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Resumo 
A cogeração de energia se traduz na produção simultânea de duas ou mais utilidades 

,calor de processo e energia eletromecânica, a partir de uma mesma fonte energética. Isto 

pode resultar no benefício econômico da redução de custos, quando comparada à produção 

das utilidades em separado, e também em benefícios ambientais como a redução de emissões 

de poluentes decorrentes da queima de combustíveis. 

Entretanto a viabilidade de um empreendimento de cogeração depende também de 

outros fatores, tais como o preço da eletricidade alternativa, do combustível e da venda de 

excedentes elétricos e, do perfil de demanda termo elétrica. Por isso a decisão do 

empreendedor deverá ser tomada em cima de uma análise sistêmica que envolva a tecnologia 

empregada, o benefício econômico, a eficiência do arranjo cogerador , a possibilidade de 

atuação no mercado de eletricidade e, o perfil de demanda termo elétrica de seu 

empreendimento. 

Espera-se com este trabalho chegar a resultados que identifiquem e generalizem o(s) 

indicador(es) termodinâmico(s) e/ou econômico(s) mais representativos na hora de se optar 

por um tipo de arranjo cogerador.  

Palavras-chave: Cogeração, indicadores, viabilidade, eficiência. 
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Abstract 

Cogeneration, or Combined Heat and Power (CHP), is the simultaneous production of 

electrical energy and useful thermal energy from a single energy source. Cogeneration is 

economical, environmentally friendly, and reliable. It can result in savings by reducing costs 

of production of heat and electricity vis-à-vis with the separated production . It can also result 

in reduced emissions of air pollutants into the atmosphere and other environmental benefits 

such as eliminating wastes. 

However, cogeneration economic feasibility and energy efficiency depending on other 

factor that enter into a decision to install cogeneration facilities like price of electricity, the 

cost of fuel and the ability to sell excess electricity to other customers and operating profiles 

of heat and power. Therefore the decision of investor should be taken on a systemic analysis 

of energy sources that take into account the technology applied, the economic benefit, the 

cogeneration plant efficiency operating profiles of heat and power, and electricity regulatory 

aspects. 

The purpose of this study is to obtain results that generalize and identify the economic 

and thermodynamic indicators more representative at the moment to choose the best 

cogeneration technology. 

 

Key words: Cogeneration, indicator, feasibility and efficiency. 
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Capitulo 1 

Introdução 

A primeira aparição de sistemas cogeradores foi em 1880 nos Estados Unidos e na 

Europa durante o inicio do século 20, quando a maioria das plantas industriais gerava sua 

própria eletricidade usando caldeiras queimando carvão e turbinas a vapor. Muitas das plantas 

usavam o vapor de exaustão para processos industriais. 

Quando o fornecimento das concessionárias se tornou mais confiáveis e mais centrais 

de geração elétrica foram construídas o custo da eletricidade reduziu e muitas plantas 

industriais começaram a comprar eletricidade e param de produzi-las. Outros fatores que 

contribuíram para o declínio da cogeração na indústria foi o aumento regulatório do setor de  

geração de eletricidade, avanços tecnológicos como o desenvolvimento de caldeiras 

compactas, disponibilidade de combustíveis liquido ou gasoso a preços mais baixos e o 

aumento das restrições ambientais.  

Como mencionado anteriormente, todos estes problemas que a cogeração vinha 

enfrentado começou a se inverter com o dramático aumento dos combustíveis em 1973. 

Sistemas que eram eficientes e, que podiam utilizar combustíveis alternativos começou a se 

tornar atrativos diante do aumento dos preços e pela incerteza do fornecimento de 

combustíveis. Diante dos acontecimentos no cenário energético mundial a necessidade de 

reformas institucionais no setor elétrico passou a ser o ponto chave para ressurgimento da 

cogeração. 

Estas reformas, de caráter eminentemente descentralizador, levaram à definição de um 

maior espaço para a produção elétrica em pequena escala, a produção independente das 

concessionárias, o uso mais intensivo de fontes energéticas renováveis, a autoprodução  

 
 
 

1



energética e a geração distribuída, sendo a cogeração como uma via tecnológica de 

destaque neste contexto. 

As principais características desse novo padrão de expansão do setor elétrico podem 

ser identificadas nas pressões sociais para a minimização dos impactos ambientais, na 

necessidade de uso mais racional dos insumos energéticos e no crescente questionamento do 

papel exercido pelos Estados no aprovisionamento da infraestrutura.  

O estudo em questão apresentara para os profissionais da área do setor energético, uma 

análise sistêmica de diversos parâmetros tecno-econômicos aplicados a arranjos cogeradores, 

onde tem se por objetivo principal fazer o uso da energia de forma mais racional. Indicadores 

Termodinâmicos como eficiência térmica, eficiência global, eficiência artificial, fator de 

utilização de combustível, fator de economia de combustível, heat rate convencional e 

incremental e, steam rate que medem o potencial de conservação e conversão de energia da 

planta cogeradora isolada e/ou vis-à-vis com uma planta convencional, serão avaliados para 

indicar o mérito ou não desses parâmetros na escolha dos arranjos cogeradores. Acoplado a 

isso é feita análise de indicadores econômicos como valor presente liquido, taxa interna de 

retorno, cross-over e custo médio de capital, além de alocação de custos dos dois produtos da 

cogeração para avaliação contra condições de mercado em geração convencional.  

Esta análise tecno-econômica terá como ponto de partida a análise de dois perfis de 

demanda elétrico/térmico, sendo um perfil de grande porte e outro de pequeno porte. Será 

simulado utilizando duas tecnologias de acionadores principais, turbina extração condensação 

e turbina de contrapressão, onde estaremos avaliando estas tecnologias utilizando quatro 

combustíveis diferentes: carvão, óleo combustível, gás natural e bagaço de cana de açúcar.  

Espera-se com este trabalho chegar a resultados que identifique e generalize o(s) 

indicador(es) termodinâmico(s) e/ou econômico(s) mais representativos na hora de se optar  
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por um tipo de arranjo cogerador. Com isso ter-se-á uma utilização dos recursos energéticos 

de forma racional e a utilização de tecnologias que trará para o empreendedor o máximo de 

retorno financeiro. 
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Capitulo 2 

Cogeração e Conceitos Associados 

2.1 – Conceitos e histórico 

Cogeração é a produção seqüenciada de duas formas de energia geralmente potência 

elétrico-mecânica e calor de processo ou frio através do uso de um único insumo energético 

como combustível (gás natural, carvão, óleo, gases residuais e de síntese e, biomassa), 

objetivando melhores eficiências de utilização desse combustível e redução de custos, sem 

perder de vista aspectos ambientais. 

Os primeiros sistemas de cogeração instalados em todo o mundo surgiram junto com a 

indústria da energia elétrica e datam do final do século XIX na Europa e, princípios do século 

XX nos EUA, quando o fornecimento de energia elétrica proveniente de grandes centrais se 

encontrava numa etapa incipiente de desenvolvimento.  

Nessa época era comum que consumidores de energia elétrica de médio e grande porte 

instalassem eles mesmos suas próprias centrais de geração de energia, vendendo ou não 

excedentes de eletricidade e vapor a consumidores vizinhos. Esta situação perdurou até a 

década de 40 do século passado, quando os sistemas de cogeração chegaram a representar 

50% de toda a energia elétrica gerada nos Estados Unidos e na Alemanha. (Ackermann, 1999; 

Walter, 2000). 

Com a proliferação das grandes centrais elétricas e das linhas de transmissão e 

distribuição, que conseguiam fornecer energia abundante, confiável e barata, os sistemas de 

cogeração foram gradualmente perdendo participação e na década de 80, estes sistemas 

representavam somente 10% da geração elétrica mundial.  
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Nos Estados Unidos, no início da década de 70, os sistemas de cogeração respondiam por 

aproximadamente 3% da oferta de energia. (Nogueira e Santos, 1987). No entanto, esta 

situação começou a ser modificada a partir da primeira crise do petróleo (1973), em um 

processo reforçado pela segunda crise (1979). 

Necessitando mudar rapidamente o quadro energético, com custos elevados e 

dificuldades de suprimento, diversos países criaram programas de conservação de energia, 

com incentivos que visavam reduzir o consumo e a dependência do petróleo importado. Neste 

ambiente foi editado em 1978, nos Estados Unidos o NEA - “National Energy Act”, marco 

fundamental para o renascimento do interesse em cogeração, contendo basicamente cinco 

blocos independentes:  

 PURPA - Power Utilities Regulatory Policies Act  

 FUA - Power Plant and Industrial Fuel Use Act  

 NGPA - Natural Gas Policy Act  

 NETA - National Energy Tax Act 

 NECPA - National Energy Conservation Policy Act  

Dos cinco programas acima, o PURPA, através dos conceitos de cogeração qualificada 

e remuneração pelo custo evitado da concessionária, foi o que diretamente incentivou o 

desenvolvimento dos sistemas de cogeração nos EUA. Desde sua publicação, a participação 

da energia elétrica gerada por autoprodutores neste país aumentou gradativamente, com a 

cogeração representando hoje 7,5% da capacidade de geração e quase 9% da eletricidade 

gerada. (Hinrichs, 2002). 
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2.2 – Breve histórico da cogeração no Brasil 

O sistema elétrico no Brasil desenvolveu-se em larga escala no período do pós-guerra, 

dispondo nos anos 80 de duas redes interconectadas: a maior delas cobria o Sudeste e a de 

menor dimensão a região Nordeste do país. A disponibilidade de hidroeletricidade no sistema 

a custos relativamente baixos (menos de US$ 45/MWh) tornou praticamente residual a 

participação da termoeletricidade no abastecimento elétrico do sistema interligado e deste 

modo cerca de 90 % do consumo elétrico brasileiro é atendido com base na geração de origem 

hidráulica. (ANEEL, 2002-a). 

