acumular em regiões estagnadas do sistema de alta pressão e
causar explosão e/ou provocar a depressão, vácuo em tubulações, vasos e
equipamentos interligados. Além disso, pode provocar oxidação do fluido (COUTO,
2009). O método utilizado para a determinação de água residual está descrito na
norma ASTM D95 (2013).
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3.4.8 Temperatura de autoignição
A temperatura de autoignição é um dos parâmetros utilizados para
classificação da maior ou menor combustibilidade de uma substância ou de um
produto, sendo definido como a temperatura mínima à qual a substância entra em
combustão espontânea, em uma atmosfera normal e sem a utilização de uma fonte
de ignição externa (CENGEL e BOLES, 2013).
As temperaturas de autoignição podem ser determinadas em laboratório,
aquecendo gradualmente o material em estudo em recipientes com forma,
orientação geométrica e dimensões bem definidas, em atmosferas devidamente
controladas, até que ocorra a autoignição. A norma existente é a ASTM E659-78
(2005), aplicável a substâncias líquidas.
A autoignição consiste em uma sequência de processos químicos e físicos
complexos, dependentes das propriedades do combustível, do histórico da formação
da mistura ar-combustível e das condições ambientais. De uma forma geral, a
temperatura de autoignição decresce quando a pressão atmosférica aumenta e
quando aumenta a concentração de oxigênio. A autoignição ocorre quando a
energia liberada em forma de calor é maior do que o calor perdido para o entorno,
resultando no aumento da temperatura da mistura, que por sua vez aumenta
exponencialmente as velocidades das reações químicas.
Os fluidos à base de hidrocarbonetos absorvidos em superfícies inertes
porosas podem inflamar-se em temperaturas superiores a 50 °C e inferiores a
120 °C.
3.4.9 Temperatura de Combustão
Conforme a NFPA 30 (2000) e a NBR 17505-1 (2006), o ponto de combustão
ou “fire point” consiste na temperatura a partir da qual os vapores se incendeiam em
contato com uma chama, continuando a queimar-se na ausência da mesma.
De acordo com Patrick et. al. (1993) e o Instituto Brasileiro de Petróleo (1998)
a combustão pode ocorrer de dois modos, sendo eles com chama ou sem chama. A
combustão com chama pode ser classificada em pré-misturada ou difusa e se
caracteriza por se concentrar em uma região no espaço em que pode se propagar
ou não. A combustão sem chama ocorre na medida em que o processo de
combustão se realiza em diversos pontos da mistura combustível comburente,
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concomitantemente. Nesse caso, não é possível identificar uma região especifica
que possa ser definida como chama e o processo é volumétrico.
Na combustão com chama pré-misturada, o combustível e o comburente são
anteriormente misturados a nível molecular, antes de qualquer reação química ser
iniciada. Já na combustão difusa, os reagentes estão inicialmente separados e a
combustão ocorre apenas na região onde o combustível se mistura com o
comburente.
3.4.10 Número de Precipitação ou Asfaltenos e Insolúveis em Pentano
Os precipitados asfaltenos e insolúveis podem contribuir para a incrustação
de superfícies metálicas em processos que utilizam fluidos térmicos orgânicos. Esta
condição pode causar dificuldades de troca térmica, bloqueio de tubulações de
pequenos diâmetros ou capilares, estreitamento de passagem de fluxo em áreas de
troca térmica bem como provocar danos em selos de bombas e válvulas. As análises
relacionadas com esses precipitados são importantes, pois orientam para a
necessidade de filtragem do fluido térmico orgânico circulante e limpeza do sistema,
quando em valores elevados e/ou observado a presença de pequenas partículas
suspensas. A norma indicada para a determinação do número de precipitação
(asfaltenos e insolúveis de pentano) é a ASTM D893 (2014) ou D4055 (2013).
3.4.11 Resíduo de Carbono de acordo com Conradson
Durante a utilização do fluido nos sistemas térmicos, pode ocorrer a formação
de carbono residual. Um aumento de resíduos de carbono durante o serviço
proporciona uma indicação da tendência do fluido para formar depósitos, que podem
prejudicar a transferência de calor. Os resíduos são causados pela precipitação de
materiais de alto peso molecular produzidos por craqueamento térmico do fluido
(SILVA, 2014). A norma indicada para análise de carbono residual é a ASTM D189
(2104).
3.4.12 Curva de Destilação Atmosférica
Este método de ensaio abrange a destilação atmosférica de produtos
petrolíferos

e

combustíveis

líquidos,

determinando

quantitativamente

as

características de intervalo de ebulição de produtos tais como destilados leves e
médios. A destilação pode mostrar diretamente a porcentagem de um fluido que se
quebrou em produtos com ponto de ebulição mais baixo ou foi convertido em
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produtos com ponto de ebulição mais elevado. Os dados da destilação podem servir
como o único critério para alterar um fluido de transferência de calor. A norma
utilizada para a análise de destilação atmosférica é a ASTM D86 (2016).
3.4.13 Índice de Acidez TAN (mgKOH/g)
Um aumento acentuado no índice de acidez é um indicativo de oxidação no
sistema, devido a material adicionado ao sistema de forma inadvertida, e de
vazamento oriundo do processo. Também se considera a possibilidade da oxidação
no sistema quando o tanque de expansão em seu espaço de vapor não é protegido
por gás inerte. A oxidação excessiva pode levar à corrosão do sistema e às falhas
de integridade e operacional do sistema térmico (COUTO, 2009). A norma utilizada
para a análise de destilação atmosférica é a ASTM D664 (2017).
Quando este número é superior a faixa de 0,5 a 1,0, podem surgir sérios
problemas de corrosão para temperaturas de trabalho acima de 220 °C, exigindo
caso não haja redução deste valor alteração no material de fabricação de
tubulações , tubos de trocas de calor, peças internas de válvulas entre outros.
3.4.14 Estabilidade Térmica
A estabilidade térmica das moléculas de hidrocarbonetos é influenciada pelo
calor adicionado pelo aquecedor de fluido térmico. Se a energia de aquecimento é
maior que a energia de ligação, a cadeia química é quebrada e os fragmentos da
molécula apresentam novos produtos e/ou podem reagir com outros fragmentos,
desde os provenientes de moléculas de baixo peso molecular, que surgem durante o
craqueamento, até com o hidrogênio. Também podem formar moléculas mais longas
que o produto inicial pela ocorrência de reações de combinação em forma dos
radicais livres. O fator de degradação e a quantidade degradada aumentam à
medida que a temperatura e o período de exposição aumentam, ou ambos
(SPURLIN, 2000).
São quatro os tipos de produtos gerados pela decomposição sendo eles
gases, produtos com alta volatilidade, polímeros solúveis e polímeros insolúveis
(KIRK-OTHMER, 1981 e DOW CHEMICAL COMPANY, 1971). O tipo e conteúdo
dos produtos de degradação irão alterar as características de desempenho do fluido
de transferência de calor. A seguir são descritas algumas particularidades de cada
um deles.
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1. Gases: apresentam pequena influência tendo em vista o seu peso molecular;
porém podem causar distúrbios na operação de recirculação, transferência térmica,
riscos inerentes a gases inflamáveis, entre outros. Em um equipamento de utilização
de FTO, se a formação dos gases é contínua, esses podem ser levados ao tanque
de expansão por separadores de gases instalados na saída do aquecedor. Esse
separador deve ser projetado para separar um aumento de gases gerados conforme
teoricamente possível. Deve ser levado em consideração que a velocidade
ascensional para bolhas de gases no seio do liquido do FTO em operação, com
diâmetro entre 3 a 1 mm é de 0,25 m/s aproximadamente. Para bolhas menores que
1 mm (emulsão aérea) a velocidade tende a reduzir exponencialmente até alcançar
a velocidade de 0,001 m/s para dimensões de 0,01 mm.
Quanto à temperatura e viscosidade, pode ser considerado que quanto mais viscoso
é o fluido térmico, menos gás pode ser dissolvido neste e que para todos os valores
de temperatura e viscosidade, um volume de ar próximo de 8 % está dissolvido no
volume correspondente do fluido térmico no estado saturado. É nesse ponto em que
se encontra a necessidade de se viabilizar o escape do gás em um sistema de fluido
térmico aquecido, tornando essencial a linha de expansão, local de instalação e seu
satisfatório dimensionamento, pois não havendo tempo para o direcionamento dos
gases para o tanque de expansão pode ocorrer cavitação na sucção da bomba de
recirculação devido à ocorrência de vácuo neste lado da bomba. Do outro lado, onde
ocorre a pressão, há a tendência de rápida degradação do fluido devido a um forte
aquecimento por compressão nas vizinhanças das bolhas formadas (reação
química). Adicionalmente, a mistura de líquido – ar torna-se altamente compressível
causando flutuações de pressão no sistema térmico.
2. Produtos com alta volatilidade: influenciam na viscosidade, causam vaporização
no aquecedor e cavitação na bomba, em função do aumento da pressão de vapor.
Quanto maior a pressão de vapor, maior a taxa de vaporização e menor o ponto de
ebulição, aumentando o risco de incêndio.
3. Polímeros solúveis: tem efeito no aumento da viscosidade e consequentemente
na redução das condições de transferência de calor.
4. Polímeros Insolúveis: Esses produtos como, por exemplo, verniz e resíduos de
carbono têm efeito sobre a superfície de transferência de calor.
O método de ensaio ASTM D6743 (2015) / DIN 51528 (1998) fornece uma
indicação da estabilidade térmica relativa de um fluido de transferência de calor e
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pode ser considerado como um fator no processo de tomada de decisão para a
seleção de um fluido. São comparadas a estabilidade térmica de três grupos sendo
o primeiro de produtos naturais, o segundo de misturas isoméricas e o terceiro de
substâncias uniformes e misturas, descritos a seguir:
Grupo 1 (produtos naturais): Estes produtos consistem de muitos componentes
individuais, sua estabilidade térmica é determinada pelo componente de menor
estabilidade. O produto original não tem uma composição uniforme e assim há certa
dispersão no intervalo e incertezas correspondentes que devem ser consideradas.
Grupo 2 (misturas isoméricas): Este grupo é definido por estruturas que têm sempre
a mesma composição. A estabilidade térmica é influenciada pelo tipo e pelo arranjo
das cadeias laterais da estrutura molecular.
Grupo 3 (substâncias uniformes ou misturas): A maior estabilidade pode ser obtida
com estas substâncias por ser uma mistura eutética, de dois compostos estáveis
que têm praticamente a mesma pressão de vapor, e suas propriedades físicas
permitem uma operação segura (Dow Chemical Company, form n°176-1337-191)
(1971).
O teste de estabilidade pode ser útil para avaliar a vida útil remanescente de
um fluido em uso, ou pode ser aplicado para comparar a vida útil esperada entre
fluidos de transferência de calor novos de fornecedores distintos. A duração do
ensaio à temperatura de ensaio especificada deve ser de, no mínimo, 500 h. Após
este estresse térmico é então analisado por cromatografia gasosa para medir a
quantidade total de degradação e classificá-la em componentes de degradação
como baixo ponto de fulgor – pequeno peso molecular (Low Boiler) e alto ponto de
fulgor (High Boiler). A degradação térmica não pode ser considerada linear com o
tempo. Portanto, a estabilidade de dois fluidos só pode ser comparada com a
mesma temperatura e duração do teste. Uma curva de estabilidade térmica que
compara a taxa de degradação térmica medida com a temperatura pode ser gerada
com base nos resultados deste ensaio.
3.4.15 Envelhecimento
Fluidos térmicos reagem fortemente com o oxigênio do ar, de forma diferente
e dependendo de sua qualidade. Quando se oxidam passam a ser denominados
envelhecidos. A estabilidade de oxidação de um fluido térmico é, portanto, uma
condição importante para uma longa vida útil. Os fluidos térmicos oxidam

45

vagarosamente até a temperatura de 60 °C, acima desta as mudanças crescem
gradualmente. Como regra geral, a taxa de oxidação dobra acima de 60 °C a cada
10 °C de acréscimo de temperatura e, portanto, a vida útil do fluido diminuirá,
quando em exposição com o ar (KIRK-OTHMER, 1981).
Este processo é a conversão de hidrocarbonetos saturados ou insaturados
(alcanos ou alcenos) para ácidos orgânicos, como mostra a Figura 11, e tem
importante participação no processo de envelhecimento. Os produtos da oxidação
acarretam aumento da viscosidade do fluído térmico quando solúveis.
Figura 11- Processo de oxidação de hidrocarboneto em ácido orgânico.

