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RESUMO

Este desenvolvimento teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica,
econômica e ambiental de planta de trigeração a gás natural associada a um sistema
fotovoltaico conectado à rede, para geração de eletricidade, água gelada e água
quente no setor industrial farmacêutico. O estudo se baseou em um modelo de
geração híbrida, denominado cenário básico, e quatro alternativos, sendo três híbridos
e uma trigeração a gás natural tradicional. As configurações se diferenciam pelo tempo
de operação do motogerador e quantidade de módulos fotovoltaicos. Todas as
propostas operam em paralelismo com a rede elétrica, bem como associadas a
resfriadores de líquido por absorção do tipo água quente cogerada e queima direta de
gás natural. A interligação dos equipamentos da planta foi feita com auxílio do
simulador de processo DWSIM, enquanto o estudo fotovoltaico utilizou a ferramenta
SOLergo. Os resultados em termos de eficiência energética e emissão de dióxido de
carbono foram favoráveis para todos os cenários estudados, enquanto os indicadores
econômicos perderam atratividade com o aumento do tempo em carga do gerador a
gás natural, bem como com a redução da energia gerada em painéis fotovoltaicos. A
usina híbrida do cenário básico (CB), mostrou-se técnica e financeiramente viável,
composta por motogerador operando 8 horas por dia, sistema fotovoltaico na potência
máxima e armazenamento de água quente para uso sanitário. Resultou em FUE(fator
de utilização de energia) de 72,9%, VPL (valor presente líquido) de R$ 4.428.600,00
e TIR (taxa interna de retorno) de 15,8%, além de reduções de 38,3% dos custos
operacionais e 47,2% das emissões de dióxido de carbono em relação ao sistema
convencional. Enquanto a trigeração pura (tradicional) do cenário alternativo (CA-04),
configurada para operar com o motogerador 13 horas por dia e sem a contribuição do
gerador fotovoltaico, mostrou-se economicamente inviável, devido ao maior consumo
e preço da tarifa vigente de gás natural. Os resultados apontam que gerar parte da
energia elétrica em painéis fotovoltaicos, compatibilizar o despacho da trigeração com
o período de maior demanda de água gelada e horário de ponta estabelecido pela
distribuidora de energia elétrica, foram fatores determinantes para a viabilidade
técnica, econômica e ambiental da proposta.
Palavras-chave: Trigeração híbrida de energia elétrica e térmica; trigeração a gás
natural; sistema fotovoltaico conectado à rede; resfriador por absorção; estudo de
viabilidade técnica, econômica e ambiental.