Desta forma não surpreende que a cogeração associada à autoprodução tenha declinado 

pronunciadamente, seguindo a mesma tendência observada nos países industrializados. No 

começo da década de 90, apenas algumas indústrias (açúcar e álcool, papel e celulose, 

química e petroquímica e siderurgia) usavam a cogeração para suprir suas necessidades de 

calor e eletricidade. O caso mais notável é o da indústria açucareira, onde o bagaço de cana é 

subproduto do processo industrial. Com maior destaque no Estado de São Paulo, existe hoje 

mais de uma centena de consumidores com capacidade própria de geração, totalizando mais 

de 800 MW instalados. (ANEEL, 2002-a). Entretanto, de alguns anos para cá, de forma 

similar aos países desenvolvidos, também no Brasil surgem tendências para incremento da 

geração de eletricidade de forma distribuída, decorrentes das seguintes causas: 

 Forte propensão de aumento das tarifas de eletricidade, considerando o 

aumento da participação da geração termelétrica na matriz energética 

brasileira e ainda, a desvalorização cambial, a necessidade de importação de 

equipamentos e a tarifa do gás natural em dólares;  
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  A disposição por parte dos consumidores industriais de reduzir o custo do 

suprimento de energia elétrica e, de melhorar a confiabilidade desse 

suprimento, face ao aumento dos preços aplicados pelas concessionárias e às 

deficiências de geração e transmissão. Em particular, o custo de geração em 

centrais empregando óleo diesel tornou-se, em certos casos, mais econômico 

para o atendimento de ponta por geração local do que pela concessionária;  

 A reestruturação institucional do setor elétrico, com a criação das figuras do 

consumidor livre e do comercializador de energia; oportunidade de livre 

acesso de produtores independentes e consumidores livres ao sistema de 

transmissão, pelas novas regras estabelecidas pela ANEEL; legalização da 

venda de energia elétrica ao mercado por produtores independentes e 

autoprodutores; permissão legal de distribuição de eletricidade conjuntamente 

com frio/calor distrital;  

 Disponibilidade crescente do gás natural para geração, em virtude do aumento 

da oferta tanto de origem nacional como externa, da construção de gasodutos 

para transporte e do desenvolvimento das redes de distribuição;  

 Conscientização dos problemas ambientais, promovendo soluções que tendam 

a reduzir os impactos ambientais da geração, dentre as quais as que permitem 

melhor aproveitamento da energia proveniente de combustíveis fósseis ou 

renováveis;  
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 Aperfeiçoamento de tecnologias que tornaram competitivas novas fontes e 

novos processos de geração de energia; 

 Progresso da tecnologia eletrônica e conseqüente redução nos custos de 

sistemas de controle, de processamento e de transmissão de dados, 

viabilizando a operação de sistemas elétricos cada vez mais complexos.  

É neste novo cenário energético que aparece um espaço para a geração distribuída, 

sobretudo em sistemas de cogeração. O setor elétrico brasileiro passa hoje por um período 

natural de ajustes, e ainda tem uma série de problemas que terão de ser resolvidos. Mas já se 

pode constatar uma forte sinalização, apontando para um mercado mais competitivo, onde 

será fundamental a busca de soluções regionais e eficientes como a cogeração, para 

equacionamento de questões de custo e qualidade de suprimento de energia elétrica por parte 

do consumidor, das concessionárias e demais participantes deste novo mercado. Contudo, não 

obstante existirem iniciativas pontuais de estímulo à cogeração, ainda não foram criados todos 

os mecanismos legais que promovam fortemente a cogeração como uma alternativa 

importante de suprimento de energia. As medidas mais importantes adotadas para superar a 

crise energética de 2001 e afastar o perigo de uma nova crise, seguem o modelo tradicional de 

atender a demanda sem se preocupar com a eficiência. Inclusive podem ser observadas 

medidas contraditórias e inibidoras do crescimento da cogeração, por exemplo: 

 O reduzido prazo para a apresentação de projetos com as prerrogativas do PPT 

(Programa Prioritário de Termeletricidade do MME – Ministério de Minas e 

Energia) aos empreendimentos de cogeração, qualificados pela ANEEL 

(encerrado em 30 de março de 2002 pela Resolução GCE 101/2002);  
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 A dificuldade de obtenção de créditos para o investimento em equipamentos 

importados;  

 O estabelecimento de uma quota limitada de 4,4 milhões m3/dia de gás natural 

para esse fim (Resolução GCE 56/2001). Conforme a Figura 2.1, a demanda 

de gás natural para cogeração vem evoluindo significativamente e 

eventualmente esta oferta de combustível pode constituir no entender de 

alguns estudiosos do setor um limitante para a produção combinada de 

eletricidade e calor útil (Holanda, 2002);  

 O alto valor de contratação de energia de back-up (demanda suplementar de 

reserva) e a não remuneração pelo custo evitado;  

 A rejeição e oposição de grupos ambientalistas e de parte da população a 

projetos de geração termelétrica, inclusive sistemas de cogeração, devido à 

falta de cultura destes sistemas no Brasil. Este problema pode ser resolvido 

através do esclarecimento e da divulgação, especialmente quanto aquele de 

eficiências elevadas, e por conseqüência, com menores impactos ambientais.  

 

Figura 2.1 – Evolução do volume de gás natural nas centrais de cogeração. (MME, 2002). 
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No entanto, devido à necessidade de atender ao crescimento de consumo de energia, em forte 

correlação com a economia do país, a expansão da oferta com grandes centrais hidrelétricas já 

não se mostra muito factível, por suas implicações sociais, ambientais e econômicas, impondo 

a busca de alternativas.  

Mesmo os projetos térmicos de grande porte que deveriam solucionar a questão, estão 

sofrendo problemas de viabilidade, que deverão no mínimo atrasar significativamente a sua 

implantação, diminuindo a oferta, o que, inevitavelmente, pressionará os preços da energia 

elétrica. Neste cenário, o consumidor final começa a se mobilizar no sentido de encontrar 

alternativas de conservação e autoprodução que melhorem a confiabilidade do fornecimento 

de energia em longo prazo e, além disto, possam reduzir os custos, permitindo melhoria de 

sua competitividade no mercado global.  

Cerca de 60 % do mercado de energia elétrica no Brasil corresponde às áreas industriais 

e comercial e, especialmente nestes segmentos, o processo de autoprodução pela cogeração se 

apresenta para o consumidor final como uma das soluções mais eficientes na busca de uma 

melhor qualidade e segurança do suprimento de energia elétrica, aliada a uma redução de 

custos operacionais que permite o retorno do investimento em prazos bastante razoáveis. 
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Capitulo 3 

Considerações Diversas Sobre Cogeração 

3.1 – Generalidades 

Conforme visto no capítulo anterior, a cogeração contempla a produção de  duas formas 

de energia, geralmente potência elétrico-mecânica e calor de processo ou frio, através do uso 

de um único insumo energético como combustível (gás natural, carvão, óleo, gases residuais e 

de síntese e, biomassa), objetivando melhores eficiências de utilização desse combustível e 

redução de custos, sem perder de vista aspectos ambientais. 

Considere-se o cenário de uma planta convencional, conforme Figura 3.1, que requer 24 

unidades de energia elétrica e 34 unidades de calor de processo. Se forem necessárias 60 

unidades de combustível para a produção de eletricidade para uma planta de potência 

centralizada e, 40 unidades de combustível queimados em uma caldeira para suprir a 

necessidade de vapor, o combustível total de entrada necessário para suprir a demanda de 

eletricidade e de calor de processo é de 100 unidades. 

 

Figura 3.1 – Sistema de geração elétrica e calor convencional (Best practice manual cogeneration) 
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Figura 3.2 – Sistema de cogeração (Best Practice Manual Cogeneration) 

 

Com isso, a produção combinada de energia elétrica e térmica para uso local, pode 

contribuir significativamente para a rentabilidade de uma planta de geração, principalmente 

pelo fato de apresentar eficiências elevadas, e, melhor utilização do combustível. 

Também os impactos ambientais associados ao processo de conversão de energia de um 

modo geral são minimizados, ainda mais quando utilizados sistemas a gás natural, que 

apresentam menor nível de poluição atmosférica. Vale observar que a energia mecânica 

produzida pode ser utilizada na forma de trabalho mecânico (por exemplo, no acionamento de 

moendas, turbo-bombas, turbo-sopradores, entre outros) e/ou transformada em energia 

elétrica através de um gerador de eletricidade; e a energia térmica é utilizada como fonte de 

calor para um processo e/ou com fins de refrigeração (indústrias, hospitais, centros 

comerciais, aeroportos, etc.). Em todo o mundo a cogeração vem assumindo uma importância 

crescente, sendo freqüentemente incentivada por governos locais. 

Outros fatores têm influenciado sensivelmente na política de incentivo à cogeração. 

Independência relativa de fornecimentos externos de concessionárias, confiabilidade do 

fornecimento em função da proximidade física da planta cogeradora, conservação de energia, 

potência agregada de forma mais ajustada às demandas, independência do trânsito de energia 

por linhas de transmissão extensas evitando perdas por efeito Joule e, redução das emissões de 

CO2. 
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A Figura 3.3 apresenta os níveis de emissões de CO2 para as diferentes tecnologias de geração 

de eletricidade destacando-se a cogeração como a menos poluente. 
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Figura 3.3 - Níveis de emissões de CO2 para diferentes tecnologias que usam combustíveis fosseis 
Kg/MWh. (Sargent, 2001). 

 

3.2 – Ciclos de Referência 

Dois ciclos básicos de operação são usados para gerar eletricidade e calor, o ciclo 

bottomig e o ciclo topping. No ciclo topping a energia necessária para a produção de 

eletricidade é obtida primeiro, a partir da queima do combustível em uma caldeira, turbina a 

gás ou em um motor de combustão interna, como indicado na Figura 3.4 e, o calor de 

processo é produzido na seqüência. A maioria dos sistemas de cogeração existentes é baseada 

em ciclos topping. O ciclo bottoming produz primeiro o calor de processo e, na seqüência a 

potência elétrica ou mecânica, conforme Figura 3.5. 
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Figura 3.4 – Cogeração do tipo topping. (adaptado de Krarti, M. 2000) 

 

 

Figura 3.5 – Cogeração do tipo bottoming. (adaptado de Krarti, M. 2000) 

 

3.3 – Taxa calor/potência 

A taxa calor/potência é um dos mais importantes parâmetros técnicos que influenciam a 

seleção de um sistema de cogeração. Se a taxa calor/potência de uma indústria pode ser 

ajustada com as características do sistema de cogerção considerado, a otimização do sistema 

seria alcançada em sentido real. (Bureau of Energy Efficiency, 2006) 

A definição da taxa calor/potência é a razão entre a energia térmica e energia elétrica 

requerida por uma indústria.  
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3.4 – Vertentes Tecnológicas 

3.4.1 – Sistemas de Cogeração Convencionais 

Uma planta de cogeração típica consiste de varias peças de equipamentos para produzir 

eletricidade e calor (vapor, água quente e frio). A quantidade e tipo de equipamentos em uma 

planta de cogeração dependem do tamanho do sistema e o método usado para gerar 

eletricidade e calor de processo. 

O acionador principal é o mais importante equipamento em um sistema de cogeração. 

Ele é tipicamente uma turbina que produz potência mecânica ou elétrica usando uma fonte de 

combustível primaria. Três tipos de acionadores são comumente usados em plantas de 

cogeração: turbinas operadas pelo vapor gerado em caldeiras, turbina a gás alimentadas por 

gás ou produtos de petróleo leves e, motores de combustão interna alimentados por gás 

natural ou óleos destilados. O ciclo combinado é outra alternativa que se utiliza a turbina a gás 

e, a turbina a vapor num ciclo combinado para geração de eletricidade e calor de processo. 