Fonte: Conrad e Gamble, 2017.

O envelhecimento do fluido térmico pode ser catalisado por influência dos
materiais em contato com a circulação, dentre os diversos materiais o cobre é o que
oferece a influência mais desfavorável (KASSI et al., 2016). Estes materiais reduzem
as forças de ligação das moléculas de hidrocarbonetos, de forma a reduzir a ligação
entre os átomos de carbono e hidrogênio.
Peróxidos são formados, especificamente em temperaturas elevadas, com a
cooperação do oxigênio suporte da polimerização. A oxidação do fluido orgânico é
também acelerada pelo pó, água, ferrugem e outras incrustações (WAGNER, 1997).
Wright et al. (2014) reportam dados significativos para análise de um fluido
térmico orgânico apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Parâmetros rotineiramente medidos em sistemas que usam fluido térmico
orgânico.
Parâmetro

Valor

Classificação

Típico
Satisfatório

Cautela

Ação

Carbono Residual (%p)

<0,05

≥0,05-<0,5

≥0,5-<0,75

≥0,75

TAN (mgKOH/g)

<0,05

≥0,05-<0,2

≥0,2-<0,4

≥0,4

210

≤ 210->130

≤ 130->110

≤ 110

221

≤ 221->160

-

≤ 160

31

Mudança 5 %

Mudança 10 %

>10 %

<100

≥100-<300

≥300-<500

≥500

0

≥0-≤40

≥40-<100

≥100

o

Ponto Fulgor (V. F.) ( C)
o

Ponto Fulgor (V.A) ( C)
2

Visc. Cinemática (mm /s)
Quantidade de água (ppm)
Elementos (p.e., (Fe, Si))

TAN=índice de acidez, (V.F= vaso fechado), (V.A = vaso aberto), visc.=viscosidade. p.e = por exemplo.

Fonte: Wright, 2014.

3.4.16 Transferência de Calor
A transferência de calor ocorre quando dois ou mais corpos que estão em
temperaturas diferentes são colocados em contato, fazendo com que a energia
térmica de um corpo seja transferida para outro. Tal transferência de calor pode
ocorrer de três formas diferentes: condução, convecção ou irradiação, como mostra
a Figura 12.
Figura 12 - Formas de Transferência de calor - Condução, Radiação e Convecção.

Fonte: Incropera et al, 2011.

47

Na condução, a transferência de calor ocorre através do meio sólido ou fluido
estacionário. A energia cinética dos átomos e moléculas é transferida por colisões
entre átomos e moléculas vizinhas, como mostra a Figura 13.
Figura 13- Associação de transferência de calor por condução com difusão de energia

SÓLIDO
•Vibrações de rede
•Fluxo de elétrons livre

Fonte: Incropera et al, 2011.

Desta forma, o calor flui das moléculas com maior energia cinética
(temperaturas mais altas) para moléculas com menor energia cinética (temperaturas
mais baixas). A taxa de transferência de calor (ΔQ/ΔT) através de uma camada de
espessura (d) de um material é proporcional à área A, e a diferença de temperatura

entre as duas faces ΔT, é descrita conforme a Equação 5 (Lei de Fourier). Desta
forma, a taxa dependerá da geometria (área), espessura, tipo de material e diferença

de temperatura. Onde k (W/m K) é uma constante que depende do material e é

denominada condutividade térmica do material.
?@
?

=

).A.?
B

= −

).A.?
B

(5)

Na convecção, a transferência de calor é composta por dois mecanismos.
Além da transferência de energia devido ao movimento molecular aleatório (difusão)
a energia também é transferida entre uma superfície e um fluido em movimento, ou
seja, neste processo o calor é transferido pelo movimento do meio liquido ou gasoso
(Figura 14).
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Figura 14 - Desenvolvimento da camada limite na transferência de calor por convecção.

Fonte: Incropera et al., 2011.

Nesse caso, a taxa de transferência de calor (∆Q/∆T) do objeto quente para o

meio que o rodeia é proporcional à área A e a diferença de temperatura ∆T,
conforme a Equação 6 - Lei de Newton de resfriamento (INCROPERA et. al., 2011).
?@
?

= C. D. ?

(6)

ℎ: coeficiente de troca de calor (W/m²K)
Além destas duas formas, toda superfície a uma temperatura maior que zero
Kelvin, emite energia na forma de ondas eletromagnéticas determinando a radiação
térmica. Na radiação a transferência de calor ocorre com a propagação de energia
através do espaço por ondas eletromagnéticas ou fótons, sendo, portanto, a única
que pode ocorrer no vácuo.

3.5 Projeto de Instalação de Transferências de Calor com Fluido Térmico Orgânico
Inicialmente para o desenvolvimento e instalação de uma planta térmica é
necessário considerar as propriedades especificas do meio de transferência de calor
para garantir uma operação mais segura e amigável. Deve ser lembrado que as
desvantagens de sua aplicação residem na possibilidade de combustão, na
possibilidade de oxidação e na degradação térmica, visto sua base ser oriunda de
hidrocarbonetos (C – H).
Desta forma os três critérios elencados como desvantagens no parágrafo
acima, formam a base a ser considerada para um projeto inerentemente seguro,
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para a sua construção, para os equipamentos e comissionamento como
determinados em várias especificações, normas, padrões e regulamentos.
A combustibilidade determina a avaliação da ausência de fugas dos
componentes da planta e da instalação de aquecedores e vasos de pressão que
complementam o sistema térmico. A oxidação, por sua vez, é a base para a
concepção do sistema de separação (critérios e condição) da planta térmica da
atmosfera. Quanto à estabilidade térmica, esta define a influência da temperatura de
trabalho permitida e a concepção do projeto do aquecedor de fluido térmico.
O meio de ligação entre os tubos e acessórios deve ser uma construção
soldada, sempre que possível com um tanque de expansão inertizado por gás inerte
(sugerido nitrogênio) e com vazão constante e garantida. Se a planta for bem
projetada e se forem seguidas a orientações adequadas, o fluido térmico orgânico
pode ser operado com segurança e sem problemas por muitos anos, mesmo
estando no limite de sua estabilidade térmica.

3.6 Composição da Instalação de Sistema de Fluido Térmico Orgânico
A missão deste sistema consiste em gerar e conduzir o calor através de um
sistema fechado, sem a transferência de massa, para os seus consumidores dentro
de condições especificadas definidas em projeto em dado período de tempo,
permitindo a mantenabilidade e a confiabilidade, em condições seguras.
Sua composição básica relaciona os seguintes equipamentos e seus
componentes:
1. Consumidores de calor e seu controle de temperatura;
2. Aquecedor ou caldeira de fluido térmico provido de uma fonte geradora de calor
ou fonte de gás quente oriundo de outra fornalha;
3. Bomba de circulação;
4. Distribuidor ou misturador;
5. Tubulação de interligação e válvulas de bloqueio;
6. Tanque de Expansão;
7. Selo Térmico;
8. Tanque de dreno ou de base, ou sump tank.
9. Injeção de gás inerte.
10. Painel de Controle e Instrumentação de Segurança.
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Estes sistemas podem se apresentar de forma simples em sua configuração
de construção com apenas o circuito primário, ou com variação de configurações
mais complexas com circuitos secundários e terciários.
Do ponto de vista da segurança e de economia, geralmente os sistemas com
circuito primário, secundário ou mais quando necessário, se mostram como ótimas
soluções. Abaixo segue caracterizações principais para estes circuitos, sugeridos
pelo autor.
a) Sistema ou circuito primário: O fluxo se estabelece do aquecedor para o
consumidor, através da tubulação de alimentação e deste para o aquecedor
através da tubulação de retorno, conforme Figura 15.
Figura 15 - Sistema Térmico com Circuito Primário.

Fonte: Elaborada pelo Autor.

b) Sistema ou circuito secundário e terciário: Para este caso há a inclusão do
distribuidor ou misturador, que tem por função inicial à distribuição ou a mistura
do FTO entre a alimentação e o retorno. No entanto, também atua como uma
barreira física entre os circuitos. O circuito primário é estabelecido como o fluxo
entre o distribuidor e o aquecedor através das tubulações de alimentação e
retorno, permitindo a garantia de uma vazão constante de FTO através do
aquecedor. O secundário se estabelece como fluxo entre o distribuidor e os
consumidores e o terciário através do próprio consumidor, conforme Figura 16 e
Figura 17.
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A caracterização dos circuitos secundários e terciários se faz com a instalação
de bombas de FTO e tubulações próprias para esses circuitos, conforme Figura
17. Com base na experiência do autor, a divisão entre os circuitos se torna

necessária por quatro motivos básicos:
1. Número de consumidores de calor;
2. Número de aquecedores ou caldeiras de fluido térmico;
3. Diferença de temperatura de operação entre os consumidores;
4. Distância física entre o aquecedor e os consumidores de calor.
Figura 16 - Sistema térmico com circuito primário e secundário.

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Figura 17 - Sistema térmico com circuito primário, secundário e terciário com sump tanques
- Aquecedor de Biomassa.