ABSTRACT

Feasibility study of natural gas trigeneration associated with absorption
chilled water and on grid photovoltaic system in the pharmaceutical industrial
sector
This development evaluated the economic, technical and environmental feasibility
of natural gas trigeneration systems associated with the on grid photovoltaic system,
for generating electricity, chilled and hot water in the pharmaceutical industrial sector.
The study was based on a hybrid generation model, called the basic scenario, and four
alternatives, being three hybrids and a traditional natural gas trigeneration. The
configurations are differentiated by the operating time of the generator and the number
of photovoltaic modules. All proposals operate in parallel with the electrical grid, as
well as associated with hot water and direct-fired absorption chillers. The
interconnection of the plant's equipment was done with DWSIM process simulator,
while the photovoltaic study used the SOLergo tool. The results in terms of energy
efficiency and carbon dioxide emission were favorable for all the scenarios studied,
while the economic indicators lost their attractiveness with the increased of the natural
gas generator load hours, as well as with the reduction of the energy generated in
photovoltaic modules. The hybrid plant of the basic scenario (BC), proved to be
technically and financially viable, composed of a generator operating 8 hours a day, a
photovoltaic system at full power and storage hot water system for sanitary use. It
resulted in EUF (energy utilization factor) of 72.9%, NPV (net present value) of R$
4,428,600.00 and IRR (internal return rate) of 15.8%, in addition to reductions of 38.3%
in operating costs and 47.2% in carbon dioxide emissions in relation to the
conventional system. While the traditional trigeneration of the alternative scenario (AC04), configured to operate with the generator 13 hours a day and without the
contribution of the photovoltaic system, proved to be economically unfeasible,
reflecting in higher consumption and the current natural gas tariff price. The results
show that generating part of the electricity in photovoltaic panels, making the dispatch
of the trigeneration compatible with the chilled water greatest demand and electric peak
established by the distributor, were determining factors for the technical, economic and
environmental viability to the studied proposal.
Key-words: Hybrid power generation; natural gas trigeneration; on grid photovoltaic
system; absorption chilled water system and technical, economic and environmental
feasibility study.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Panorama energético
A World Energy Outlook 2019, traz em seu sumário o cenário de crescimento da
demanda mundial de energia em 1% ao ano até 2040. Acrescenta-se ao contexto que
essa busca por energia nas próximas décadas deverá ser impulsionada pela
prosperidade das regiões do mundo em desenvolvimento.
Fontes diversas comprovam que o mundo deve continuar por décadas com o
consumo de energia crescente. Não é diferente no Brasil, que apresenta precariedade
na iluminação das cidades, bem como na energia consumida para condicionamento
dos ambientes. O Brasil, baseado no plano decenal de expansão de energia 2029 da
EPE (Empresa de Pesquisa Energética), deve crescer a uma taxa de 2,5 % ao ano
entre 2019 e 2029. Basta observar que o horário de pico de consumo de energia
elétrica nos anos 2000 acontecia no início da noite, motivado pelos chuveiros elétricos
residenciais, e hoje a elevação na demanda acontece no meio da tarde, impulsionado
pelos sistemas de ar condicionado dos edifícios, escritórios, comércios e fábricas.

O consumo de energia é fortemente influenciado pelo acesso das pessoas a
melhores condições de conforto, ao crescimento dos centros administrativos e
residenciais e à expansão econômica aliada ao clima quente e úmido em grande parte
do país.

A Figura 1.1, mostra que a geração elétrica brasileira é predominantemente
renovável, representando 80,4% da oferta interna de eletricidade, resultante de 65,2%
das hidráulicas, 8,2% de biomassa e 6,8% de fontes eólicas. Do lado do consumo, o
documento mostra o segmento industrial correspondendo a 31,8% de toda energia
elétrica gerada no país, bem como as perdas existentes na transmissão e distribuição
chegando a 15,7% do total gerado.
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Figura 1.1: Fluxo nacional de energia elétrica

Hidráulica - 408,1 (65,4%)

Fonte: EPE (BEN, 2018).
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A Figura 1.1, mostra também que a geração fotovoltaica não tem nenhuma
participação na matriz elétrica nacional, apesar dos altos níveis de irradiação solar
incidentes no país. “O uso da fonte solar no Brasil para geração de energia elétrica
não apresenta a mesma relevância que possui em outros países, nem o mesmo
desenvolvimento de outras fontes renováveis, como eólica e biomassa” (Nascimento,
2017).

O crescimento da demanda aliado a índices pluviométricos irregulares juntamente
com a limitada capacidade de armazenamento das usinas hidrelétricas recentemente
construídas, torna-se necessário a entrada em operação das térmicas a gás natural
para suprir a demanda nacional não atendida. A estratégia utilizada pelo Operador
Nacional do Sistema (ONS), traz como externalidades a maior emissão de dióxido de
carbono e cobrança adicional nas tarifas, as chamadas bandeiras tarifárias, que têm
como objetivo recuperar os elevados custos de operação das térmicas a gás em
comparação a geração hidráulica. Em períodos de estiagem, a aplicação das
bandeiras amarela e vermelha sinalizam os baixos níveis dos reservatórios.