 

3.4.1.1 - Turbinas a vapor 

Turbinas a vapor são as mais antigas, e versáteis acionadores usados na geração de 

potência. Nos Estados Unidos a maioria da eletricidade gerada vem de plantas convencionais 

que usam turbinas a vapor. Embora as turbinas a vapor sejam também usadas em sistemas de 

cogeração, plantas de ciclo combinados, e sistemas de aquecimento distrital. A capacidade das 

turbinas a vapor vai de 50 KW a varias centenas de MW. Vários tipos de turbinas são usados 

hoje na aplicação de geração de potência, tais com: Turbinas de condensação, turbinas de 

contrapressão e turbinas de condensação extração. 
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As figuras 3.6, 3.7 e 3.8 ilustram tais tipos de turbinas. 

 

Figura 3.6 – Turbina de condensação tipo NK 

 

Figura 3.7 – Turbina de contrapressão tipo NG 

 

 

Figura 3.8 – Turbina de extração condensação tipo EHNK 

 

A Figura 3.9 compara duas plantas de geração termoelétrica a vapor, sendo que a planta 

da direita utiliza um sistema de cogeração. Os respectivos balanços térmicos são apresentados 

na Figura 3.10. Avaliando os dois sistemas, para uma mesma quantidade de combustível 

consumida, o primeiro trabalha com eficiência elétrica de 35%, resultando num total de  
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perdas de 65%. Ao se utilizar o calor residual com o processo de cogeração agregado, a 

eficiência elétrica pode se reduzir ou não (dependendo da razão demandada de calor/ 

eletricidade), assumida neste caso em 30%, porém as perdas totais se restringem a 18%, 

devido à utilização do vapor em um processo industrial, totalizando uma eficiência energética 

global de 82%. 

 

Figura 3.9 - Sistema de geração pura de eletricidade em ciclo a vapor e, Sistema de geração combinada de 
calor e eletricidade. (BARJA, G. J. A., 2006) 

 

 

Figura 3.10 - Balanço térmico típico de planta de geração convencional em ciclo a vapor e, de uma planta 
com sistema de cogeração agregado (adaptado de NOGUEIRA et al., 2004) 
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3.4.1.2 - Turbina a gás 

Turbina a gás é uma das maneiras mais limpas de se gerar potência elétrica com baixas 

emissões de dióxido de carbono (CO2) e óxidos de nitrogênio (NOx). A capacidade disponível 

de turbina a gás vai de cerca de 500 KW até 250 MW. É importante destacar a alta razão ar-

combustível, em torno de 50:1 em massa, o que faz com que as condições climáticas 

(temperatura ambiente e umidade relativa) influenciem de forma significativa no seu 

desempenho, provocando alterações tanto no rendimento quanto na potência gerada, ambos 

piorando conforme a elevação da temperatura, como pode ser observada na Figura 3.11. Por 

trabalharem com excesso de ar, os gases de exaustão ainda possuem concentrações de 

oxigênio em torno de 15~16%,o que viabiliza a sua queima posterior em algumas aplicações. 

 

Figura 3.11 – Influência da temperatura do ar ambiente em turbinas a gás (Rolls-Royce Energy Systems, 
1998). 

 

As turbinas a gás, Figura 3.12, são muito apropriadas para aplicações em plantas de 

cogeração, porque podem produzir altas pressões de vapor utilizando-se os gases de exaustão 

da turbina, combinadas com caldeiras de recuperação de calor. 
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Figura 3.12 - Turbina a gás Allison 601-KB9, de 6,5 MW (Rolls-Royce Energy Systems, 1998). 

 

A título de exemplo a Figura 3.13 mostra dois esquemas de plantas de produção de 

eletricidade, sendo uma de geração convencional e outra a direita de cogeração com ciclo a 

gás. A diferença entre as duas plantas consiste na produção de calor de processo no ciclo a 

gás, onde os gases de exaustão são recuperados na caldeira de recuperação. 

 

 

Figura 3.13 - Sistema de geração convencional de eletricidade com turbina a gás e, geração combinada de 
calor e eletricidade – cogeração. (BARJA, G. J. A., 2006) 

 

Na Figura 3-14 é mostrado o balanço térmico de cada sistema, onde nota-se que no 

primeiro caso, sem o aproveitamento do calor residual, o rendimento da planta limita-se à  

19



produção elétrica da turbina, de 35%. No processo que utiliza um sistema de cogeração, é 

agregada a recuperação de calor da ordem de 45% do combustível, resultando num 

rendimento global de 80%. 

 

Figura 3.14 - Balanço térmico típico de planta de geração convencional utilizando turbina a gás e, com 
sistema de cogeração agregado (adaptado de NOGUEIRA et al., 2004). 

 

3.4.1.3 - Motores de combustão interna 

A eficiência elétrica dos motores alternativos vai de 28% para pequenos motores 

(menores que 100 KW) a 40% para grandes motores (acima de 3MW). O calor rejeitado pode 

ser recuperado de quatro fontes distintas nos motores alternativos: gases de exaustão, água de 

refrigeração do motor, do óleo de lubrificação e da refrigeração do turbo compressor. A 

Figura 3.15 ilustra um motor alternativo e, seus diversos modos de aproveitamento 

energético. 

 

Figura 3.15 – Motor alternativo alimentado a gás natural. 
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A Figura 3-16 mostra duas plantas que utilizam motores alternativos, sendo uma de 

geração convencional de eletricidade e outra de cogeração. Os respectivos balanços térmicos 

são apresentados na Figura 3-17. 

 

Figura 3.16 - Sistema de geração convencional de eletricidade com motor alternativo e, geração combinada 
de calor e eletricidade – cogeração. (BARJA, G. J. A., 2006). 

 

 

Figura 3.17 - Balanço térmico típico de planta de geração convencional utilizando motor alternativo e, de 
uma planta semelhante, com sistema de cogeração agregado (adaptado de NOGUEIRA et al., 2004). 
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Comparando-se os dois sistemas, para uma mesma quantidade de combustível 

consumida, o primeiro trabalha com eficiência elétrica de 35%, resultando num total de 

perdas de 65%. Ao se utilizar o calor residual com o processo de cogeração agregado, a 

eficiência elétrica se mantém inalterada, porém as perdas totais se restringem a 25% devido à 

utilização do vapor em um processo industrial, totalizando uma eficiência energética global de 

75%. 

 

3.4.1.4 - Ciclo combinado 

Plantas de geração de potência de ciclo combinado são baseadas na geração de potência, 

combinando-se o ciclo a gás e o ciclo a vapor. Gases de exaustão a altas temperaturas vindos 

da turbina a gás produzem vapor a alta pressão e temperatura que opera a turbina a vapor. 

Com este arranjo consegue-se alcançar altas eficiências na geração de potência, podendo 

chegar a 60% de eficiência contra 35% se os dois ciclos estivessem operando em separado. 

A figura 3.18 ilustra a geração de potência e calor de processo em um ciclo combinado. 

Nota-se que a energia disponibilizada pelo combustível é aproveitada em dois ciclos 

termodinâmicos consecutivos, e posteriormente é aproveitado para produção de calor de 

processo. É importante comentar que a cogeração em ciclo combinado só é viabilizado em 

regimes de operação na base. 
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Figura 3.18 - Sistema de cogeração em ciclo combinado. (BARJA, G. J. A., 2006). 

 

3.5 – Vantagens tecno-econômico de tecnologias de cogeração 

As vantagens tecno-econômicas derivadas por se fazer uso da tecnologia de cogeração 

são: 

 Conservação de energia devido à melhora de eficiência da utilização da energia 

do combustível; 

 Custo de capital relativamente baixo e baixo custo de operação, devido à alta 

eficiência global da planta, o custo da potência e do vapor se tornam 

economicamente muito atrativo para indústria;  

 Plantas de cogeração industriais complementam os esforços das 

concessionárias estatais, no sentido de diminuir o “gap” existente entre 

demanda crescente e oferta restrita, pois a cogeração contempla a geração 

descentralizada; 
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 Como a eletricidade de sistemas de cogeração geralmente não requer 

transferência a longas distancias, as perdas por distribuição e transmissão 

seriam desprezadas. 

 Confiabilidade dos sistemas de cogeração é muito alto e, também reduz a 

dependência das indústrias sobre a concessionária estatal de eletricidade, 

aliviando as pressões do lado da demanda. Além do que evita-se os riscos de 

distúrbios não esperados no sistema de potência centralizado. 

 O impacto sobre a poluição ambiental de sistemas de cogeração é baixo em 

comparação às termoelétricas convencionais, devido à menor consumo de 

combustível e eficiência de operação. 

 Se os sistemas de cogeração forem implementados em usinas de açúcar ou de 

beneficiamento de arroz, fontes totalmente renováveis de energia, o resíduo 

combustível tais como bagaço de cana de açúcar ou a casca de arroz, podem 

ser usados para queimar em caldeiras para gerar vapor. Este vapor pode ser 

usado para acionar uma turbina a vapor em ciclos de cogeração. 

A tabela 3.3 mostra um resumo das vantagens e desvantagens relativas das diferentes 

variantes para sistemas de cogeração dos dias atuais, amplamente aceitas como referência.  
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 Tabela 3.3 – Vantagens e desvantagens de alguns tipos de tecnologias de cogeração 

Tecnologias Vantagens Desvantagens 

Turbina de contrapressão/Caldeira 
queimando combustível convencional 

- Alta taxa de eficiência de 
combustível 

- Planta simples 

- Apropriada para todos os 
combustíveis de alta ou de baixa 
qualidade 

 - Custo capital específico 
relativamente moderado 

- Pequena flexibilidade de projeto 
e operação 

- Maior impacto ambiental no 
caso de uso de combustível de 
baixa qualidade 

- Alto custo na construção civil  

 

Turbina de extração 
condensação/Caldeira queimando 

combustível convencional 

Alta flexibilidade no projeto e 
operação 

- Apropriada para todos os 
combustíveis de alta ou de baixa 
qualidade 

- Mais apropriado para variação de 
demanda de vapor 

- Maior custo capital específico 

- Baixa taxa de eficiência do 
combustível no caso de mais 
condensado 

- Maior impacto ambiental no 
caso de uso de combustível de 
baixa qualidade 

- Alto custo na construção civil 

- Alta demanda de água de 
resfriamento para o condensador 
da turbina a vapor 

Turbina a gás com caldeira de 
recuperação de calor 

- Alta taxa de eficiência de 
combustível a plena carga de 
operação 

- Planta simples 

- Custo capital específico baixo 

- Menor impacto ambiental devido 
ao uso de combustível limpo 

- Opções mínimas de manutenção 

- Startup e parada rápida 

- Eficiência ainda melhor com 
caldeira de recuperação de calor 
com queima suplementar 

 - O mínimo de água de 
resfriamento necessária 

 

- Eficiência da carga de operação 
moderada 

- Limites quanto ao uso de 
combustível de baixa qualidade 

- Não é econômico, se um 
problema na carga de vapor for 
constante  

 

Ciclo combinado 
- Taxa de combustível otimizada 

- Custo capital relativamente baixo 

 - Eficiência média a cargas de 
operação moderadas 

- Limites quanto ao uso de 



- Mínimo período de gestação 

- Menor impacto ambiental 

- Alta flexibilidade operacional 

- Startup e parada rápida 

- Eficiência ainda melhor com 
caldeira de recuperação de calor 
com queima suplementar 

combustível de baixa qualidade 

- Alto custo na construção civil 

- Alta demanda de água de 
resfriamento para o condensador 
da turbina a vapor 

Motor alternativo com caldeira de 
recuperação de calor 

- Baixo custo com obras civis 

- Alta eficiência elétrica 

- Mais apropriada para situações de 
standby 

- Mínimo de custo capital 
específico 

- Baixa demanda de água de 
resfriamento 

- Baixa eficiência global em 
modo cogeração 

- Apropriado para combustíveis 
com baixa qualidade com alto 
custo de limpeza 

- Alto custo de manutenção 

- Maior impacto ambiental com o 
uso de combustíveis de baixa 
qualidade 

- Potencial mínimo para 
recuperação de calor 
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Capitulo 4 

Indicadores termodinâmicos 

O estudo de uma planta térmica convencional e de cogeração compõe uma área bastante 

analisada para fins de engenharia. Como resultante dos diversos trabalhos, criou-se um elenco 

de indicadores termodinâmicos aplicáveis a essas instalações. Neste capítulo serão 

apresentados os indicadores termodinâmicos de uma planta convencional de geração de 

potência, para que posteriormente sejam utilizados como padrão de comparação com os 

indicadores termodinâmicos de uma planta de cogeração. 