Fonte: Elaborada pelo Autor.
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3.7 Potencial de Inflamabilidade no Sistema de Fluido Térmico Orgânico
As potenciais origens de inflamabilidade, devido à presença de fluído térmico
em ambientes fechados, são eventuais vazamentos de vedações de flanges ou de
hastes de componentes de tubulações ou rompimentos de selo mecânico de alguma
bomba existente.
Vazamentos em vedações são usualmente em estado líquido e em pequenas
quantidades, mas podem escorrer para o interior do invólucro do isolamento térmico
ou para outras superfícies do local. Quando são gerados vapores e gases no
ambiente, em quantidades usualmente pequenas, não geram efeitos danosos
significativos.
Caso haja rompimento de alguma gaxeta de vedação ou de selo mecânico de
bomba, poderá ocorrer a formação de névoa de fluído térmico aquecido no
ambiente, com o risco de incêndio e até mesmo explosão. Neblinas, vapores e
gases gerados no ambiente constituem o maior risco a ser prevenido e para tal,
medidas de prevenção e combate devem ser adotadas.
Não é impossível que alguma tubulação seja rompida, e para a não
ocorrência deste evento se tomam todas as precauções de boas práticas de
engenharia.
Devido ao elevado ponto de fulgor acima de 100 °C e à temperatura de
ignição no ar, que está acima da temperatura mais elevada de aplicação de 300 °C
há pouco perigo de fogo em vazamentos. No entanto, ao entrar no isolamento, a
temperatura de autoignição pode reduzir para a temperatura de operação da parede
da tubulação, causada pelo aumento da superfície do meio e pode ocorrer um
incêndio quando em contato com oxigênio.
Dependendo das substâncias orgânicas, já há uma tendência à sua
decomposição mesmo na temperatura ambiente, quando em contato com o
oxigênio, apesar de ser um processo lento. No entanto, este processo pode ser
significativamente acelerado pelo aumento da temperatura e o aumento da
superfície do meio, como, por exemplo: o fluido térmico penetra no isolamento de
fibra. O umedecimento da fibra com o fluido térmico aumenta a superfície do líquido
até tal ponto que o oxigênio presente na superfície de reação gera tanto calor que
esse calor aumenta a temperatura nesse ponto até a autoignição.
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Investigações de acidentes em plantas industriais, com vazamento do fluído
térmico orgânico em isolamento, demonstraram que a autoignição ocorre a uma
temperatura de parede próxima a 120 °C. A autoignição do fluido térmico orgânico
não se inicia rapidamente, mas requer certo tempo de reação diminuindo com o
aumento da temperatura de parede da tubulação. Demora geralmente várias horas
até que o fluido térmico no isolamento tenha sido aquecido para alcançar a
temperatura de autoignição.
Uma mistura explosiva com o fluido térmico orgânico pode formar-se a uma
temperatura acima de 130 °C no ar, em função da baixa pressão de vapor e um
baixo limite inferior de explosividade que corresponde a uma concentração média de
1 %. A formação de mistura explosiva somente é possível em um ambiente fechado
com o fluido térmico não decomposto (degradado), se a pressão de vapor for
suficiente para a formação da mistura inflamável.
O fluido térmico é considerado inflamável, porém em uma faixa muito restrita.
Os limites de inflamabilidade na pressão atmosférica são 0,9 % (LEL – Limite Inferior
de Explosividade) e 7 % (UEL – Limite Superior de Explosividade) em volume de ar.
Apesar de esses limites associados reduzirem o potencial de inflamabilidade, deve
ser lembrado que a condição de trabalho da planta orienta para o uso do fluido
térmico orgânico em temperatura superior ao ponto de fulgor.

3.8 Compatibilidade entre Fluido Térmico e Engenharia do Sistema
A escolha da composição química do fluido térmico orgânico tem influência
direta e significativa sobre a construção de um sistema térmico. Diversas equações
básicas de engenharia são utilizadas para dimensioná-lo e tem como base as
propriedades físicas de transferência de calor oriundas do fluido eleito. São
utilizadas para análise das regiões de trocas de calor, da geração de calor ou no
consumidor, da fornalha de combustão, de aquecimento ou resfriamento do fluido
circulante, de dimensão de tubulação e seus acessórios, de necessidades oriundas
do processo e ao mesmo tempo na busca de redução do custo total do investimento
da planta industrial.
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3.8.1 Passos de análise da Engenharia do Sistema – Propriedades de Engenharia
A primeira consideração a ser realizada se refere à equação de balanço de
energia, em uma fase simples, com fluido monofásico e incompressível, onde é
considerado o Cp ≈ Cv . A partir da Equação 7, se obtém a massa necessária para a
circulação no sistema de acordo com a energia necessária informada pelo processo.
Qh =mCp ∆T

(7)

Qh : Taxa de transferência de calor
m: Massa
Cp :Calor específico
∆T: Variação de temperatura
O valor de Q é a energia necessária a ser transferida ao processo em função

da diferença de temperatura em um dado período de tempo, ou seja, ΔT. O valor do
calor especifico é inerente à propriedade do fluido térmico e como pode ser
observado quanto maior o for, menor será a vazão de fluxo de massa ou volumétrico
necessário para transferir o calor desejado (INCROPERA, 2011).
Uma vez determinado o fluxo de massa ou volumétrico, se inicia o
dimensionamento da área necessária de troca térmica, para o fluxo de calor
requerido, a partir da Equação 8 (KIRK-OTHMER, 1996):

Qh =UA∆Tm

(8)

Qh : taxa de transferência de calor
U: coeficiente global de troca térmica
A: área
∆Tm: diferença logarítmica de temperatura

O coeficiente global de troca térmica (U, W/m²K) combina a transferência de
calor pelo mecanismo de condução e convecção, sendo este resultante da interação
da camada limite hidrodinâmica e camada limite térmica, da condutividade térmica
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da parede do tubo e do correspondente fator de incrustação; condição aplicada a
fluidos em fase líquida.
As propriedades de transporte do fluido térmico determinarão um dos
coeficientes de filme. A estabilidade térmica do fluido na temperatura de operação
influenciará o valor do fator de incrustação.
De acordo com Incropera (2011), a transferência de calor é influenciada por
dois termos da hidrodinâmica:
a) Turbulência e
b) Camada limite.
Estes podem ser obtidos em um sistema com convecção forçada através do
coeficiente de filme na convecção o qual é função de:
a) Número de Nusselt (Nu – Equação 9), definido como parâmetro adimensional
principal, fornecendo o coeficiente convectivo que permite calcular o calor
transferido.
Nu= h.

d
K

(9)

h: coeficiente convectivo;
d: diâmetro do tubo;
k: coeficiente de condutividade

Com significado físico:

Fluxo por Convecção

Fluxo por condução Pura

Pode-se perceber que quando o Número de Nusselt resultar em 1, não
haverá convecção, apenas condução, como se o fluido estivesse em completo
repouso. Quanto maior for o número de Nusselt maior é a transferência entre as
duas superfícies por convecção do que por condução do fluido. Também, pode ser
expresso em função de outro número adimensional, como mostrado na Equação 10.
Nu = f (Re, Pr)
Re: número de Reynolds
Pr: número de Prandtl

(10)
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b) Número de Prandtl (Pr), número adimensional, razão da difusidade da
quantidade de movimento (viscosidade cinemática) e difusidade térmica
(temperatura), é uma medida da eficiência da transferência nas camadas
limites hidrodinâmica e térmica.
Que significa a relação:

Difusão da quantidade de movimento (velocidade)
Difusão térmica (Temperatura)

Camada limite hidrodinâmica: Qualquer fluido usual adere a uma parede
sólida que o contenha. Num escoamento sobre uma superfície sólida
estacionária (imóvel), existe uma fina camada de fluido na qual as
velocidades variam abruptamente, desde a velocidade imposta a infinito (U∞)
pela força motriz que gera o movimento, até a velocidade nula na parede
resultante da condição de não escorregamento (u = 0 para y = 0). Toma-se x
como a distância segundo o movimento, que corresponde uma componente
de velocidade u e y a distância normal à parede. Esta zona de elevados
gradientes de velocidade ∂u / ∂y designa-se como camada limite (conceito
introduzido por Prandtl). O escoamento fora da camada limite é potencial (o
fluido comporta-se como ideal, e a viscosidade é irrelevante); é somente
dentro da camada limite que a viscosidade se torna importante. A espessura
da camada limite δ é definida como a distância da parede para a qual a
velocidade fica 1 % diferente da velocidade a infinito: δ = y para u = 0.99U∞.
Por causa da condição de não escorregamento, o fluxo de calor convectivo é
igual ao fluxo por condução calculado exatamente sobre a parede, como
mostra a Figura 18.
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Figura 18 - Camada limite.

Fonte: Oliveira, 2014.

Camada limite térmica: Nessa camada de fluido a temperatura varia muito
rapidamente desde a temperatura imposta na parede até à temperatura do fluido
não perturbado, longe da parede. A espessura dessa camada limite térmica é
indicada por δt, e verifica-se que a razão entre as duas espessuras é função do
número de Prandtl, de acordo com a Equação 11.

Pr=

µcp
k

µ/ϱ

G

= k/(ϱc ) = α

(11)

p

µ: Viscosidade dinâmica
cp : Calor específico
k: Coeficiente de condutividade
H: Viscosidade Cinemática
α: Coeficiente

Quando:
Pr >> 1: o campo de velocidade desenvolve-se rapidamente (óleos viscosos);
Pr ≪1: o campo de temperatura desenvolve-se rapidamente (metais líquidos);
Pr

≈1:

os

campos

de

velocidade

e

temperatura

desenvolvem-se

simultaneamente (gases).
A Figura 19 mostra o perfil de distribuição de temperatura e velocidade para
Pr ≈ 1.
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Figura 19 - Perfil de distribuição de temperatura e velocidade Pr ≈1.

Temperatura
de distribuição

Velocidade de
distribuição

Fonte: Adaptado de Wagner, 1997.

c) Número de Reynolds (Re), adimensional, definido como a razão entre as
forças de inércia (convectivas) promotoras do movimento, e as forças de
viscosidade que se opõem ao movimento (Equação 12 – Incropera, 2011).
Re=

V.d
ν

(12)

V: Velocidade
d: Diâmetro do tubo

H: Viscosidade cinemática

Para fluxo laminar (Re < 2.300):
Nesta condição a transferência se dá por condução, devido à ausência
de turbulência (taxa de calor constante e/ou temperatura constante). Sendo
assim o valor do número de Nusselt pode ser facilmente estimado, assumindo
uma curva de temperatura linear na tubulação (curva teórica):
A Figura 20 mostra a transferência de calor com camada térmica limite.
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Figura 20 - Transferência de calor com camada térmica limite.

Curva teórica:
Nu=

α=

L
MNO

; PQ = 2

S
MNO

Fonte: Wagner, 1997.

Nu=

d
δt

(13)

d: diâmetro do tubo
δt: camada limite

E se a distribuição parabólica da temperatura desenvolvida no fluxo
hidrodinâmico e térmico for levado em conta para tubulações de longo comprimento:
Nu = 3,66.
Para fluxo turbulento (Re > 4.000):

No fluxo turbulento a transferência de calor é realizada em uma fina camada
limite. A indicação técnica de fluxo turbulento existe com certeza em valores onde
Re >104, a faixa de transição está entre 2300 > Re > 104, onde o escoamento
apresenta variação com o tempo.
O transporte do fluido de transferência de calor na temperatura de operação
determina completamente o número de Prandtl e determina substancialmente o
número de Reynolds. No caso do número de Reynolds, a vazão e os diâmetros das
tubulações podem variar, embora a possibilidade de alteração esteja limitada a
fatores, como queda de pressão. Com base em casos avaliados se observa que de
forma geral fluidos com baixa viscosidade, alto calor específico e alta densidade
terão alto coeficiente de convecção.
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A Equação 14 apresenta a equação de acordo com Sieder e Tate
(Escoamento com grandes variações das propriedades), (ASTOLFI-FILHO, 2012):
0.14

1
hd
µ
Nu= =0,027Re0.8 Pr3 U V
k
µw

(14)

h: coeficiente convectivo
d: diâmetro do tubo
k: coeficiente de condutividade
µ: viscosidade dinâmica

Considerando a camada limite térmica a equação acima é ajustada para o
sistema internacional (Equação 15), com base em Kirk-Othmer (1996).
Nu=0,023Re0.8 PrW,Y
(15)
Re: Número de Reynolds
Pr: Número de Prandtl
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4

METODOLOGIA
Essa proposta de estudo é explanatória, consistindo no levantamento de

informações de mercado quanto ao uso e importância do FTO, de análises de
registros ao longo de vários anos de experiência na área, e de avanços significativos
realizados ao longo do tempo. Essas variáveis são de suma importância, porque
envolve a investigação do problema ao invés de trata-lo como meras repetições ou
incidências, visto que o autor do trabalho observou a repetibilidade de ocorrências
ou fenômenos em diversas unidades indústrias sob condições operacionais
diferentes.