Na presente data, gerar energia elétrica no modelo de geração distribuída dentro
dos limites de potência estabelecidos pela ANEEL, apresenta alguns incentivos
importantes. O primeiro se refere aos tributos. Tanto o ICMS (imposto sobre circulação
de mercadorias e serviços), quanto o PIS (programa de integração social) e COFINS
(contribuição para o financiamento de seguridade social) incidem somente sobre a
diferença entre a energia importada e injetada na rede de distribuição. O segundo fator
estabelece que a cobrança do uso da rede de distribuição também será sobre a
diferença da energia utilizada e injetada na rede. Estes dois fatores são fundamentais
para viabilização de projetos de geração nesse modelo.
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2 OBJETIVO, MOTIVAÇÃO E LIMITES
2.1 Objetivo
A presente dissertação tem como objetivo configurar e avaliar a viabilidade técnica,
econômica e ambiental de uma usina híbrida composta por motogerador a gás natural,
resfriador de líquido por absorção e sistema fotovoltaico, para suprimento das
demandas elétricas e térmicas de uma indústria farmacêutica típica em operação no
Estado de São Paulo.

Para atingir o objetivo geral, os objetivos específicos estão assim divididos:

i.

Mapear processos, requisitos técnicos e demandas energéticas para a
manufatura de produtos farmacêuticos;

ii.

Pesquisar tecnologias e legislações relacionadas aos sistemas de cogeração,
geração fotovoltaica e resfriamento de água por absorção, bem como as
ferramentas aplicadas para modelagem e especificação de equipamentos;

iii.

Configurar estudo básico para geração híbrida de energia elétrica e térmica,
por meio das tecnologias de trigeração a gás natural e geração fotovoltaica
conectada à rede, prevendo aproveitamento do calor rejeitado para produção
de água gelada em resfriadores de líquidos por absorção, dentre outras
utilidades demandadas na indústria;

iv.

Desenvolver estudos alternativos a partir da configuração básica, impondo
variações no tempo em carga do motogerador a gás natural;

v.

Analisar e selecionar a melhor proposta para implantação de usina híbrida de
geração combinada de energia elétrica, água gelada e água quente na
indústria, em termos de eficiência energética, viabilidade econômica e emissão
de dióxido de carbono.
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2.2 Motivação
Dada a evolução dos indicadores macroeconômicos, espera-se que, mesmo
considerando as restrições de um crescimento mais vigoroso, a economia brasileira
retome a sua trajetória de crescimento sustentado, crescendo, em média, cerca de
2,9% ao ano entre 2020 e 2029 (EPE, 2019). Neste cenário já é aceitável dizer que a
oferta de energia poderá ser uma barreira para o crescimento econômico do país.
Essa narrativa potencializa a busca por alternativas na geração de energia próxima
às cargas (geração distribuída), agregando confiabilidade operacional, ganhos
ambientais e oportunidade para redução dos custos.

A exploração de alternativa híbrida integrando sistema fotovoltaico conectado à
rede com planta de cogeração em região com elevada irradiação solar, pode minimizar
o impacto do custo do gás natural, além de reduzir a emissão dióxido de carbono.

2.3 Limites
O trabalho se limita a estudar e selecionar a melhor configuração para produção
de energia elétrica e térmica em termos técnicos, econômicos e ambientais, a partir
de solução híbrida composta por motogerador a gás natural, sistema fotovoltaico
conectado à rede e resfriadores de líquidos por absorção.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este Capítulo aborda as fontes e formas de energia, as tecnologias de cogeração,
resfriadores de líquidos por absorção e geração solar fotovoltaica, bem como a
integração de fonte fóssil e renovável para produção de energia elétrica e térmica. A
bibliografia mostra que os sistemas de trigeração a gás natural e geração fotovoltaica
são largamente estudados, no entanto, em raras exceções são híbridas, e quando
são, se referem aos sistemas residenciais e comerciais, como mostram os artigos e
estudo comentados e que, em conjunto com diversos registros técnicos
fundamentaram a presente dissertação.