 

4.1 – Critérios de desempenho de plantas convencionais 

4.1.1 – Eficiência de uma planta de circuito fechado 

Para uma planta cíclica onde um fluído de trabalho circula continuamente dentro da 

superfície de controle Y, que engloba a máquina térmica, conforme a figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Planta a vapor convencional (adaptado de Horlock, 1997). 
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Onde o critério de desempenho, (Horlock, 1997), é a eficiência térmica do ciclo dado pela 

equação, 

 
B

Th Q
W

  (4.1). 

Onde W é o trabalho líquido e QB é o calor fornecido para o ciclo através da fornalha. 

O calor fornecido para planta da figura 4.1 vem da superfície de controle Z. Dentro desta 

superfície de controle, um fluxo de energia e fornecido pela caldeira com a mistura ar-

combustível e, ocorre descarte de parte dessa mesma energia com os produtos da combustão. 

Assim, pode-se definir a eficiência da caldeira de acordo com a equação. (Horlock, 1997). 

 
F

Q
CVm

Q B

f

B
B 

0)(
  (4.2). 

Onde QB é a energia vinda da superfície de controle Z para o circuito fechado, dentro da 

superfície de controle Y; mf é a massa de combustível fornecida e, (CV)0 é o seu poder 

calorífico por unidade de massa. 

A eficiência global da planta, incluindo o ciclo de potência dentro da superfície de 

controle Y e, a caldeira dentro da superfície de controle Z é dada pela equação, (Horlock, 

1997). 

 BTh
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0  (4.3). 
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4.1.2 – Eficiência de uma plana de circuito aberto 

Para uma planta de circuito aberto a gás, figura 4.2, um critério diferente para a 

avaliação do desempenho é usada, a eficiência racional (ηR). 

 

 

Figura 4.2 – Planta de circuito aberto ciclo a gás. (adaptado de Horlock, 1997). 

 

Esta é definida pela razão entre o trabalho real e o máximo trabalho que pode ser alcançado 

entre os reagentes (mistura ar-combustível), a pressão (p0) e temperatura (T0) do ambiente e, 

os produtos da combustão a mesma pressão (p0) e temperatura (T0), então, (Horlock, 1997). 
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  (4.4). 

Onde ∆G0 = (Gp)0 – (Gr)0 é a variação da função de Gibbs dos reagentes para os produtos à 

temperatura e pressão ambientes. A função de Gibbs é G = (H - TS), onde H é a entalpia e S a 

entropia. Como ∆G0 não é determinável diretamente, freqüentemente a eficiência global é 

definida como: 
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  (4.5). 
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4.1.3 – Heat rate 

A heat rate como alternativa para a eficiência térmica da equação (4.1) equivale à taxa 

de calor fornecido pelo trabalho produzido. 

 










KWh
BTUou

KWh
KJ

W
QHR B  (4.6). 

Fica claro que o inverso da heat rate é a eficiência térmica do ciclo, quando QB e W são 

expressas nas mesmas unidades. Na maioria das vezes a heat rate é usada baseando-se na 

energia fornecida pelo combustível de acordo com a equação dada, 
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KWh
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W
F

W
CVm

HR f 0)(
 (4.7). 

Observa-se que o inverso da heat rate é a eficiência global de uma planta de circuito fechado, 

definida na equação 4.3, ou a eficiência global de uma planta de circuito aberto, conforme 

definido na equação 4.5. 

 

4.1.4 – Steam rate 

O consumo específico de vapor se refere à quantidade de vapor consumida para a 

geração de uma unidade especificada de potência (normalmente o kW). Em língua inglesa é 

denominado Steam Rate. Trata-se da vazão em massa de vapor (kg / h) por unidade de 

potência (kW) e, a unidade resultante é kg vapor / kWh, dada pela seguinte equação, (Lima, 

2001). 

 









KWh
Kg

W
mSR V  (4.8). 
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Esse é um indicador que permite enxergar a demanda de vapor da planta para cada 

unidade de potência produzida. Normalmente é necessário um indicador complementar para 

maior consistência em eventuais avaliações. O indicador usual é o consumo específico de 

calor ou Heat Rate (símbolo HR), apresentado anteriormente na secção 4.1.3. 

 

4.2 – Critérios de desempenho para plantas de cogeração 

4.2.1 – Fator de utilização de energia e eficiências 

Como descrito na secção 4.1, um dos critérios de desempenho para uma planta 

convencional de circuito fechado é dada pela eficiência global, que equivale ao produto da 

eficiência térmica (ηTh) pela eficiência da caldeira (ηB) no ciclo fechado. Já para uma planta 

de circuito aberto a eficiência global foi dada pela equação 4.5. Este critério de desempenho é 

menos relevante para um sistema de cogeração que necessita da produção de potência elétrica 

e calor de processo de forma seqüenciada. 

Mais um critério de desempenho deve ser definido e, normalmente é denominado fator 

de utilização de energia (EUF), definido pela equação, (Porter e Mastanaiah, 1982). 

 
F

QWEUF U
  (4.9). 

Aplicável tanto a uma planta de cogeração cíclica com circuito fechado como para uma planta 

de cogeração com circuito aberto. E, QU indica o calor útil (processo) produzido pela planta 

de cogeração. 
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4.2.2 – Fator de utilização ponderado 

Este é o fator de utilização ponderado pelo preço de cada tipo de energia, potência 

elétrica e calor de processo. No fator de utilização visto na secção 4.1.2, é avaliado de forma 

que tanto a potência elétrica como o calor de processo possuem o mesmo peso. Mas a 

potência elétrica é uma energia mais nobre que o calor de processo sendo assim uma energia 

mais cara. Logo tanto a potência elétrica e o calor de processo são avaliados de acordo com o 

seu peso (preço). 
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  (4.11). 
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  (4.12). 

Onde YE é o preço da energia elétrica cogerada, YH é o preço do calor de processo, ψ é o 

preço do combustível e ηequ é a eficiência equivalente dada por Timmermans (1978). 

 

4.2.3 – Eficiência artificial 

Uma alternativa para avaliação do desempenho de uma planta de cogeração às vezes 

usada é a eficiência artificial (ηa), onde supõe-se que o combustível fornecido a uma planta de 

cogeração seja reduzido, produzindo o calor de processo (QU) em uma caldeira em separado, 

como ilustrado na figura 4.3.Então a eficiência artificial é definida como, 

 

Figura 4.3 – Planta de cogeração à esquerda e uma caldeira 
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Como 
F
W

CG )( 0  tem-se que a eficiência artificial é dada por, 
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  (4.14). 

Onde (η0) CG é a eficiência global da planta de cogeração. 

 

4.2.4 – Taxa de economia de energia do combustível 

A taxa de economia de combustível para uma planta de cogeração envolve a 

comparação entre o combustível necessário para atender a demanda de eletricidade e calor de 

processo de uma planta de cogeração, com uma planta convencional produzindo em separado 

as mesmas quantidades de eletricidade e calor de processo. 

Considerando a eficiência global (η0)C de uma planta convencional e, a eficiência de 

uma caldeira para produzir apenas calor de processo (ηB)H, então o combustível poupado dado 

por Polsky (1980) é. 

 FWQF
CHB

U 
)()( 0

 (4.15). 

A taxa de econômica de combustível (FESR) é definida como a razão entre a energia do 

combustível poupado (∆F) pela energia do combustível necessário para atender uma planta 

convencional, 
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 (4.16). 

 

Onde λCG = (QU/W)CG é a relação entre o calor útil e a potência elétrica produzida na 

cogeração e, (η0)CG a eficiência global da planta de cogeração.Este indicador termodinâmico 

talvez seja o mais útil dos descritos até aqui, na medida em que pode ser usado diretamente na 

avaliação econômica de uma planta de cogeração, conforme demonstra Polsky (1980). 

 

4.2.5 – Heat rate incremental 

Considere uma planta de cogeração entregando potência elétrica (WCG) e, atendendo 

uma demanda de calor de processo (QU)CG como ilustrado na figura 4.4, define-se a heat rate 

incremental como, 
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  (4.14). 

Se (ηB)CG ≈ (ηB)H, então resulta uma forma mais simples da heat rate incremental (IHR)CG, 

que por analogia com a heat rate de uma planta convencional, é a heat rate artificial de uma 

planta de cogeração, 

 
a

CGIHR

1)(   (4.15). 

Onde ηa é a eficiência artificial definida pela equação (4.12). 
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Figura 4.4 – Heat rate incremental para uma planta de cogeração. (adaptado de Horlock, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



Capitulo 5 

Indicadores econômicos  

Uma análise de viabilidade econômica determinará se uma planta de cogeração será ou 

não implementada. Alguns indicadores econômicos existentes na literatura tais como, valor 

presente liquido, taxa interna de retorno, custo médio de capital, cross-over, pay back e o 

preço da eletricidade e do vapor de processo, são ferramentas muito importantes para avaliar a 

viabilidade econômica de uma planta de cogeração. 

 

5.1 - Valor presente líquido (VPL) 

Valor Presente Líquido é a equivalência monetária hoje da soma dos fluxos de caixa 

futuros, depois de descontado o imposto de renda, de todos os anos de duração do projeto. O 

método de VPL é um valioso indicador, pois reconhece o valor do dinheiro no tempo. O valor 

presente líquido é definido segundo Horlock (1997) como, 

 C
f
MVPL

APN




)(  (5.1). 