4.1 Etapa 1 - Análise do Mercado Brasileiro para FTO e suas opções
Tem-se como premissa que a aplicação do fluido térmico orgânico (FTO) é
criticamente essencial para a capacidade de fabricação de muitos negócios. Nesta
etapa o objetivo foi identificar os setores da indústria brasileira que o utilizam como
vetor de transferência de energia em suas etapas produtivas, quantidade de
empresas onde é aplicado e a base de fluido térmico mais utilizada.
A sequência de análise foi desenvolvida da seguinte forma:
a) Elaboração de uma lista de clientes da empresa OCP Engenharia com
atuação na área de FTO;
b) Identificação dos principais setores da indústria como potenciais usuários de
fluidos. Foram elencados 40 segmentos industriais, utilizando a segmentação
adotada pelo IBGE;
c) Entrevistas com fornecedores de aquecedores de fluido térmico, bombas
centrifugas e válvulas industriais específicas desta aplicação (principais
equipamentos que orientam estas instalações), os quais subsidiaram a
priorização dos setores mais relevantes e com potencial de mercado;
d) Elaboração de questionário enviado aos clientes. Por questões de sigilo o
mesmo não pode ser apesentado nesta dissertação.
e) Emprego de análise conforme o princípio de Pareto, identificando a
quantidade de segmentos industriais com maior número de instalações no
mercado brasileiro e/ou volume instalado;
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f) Análise dos dados coletados e consolidação das informações obtidas;
g) Para os setores identificados e priorizados foram contatados no mínimo 06
empresas, permitindo o aprimoramento do entendimento das necessidades
do processo, característica de instalação do sistema de fluido térmico,
equipamentos de consumo térmico e condições de operação quanto à
temperatura, pressão, sistema de expansão, fluido térmico orgânico, vazão e
volume da instalação, identificação de necessidade e itens valorizados pelos
segmentos priorizados;
h) A estes dados foram somados a experiência do autor, conforme mostra a
Figura 21.
Pode-se observar a partir da Figura 21, que o autor apresenta mais de 30
anos de experiência na participação efetiva no projeto de instalação de mais
de 528 sistemas de fluidos térmicos orgânicos com as mais diversas
configurações, dos quais mais de 350 estão em operação há mais de 20 anos
e mais de 160 sistemas com mais de 20 anos em operação, correspondendo
a um volume instalado e de reposição de mais de 10.500 m3.

Figura 21 - Síntese de experiência do autor – Proposição de valor.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

O Fluxograma mostrado na Figura 22 apresenta as etapas do trabalho.
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Figura 22 – Fluxograma das etapas de trabalho elaborado pelo autor.

Análise de Mercado de
FTO
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FTO e quais são os mais
utilizados

- Identificação dos
segmentos industriais;
- Envio/recebimento de
questionários;
- Análise de registros em
empresas que utilizam FTO;
- Necessidades apontadas
pelo mercado.

Cor
Ponto de Fulgor

Escolha de FTOs para o
estudo

Residual de Carbono
Conteúdo de água residual
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Epectr. Infravermelha
Densidade
Viscosidade

Calor específico
Cálculos de propriedades
termodinâmicas

Condutividade térmica
Viscosidade dinâmica
Entalpia específica
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Correlação entre as
propriedades físicoquímicas e
termodinâmicas no
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Cálculos de curva de
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extrapoladas para 320 oC
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4.2 Definição do fluido térmico orgânico a ser utilizado nessa pesquisa
Os fluidos térmicos orgânicos eleitos foram escolhidos com base nas
respostas e análises do item 4.1, que convergiu para aqueles de maior aplicação no
mercado brasileiro, os de base mineral e sua opção mineral hidrogenada. Os
mesmos são utilizados em processos com temperatura máxima de 316 °C. Foram
escolhidos três fluidos, apresentados na Tabela 2, disponibilizadas por três dos
principais fornecedores atuantes no mercado brasileiro e, desta forma, o nome dos
fluidos, marcas e seus fornecedores foram preservados por motivos sigilosos, sendo
utilizados os nomes fictícios informados na Tabela 2.
Tabela 2 - Fluidos térmicos orgânicos analisados.
Item
1
2
3

Composição do Fluido

Fluido

Tratamento
Adicional
Hidrogenação

Fornecedores

Mineral

Base
predominante
Parafínica

Parafínico
Hidrogenado - PH
Parafínico A
Parafínico B

Mineral
Mineral

Parafínica
Parafínica

-

Y
Z

X

4.3 Propriedades físico-químicas que podem interferir no sistema térmico
Para se atingir o objetivo geral, relacionado com a condição operacional do
sistema nos aspectos de influência quanto à capacidade de recalcar o fluido ou
bombeamento, segurança no uso, eficiência e continuidade operacional foram
realizadas as análises descritas abaixo:
a) Cor - análise qualitativa visual;
b) Elementos Metálicos Residuais - Espectroscopia de emissão atômica
por plasma acoplado indutivamente com 19 elementos contidos
(Normas ASTM D5185) - Realizado pelo Laboratório ALS Tribolab,
equipamento: ICPOES Agilent Serie 700 – cód.: ICP001;
c) Ponto de Fulgor, vaso aberto e fechado (Normas ASTM D92 e ASTM
D3828) - Realizado pelo Laboratório ALS Tribolab sendo que para
vasos aberto foi utilizado o equipamento: Petrodidática – Cód.:
PFA001, e para vaso fechado o equipamento: Seta Flash – cód.:
PFF001;
d) Densidade (ASTM D4052 - 16) - Realizado pelo IPT – Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo – Centro Química e
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Manufaturados (CQuiM), equipamento: Densímetro digital - Cód.:
38744. Este método permite medidas até 100oC
e) Residual de Carbono Método Conradson (ASTM D189-06) –
Realizado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo – CQuiM, equipamentos: Balança – Cód.: 83823 e Cronômetro
digital - Cod.:32575;
f) Viscosidade Cinemática (ASTM D445-15a) - Realizado pelo IPT –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo – CQuiM,
equipamentos: Banho – Cód.: 018299, Termômetro – Cód.: 6574,
Capilares tipo Ubbelhde – Cód.: 0,10041 – 0,049306 – 0,53388. Este
método permite medidas até 100 oC;
g) Conteúdo Residual de água (ASTM D95) - Realizado pelo laboratório
ALS Tribolab, equipamento: Karl Fischer – Metrohm 665 Dosimat –
cód.: KDO002;
h) Índice de Acidez Potenciômetrico (ASTM D664) - Realizado pelo
laboratório ALS Tribolab, equipamento: Metrohm 794 Titrino – Cód.:
TBN001;
i) Insolúveis em Pentano– Realizado pelo laboratório ALS Tribolab,
equipamento: Centrífuga – IEC HN-SII – cód.: CEN001; utilizando-se a
norma por membrana (ASTM D4055)
j) Estabilidade Térmica (ASTM D 6743 / complemento ASTM D 2887) –
Realizada pelo Laboratório Intertek (EUA).
k) Espectroscopia no Infravermelho (DIN 51820 e normas internas KL –
PN2; KL – PN 12 e KL – PN 14) - Realizado pelo laboratório da Kluber
Lubrication Ltda., equipamento: Thermo Scientic Nicolet IS10.
Utilizada para analisar/confirmar a base parafínica do fluido e detectar
possíveis bandas com ligações saturadas que podem indicar
possiblidades de oxidação/degradação do fluido.
Cada amostra foi analisada no mínimo três vezes e são apresentados os
valores médios.
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4.4 Cálculos de Propriedades termodinâmicas derivadas das propriedades básicas
ou analíticas avaliadas
Como não há laboratórios no Brasil dedicados às análises de algumas
propriedades termodinâmicas e físico-químicas no intervalo de temperatura de 15 °C
a 320 °C, algumas delas foram calculadas de acordo com as equações descritas na
revisão bibliográficas. São elas:
a) Condutividade térmica;
b) Calor específico;
c) Viscosidade dinâmica;
d) Entalpia especifica;
e) Expansão volumétrica;
f) N° de Prandtl.

4.5

Curvas

comparativas

das

propriedades

básicas,

correlação

entre

as

propriedades derivadas
Para melhor compreensão e posterior apresentação dos resultados,
inicialmente foi efetuada a comparação das propriedades dos três fluidos. Foram
construídas curvas de densidade x temperatura, viscosidade x temperatura, calor
especifico x temperatura e condutividade x temperatura na faixa de temperatura de
15 °C a 320 °C, que são dados mais próximos à realidade das instalações e são
dados inéditos com relação aos três fluidos estudados.

4.6 Definição das propriedades básicas
As propriedades básicas são valores importantes extraídos dos ensaios
analíticos e extrapolados que permitem através de seu conhecimento definir as
características termodinâmicas e orientam o comportamento de transferência de
calor do fluido no sistema térmico em análise. Oriundos de seu conhecimento podese definir o número de Reynolds e Prandtl, estimar turbulência causada pelo fluido,
coeficiente de transferência de calor e fluxo de calor, definir a especificação de
bombas entre outros.
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As propriedades consideradas foram:
a) Temperatura;
b) Densidade;
c) Calor especifico;
d) Viscosidade cinemática;
e) Condutividade térmica.
Em função da indisponibilidade e precisão dos métodos analíticos as
propriedades de calor especifico e condutividade foram calculadas.

4.7 Correlação entre as propriedades físicas e sua interferência no Sistema Térmico
A partir dos dados obtidos, foram realizadas as correlações entre as
propriedades físicas e seus efeitos junto aos componentes do sistema térmico.
Sendo estes divididos por sua necessidade de operação e a finalidade de cada
método de ensaio vinculado à parte do sistema em destaque, conforme Tabela 3
Tabela 3 - Áreas de Atuação x Procedimentos Analíticos.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5. RESULTADOS
5.1 Análise do Mercado Brasileiro para FTO
A partir da pesquisa realizada, descrita no item 4.1, chegou-se a um número
superior a 3.370 empresas que utilizam o fluido térmico orgânico como meio de
transferência de calor indireto, sejam no estado liquido ou vapor, com sua
concentração observada na região sudeste e sul conforme ilustrado na Figura 23. A
demanda por FTO conduz para múltiplas aplicações em distintos segmentos
indústrias como pode ser observado na Tabela 4. Porém quando se avalia o número
de instalações (Figura 24) observa-se que estas se concentram em no máximo 6
segmentos industriais que correspondem a um percentual de 92,48 % das
aplicações, dos quais 32,60 % são do segmento de asfalto, 20,75 % de Química,
14,82 % de Alimentos, 13,34 % de Têxtil, 7,41 % de Embalagens e 3,56 % da
Indústria Automobilística.
Figura 23 - Distribuição Geográfica das instalações de FTO por região no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

A Tabela 4 apresenta os segmentos onde são utilizados os fluidos térmicos
orgânicos e onde são consumidos nas plantas industriais.
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Figura 24 - Percentual de Instalações de FTO por Segmentos Industriais no Brasil.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Tabela 4 - Visualização geral dos segmentos que utilizam FTO
Segmento Industrial

Consumo

Têxtil

Na termofixação das cores nos tecidos e extensão.