Gallego (1998), estudou os sistemas de refrigeração a partir da cogeração, com
análises e simulações de propostas para o caso de cervejarias utilizando gás natural.
Simulou consumos energéticos, rendimentos, custos operacionais e avaliou as
viabilidades em termos técnicos, econômicos e ambientais das propostas. Configurou
sistemas com turbinas a gás e caldeira de recuperação, com três diferentes sistemas
de refrigeração, baseados em tecnologias de compressão de amônia, absorção águaamônia, e ainda um sistema de refrigeração combinado de compressão e absorção.
O sistema combinando apresentou resultados melhores dos pontos de vistas
energético e econômico, além de absorver variações de demanda de energia elétrica
e térmica da cervejaria.

Branco (2005), estudou diferentes configurações de ciclos de potência em usinas
termelétricas a gás natural. A análise termodinâmica possibilitou verificar os
rendimentos das plantas, equipamentos e efeitos das irreversibilidades sobre o
desempenho da planta. Também identificou a temperatura ambiente e perda de carga
dos gases na caldeira de recuperação, como os fatores não construtivos que mais
afetam a produção de potência em ciclos combinados.

Nosrat et al. (2012), estudaram o desempenho de sistemas híbridos residenciais
compostos por sistema fotovoltaico e trigeração de energia em comparação com
sistema fotovoltaico e cogeração de energia, bem como os efeitos de armazenamento
de energia em bateria. Os autores utilizaram simulação numérica e modelo para
otimização de escala. Seus resultados mostraram que a trigeração tem maior
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eficiência que a cogeração, estando ambas integradas a geração fotovoltaica. O
potencial para redução das emissões de gases de efeito estufa dos dois cenários
estudados variaram de 50% a 90%, quando comparadas com energia elétrica
proveniente de usinas termelétricas.

Rocha et al. (2012), testaram duas pequenas plantas de trigeração para avaliação
da eficiência e comparação de parâmetros operacionais. Foram utilizados
microturbina e motor de combustão interna movidos a gás natural, acoplados a um
gerador elétrico. Os gases da chaminé de ambas as máquinas foram recuperados
para produzir água gelada em sistema de refrigeração por absorção. Foi possível
concluir que as duas configurações se apresentaram viáveis, no entanto, identificouse a oportunidade de melhoria relacionada à transferência de calor na coluna do
gerador do resfriador por absorção. Foi proposto como possível solução, a utilização
de fluidos térmicos para a transferência de calor.

Andreos (2013), estudou a viabilidade técnica e econômica de pequenas centrais
de cogeração a gás natural no setor terciário do Estado de São Paulo, baseado em
casos reais e balanços energéticos compatíveis com a configuração de cogeração.
Foram avaliadas as legislações, potencial de mercado, benefícios e barreiras da
tecnologia de cogeração a gás natural no Brasil, bem como a emissão de dióxido de
carbono em comparação com as termelétricas centralizadas. Como resultado dos
aumentos da tarifa do gás natural a partir de 2012, juntamente com a forte redução
das tarifas de energia elétrica em 2013, as propostas não apresentaram viabilidade
econômica, apesar de fator de utilização da energia compatível com os requisitos para
qualificação da cogeração junto à ANEEL.

Bhatia (2014), estudou a relação de calor e energia elétrica como parâmetro para
selecionar o tipo de cogeração. O parâmetro de uma instalação deve combinar com
as características da cogeração a ser instalada, considerando que a cogeração utiliza
um único processo para gerar eletricidade e calor útil para aquecimento ou
resfriamento. A conclusão do artigo mostra algumas características da instalação,
juntamente com as soluções para equilibrar a demanda e geração para viabilizar a
implantação de uma planta de cogeração, como:
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i.

É uma característica fundamental do projeto de cogeração compatibilizar a
relação de calor e energia elétrica da geração com a instalação;

ii.