Onde, ΔM é o valor líquido anual (receitas menos despesas), ΔC é o investimento do projeto e 

NfAP é o inverso do fator de recuperação de capital dado pela equação, 
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f  (5.2). 

N é o numero de anos da vida do projeto e i a taxa de juros efetiva dada por i = eCMC-

1.(Jaluria, 1998). 
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5.2 – Taxa interna de retorno (TIR) 

Taxa Interna de Retorno (TIR) segundo Holland e Wilkinson (1983) é definida como a 

taxa de desconto que iguala a zero o VPL dos fluxos de caixa do projeto, podendo ser 

resolvida graficamente ou por métodos iterativos. A TIR é calculada para determinar se a 

rentabilidade do projeto excede uma taxa mínima de retorno aceitável, freqüentemente 

chamada de taxa mínima de atratividade. A vantagem da TIR é que, diferentemente do VPL, 

seus resultados são dados em porcentagem. 

 0)( 


 C
f
MVPL

APN

 (5.3). 

 

5.3 – Custo médio de capital 

Usualmente as companhias fixam um mínimo para o referencial, que é conhecido 

como taxa mínima de atratividade. Se por exemplo for feito um determinado investimento e, o 

custo médio do capital levantado for da ordem de 8%, e o investimento produzir uma TIR de 

8%, simplesmente pagar-se-á o principal e os juros. Assim, tudo indica que o custo médio de 

capital (CMC) deva ser tomado como a referência limite para os investimentos efetivados. 

Basicamente, a estrutura de custo do capital de uma empresa para se fazer um 

investimento consiste de empréstimos bancários, ações ordinárias e ações preferenciais. 

Portanto a estrutura de capital é alavancada através desses três tipos de fundos. Se por 

exemplo, a estrutura de capital de uma empresa é constituída de 15% de empréstimos 

bancários, 30% de ações ordinárias, e 55% de ações preferenciais, e o custo de cada um é 

respectivamente, 5%, 10.5% e 13%, o custo médio de capital da empresa será CMC = 

0,15(0.05) + 0.3.(0.105) + 0.55.(0.13) = 0.1105, ou 11.05%. 
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5.4 – Cross-over 

Para definir o indicador a ser utilizado na tomada de decisão (VPL ou TIR), far-se-á 

uma analise mostrando como é essencial definir um critério extra que sinalize qual dos dois 

indicadores adotar. Admita-se um investimento A com as seguintes características: IA = R$ 

1400,00 e receitas contínuas de R$ 360,00 por ano, com duração de dez anos e sem valor 

residual. A contrapartida seria um investimento B com as seguintes características: IB = R$ 

1050,00, receitas de R$ 293,00 por ano, com duração de dez anos e sem valor residual. 

Calcula-se o valor presente líquido de cada caso e a taxa de atratividade variando de 0 a 28% 

e, com as equações anteriores obtém-se TIR do caso A = 22.1% e TIR do caso B = 25.0%.  

Com a plotagem da figura 5.1 a seguir identifica-se um parâmetro importantíssimo 

denominado cross-over. Esse parâmetro mostra a taxa de rentabilidade onde o valor presente 

líquido dos projetos se equivale. Se o custo médio do capital é menor que o cross-over, o 

projeto A seria o melhor investimento embora a TIR do projeto B seja maior, pois nessa 

situação o VPL seria o parâmetro decisivo. 
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Figura 5.1 - VPL versus 6TIR de investimentos alternativos. 
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Eventualmente pode não ocorrer cross-over quando se comparam alternativas e, nesse 

caso o tomador de decisão é que escolhe o indicador a ser utilizado 

 

5.5 – Tempo de retorno do investimento (Pay Back) 

Um cálculo do tempo de retorno do investimento ou payback compara as rendas com os 

custos e determina o período de tempo exigido para recuperar o investimento inicial. Um 

período de payback simples é calculado freqüentemente sem levar em conta o valor do 

dinheiro no tempo. Este indicador é freqüentemente usado para analisar oportunidades de 

investimento que oferecem benefícios incrementais e aplicações de uso final. Segundo 

Horlock (1997) define-se Payback como, 

 
RA
CIPayback   (5.4). 

Onde CI é custo do investimento e RA é o retorno anual. O pay-back é um indicador fraco, 

pois não leva em conta o valor temporal do dinheiro e, ignora o que acontece depois de ser 

atingido. 

 

5.6 – Custo da eletricidade gerada (YE) 

O custo da eletricidade gerada é freqüentemente usado pelos analistas de política 

energética e, pelos avaliadores de projetos para analisar a atratividade de um projeto versus a 

alternativa existente. Este parâmetro define o fluxo de renda mínima que satisfaz as 

exigências para retorno e cobertura dos investimentos e custos. A seguinte formula pode ser 

usada para calcular o custa da produção de eletricidade permitindo a comparação com o custo  
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capital e operacional da planta de cogeração. Segundo Roher (1996) define-se custo da 

eletricidade como, 

   ''
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  (5.5). 

Onde YE é o custo da eletricidade anual produzida, YFuel é o custo do combustível, EN é o 

período de utilização equivalente, u é o custo de operação variável, U é o custo de operação 

fixo incluindo custos com mão de obra,   é a amortização anual, (η0)CG é a eficiência da 

planta de cogeração e P é a potência produzida. Os índices CHPP e HP são respectivamente, 

planta de cogeração e uma planta de geração de calor de processo. 

 

5.7 – Custo do vapor gerado (YH) 

5.7.1 – Método do vapor como subproduto 

O custo com a produção do vapor pode ser quantificada tratando o vapor gerado como 

subproduto da planta cogeradora. Tomando o vapor como subproduto nas análises, tem-se em 

mente que o investimento da planta tem que ser pago pelos produtos da cogeração, 

eletricidade e calor de processo, onde o equilíbrio econômico desta planta decidirá juntamente 

com outros indicadores se o investimento será viável economicamente. 

Assim o custo horário do vapor pode ser dado pelo custo horário do investimento 

subtraído do custo horário da eletricidade gerada, conforme a equação a seguir. 

 
h

US
NE

EYCIHY GE
H

$*
  (5.6) 

Onde CIH é o custo horário da planta em dólar por hora, YE é o preço da eletricidade gerada  
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dólar por kWh, EG é a energia gerada em kWh por ano e NE é o tempo de operação da planta. 

O custo do vapor em dólar por tonelada pode ser dado pelo custo horário do vapor YH 

dividido pela tonelada horária de vapor gerado em base anual. 

 

5.7.2 – Método Curzon & Albon 

Além da condição dada como alternativa na alínea (5.7.1) pode-se também definir uma 

abordagem diferenciada utilizando conceitos de segunda lei e da Termodinâmica 

endoreversível (Curzon & Albon 1975). Considerando tal fato Curzon & Albon (1975) 

descobriram um parâmetro mais adequado, pois é fundado na condição de uma máquina 

produtora de potência máxima. O parâmetro é dado da seguinte forma, 

 



















5,0

1
H
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T
  (5.7) 

Onde TL representa a temperatura da fonte fria e TH o da fonte quente. Com este parâmetro 

em mãos pode-se calcular o equivalente elétrico do calor de processo. Logo o custo do vapor 

é dado por, 

 hUSQYQYY WThCAErefWequErefH /$*** ...    (5.8) 

Onde YEref. é o custo da eletricidade de referência em US$/kWh, QWequ. é o equivalente 

elétrico do calor de processo em KW e o QWTh é o calor de processo em KW. 
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Capitulo – 6 

Conclusões 

6.1 – Metodologia 

Foi utilizado o Excel para realizar simulações dos cenários de arranjos cogeradores 

,fundamentados em balanços de massa, energia e econômicos. Com a ajuda de uma 

ferramenta muito útil do Excel, “macros”, foi possível uma análise de cenários de forma mais 

aprofundada, obtendo-se resultados mais precisos das simulações. A interpretação dos 

resultados que foram obtidos nas simulações, foram feitas comparando-se resultados de cada 

cenário energético simulado com a geração convencional ou não cogerada e, utilizando-se de 

dois perfis de demanda térmicos e elétricos. (WITTE, 1988, PERRY, 1984) Os modelos 

utilizados se fundamentam no equacionamento obtido das referências consultadas que foram 

apresentadas nos capítulos anteriores e, refletem o estado da arte em análise de arranjos 

cogeradores. 

6.3 – Simulações de Indicadores Termodinâmicos 

Na simulação dos indicadores termodinâmicos foram utilizados os equacionamentos 

discutidos no capitulo quatro. Esta simulação partiu do dimensionamento a partir de duas 

demandas térmicas e elétricas avaliadas no presente trabalho. Para tal, foram ensaiadas duas 

tecnologias, turbina de contrapressão e turbina de extração condensação, com utilização de 

quatro tipos de combustíveis: carvão mineral, bagaço de cana de açúcar, óleo B1 e gás 

natural. 
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Foram consideradas as eficiências das caldeiras a carvão, óleo e gás natural de 88% e a 

caldeira queimando bagaço uma eficiência de 70,2%. Nas caldeiras convencionais de geração  

de vapor foram considerados para carvão, óleo e gás natural 90,2% e para o bagaço 72,16%.  

6.3.1 – Resultados 

Neste capitulo se segue a apresentação dos resultados obtidos nas simulações das 

respectivas tecnologias e de acordo com o perfil de demanda elétrico e térmico. Primeiro 

serão apresentados os resultados obtidos com o perfil energético do Witte (1988), para uma 

turbina de contrapressão e, logo após para a turbina extração condensação. Em seguida serão 

avaliados os resultados para o perfil energético do Perry (1984) dada na mesma seqüência da 

avaliação das tecnologias. As análises também foram feitas ajustadas para atender a demanda 

elétrica (power matching) e a demanda térmica (thermal matching). 

A tabela 6.1 apresenta o perfil de demanda do Witte (1988) e a tabela 6.2 apresentam o 

perfil de demanda do Perry (1984) que são os perfis ensaiados neste trabalho. 

Tabela 6.1 – Perfil de demanda Witte (1988) 
Períodos do dia Demanda Térmica [KW] Demanda Elétrica [KW] 

1 4.392 1.000 

2 26.353 2.500 

3 35.137 4.500 

4 43.922 3.500 

5 43.922 4.000 

6 21.961 4.500 
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Tabela 6.2 – Perfil de demanda o Perry (1984) 
Períodos do dia Demanda Térmica [KW] Demanda Elétrica [KW] 

1 114.489 40.000 

2 118.881 38.100 

3 120.638 38.100 

4 122.395 38.100 

5 123.566 38.100 

6 124.152 41.700 

7 134.400 57.100 

8 141.135 70.200 

9 137.914 77.400 

10 125.616 77.400 

11 113.610 77.400 

12 103.632 79.200 

13 94.871 79.200 

14 97.357 78.600 

15 98.091 77.300 

16 89.600 75.000 

17 87.843 71.400 

18 86.086 61.900 

19 84.329 56.000 

20 91.357 53.600 

21 93.114 51.200 

22 98.091 48.800 

23 124.152 45.200 

24 106.876 38.100 

 

Na figuras 6.1 e 6.2 estão as representações dos ciclos térmicos dos arranjos 

cogeradores estudados, turbina de contrapressão e turbina extração condensação 

respectivamente. 