Automobilístico e
Eletrodomésticos
Alimentício

No aquecimento das estufas de secagem de pintura,
prensas de moldagem.
No
aquecimento
dos
fornos,
fritadeiras,
desodorização de óleos vegetais, processos de
separação.
No aquecimento e resfriamento de reatores,
destilação e craqueamento.
Torres spray dryer.

Química
Sabão e
Detergentes
Asfalto
Madeireira e
Moveis
Petroquímica
Cosmética /
Farmacêutica
Borracha
Papel (Celulose)
Geração de energia
Naval
Embalagens

No aquecimento das máquinas de preparação e
mistura do asfalto.
No aquecimento das prensas e das resinas para
fabricação de compensados e aglomerados.
Processos de extrusão, reação.
Encapsulamento, batons, fragrâncias.

Plantas para produção de borracha sintética.
Nos rolos de revestimento.
Nas plantas solares concentradas.
Tanques pesados de óleo e betume dos navios.
No aquecimento das máquinas para moldagem e
conversão.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.2 Fluído Térmico mais utilizado no Mercado Brasileiro
A ampla diversidade de segmentos industriais, nos quais os FTOs são
empregados, mostrou-se condicionada em quantidade significativa ao uso do fluido
térmico orgânico de base mineral parafínica com temperatura de operação de
aproximadamente 280 °C a 320 °C, faixa orientada pelos fabricantes para sua
aplicação. As respostas do questionário, enviadas pelas empresas, apontaram como
itens de valor junto às unidades industriais consumidoras (Tabela 5), tópicos como
durabilidade, ou seja, tempo de serviço e taxa de reposição, baixo custo de
instalação e manutenção que se tornam relevantes para a definição e instalação do
sistema térmico e escolha do fluido.
Tabela 5 - Resumo das necessidades apontadas ou tópicos valorizados (conteúdo não
sequenciado por prioridade).
Necessidades apontadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Segurança do sistema e do ambiente de trabalho (continuidade operacional,
flamabilidade)
Capacidade de distribuição de calor observada pela produção (estabilidade
térmica)
Baixo custo de instalação e manutenção do FTO (estabilidade térmica)
Durabilidade do fluido no processo para o desenho da planta (estabilidade
térmica)
Eficiência, custo e praticidade (manuseio, disponibilidade e instalação)
Reduzido custo de manutenção preventiva
Custo de energia não tão relevante quando comparado com os gastos
operacionais
Assistência técnica e analise físico-química
Venda consultiva
Custo de energia não tão relevante quando comparado com os custos totais de
fabricação
Necessidade de automatização
Controle de resíduo e ambiental
Baixa Corrosão
Atendimento a necessidades regulamentares, dispositivos legais e outros.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para todas as opções é necessário compatibilizar o fluido com o sistema onde
será inserido. A compatibilização permite como resultado final a obtenção de
segurança do uso durante sua operação (continuidade operacional), adequada taxa
de troca térmica, e custo total da instalação, operacional e de manutenção
satisfatórios. Além disso, deve-se levar em consideração os efeitos de degradação
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térmica e oxidativa que podem ser alterados com a temperatura de trabalho,
modificando as propriedades do fluido.
Durante a pesquisa também foi possível constatar o interesse de algumas
empresas em utilizar fluido térmico sintético, uma vez que é reportado que estes
teriam uma taxa de transferência de calor (W/m²), na faixa de trabalho de 250 °C a
275 °C superior ao fluido mineral. No entanto, em alguns casos estudados, não foi
comprovada, nas plantas térmicas, que a durabilidade do fluido térmico sintético e
sua relação de custo/beneficio seja maior que a do mineral hidrogenado nesta faixa
operacional. Mas há outra perspectiva que se deve avaliar para o uso nesta faixa de
trabalho para a aplicação do fluido sintético, que está no momento em que as
plantas industriais estão em seu limite operacional, seja de geração de calor ou
distribuição hidráulica, sendo necessária uma elevação de capacidade térmica sem
alterar a instalação física. De forma geral é orientada uma discussão deste conteúdo
durante a fase de projeto envolvendo tanto os fabricantes dos equipamentos, a
serem utilizados no processo, quanto os fabricantes das plantas térmicas. Essa é
uma discussão importante no item custo/benefício uma vez que o custo do fluido
sintético é aproximadamente quatro vezes mais elevado que o do mineral (OCP,
2018).
Na pesquisa também foi constatado que em diversas plantas são utilizados
fluidos de base parafínica ou naftênica, porém hidrogenados, com ampla aplicação
no segmento alimentício, por possuir matérias-primas certificadas (aditivos, óleos
bases, etc.) e aceitas internacionalmente para contato direto incidental com alimento
permitindo seu enquadramento como Food Grade NSF HT1 e aumentando a
segurança alimentar. O fluido mineral hidrogenado apresenta custo superior ao
mineral, mas não é significativo, quando comparado com o do fluido sintético. Como
passa por um tratamento onde se visa eliminar as ligações duplas da cadeia de
carbono, aumentam a resistência à oxidação e reduz os compostos de enxofre
tornando-se uma opção em substituição aos sintéticos, principalmente no segmento
alimentício.
Dessa forma, como a maioria das respostas indicaram a aplicação de fluidos
térmicos orgânicos de base mineral parafínica e parafínica hidrogenada, os fluidos
escolhidos para este trabalho foram dois de base parafínica (fornecedores Y e Z) e
um parafínico hidrogenado (fornecedor X) como indicado na Tabela 2.
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5.3

Análises das Propriedades Medidas e Calculadas dos Três Fluídos Térmicos

Orgânicos
A seguir são apresentadas as propriedades físico-químicas dos três fluidos
escolhidos para o desenvolvimento deste trabalho, sendo elas: densidade, ponto de
fulgor, viscosidade, índice de acidez, residual de carbono, conteúdo de umidade,
temperatura de autoignição, temperatura máxima de filme, temperatura máxima de
operação, solúveis de pentano e análise química de 19 elementos.
5.3.1 Fluido A (Parafínico)
O fluido A apresenta-se quando sem uso com aparência brilhante e clara com
coloração amarelada e odor característico, como mostra a Figura 25.
Figura 25 - Visualização da amostra do Fluido A

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Observa-se a partir da Tabela 6 e Tabela 7 que há uma divulgação limitada
de conteúdo por parte do fabricante do fluido A. Pode-se observar, também, uma
diferença de 16 °C em relação ao ponto de fulgor vaso aberto determinado (216 °C)
em relação ao especificado (200 °C) e de 30 °C no ponto de fulgor vaso fechado.
Essa diferença encontra-se no intervalo de aproximadamente 7 % a 14 %. De
acordo com a experiência do autor deste trabalho os valores encontram-se dentro de
tolerâncias exigidas nos projetos de engenharia das plantas industriais, sendo
aceitáveis diferenças em torno de 10 %.
A densidade reportada é de 0,87 g/cm3 (870 kg/m3), mas não é indicada a
temperatura correspondente à mesma.
Os valores medidos de índice de acidez e residual de carbono são inferiores
aos reportados nos catálogos do fabricante, o que implica em resultado melhor do
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que o esperado. Esses dados são típicos de fluidos térmicos orgânicos de base
mineral, semelhantes aos reportados por Wright et al. (2014).
Os valores de densidade cinemática a 40 °C (média de 31 mm2/s entre
medido e catalogado) está dentro do intervalo especificado por Wrigth et al. (2014,
2015). Há uma queda da viscosidade com o aumento de temperatura, com valores
medidos e catalogados similares (~ 5,2 mm2/s).
Como os fluidos elencados para essa pesquisa podem ser utilizados em
temperaturas

próximas

a

300 °C,

seria

interessante

que

os

catálogos

apresentassem dados nessa faixa de temperatura.
Nos próximos itens serão apresentados dados calculados de densidade e
viscosidade em temperaturas no intervalo de 15 °C a 320 °C que são inéditos e
significativos no setor de fluidos térmicos orgânicos.
A Tabela 7 também apresenta propriedades que não são indicadas nos
catálogos do FTO como, por exemplo, conteúdo de umidade (126 ppm), insolúveis
de pentano (0,05 %), índice de acidez (0,02 mgKOH/g) e análise de espectroscopia
de 19 elementos. Deve ser observado que a análise de espectroscopia de emissão
atômica apresentou a indicação de chumbo (Pb) em 1 ppm, na classe de metais de
desgastes, não sendo indicado valores para os metais de aditivação ou
contaminantes. Esses valores também estão dentro dos valores considerados
satisfatórios por Wrigth et al. (2015).

Tabela 6 - Comparação entre os resultados Analíticos e os Dados do Catálogo – Fluido A.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Tabela 7 - Tabela de caracterização do fluido A – valores analíticos.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.

A partir de dados medidos, indicados pelos fabricantes e disponibilizados pela
OCP Engenharia foram calculadas as propriedades densidade, calor específico,
viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, entalpia
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especifica, expansão volumétrica e número de Prandtl. Os valores foram calculados
no intervalo de 15 °C a 320 °C, em função das condições de trabalho dos sistemas
obtidos das informações coletadas nessa pesquisa e que são inéditos para os
fluidos A, B e PH nessa faixa de temperatura. A Tabela 8 apresenta os dados
obtidos em função da temperatura, que foram calculados a partir de equações
especificadas nos itens 3.4.1, 3.4.2 e 3.8.1. OYEKUNLE et al. (2006) reporta valores
de 0,72 kcal/kg para calor específico e de 0,131 kcal/m.h.°C (0,152W/m.K) para
condutividade térmica de um óleo parafínico a 350 °C, valores próximos aos
apresentados na Tabela 8 para o fluido de base parafínica à 320 °C, indicando uma
boa correlação entre dados medidos e calculados.

Tabela 8 - Propriedades físicas e termodinâmicas do Fluido A em função da temperatura.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.

