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Introdução: Desde o século passado há um crescimento exponencial da demanda
energética devido à expansão industrial, sendo foco atual de estudo dos estados e
também da iniciativa privada. A busca pelo aumento do coeficiente de performance,
um dos indicadores da eficiência energética (EER), ensejou a elaboração de uma
solução para um sistema de arrefecimento de um complexo constituído por seis
bombas de polpa de minério, que incorpora a utilização integrada de torres de
resfriamento, chillers e trocadores de calor intermediários, em substituição ao uso
somente dos convencionais sistemas de compressão a vapor. Objetivo: Diante do
exposto, este artigo, em síntese, objetiva descrever, dimensionar um sistema real e
analisar a integração de torres de refrigeração, chillers e trocadores de calor como uma
solução para otimização da eficiência energética de um projeto de arrefecimento de
bombas de polpa de minério. Metodologia: A partir da primeira lei da termodinâmica;
foi realizado estudo das referências bibliográficas que serviram como base teórica para
dimensionamento da carga térmica a ser retirada do sistema de bombas. Quando
pensamos em sistemas de AVAC-R com elevada eficiência energética, facilmente
podemos nos remeter aos sistemas de água gelada. Entretanto, Schubuola (1997), já
havia dito que o resfriamento evaporativo é uma solução mais econômica que os
sistemas convencionais de compressão a vapor. Partindo destes pressupostos,
posteriormente, dimensionamos um sistema híbrido composto pelos dois conceitos,
sendo integrado torres de refrigeração, chillers e trocadores de calor intermediários.
Resultados: Com base no dimensionamento realizado, observou-se que houve uma
discrepância entre o consumo da solução apresentada e o sistema comumente utilizado,
registrando um aumento de 59,52% da eficiência energética.  Contrário a este
resultado, existe o desafio financeiro que é uma variável fundamental na viabilidade de
qualquer serviço. Por meio de orçamentos realizados junto aos principais fabricantes,
considerando as concepções descritas, o custo de investimento financeiro somente dos
equipamentos do sistema híbrido é cerca de 30% superior àqueles tradicionais de
compressão a vapor. As seguintes variáveis devem ser consideradas: aumento da EER,
diminuição na estrutura de instalações e menor robustez no que tange a infraestrutura
elétrica, visto que o novo sistema requer uma menor potência. Conclusão: Diante
disso, é notável a viabilidade do projeto, mesmo considerando o investimento inicial.
Desta forma, é possível alcançar o uso eficiente de energia, um ponto de equilíbrio
considerado pela ANEEL como uma das maneiras mais modernas e utilizadas no
mundo para um consumo sustentável de energia.
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