 
 
 
 
 

44



 

Figura 6.1 – Cogeração com Turbina de contrapressão 

 

 

Figura 6.2 – Cogeração com Turbina extração condensação 

 

Para o perfil de demanda do Witte (1988) foi simulada uma turbina de contrapressão 

de 4500 KW que atendia a 95% da demanda elétrica. Foi considerado que o perfil de demanda 

elétrico e térmico se repetia ao longo do ano, dia e intervalos de horas do dia. 

As tabelas 6.3 e 6.4 são os resultados obtidos no primeiro cenário após a simulação da 

planta de cogeração para a turbina de contrapressão ajustadas para atender a demanda elétrica 

e térmica respectivamente. Foram avaliados para os seguintes combustíveis, carvão, óleo B1 e 

gás natural.  
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Tabela – 6.3 Indicadores termodinâmicos TCP. (Carvão, Óleo B1 e gás natural) 

 
Após uma análise dos resultados contido na tabela 6.3, observa-se que o fator de 

utilização permanece constante em todos os períodos, não sendo um parâmetro que seja útil 

na comparação com outras tecnologias, pois este indicador trata a eletricidade e calor de 

processo com a mesma ponderação e, isto não é verdade, pois a eletricidade é uma energia 

mais nobre que o calor de processo. Contudo, a eficiência artificial se mostrou um bom 

parâmetro, pois este indicador enxerga apenas o valor da eletricidade no ciclo de cogeração. A 

taxa de economia de combustível é um parâmetro útil, pois compara os gastos de 

combustíveis da cogeração com uma planta convencional. A taxa calor/potência se mostrou 

muito importante na hora da escolha da tecnologia mais apropriada, quando avaliada nos 

indicadores econômicos.  

Tabela 6.4 – Indicadores termodinâmicos TCP. (Carvão, Óleo B1 e gás natural) 

 
 

Fazendo um comparativo entre os resultados da tabela 6.3 e 6.4, observa-se na planta 

ajustada para atender a demanda térmica obtiveram-se valores de eficiência artificial e a taxa 

de economia de combustível melhores do que para uma planta ajustada eletricamente. É 

importante ressaltar que os indicadores das tabelas 6.3 e 6.4 são os mesmos para os três 

combustíveis, pois a eficiência da caldeira queimando estes combustíveis é a mesma. 
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Nas tabelas 6.5 e 6.6 estão os indicadores para uma planta de cogeração ensaiados para 

uma turbina de contrapressão onde o combustível a ser queimando é bagaço de cana de 

açúcar. 

Tabela 6.5 – Indicadores termodinâmicos TCP. (Bagaço) 

 
 

Tabela 6.6 Indicadores termodinâmicos TCP. (Bagaço) 

 
 

Nesta primeira análise para uma planta de cogeração utilizando uma turbina de 

contrapressão, observa-se que os parâmetros que se destacam são a eficiência artificial, taxa 

de economia de combustível e a taxa calor/potência. 

A próxima simulação será utilizando uma turbina extração condensação de capacidade 

de 3.000 KW de potência com os mesmos perfis de demanda, tabela 6.7 e 6.8. 

Tabela 6.7 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Carvão, óleo B1 e gás natural)  
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Tabela 6.8 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Carvão, óleo B1 e gás natural)  

 
 
Pode-se perceber depois de uma análise dos parâmetros contidos nas tabelas 6.7 e 6.8, 

que na planta utilizando uma turbina extração condensação os resultados obtidos foram 

inferiores aos alcançados pelas simulações utilizando turbina de contrapressão. O fator de 

utilização ainda continua sendo um indicador fraco para uma avaliação, pois embora os outros 

indicadores apresentem resultados ruins ele continua tendo valores razoáveis. 

Nas tabelas 6.9 e 6.10 são os resultados obtidos para uma turbina extração 

condensação, nota-se pelos dados obtidos, que os resultados dos indicadores foram ainda 

piores que os alcançados nas tabelas 6.7 e 6.8 vistos anteriormente. Isto se da pelo fato da 

baixa eficiência da caldeira, baixo poder calorífico do bagaço de cana de açúcar e pela escolha 

da tecnologia que não é apropriada para o perfil de demanda. 

  Tabela 6.9 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Bagaço) 

 
 

  Tabela 6.10 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Bagaço) 
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O resultado das simulações que serão apresentados a seguir, tabelas 6.11 e 6.12, 

seguem o perfil de demanda energético do Perry (1984) e, mantêm os mesmos parâmetros de 

simulação da avaliação do Witte (1988). Neste caso será simulada uma turbina de 

contrapressão de capacidade de 29.500 KW. 

 
Tabela 6.11 – Indicadores termodinâmicos TCP. (Carvão, óleo B1 e gás natural) 
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Tabela 6.12 – Indicadores termodinâmicos TCP. (Bagaço) 

 
 

Nas tabelas 6.11 e 6.12 temos os resultados de uma simulação onde mostra que os 

indicadores melhoraram muito com relação aos indicadores avaliados para o perfil de 

demanda do Witte (1988), principalmente a planta que utiliza o combustível carvão, óleo B1 e 

gás natural. Este fato ocorreu devido ao perfil do Perry (1984) ter uma demanda de 

eletricidade muito maior do que do Witte (1988). Isto fica claro quando se analisa a relação 

entre calor e potência entre os dois perfis de demanda analisados, onde a demanda de 

eletricidade é maior tendo assim uma diminuição na taxa H/P. 

Outro ponto importante a se destacar nesta simulação para turbina de contrapressão é o 

foto de esta tecnologia ser limitada, pois ocorrendo uma demanda de eletricidade alta e uma 

demanda de calor de processo média ou baixa, há uma grande dificuldade de se ajustar este 

perfil de demanda com a tecnologia de turbina de contrapressão. Por isso, não foi possível  
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fazer a simulação ajustada para atender a demanda elétrica, pois uma enorme quantidade de 

energia do vapor deveria ser descartada para a atmosfera, ao se tentar adaptar esta tecnologia 

a esse tipo de perfil de demanda 

As tabelas 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 são os resultados obtidos para a simulação de uma 

turbina extração condensação de 50.000 KW de potência ajustada para atender 80% do valor 

da demanda de eletricidade máxima. 

Tabela 6.13 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Carvão, óleo B1 e gás natural) 
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Observa-se que nas tabelas 6.11 e 6.12 os resultados da eficiência artificial e taxa de 

economia de combustível apresentaram valores ruins, podendo se destacar alguns períodos 

com taxa de economia de combustível negativa, o que demonstra que a planta de cogeração 

esta gastando uma parcela maior de combustível do que a geração convencional de energia. 
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Tabela 6.14 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Carvão, óleo B1 e gás natural) 

 



Tabela 6.15 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Bagaço) 

 
 

Tabela 6.16 – Indicadores termodinâmicos TEC. (Bagaço) 
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O mesmo problema encontrou nos resultados obtidos nas tabelas 6.15 e 6.16 onde a 

planta de cogeração utilizando uma caldeira queimando bagaço teve uma taxa de economia de 

combustível negativa em todos os períodos do dia. Este fato mostra mais uma vez a 

importância do valor da taxa H/P que limita o uso de algumas tecnologias. 

Observando todos os resultados obtidos nas simulações utilizando os perfis de 

demanda do Witte (1988) e do Perry (1984), pode-se perceber que a tecnologia que trará 

melhores resultados quanto à eficiência energética esta intimamente ligada a este perfil 

energético. Alguns resultados obtidos para plantas de cogeração com caldeiras queimando 

bagaço se mostraram bem menos eficiente que os demais combustíveis simulados devido à 

baixa eficiência da caldeira e pelo baixo poder calorífico do bagaço. 

Notou-se também que alguns indicadores se destacaram melhor que os outros 

simulados neste trabalho como a eficiência artificial, também chamada de eficiência elétrica, 

a taxa de economia de combustível, a heat rate da cogeração e finalmente a taxa 

calor/potência. 

Embora certos indicadores termodinâmicos sejam de alguma utilidade e, mostrem 

certas tendências favoráveis ou mesmo desfavoráveis da cogeração, o estudo feito mostra que 

ainda persiste certa dose de incerteza quando se tenta adotar uma determinada tecnologia 

,baseando-se apenas em tais indicadores. Essa é uma conclusão muito importante para o 

tomador de decisão. 
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6.4 – Simulações de Indicadores Econômicos 

A adequada seleção de um projeto de cogeração é primordial ao retorno econômico 

que se busca na idealização do empreendimento. É nesta fase que se aflora a estratégia, onde 

o erro ou acerto inicial determinará toda a vida do projeto. O fato é que, para o atendimento 

das demandas térmica e eletromecânica de um dado processo, existem inúmeras soluções, 

sejam elas economicamente, tecnicamente, comercialmente ou legalmente viáveis; entretanto 

é necessário que se satisfaça simultaneamente a todas estas condições. A melhor solução será 

a que melhor desempenhar a tarefa de suprir as necessidades do investidor. Desta forma, 

existem importantes variáveis a se considerar na análise de um projeto de cogeração:

 

relação de demanda calor/ eletricidade; 

regime operativo da central; 

porte do empreendimento; 

custo da energia térmica; 

custo da energia elétrica; 

custo da tecnologia; 

desempenho da tecnologia; 

ponto de conexão à rede; 

importação/ exportação de eletricidade; 

 

modo de contratação de compra/ venda da 

eletricidade; 

disponibilidade de combustível; 

aspectos legais e regulatórios/ impacto 

ambiental; 

qualidade da energia elétrica (cogeração/ 

rede elétrica); 

confiabilidade dos sistemas (cogeração/ 

rede elétrica). 
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6.4.1 – Metodologia 

Para o estudo de viabilidade econômica foi realizado uma análise econômica 

diferencial onde as plantas de cogerção simuladas, de acordo com as tecnologias de turbina de 

contrapressão, turbina extração condensação e com os perfis de demanda do Witte (1988) e do 

Perry (1984) foram comparadas com base em instalações convencionais de geração de vapor 

com a devida compra de eletricidade demandada pela instalação. 

Para o início da apresentação desta metodologia, serão feitas considerações quanto ao 

fluxo de caixa de um empreendimento. Numa distribuição típica dos custos de um 

empreendimento energético, os custos distribuídos são modelados através de Fluxos de Caixa 

uniformes. Tal modelo se aplica, sem grande perda de generalidade, uma vez que podemos 

sempre calcular, com pequeno esforço adicional, o fluxo uniforme equivalente a outro fluxo 

mais complexo qualquer. 