A Figura 26 apresenta o gráfico de densidade x temperatura, a Figura 27 de
viscosidade cinemática x temperatura, a Figura 28 de calor específico x temperatura
e a Figura 29 de condutividade térmica x temperatura.
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Figura 26 - Densidade x Temperatura – Fluido A.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 27 - Viscosidade Cinemática x Temperatura - Fluido A.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

77

Figura 28 - Calor Especifico x Temperatura - Fluido A.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 29 - Condutividade Térmica x Temperatura - Fluido A.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.3.2 Fluido B (Parafínico)
O fluido B apresenta-se quando sem uso com aparência brilhante e clara com
coloração amarelada e odor característico, condição similar ao fluido A, como mostra
a Figura 30.
Figura 30- Visualização da amostra do Fluido B.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Na Tabela 9 são apresentados os dados obtidos através dos ensaios com
referências dos laboratórios em comparação aos obtidos em catálogos do fabricante.
Assim como no caso do fluído A, o ponto de fulgor medido (216 °C) e o reportado
(220 °C) do fluido B, a densidade (~0,87 g/cm3), o índice de acidez e residual de
carbono estão dentro das tolerâncias de projeto. Os fluidos A e B são de base
parafínica, mas de fabricantes diferentes. Os valores medidos de ponto de fulgor
tanto em vaso aberto quanto em fechado são idênticos para ambos os fluidos
(216 °C e 210 °C). No entanto, em relação aos valores de catálogos há uma
diferença de 20 °C para o ponto de fulgor vaso aberto e de 30 °C para o de vaso
fechado. Essas diferenças estão dentro da tolerância de projeto e podem ser
ligeiramente diferentes dependendo do lote, que pode apresentar um teor diferente
de base naftênica, misturada à base predominantemente parafínica. Lembrando que
não é relatado o lote nem a data em que foram divulgados os resultados do
catálogo. Os dados de densidade (0,87 g/cm3 = 870 kg/m3), carbono residual (<
0,01), e índice de acidez são similares aos dos fluidos A. A viscosidade cinemática
tem variação no intervalo de 7 % a 10 % e entre 20 °C e 100 °C quando comparados
os valores medidos e os catalogados. A Tabela 10 apresenta um número maior de
propriedades do fluido B, em relação à Tabela 9. Um dado que chama a atenção é a
ausência Pb e P que foram determinados no fluido A.
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Tabela 9 - Comparação entre os resultados Analíticos e os Dados do Catálogo – Fluido B.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.

A partir de dados medidos, indicados pelos fabricantes e disponibilizados pela
OCP Engenharia foram calculadas as propriedades densidade, calor específico,
viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, entalpia
especifica, expansão volumétrica e número de Prandtl para o fluido B. Os valores
foram calculados no intervalo de 15 °C a 320 °C, em função das condições de
trabalho dos sistemas obtidos das informações coletadas nessa pesquisa.
A Tabela 11 apresenta os dados obtidos em função da temperatura, que
foram calculados a partir de equações especificadas nos itens 3.4.1, 3.4.2 e 3.8.1.
Comparando-se as tabelas 8 e 11 não são observadas diferenças significativas nas
propriedades físicas e termodinâmicas entre os fluidos A e B
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Tabela 10 - Tabela de caracterização do fluido B - valores analíticos.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.
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Tabela 11 - Propriedades físicas e termodinâmicas do Fluido B em função da temperatura.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.

A Figura 31 apresenta o gráfico de densidade x temperatura, a Figura 32 de
viscosidade cinemática x temperatura, a Figura 33 de calor específico x temperatura
e a Figura 34 de condutividade térmica x temperatura.

Figura 31 - Densidade x Temperatura – Fluido B.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 32 - Viscosidade Cinemática x Temperatura - Fluido B.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 33 - Calor Especifico x Temperatura - Fluido B.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 34 - Condutividade Térmica x Temperatura - Fluido B.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

5.3.3 Fluido PH (Parafínico Hidrogenado)
O fluido PH apresenta-se quando sem uso com aparência incolor e inodoro,
característica do tratamento de hidrogenação, o qual a partir da eliminação das
cadeias duplas de carbono e do enxofre, evita o escurecimento por oxidação e
presença da luz, mantendo-o mais claro, em relação aos fluidos A e B, como mostra
a Figura 35.

Figura 35 - Visualização da amostra Fluido PH.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Na Tabela 12 são apresentados os dados obtidos através dos ensaios com
referências dos laboratórios em comparação aos obtidos em catálogos do fabricante.
O ponto de fulgor foi medido obtendo-se o valor de 228 °C que é inferior ao
especificado pelo fabricante, mas está dentro das tolerâncias quanto à variação de
origem do óleo e/ou petróleo e de projeto de plantas térmicas. No entanto, os pontos
de fulgor (vaso fechado e aberto) são 12 °C e 18 °C superiores aos dos fluidos A e
B, respectivamente, e a viscosidade cinemática a 20 °C é 30 % superior ao dos
fluidos parafínicos sem o tratamento de hidrogenação, indicando que a quebra das
duplas ligações resultam em cadeias maiores e um pouco mais estáveis, dificultando
a formação de moléculas com baixo peso molecular que poderiam diminuir o ponto
de fulgor.
A densidade do fluido PH é de aproximadamente 862 kg/m3, e
diferentemente dos fluidos A e B não são informados o índice de acidez e residual
de carbono.
As temperaturas de autoignição do fluidos A (380 °C), do fluido B (360 °C) e
do fluido PH (371 °C) são praticamente semelhantes, assim como as temperaturas
máximas de filme e as de operação citadas (316 °C para Fluido A, 320 °C para o B e
310 °C para o fluido PH).
A Tabela 13 apresenta um número maior de propriedades do fluido PH. Deve
ser observado que a análise de espectroscopia de emissão atômica apresentou
indicação de chumbo (Pb) em 1 ppm, na classe de metais de desgastes não sendo
indicados valores para os metais de aditivação ou contaminantes.
Tabela 12 - Comparação entre os resultados Analíticos e os Dados do Catálogo- Fluido PH.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.
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Tabela 13 - Tabela de caracterização do fluido PH - valores analíticos.
CARACTERÍSTICAS
COMPOSIÇÃO
CONTEÚDO DE UMIDADE (ppm)
PONTO DE FULGOR (ASTM D-92) - OPEN CUP (°C)
PONTO DE FULGOR (Pensky-Martens) - CLOSED CUP
(°C)
TEMPERATURA DE AUTO IGNIÇÃO (°C)
TEMPERATURA MÁXIMA DE FILME (°C)
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (°C)
VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 20 °C (mm²/s)
VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 40 °C (mm²/s)
VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 60 °C (mm²/s)
VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 80 °C (mm²/s)
VISCOSIDADE CINEMÁTICA @ 100 °C (mm²/s)
DENSIDADE (g/cm³)
DENSIDADE @ 20 °C (kg/m³)
DENSIDADE @ 30 °C (kg/m³)
DENSIDADE @ 40 °C (kg/m³)
DENSIDADE @ 50 °C (kg/m³)
ÍNDICE DE ACIDEZ (mgKOH/g)
INSOLÚVEIS EM PENTANO (%)
RESIDUAL DE CARBONO CONRADSON (% massa)
Fe (ppm)
Cr (ppm)
Pb (ppm)
Cu (ppm)
Sn (ppm)
Al (ppm)
Ni (ppm)
Ag (ppm)
Si (ppm)
Espectrometria
B (ppm)
Na (ppm)
Mg (ppm)
Ca (ppm)
Ba (ppm)
P (ppm)
Zn (ppm)
Mo (ppm)
Ti (ppm)
V (ppm)

Fluido PH – Novo
Parafínico Hidrotratado
111
228
218
371
343
310
121,470
42,280
19,080
10,410
6,456
0,866
862,30
856,00
849,80
843,60
0,01
0,09
<0,01
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0

Dados Catálogo Fabricante
Ensaio Realizado pela Tribolab
Ensaio Realizado pelo IPT

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.
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A partir de dados medidos, indicados pelos fabricantes e disponibilizados pela
OCP Engenharia foram calculadas as propriedades densidade, calor específico,
viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica, condutividade térmica, expansão
volumétrica e número de Prandtl para o fluido PH. Os valores foram calculados no
intervalo de 15 °C a 320 °C, em função das condições de trabalho dos sistemas
obtidos das informações coletadas nessa pesquisa. A Tabela 14 apresenta os dados
obtidos em função da temperatura.
Tabela 14 - Propriedades físicas e termodinâmicas do Fluido PH em função da temperatura.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos ensaios analíticos realizados.

A Figura 36 apresenta o gráfico de densidade x temperatura, a Figura 37 de
viscosidade cinemática x temperatura, a Figura 38 de calor específico x temperatura
e a Figura 39 de condutividade térmica x temperatura.
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Figura 36-Densidade x Temperatura – Fluido PH.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 37 -Viscosidade Cinemática x Temperatura - Fluido PH.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Figura 38 - Calor Especifico x Temperatura - Fluido PH.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Figura 39 - Condutividade Térmica x Temperatura - Fluido PH.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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5.3.4 Comparação entre os as propriedades físicas do fluido A, B e PH
Neste item se correlaciona as propriedades básicas entre os fluidos dos
diversos fornecedores. Como as informações individuais já foram apresentadas,
neste momento, para facilitar a comparação, serão apresentados os gráficos de
correlação, onde se observa que todas as curvas apresentam o mesmo
comportamento.
Os fluidos em uso possuem suas bases predominantemente parafínicas,
porém apresentam em seu óleo básico especificações diferenciadas obtidas
conforme sua rota de produção, conferindo aos fluidos diferentes características de
comportamento quando aquecidos. De acordo com as categorias de base da API, os
fluidos A e B são Grupo I e o fluido PH do Grupo II, como especificados na Figura 10
(item revisão bibliográfica).

Densidade x Temperatura
A partir da Figura 40 é possível observar que as curvas de densidade dos
fluidos quase que se interpõem devido à predominância da base parafínica. A
diferença de densidade na temperatura de 250 °C entre o fluido B e o A é de 0,15 %.
Entre o fluido B e o PH é de 0,52 %, e entre o fluido A e o PH é de 0,37 %.
Figura 40 - Densidade x Temperatura – Geral.

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Viscosidade x Temperatura
A partir da Figura 41 é possível observar que as curvas de viscosidade
cinemática quase se sobrepõem em valores de temperatura acima de 150 °C, porém
para valores de temperatura inferiores, o fluido PH possui maiores valores e o fluido
B os menores valores. Esta condição orienta para pontos de atenção na escolha do
fluido quando da determinação da potência das bombas centrifugas em condição de
partida dos sistemas, onde o fluido está em temperatura ambiente e será exigida
uma potência maior para o fluido PH, menor para o fluido A e menor ainda para o B.
Outro aspecto a ser considerado é com relação à viscosidade cinemática do
óleo de base destes fluidos, os quais em temperatura inferior a 100 °C prevalecem
diferenças. Sendo os valores nominais das viscosidades cinemáticas a 40 °C dos
fluidos A, B e PH conforme seguem respectivamente de 25 mm2/s, 32 mm2/s e
39 mm2/s, considerando-se os dados de catálogo e 31 mm2/s, 30 mm2/s e 42 mm2/s,
com relação aos valores medidos nesse trabalho. Apesar de os valores serem um
pouco diferentes, há um aumento dos valores de viscosidade cinemática do fluido
PH em relação ao A e ao B.
A diferença entre os valores de viscosidade a 250 °C é de 15,62 % entre o
fluido B e o A; de 45,78 % entre B e PH, e de 35,74 % entre o A e o PH. As
oscilações de viscosidade influenciam de forma direta na definição de vazão e em
seus correlatos como número de Reynolds, perda de carga, potência do motor da
bomba entre outras.
Figura 41-Viscosidade x Temperatura – Geral

Fonte: Elaborado pelo Autor.
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Calor especifico x Temperatura
As curvas de calor específico dos três fluidos térmicos em função da
temperatura (Figura 42) se superpõem em quase toda a extensão. A diferença entre
os valores apresentados é de 0,09 % entre o B e o A; 0,41 % entre B e o PH; e
0,31 % entre A e o B na temperatura de 250 °C, sendo insignificante e quando a
referência é transferida para o sistema térmico a variação é assumida pelas
tolerâncias dos componentes que os inclui.