A variação da proporção de calor e energia entre os períodos do dia e estações
do ano precisam ser administrados. O equilíbrio da geração e demanda da
energia elétrica pode ser obtido por meio da conexão e paralelismo do sistema
elétrico da instalação com a rede da concessionária, possibilitando entregar
energia para a rede quando a geração superar o consumo, e importar energia
da rede em caso contrário. Para suprir demanda adicional de calor, prever uma
caldeira.

iii.

Economias de escalas podem favorecer a implantação da cogeração, por meio
da associação de várias instalações industriais, por exemplo.

Comodi et al. (2015), modelaram e investigaram o comportamento e
desempenho de um sistema híbrido, composto por micro turbina a gás e usina
fotovoltaica. Foi proposta uma solução para o dimensionamento do sistema
fotovoltaico e duas estratégias para a gestão do sistema híbrido, a fim de garantir uma
previsão diária de energia elétrica que pode ser produzida pela planta em qualquer
condição ambiental. O dimensionamento da planta híbrida começa com a escolha da
micro turbina a gás, e então passa pela avaliação do tamanho adequado da planta
fotovoltaica, a qual pode ser adaptada variando a quantidade de módulos
fotovoltaicos. Os critérios levados em conta se resumem em garantir a produção de
energia independente da condição ambiental, minimizar o consumo de combustível
fóssil, e a entrega de energia à rede. Os resultados identificaram vantagens do sistema
em termos de consumo de gás natural. Em particular, o sistema híbrido proposto
resolve o problema de imprevisibilidade da produção de energia fotovoltaica, concede
uma redução significativa do uso de combustível primário e custo específico de
energia, entretanto, aumenta o nível de poluentes locais, visto que internaliza as
emissões anteriormente geradas em uma usina centralizada.

Otis (2015), estudou os ciclos combinados para produção de energia e calor,
abordando os dimensionamentos dos tipos bottoming e topping. O ciclo bottoming é o
foco principal do artigo, uma vez que a geração combinada de energia e calor é
subutilizada, bem como apresenta desafios para o ciclo topping. O artigo salienta que
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para determinar a aplicabilidade do dimensionamento bottoming requer uma análise
mais complexa do que no caso do topping. Para a implantação de sistema de
cogeração baseado no dimensionamento bottoming em indústria de uso intensivo de
energia, pode ser necessário avaliar com maior profundidade o projeto técnico e
viabilidade econômica. Embora a implementação da geração combinada de energia e
calor nesse modelo seja mais complexa, a eletricidade gerada utiliza energia térmica
que seria desperdiçada.

Smith e Mago (2017), estudaram um método híbrido para controle de carga de
planta de planta de cogeração baseado nas sazonalidades das demandas elétricas e
térmicas em prédios residenciais e hotéis. Dois métodos convencionais para controle
das cargas térmica ou elétrica foram comparados com um modelo híbrido de controle,
com objetivo de minimizar a quantidade de energia elétrica ou térmica produzida em
excesso. O método híbrido consiste em automação para medição horária da relação
carga elétrica e calor da instalação, no entanto, as condições operacionais da planta
de trigeração são definidas mensalmente com base nas médias mensais da
instalação. A eficiência do sistema pode variar de 71 a 86%.

Wang et al. (2017), estudaram o desempenho de um resfriador de líquido por
absorção de simples efeito (solução de brometo de lítio e água) em diferentes
condições de trabalho. Os resultados mostraram a influência dessas condições, como
por exemplo, a temperatura da água de resfriamento no tempo requerido para o
resfriador entrar em regime. Concluíram que controlar o desempenho dinâmico da
resfriador em função das condições de trabalho beneficia a operação do sistema como
um todo.