A figura 6.3 representa com pouca simplificação o Fluxo de Caixa real ao longo da 

vida de uma instalação para produção de energia, onde I é o investimento inicial, CM é o 

custo de manutenção e operação, CC é o custo do insumo energético (combustível), CD 

demanda contratada, CEC eletricidade comprada,VS é o valor dos produtos, R é o valor 

residual do investimento ao fim da vida útil da instalação e V é a vida útil da instalação. 

 

Figura 6.3 – Fluxo de caixa de um empreendimento energético. 
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Também para uma determinada tecnologia e um determinado cenário econômico, a 

“Análise de Sensibilidade” consiste em relacionar a variação da TIR (Taxa interna de retorno) 

causada pela perturbação de determinado parâmetro que compõe o custo. Essa análise é muito 

rica, pois indica os parâmetros cuja variação mais afetam a eficiência econômica do 

empreendimento. Essa análise permite ainda estimar o gradiente da função TIR (Taxa interna 

de retorno) multidimensional em um processo de otimização. Identificados os parâmetros de 

maior sensibilidade, podemos construir cenários prospectivos mais relevantes, bem como 

indicar os parâmetros-chave cujo efeito dita as variações de condições econômicas e, da 

rentabilidade da planta. 

 

Nas tabelas 6.17 e 6.18 estão representadas as estruturas de alocação de custo referente 

às plantas de cogeração simuladas. 

Tabela 6.17 – Estrutura de alocação de custos 1 
Custo do Investimento 

Custo da Tecnologia  US$ 

Gerador elétrico US$ 

Caldeira US$ 

Estoque & Manuseio US$ 

Tubulação do vapor US$ 

Custo de montagem US$ 

Abrandamento d’água US$ 

Construção e obras civis US$ 

Imprevistos US$ 

Tabela 6.18 – Estrutura de alocação de custos 2 
Despesas/Receitas operacionais 

Combustível US$/ano 

Operação & Manutenção US$/ano 

Custo capital US$/ano 

Compra/venda de eletricidade US$/ano 

Custos de geração 

Custo da eletricidade gerada US$/KWh 

Custo do vapor gerado US$/Ton 

Custo da instalação US$/KW 
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Na tabela 6.15 o custo de O&M da planta de cogeração e de uma instalação 

convencional de geração de vapor é dado por Lima (2001) pelas seguintes equações. 

 
GeradoKWh

centsIMeletrCO 2,0*%52,2.&   (6.1) 

Onde I é o custo do investimento e o denominador do segundo membro da equação é a 

energia elétrica gerada na instalação. 

 
TermicoMWh

centsIMvaporCO 56*%2,4&   (6.2) 

Onde I é o custo do investimento de uma planta de geração de vapor convencional e o 

denominador do segundo membro da equação é a energia térmica gerada. 

Para o auxilio na alocação de custos dos equipamentos foi utilizada a equação de 

escala dado pela seguinte formula.(LIMA, 2001). 

 
M

Sr
SCrC 







 *  (6.3) 

Onde C é o custo do item a ser calculado, Cr o custo do item de referência, S a capacidade do 

item de estudo, Sr a do item de referência, e M o expoente de escala que é especifico de cada 

equipamento a ser alocado. 

Para a adoção de estratégias para a otimização do uso de energia elétrica faz-se 

necessário o perfeito conhecimento da sistemática de tarifação. Pois, a legislação brasileira 

permite às concessionárias calcular as faturas em função do consumo (kWh), demanda (kW), 

fator de potência e diferentes tipos de tarifas. Para a elaboração das faturas os consumidores 

finais (indústrias, residências, propriedades rurais, comércio e outros), são classificados em 

dois Grupos conforme a tabela 6.19. 
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Tabela 6.19 – Grupo de consumidores. 
Grupo A - Alta Tensão Grupo B - Baixa Tensão 

A-1 - 230 kV ou mais B-1 - Residencial 

A-2 - 88 a 138 kV B-1 - Residencial Baixa Renda 

A-3 - 69 kV B-2 – Rural 

A-3a - 30 a 44 kV B-3 - Não Residencial Nem Rural 

A-4 - 2,3 a 13,8 kV B-4 - Iluminação Pública 

.S. - 2,3 a 13,8 kV (Subterrâneo)  
Fonte: Manual de tarifação da energia elétrica. (PROCEL/ ELETROBRAS). 

 

A tabela 6.20 apresenta a estrutura tarifaria horo-sazonal. Em que as tarifas têm 

valores diferenciados segundo: horários do dia e períodos do ano, conforme descrito abaixo. 

Tabela 6.20 – Modalidade tarifaria. 
Tarifa Azul Tarifa Verde 

Demanda na Ponta Demanda 

Demanda Fora de Ponta Consumo na Ponta 

Consumo na Ponta Consumo Fora de Ponta 

Consumo Fora de Ponta  
Fonte: Manual de tarifação da energia elétrica. (PROCEL/ ELETROBRAS). 

 

O preço da eletricidade adotado neste trabalho foi os preços praticados pela CEMIG 

no ano de 2009 e, as plantas foram enquadradas no grupo A4 e na modalidade tarifaria Azul. 

De acordo com a tabela 6.20 tem-se que fazer os cálculos para cada período de demanda a ser 

contratada e de consumo. O equacionamento abaixo mostra como são feitos estes cálculos de 

acordos com as normas vigentes pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica - 

Brasil). 

 TcfpCfpTcpCpTdfpDfatfpTdpDfatpFT ****   (6.4) 
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Em que, 

FT – Faturamento total 

Dfatp - demanda faturada no horário de ponta, kW 

Tdp - tarifa de demanda de ponta, R$/kW 

Dfatfp - demanda faturada no horário fora de ponta, kW 

Tdfp - tarifa de demanda fora de ponta, R$/kW 

Cp - consumo medido no mês - horário de ponta, kWh 

Tcp - tarifa de consumo no horário de ponta, R$/kWh 

Cfp - consumo medido no mês - horário fora de ponta, kWh 

Tcfp - tarifa de consumo no horário fora de ponta, R$/kWh 

O calculo da demanda máxima a ser contratado é calculado com base na tolerância de 

ultrapassagem que é de 10% da demanda da demanda máxima medida, logo tem-se o seguinte 

cálculo para o valor de demanda a ser contratada pelo consumidor. 

 
10,1

.. DmáxDcont   (6.5) 

Onde Dcont. é a demanda a ser contratada pelo consumidor e Dmáx. é a demanda máxima 

medida de quinze em quinze minutos dos equipamentos consumidores de potência 

decorrentes do mês. 

O preço do gás natural foi calculado com base nos preços praticados pela COMGÁS e 

de acordo com a faixa de consumo tem um preço diferenciado. A tabela 6.21 traz os valores 

tarifários de consumo de gás natural do ano de 2009, mês de agosto para cada tipo de 

seguimento de cogeração. 
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Tabela 6.21 – Valores tarifários do gás natural 

  Valores sem ICMS Variável R$/m³ Valores com ICMS Variável R$/m³  

Classes Volume m³/mês 

Cogeração de 

Energia Elétrica 

destinada ao 

consumo próprio 

ou à venda a 

consumidor final 

Cogeração de 

Energia Elétrica 

destinada à 

revenda a 

distribuidor 

Cogeração de 

Energia Elétrica 

destinada ao 

consumo próprio 

ou à venda a 

consumidor final 

Cogeração de 

Energia Elétrica 

destinada à 

revenda a 

distribuidor 

1 Até 5.000,00 m³ 0,314478 0,310118 0,357361  0,352407 

2 5.000,01 a 50.000,00 m³ 0,249277 0,245820 0,283269 0,279341  

3 50.000,01 a 100.000,00 m³ 0,216093 0,213097 0,245560 0,242156  

4 100.000,01 a 500.000,00 m³ 0,166739 0,164427 0,189476  0,186849  

5 500.000,01 a 2.000.000,00 m³ 0,171998 0,169613 0,195452 0,192742  

6 
2.000.000,01 a 4.000.000,00 

m³ 
0,156704 0,154531 0,178073 0,175603  

7 
4.000.000,01 a 7.000.000,00 

m³ 
0,138464 0,136544 0,157345 0,155164  

8 
7.000.000,01 a 10.000.000,00 

m³ 
0,120222 0,118555 0,136616 0,134722  

9 > 10.000.000,00 m³ 0,101556 0,100148 0,115405 0,113805  

Nota do Faturamento: O cálculo do importe deve ser realizado em cascata, ou seja, progressivamente em cada uma das faixas 

de consumo. 

 

Ao valor das margens desta tabela, que já incluem os tributos PIS/PASEP e COFINS, 

deverá ser acrescido o valor do preço do gás (commodity + transporte) referido nas condições 

abaixo e destinado a esses segmentos. 

 Valores para gás natural referidos nas seguintes condições, poder calorífico superior 

de 9.400 Kcal/m³ (39.348,400 kJ/m³ ou 10,932 kWh/m³), temperatura de 293,15ºK 

(20º C) e pressão de 101.325 Pa (1 atm). 
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 O custo do gás canalizado e do transporte destinados a estes segmentos, já 

considerados os valores dos tributos PIS/PASEP e da COFINS incidentes no 

fornecimento pela concessionária, vigentes nesta data, é de. R$ 0,521156/m³, nos 

casos em que o gás canalizado é adquirido como insumo energético utilizado na 

cogeração de energia elétrica destinada ao consumo próprio ou à venda a consumidor 

final. 

Nas simulações realizadas foram considerados os seguintes parâmetros operacionais e 

econômicos, tempo de operação da planta de 86% ao ano, custo médio de capital de 12% 

aa,(valor este ) vida útil da planta de 20 anos e taxa de cambio referente ao mês de setembro 

no valor de 1,94 reais de acordo com o BC (Banco Central). Na tabela 6.22 apresentam dados 

técnicos e preços dos combustíveis que foram utilizados. 