Figura 42 - Calor Especifico X Temperatura – Geral.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Condutividade Térmica x Temperatura
Na Figura 43 está apresentado o comportamento das curvas de condutividade
térmica x temperatura. É possível observar que as curvas se superpõem em quase
toda a extensão. A diferença entre os valores apresentados é de 0,17 % entre o B e
o A; 0,76 % entre B e o PH; e 0,59 % entre A e o B a temperatura de 250 °C, sendo
insignificante. Quando a referência é transferida para o sistema térmico a variação é
assumida pelas tolerâncias dos componentes que os inclui.
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Figura 43 - Condutividade Térmica x Temperatura – Geral.

Fonte: Elaborado pelo Autor.

As propriedades como resíduo de água, insolúveis de pentano e resíduo de
coque (Tabela 15) são bons indicadores de possíveis contaminações, oxidação e
estresse térmico. No entanto, esses valores são muito próximos para os três fluidos
e não possibilitam indicar qual sofreria maior dano quando em uso durante o
processo.

Tabela 15 - Indicações de complementares de degradação do fluido.
Fluido

Resíduo de Água (ppm) Insolúveis em Pentano (%)

Térmico

Resíduo de coque
(%)

PH

11

0,09

< 0,01

A

12

0,05

< 0,01

B

16

0,04

< 0,01

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos resultados de análise dos diversos laboratórios.

93

5.4 Espectroscopia no Infravermelho
Este ensaio teve como objetivo identificar/confirmar a base do fluido térmico,
assim como a possibilidade de oxidação do mesmo, a partir de bandas específicas
de grupos moleculares. A análise comparativa entre os três fluidos (A, B e PH) pode
indicar qual é o que apresenta menor tendência à oxidação, indicando
características de envelhecimento do fluido. Os espectros de infravermelho (Figura
44) mostra a presença de bandas de elevada intensidade características de parafina
como as bandas em 2933 cm−1, 2864 cm−1, 1462 cm-1 atribuídas a grupos -CH2 de
alcanos lineares (DUNKE, 2015) e a banda em 1372 cm-1 a grupos -CH3 (SANCHES,
2015). Mas, também apresentam bandas de baixa intensidade em 1600 cm-1, 810
cm-1 e 750 cm-1 correspondentes a C=C (aromáticos) e C-H de cadeias cíclicas
naftênicas (WANG et al., 2013) (Tabela 16), indicando que os fluidos são
predominantemente de base parafínica, mas apresentam pequenas concentrações
de grupos aromáticos e naftênicos.
Figura 44 - Resultado Espectroscopia Individualizada fluidos PH, A e B.

Fonte: Resultado de análise Laboratório Kluber Lubrication.

94

Tabela 16 - Faixas ensaios de Infravermelhos e grupos correspondentes.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos resultados das análises.

A Figura 45 apresenta os espectros de infravermelhos sobrepostos e a Figura
46 mostra os espectros na região de 500 cm-1 a 1800 cm-1, com ênfase nas
diferenças dos espectros entre os três fluidos, atribuídas às duplas ligações
(HABAS, 2010) que podem reagir com O2 formando produtos de oxidação e
provocar deterioração do fluido.

O fluido PH por ter passado pelo processo de

hidrogenação não apresenta compostos com ligações duplas, que é um bom indício
de estabilidade à oxidação. Portanto, pode-se considerar que os fluidos A e B são do
Grupo I e o parafínico hidrogenado do Grupo II, de acordo com a Figura 10
apresentada no item Revisão Bibliográfica.
Figura 45 - Resultado Espectroscopia sobreposta fluidos PH, A e B.

Fonte: Resultado de análise Laboratório Kluber Lubrication.
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Figura 46 - Resultado Espectroscopia Pico expandido fluidos PH, A e B.

Fonte: Resultado de análise Laboratório Kluber Lubrication.

5.5 Estabilidade Térmica
As condições de realização do ensaio consideram os parâmetros que seguem
em obediência as orientações da norma ASTM D 6743 (2015) e complemento com a
ASTM D 2887 (2016) para identificação e confirmação da curva de destilação,
determinando os pontos de ebulição inicial (IBP) e final (FBP):
•

Temperatura do teste: 280 °C

•

Duração do ensaio: 500 h

•

Faixa do ponto de ebulição medido e comparado os valores com o fluido
estressado
O método não permite avaliar a da natureza dos produtos de decomposição

térmica no fluido estressado, mas esse método fornece informações que podem
ajudar a decidir sobre o uso ideal de um fluido, sendo utilizado como um fator no
processo de tomada de decisão para a seleção do fluido térmico.
A Tabela 17 e a Figura 47 apresentam os resultados de estabilidade térmica
dos fluidos A, B e PH.
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Tabela 17 - Resumo dos Resultados Estabilidade Térmica dos Fluidos PH, A e B.

Fonte: Base resultados das análises Laboratório Intertek.

Figura 47 - Resultado de Estabilidade Térmica.

Fonte: Elaborado pelo Autor com base nos resultados das análises.

O resultado deste ensaio considera que quanto menor o grau de
decomposição, à mesma temperatura e duração do teste de um fluido de
transferência de calor, maior é a estabilidade térmica do produto. Desta forma temse por conclusão que o grau de decomposição do fluido PH, se apresenta menor
que o fluido A e B, tendo o fluido PH maior estabilidade térmica que os demais. Este
resultado também pode ser traduzido na quantidade de fluido remanescente, sendo
para o fluido PH mais que o dobro dos fluidos A e B.
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Kolosque estudou a estabilidade térmica de um fluido parafínico do Grupo I
(sem hidrorrefino) e outro com hidrorrefino (NSH T-1) Grupo II Tabela 1, também
utilizando o procedimento estabelecido pela norma ASTM D6743 (2015), e obteve
resultados similares aos obtidos nesse trabalho. Para o fluido H1, hidrogenado, o
grau de decomposição (Grupo II) foi de 38,10 % contra 85,40 % do Grupo I, o total
de fração pesada foi de 83,57 % para o Grupo I e 32,79 % para o Grupo II, total e
frações leves 8,61 % para o Grupo II e 7,72 % para o Grupo I e fluido remanescente
60,12 % para o fluido do Grupo II e 12,40 % para o Grupo I. Kolosque no ano de
2017 relacionou o resultado, à economia gerada pelo óleo do Grupo II referente ao
consumo de combustível e manutenção, devido ao seu desgaste e à menor taxa de
pressão de vapor do fluido do Grupo II.

5.6 Comparação de capacidade de transferência de calor entre os fluidos
Para estabelecer esta análise define-se a mínima velocidade requerida para
manter o completo desenvolvimento do fluxo em regime turbulento, sendo assumida
a ocorrência do número de Reynolds de 8.000, através de uma tubulação padrão
ASTM - A106 Gr b, diâmetro ¾” (20,93 mm), Sch. 40.
Os valores a serem identificados são o número de Prandtl, número Nusselt e
coeficiente de troca térmica.
Conforme observado na Tabela 18 os valores apresentados para os fluidos de
mesma base mineral parafínica para temperaturas entre 250 °C a 280 °C são muito
próximos. Apesar de o fluido PH apresentar maior valor em termos de propriedades
que os fluidos A e B, como coeficiente de troca térmica (479,49 – 438,72
kcal/hm2oC), número de Nusselt (98,86 – 92,17), número de Prandtl (18,92 – 15,89)
no intervalo de temperatura de 250 °C a 280 °C, os valores não são superiores a
10 % em relação aos fluidos A e B, sendo absorvidos pelas tolerâncias que
compõem as instalações.
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Tabela 18 - Comparação de efetividade de troca térmica entre os fluidos.

Fonte: Elaborado pelo Autor, base tabelas propriedades termodinâmicas dos fluidos.

A partir dos resultados obtidos voltemos nossa atenção à relação entre o
objetivo geral deste trabalho e os resultados obtidos. O objetivo desta pesquisa foi
estabelecer uma abordagem sistêmica e comparativa que permitisse considerar as
propriedades específicas do meio de transferência de calor, o FTO, para garantir
uma operação segura em plantas térmicas que o utilizem em fase liquida. A
abordagem foi realizada por meio de métodos analíticos de FTOs, com análise e
interpretação dos efeitos desses junto aos componentes do sistema térmico, que
pode ser dividido por suas necessidades de operação, consistindo em: (a)
Capacidade de recalcar o fluido ou bombeamento; (b) Segurança no uso; (c)
Eficiência; e (d) Continuidade Operacional.
A seguir serão discutidas essas relações.
- Capacidade de recalcar o fluido ou bombeamento
As propriedades que estão relacionadas com a capacidade de recalque são a
densidade, a viscosidade, o ponto de fulgor, e o residual de água (ou residual de
humidade) e a pressão de vapor. Pode-se observar que as curvas de densidade em
função da temperatura (Figura 40) não apresentam diferenças significativas entre os
três fluidos principalmente em temperaturas acima de 180 °C, temperatura inferior à
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temperatura máxima de operação para o fluido A (Tabela 6), 320 °C para o fluido B
(Tabela 9) e 310 °C para o fluido PH (Tabela 12). Olhando somente para essa
propriedade não haveria diferença na utilização de qualquer um dos fluidos desde
que fossem utilizados nas mesmas temperaturas, acima de 180 °C.
Com relação à curva de viscosidade x temperatura (Figura 41) também não
se percebe diferenças significativas em temperaturas acima de 150 °C, havendo
praticamente sobreposição das curvas para os três fluidos. No caso da viscosidade,
haveria diferenças significativas na utilização em baixas temperaturas. Neste caso,
deve haver atenção cuidadosa na orientação para a escolha do fluido quando da
determinação da potência das bombas centrifugas em condição de partida dos
sistemas, onde o fluido está em temperatura ambiente e será exigida uma potência
maior para o fluido PH, menor para o fluido A e menor ainda para o B.
Os pontos de fulgor do fluido A (210 °C), do fluido B (210 °C) e do fluido PH
(216 °C) são praticamente iguais, assim como o residual de umidade de 126 ppm
para o fluido A, 165 ppm para o fluido B e 111 ppm para o fluido PH, que não
impactam em diferenças tão significativas no comportamento de bombeamento.
Assim, quando se trata dessas propriedades não se observa diferenças que tendam
para a escolha de um determinando fluido. Todos os três estão com especificações
adequadas para bombeamento do fluido, quando utilizado em temperaturas acima
de 180 °C.
- Segurança de uso
As propriedades que estão relacionadas com a segurança de uso são a
temperatura de autoignição, ponto de fulgor e corrosão. As temperaturas de
autoignição determinadas para os fluidos foram: A (380 °C – Tabela 7), B (360 °C Tabela 10) e PH (371 °C - Tabela 13). Esses valores não ultrapassam a diferença de
10 % toleradas em projetos de instalação de plantas e, portanto, não são
consideradas significativas entre os três fluidos. Como mencionado anteriormente, o
ponto de fulgor também não apresenta diferenças significativas. No entanto, o
resultado da análise de corrosão faz toda a diferença quando se compara os
espectros de infravermelho para os três fluidos, e observa-se que a ausência da
banda em 1600 cm-1 e 810 cm-1 indicam que o fluido PH é mais resistente à
corrosão do que os fluidos A e B.
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- Eficiência
As propriedades que estão relacionadas com a eficiência são condutividade
térmica e calor específico. A condutividade térmica para os para os fluidos A, B e PH
conforme Figura 43 tem suas curvas sobrepostas em toda a extensão do gráfico. A
diferença entre os valores apresentados é de 0,17 % entre o B e o A; 0,76 % entre B
e o PH; e 0,59 % entre A e o B a temperatura de 250 °C, sendo insignificante. O
calor específico para os fluidos A, B e PH conforme Figura 42 se superpõe em
quase toda a extensão. A diferença entre os valores apresentados é de 0,09 % entre
o B e o A; 0,41 % entre B e o PH; e 0,31 % entre A e o B na temperatura de 250 °C.
Para os fluidos em análise as avaliações demonstraram conforme exposto
acima e Tabela 18 que as taxas de transferência de calor apresentam reduzida
influência no conteúdo de escolha, visto as vantagens obtidas nos números
absolutos das propriedades termodinâmicas entre eles serem pequenas e serem
absorvidas pelas tolerâncias dos componentes que compõem a instalação, além de
em alguns casos, da própria ineficiência operacional da planta térmica que aumenta
com o passar dos anos.

- Continuidade Operacional
As propriedades que estão relacionadas com a continuidade operciaonal são
ponto de fulgor,viscosidade cinematica, estabilidade termica, insoluveis em pentano,
residuao de carbono, destilação, indice de acidez , cor e presença de elemntos
metalicos.

Todos

os

itens

forma

abordados

anteriormente

apresnetando

insignificantes variaçoes entre os tres fluidos na condição de novo, porém quando se
considera o ensaio de estabildiade termcica no item 5.5 e Tabela 17 tem-se que o
fluido PH apresnetou grau de decomposição de 57,2 %,contra 88,6 % do fluido A e
89,7 % do fluido B. Esta condição mostra que o fluido remanescente do fluido PH foi
de 42,8 %, do fluido A foi de 11,4 % e do fluido B de 10,3 %, ou seja, o fluido PH
apresentou um remanescente em volume maior que o dobro dos fuidos A e B.
As alterações de estabilidade se relacionam com as alterações de
propriedades dos fluidos quando estressado ou em uso, condição que expandida
para o ambiente industrial pode ser interpretada como a probabilidade do fluido PH
apresentar menor taxa de reposição de fluido no sistema. Os fluidos A e B
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apresentam maior fração total de resíduos pesados (não vaporizados), que
influenciarão no aumento da viscosidade e na produção de resíduos de carbono que
consequentemente irão promover a redução da taxa de transferência de calor no
sistema térmico, entupimento dos tubos, especialmente os de pequeno diâmetro,
além de ocasionar danos em selos de bomba. Esses fatores podem levar à perda de
produção, diminuição da vida útil do equipamento, além do aumento da necessidade
de reposição de FTO e de limpezas frequentes no sistema. Somando-se a todos
esses inconvenientes, a deposição de lama de carbono na tubulação pode provocar
superaquecimento em locais pontuais, que dependendo da temperatura localizada
pode levar a rompimento dos tubos e consequentemente, a possibilidade de
incêndios.
O fluido PH apresenta melhor resistência a alterações permanentes causadas
pelo calor, tornando-o mais eficiente (menor tendência de criar depósitos sobre
superfícies de área de troca de calor) e com menor taxa de falhas (com obstrução de
tubos, danos à vedação de bombas entre outras).
Kolosque faz uma observação muito importante na conclusão de seu trabalho
sobre fluido térmico orgânico, relatando que “um dos erros mais comuns no
momento da escolha do fluido é basear-se somente no preço” do fluido. Apesar da
diferença de custo entre fluido parafínico e um parafínico hidrorrefinado, “outros
fatores como segurança, garantia da continuidade operação, redução de custos
operacionais e aumento na produção” devem ser comparados no momento decisivo
da escolha do fluido a ser aplicado em sistemas térmicos.
Após as análises dos três fluidos minerais, (A e B - parafínicos e PH parafínico hidrogenado), obteve-se como melhor possibilidade de escolha o fluido
PH, em função de: (a) maior estabilidade térmica, (b) menor taxa de reposição no
sistema (c) maior segurança operacional da unidade industrial quanto às
consequências de sua degradação e potenciais riscos de incêndio e explosão, (d)
menor probabilidade de falha ou perdas junto à produção, e (e) maior retorno sobre
a estrutura de investimento (custo total do fluido x expectativa de vida útil).
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6

CONCLUSÃO
Com relação à primeira etapa da pesquisa sobre o mercado de fluido térmico

no Brasil, pode-se concluir que:
•

Há um número de aproximadamente 3.370 empresas que utilizam o fluido
térmico orgânico como meio de transferência de calor indireto, na maioria
no estado líquido, com sua concentração nas regiões sudeste e sul;

•

Mais de 90 % das empresas que utilizam sistemas térmicos com fluido
orgânico estão relacionados com indústria química, de asfalto, de
alimentos, têxtil, de embalagem e automobilística;

•

Os fluidos térmicos mais utilizados são os de base mineral parafínica e
parafínica hidrogenada, com temperaturas na faixa de 180 °C a 300 °C.

A partir dos resultados da primeira etapa da pesquisa foram elencados três
fluidos térmicos orgânicos, sendo dois de base parafínica e um de base parafínica
hidrogenada, para análises de propriedades e suas relações com a capacidade de
recalcar o fluido ou bombeamento, segurança no uso, eficiência e continuidade
operacional. Os principais resultados são descritos a seguir:

•

As propriedades relacionadas com capacidade de recalque ou bombeamento
são a densidade, a viscosidade, o ponto de fulgor e residual de carbono. Os
resultados obtidos para densidade (~ 0,69 g/cm3, a 300 °C) e dos pontos de
fulgor vaso fechado do fluido A (210 °C), do fluido B (210 °C) e do fluido PH
(218 °C) são praticamente iguais, assim como o residual de umidade de
126 ppm para o fluido A, 165 ppm para o fluido B e 111 ppm para o fluido PH,
que não impactam em diferenças tão significativas no comportamento de
bombeamento. No entanto houve diferenças na viscosidade dos fluidos em
função da temperatura sendo o fluido PH mais viscoso (0,94 mm2/s a 300 °C)
em relação aos fluidos A (0,65 mm2/s a 300 °C) e B (0,49 mm2/s, a 300 °C). Isso
implica numa exigência de maior potência da bomba para o fluido PH. Quanto à
variação de vazão na faixa operacional de 150 °C a 300 °C, o fluido A apresenta
66 % enquanto o fluido B apresenta 76 % e 72 %, para o fluido PH, portanto, o
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fluido A apresenta menor variação de vazão dentro da faixa operacional
informada que os fluidos B e PH, que apresentam valores similares. Mas em
função da variação de potencia para as faixas de motores esta condição também
não é percebida junto às plantas térmicas para estes fluidos orgânicos.
•

As propriedades relacionadas com a eficiência são a condutividade térmica e o
calor específico. Os resultados não indicaram diferenças significativas para
essas propriedades termodinâmicas para os três fluidos no intervalo de 15 °C a
320 °C.

•

As propriedades relacionadas com segurança de uso são o ponto de ignição,
ponto de fulgor e corrosão. Se comparadas as temperaturas de autoignição dos
três fluidos (A= 380 °C, B= 360 °C e PH= 371 °C) não são observadas
diferenças significativas, assim como no ponto de fulgor vaso aberto (A= 216 °C,
B= 216 °C, e PH= 228 °C). As diferenças estão dentro dos 10 % considerados
nos projetos de engenharia dos sistemas térmicos. Uma diferença significativa
nesse caso foi na análise de espectroscopia da região de infravermelho, que
indicou nos espectros dos fluidos A e B bandas características de cadeias com
duplas ligações, que são potenciais para reagirem com oxigênio e formarem
produtos ácidos corrosivos ao sistema. Ácidos podem reagir com a tubulação
metálica, causando corrosão e vazamentos do fluido, sendo potencial risco de
incêndio.

•

Com relação à continuidade operacional o ensaio de estabilidade térmica foi o
mais significativo, indicando que o fluido PH apresenta o menor grau de
decomposição (57,2 %) quando comparado com os fluidos A e B (~ 89 %). O
fluido PH também apresentou a menor fração total de pesados (56,2 %) e maior
quantidade de fluído remanescente (42,8 %), sendo quatro vezes superior à dos
fluidos A e B (~ 10 %).

Os resultados de análises dos três fluidos térmicos novos, ou seja, antes de
serem aplicado a um novo sistema térmico, ou a reposição do fluido em um sistema
já em operação mostram que algumas propriedades indicam a diminuição de
incidência de riscos de incêndios (segurança), de continuidade operacional através
do ensaio de degradação térmica e de espectroscopia na região do infravermelho.
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Os ensaios de densidade e viscosidade em ampla faixa de temperatura também
indicam qual fluido exigirá maior ou menor potência da bomba. Esses ensaios
deveriam ser prática rotineira quando da escolha de um fluido térmico, possibilitando
uma escolha mais segura, por parte do grupo envolvido no projeto de engenharia do
sistema térmico.

•

Em caso de degradação dos fluidos possivelmente pelo resultado obtido na
estabilidade térmica e espectros de infravermelho o fluido PH responderá de
forma melhor que os fluidos A e B, havendo maior tendência destes últimos
em criar depósitos sobre as superfícies de área de troca de calor, acúmulo de
depósitos isolantes e que quando correlacionados ao desempenho em campo
conduzem a redução da taxa de transferência de calor, eficiência térmica e
maior taxa de reposição do FTO no sistema.

•

No aspecto de segurança para qualificar o risco no sistema de ocorrências de
incêndio e explosão utiliza-se o ponto de fulgor vaso aberto e fechado. Os
valores observados para os fluidos PH, A e B podem ser considerados
similares visto a ausência de homogeneidade na formação e sendo
satisfatórios para a operação em sistema de fluido térmico acima do ponto de
fulgor.

O fluido PH de forma geral apresentou-se como melhor escolha atendendo de
forma satisfatória aos requisitos elencados em relação aos fluidos A e B, que
resumem em maior estabilidade térmica, menor taxa de reposição na planta,
segurança operacional da unidade industrial quanto a consequências de sua
degradação e potenciais vazamentos, incêndios e explosões, aspectos de
segurança e saúde quanto a contato incidental e disposição final do resíduo em
função de sua característica alimentícia e maior retorno sobre a estrutura de
investimento (custo total do fluido x expectativa de vida útil). Mantendo-se em
similaridade com os demais fluidos nos fatores de aspecto de segurança em sua
condição original quanto a risco de incêndio e explosão, taxa de transferência de
calor, capacidade de bombeamento, condição de reprocessamento por ser de base
mineral.
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Portanto, os FTOs apresentam uma compatibilidade de características onde
por sua própria definição está vinculada ao fator tempo e que quando em uso nas
plantas térmicas as diferenças observadas são alteradas e acentuadas, visto serem
expostos a uma variedade de variáveis de influencias adicionais, como materiais das
plantas industriais, as impurezas, acúmulo de calor durante as condições de
transferência de calor entre outros fatores. Outro fato inevitável é que para os três
fluidos trabalhados há similaridade de utilização para os sistemas térmicos onde são
propostos, conduzindo aos mesmos cuidados quanto às características de
eficiência, bombeamento e segurança no uso e continuidade operacional.
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