Tabela 6.22 – Dada dos combustíveis 
Combustível PCI [KJ/KG] Preço [US$/Kg] 

Carvão 14.641,24 0,114 

Óleo B1 41.064,13 0,423 

Bagaço 7.439,94 0,014 

Gás Natural 49.694 0,622 

 

6.4.2 – Resultados 

O primeiro cenário econômico a ser apresentado neste capitulo é a simulação de uma 

turbina de contrapressão com capacidade de 4.500 KW de potência utilizando o perfil de 

demanda do Witte (1988). Nas tabelas 6.23, 6.25, 6.27 e 6.29 tem-se os resultados obtidos da 

simulação seguindo a demanda elétrica e, as tabelas 6.24, 6.26, 6.28 e 6.30 tem-se os 

resultados obtidos da simulação seguindo a demanda térmica. 
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Tabela 6.23 – Cogeração Power matching (Carvão) 

Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0967 US$/KWh 

Custo do vapor 26,85 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,217 US$/KWh 

Custo do vapor 18,73 US$/Ton 

Potência instalada 4.703,20 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -3.067.658,92 US$ 

TIR 7,72 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.24 – Cogeração Thermal matching (Carvão) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0975 US$/KWh 

Custo do vapor 25,89 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,217 US$/KWh 

Custo do vapor 18,74 US$/Ton 

Potência instalada 4.703,43 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -3.161.934,58 US$ 

TIR 7,56 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.25 – Cogeração Power matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1088 US$/KWh 

Custo do vapor 30,41 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,245 US$/KWh 

Custo do vapor 21,18 US$/Ton 

Potência instalada 2.767,23 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -2.817.474,18 US$ 

TIR 7,13 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.26 – Cogeração Thermal matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1043 US$/KWh 

Custo do vapor 29,37 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,243 US$/KWh 

Custo do vapor 20,99 US$/Ton 

Potência instalada 2.767,22 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -2.322.610,98 US$ 

TIR 8,18 % 

Pay-Back simples - Anos 
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Tabela 6.27 – Cogeração Power matching (Bagaço) 

Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0732 US$/KWh 

Custo do vapor 12,95 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,116 US$/KWh 

Custo do vapor 10,04 US$/Ton 

Potência instalada 5.145,67 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -681.818,20 US$ 

TIR 11,71 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.29 – Cogeração Power matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1222 US$/KWh 

Custo do vapor 36,54 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,291 US$/KWh 

Custo do vapor 25,13 US$/Ton 

Potência instalada 2.794,10 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -4.367.884,62 US$ 

TIR 3,65 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.28 – Cogeração Thermal matching (Bagaço) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0684 US$/KWh 

Custo do vapor 12,27 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,114 US$/KWh 

Custo do vapor 9,85 US$/Ton 

Potência instalada 5.146,23 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -161.356,65 US$ 

TIR 12,50 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.30 – Cogeração Thermal matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1178 US$/KWh 

Custo do vapor 35,37 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,289 US$/KWh 

Custo do vapor 24,94 US$/Ton 

Potência instalada 2.794,10 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -3.881.507,10 US$ 

TIR 4,81 % 

Pay-Back simples - Anos 
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O segundo cenário simulado é para uma turbina extração condensação de capacidade 

de 3.000 KW de potência para o perfil do Witte (1988). Nas tabelas 6.31, 6.33, 6.35, 6.37 

estão apresentados os resultados das simulações seguindo a demanda elétrica e as tabelas 

6.32, 6.34, 6.36 e 6.38 os resultados das simulações seguindo a demanda térmica. 

 

Tabela 6.31 – Cogeração Power matching (Carvão) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1429 US$/KWh 

Custo do vapor 24,07 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,298 US$/KWh 

Custo do vapor 15,02 US$/Ton 

Potência instalada 8.105,55 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -7.701.411,59 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.33 – Cogeração Power matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1727 US$/KWh 

Custo do vapor 26,23 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,334 US$/KWh 

Custo do vapor 16,83 US$/Ton 

Potência instalada 4.814,18 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -10.426.465,29 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.32– Cogeração Thermal matching (Carvão) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1499 US$/KWh 

Custo do vapor 26,50 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,302 US$/KWh 

Custo do vapor 16,08 US$/Ton 

Potência instalada 8.070,33 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -8.461.314,63 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.34 – Cogeração Thermal matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1716 US$/KWh 

Custo do vapor 28,94 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,333 US$/KWh 

Custo do vapor 17,76 US$/Ton 

Potência instalada 4.814,18 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -10.298.848,39 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 
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Tabela 6.35 – Cogeração Power matching (Bagaço) 

Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0812 US$/KWh 

Custo do vapor 12,39 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,157 US$/KWh 

Custo do vapor 7,94 US$/Ton 

Potência instalada 8.869,73 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -713.361,52 US$ 

TIR 11,62 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.37 – Cogeração Power matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,2008 US$/KWh 

Custo do vapor 31,41 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,396 US$/KWh 

Custo do vapor 20,00 US$/Ton 

Potência instalada 4.907,66  US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -13.986.070,97 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 

 

 

Tabela 6.36 – Cogeração Thermal matching (Bagaço) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1059 US$/KWh 

Custo do vapor 13,84 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,171 US$/KWh 

Custo do vapor 9,10 US$/Ton 

Potência instalada 8.782,54 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -3.477.483,56 US$ 

TIR 6,76 % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.38 – Cogeração Thermal matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1902 US$/KWh 

Custo do vapor 34,54 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,391  US$/KWh 

Custo do vapor 20,83 US$/Ton 

Potência instalada 4.907,66 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -12.699.361,12 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 

 

No terceiro canário foram simulados uma turbina de contrapressão de 29.500 KW de 

potência para o perfil de demanda do Perry (1984). Na tabelas 6.39, 6.41, 6.43 e 6.45 são os 

resultados obtidos das simulações seguindo a demanda elétrica e as tabelas 6.40, 6.42, 6.44 e 

6.46 são os resultados obtidos seguindo a demanda térmica. 
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Tabela 6.39 – Cogeração Power matching (Carvão) 

Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1245 US$/KWh 

Custo do vapor 18,37 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,240 US$/KWh 

Custo do vapor 19,30 US$/Ton 

Potência instalada 1.936,15 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 33.859.207,33 US$ 

TIR 35,39 % 

Pay-Back simples 2,82 Anos 

 

Tabela 6.41 – Cogeração Power matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1384 US$/KWh 

Custo do vapor 21,40 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,271 US$/KWh 

Custo do vapor 21,85 US$/Ton 

Potência instalada 1.268,40 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 6.761.207,17 US$ 

TIR 17,56% % 

Pay-Back simples 5,5 Anos 

 

 

Tabela 6.40 – Cogeração Thermal matching (Carvão) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1273 US$/KWh 

Custo do vapor 25,39 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,243 US$/KWh 

Custo do vapor 27,04 US$/Ton 

Potência instalada 1.867,95 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 30.225.178,15 US$ 

TIR 35,00 % 

Pay-Back simples 2,85- Anos 

 

Tabela 6.42 – Cogeração Thermal matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1324 US$/KWh 

Custo do vapor 29,58 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,264 US$/KWh 

Custo do vapor 29,43 US$/Ton 

Potência instalada 1.268,40 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 18.354.211,06 US$ 

TIR 25,30 % 

Pay-Back simples 3,91 Anos 
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Tabela 6.43 – Cogeração Power matching (Bagaço) 

Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0980 US$/KWh 

Custo do vapor 8,63 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,159 US$/KWh 

Custo do vapor 12,79 US$/Ton 

Potência instalada 2.297,86 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 81.889.392,80 US$ 

TIR 57,77 % 

Pay-Back simples 1,73 Anos 

 

Tabela 6.45 – Cogeração Power matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1499 US$/KWh 

Custo do vapor 25,65 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,307 US$/KWh 

Custo do vapor 24,69 US$/Ton 

Potência instalada 1.293,03 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL -16.040.479,96 US$ 

TIR - % 

Pay-Back simples - Anos 

 

Tabela 6.44 – Cogeração Thermal matching (Bagaço) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1198 US$/KWh 

Custo do vapor 11,92 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,184 US$/KWh 

Custo do vapor 20,53 US$/Ton 

Potência instalada 2.129,62 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 43.741.993,85 US$ 

TIR 42,81 % 

Pay-Back simples 2,33 Anos 

 

Tabela 6.46 – Cogeração Thermal matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1357 US$/KWh 

Custo do vapor 35,46 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,290 US$/KWh 

Custo do vapor 32,28 US$/Ton 

Potência instalada 1.293,03 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 11.575.317,04 US$ 

TIR 20,68 % 

Pay-Back simples 4,72 Anos 
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Na quarta avaliação de cenário é para a simulação de uma turbina extração 

condensação de capacidade de 50.000 KW de potência. É ensaiado para o perfil de demanda 

do Perry (1984) onde tem-se os resultados apresentados nas tabelas 6.47, 6.49, 6.51 e 6.53 

ajustada para atender a demanda elétrica e as tabelas 6.48, 6.50, 6.52 e 6.54 seguindo a 

demanda térmica. No arranjo power matching a planta foi ensaiada para atender 80% do valor 

máximo da demanda elétrica. 

Tabela 6.47 – Cogeração Power matching (Carvão) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,096 US$/KWh 

Custo do vapor 19,46 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,148 US$/KWh 

Custo do vapor 9,90 US$/Ton 

Potência instalada 1.700,13 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 68.705.316,64 US$ 

TIR 32,96 % 

Pay-Back simples 3,0 Anos 

 

Tabela 6.48 – Cogeração Thermal matching (Carvão) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1064 US$/KWh 

Custo do vapor 22,84 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,156 US$/KWh 

Custo do vapor 11,07 US$/Ton 

Potência instalada 1.690,25 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 52.380.642,61 US$ 

TIR 28,50 % 

Pay-Back simples 3,49 Anos 

Tabela 6.49 – Cogeração Power matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,111 US$/KWh 

Custo do vapor 22,67 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,172 US$/KWh 

Custo do vapor 11,49 US$/Ton 

Potência instalada 966,92 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 56.557.985,04 US$ 

TIR 37,64 % 

Pay-Back simples 2,7 Anos 

 

Tabela 6.50 – Cogeração Thermal matching (Óleo) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1192 US$/KWh 

Custo do vapor 26,42 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,178 US$/KWh 

Custo do vapor 11,93 US$/Ton 

Potência instalada 966,92 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 39.745.592,37 US$ 

TIR 30,51 % 

Pay-Back simples 3,26 Anos 
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Tabela 6.51 – Cogeração Power matching (Bagaço) 

Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,055 US$/KWh 

Custo do vapor 9,37 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,077 US$/KWh 

Custo do vapor 5,19  US$/Ton 

Potência instalada 1.957,95 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 155.978.394,99 US$ 

TIR 52,44 % 

Pay-Back simples 1,9 Anos 

 

Tabela 6.52 – Cogeração Thermal matching (Bagaço) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,0697 US$/KWh 

Custo do vapor 11,62 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,090 US$/KWh 

Custo do vapor 6,02 US$/Ton 

Potência instalada 1.933,58 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 125.527.071,49 US$ 

TIR 45,60 % 

Pay-Back simples 2,19 Anos 

Tabela 6.53 – Cogeração Power matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,129 US$/KWh 

Custo do vapor 27,08 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,202 US$/KWh 

Custo do vapor 13,54 US$/Ton 

Potência instalada 985,69 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 17.562.119,06 US$ 

TIR 20,74 % 

Pay-Back simples 4,7 Anos 

 

 

Tabela 6.54 – Cogeração Thermal matching (Gás N.) 
Custos de geração (Método tradicional) 

Custo da eletric. 0,1352 US$/KWh 

Custo do vapor 31,32 US$/Ton 

Custos de geração (Método Curzon & Albon) 

Custo da eletric. 0,207 US$/KWh 

Custo do vapor 13,87 US$/Ton 

Potência instalada 985,69 US$/KW 

Resultados econômicos 

VPL 5.111.487,96 US$ 

TIR 15,16% % 

Pay-Back simples 6,20 Anos 
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