Lissén et al. (2018), analisaram o desempenho econômico, energético e
ambiental de dois sistemas híbridos compostos por módulos fotovoltaicos e pequenos
geradores a gás natural para produção de energia elétrica, calor e frio em prédios de
escritórios. Desenvolveu as simulações em softwares específicos, impondo variações
no tempo de utilização dos prédios, juntamente com diferentes climas, com o intuito
de avaliar o potencial de economia de energia e custos, para produção da energia
demandada. Os resultados indicaram o sistema convencional, o qual utiliza energia
da rede em associação com à geração fotovoltaica, como o mais rentável. No entanto,
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as análises mostraram que a solução composta por motogerador a gás natural
associado a um sistema fotovoltaico se tornaria a mais atrativa, na hipótese de
elevação da tarifa da energia elétrica e redução da tarifa do gás natural em 40%.

Custódio (2019), idealizou um minigerador fotovoltaico de 1 MW, utilizando
apenas as fachadas e coberturas de edifícios da UFSC ( Universidade Federal de
Santa Catarina), para verificar o impacto da energia produzida no consumo da
instalação. A análise econômica foi baseada nos cálculos de VPL (valor presente
líquido) , TIR (taxa interna de retorno), e LCOE ( do inglês, levelized cost of Energy).
Os resultados mostraram que as integrações dos módulos fotovoltaicos com as
fachadas e coberturas agregam benefícios estéticos, conforto térmico e visual para
algumas edificações escolhidas. Verificou que utilizando apenas as fachadas não se
alcançaria atratividade econômica. Com a implantação do projeto, o consumo anual
de energia da universidade seria reduzido em até 7%.

Espírito Santo, D. B. (2019), simulou a integração de sistema térmico utilizando
o software COGMCI. Considerou as características do sistema e equipamentos,
parâmetros de projeto, dinâmica fora do projeto, perfis de demandas energéticas e
dados climáticos, para avaliar o desempenho anual de um sistema de trigeração de
motores em um hospital de região tropical. Definiu critérios de eficiência térmica
equivalente para comparar as usinas térmicas centralizadas com a produção térmica
em planta de trigeração com motor de combustão interna. Os resultados indicaram
potencial de ganhos referentes a capacidade instalada e com a exportação de
eletricidade em horários de pico de demanda da rede de distribuição.

Santiago (2020), analisou o desempenho termodinâmico de uma trigeração
com quatro configurações para as demandas energéticas do Hospital das Clínicas da
Unicamp. Os sistemas foram simulados no software Aspen Hysys, tendo como base
de cálculo microturbinas. O trabalho avaliou a possibilidade de integrar um segundo
ciclo de potência para aumentar a energia elétrica produzida. A análise do
desempenho energético indicou FUE (fator de utilização de energia) de 0,47, podendo
chegar a 0,78 na hipótese de utilização de toda água quente produzida. Em termos
econômicos, a análise, ainda que preliminar, se mostrou atrativa e quanto à utilização
do simulador Aspen Hysys, concluiu que atendeu satisfatoriamente o propósito.
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3.1 Fontes de energia
Energia, por definição, é a capacidade de um sistema realizar algum tipo de
trabalho. Nós humanos usamos energia para aquecer água, transportar pessoas,
produzir alimentos, iluminar as casas, dentre outras aplicações. O Sol, de alguma
maneira é a fonte primária de praticamente todas as formas de energia necessárias à
sobrevivência humana. A energia se apresenta de diversas formas, tais como:
gravitacional, cinética, mecânica, elétrica, radioativa, química, magnética e nuclear.
A Figura 3.1, ilustra as principais formas e processos de conversão de energia.
Figura 3.1- Processos de conversão de energia

Fonte: Adaptado, Delft University,2014.
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3.2 Cogeração de energia
“A cogeração consiste na produção simultânea ou sequencial de duas ou mais
formas de energia, a partir do uso de uma única fonte de energia primária”.
(ANDREOS, 2013, p.3).

Figura 3.2 - Fluxograma da cogeração

Energia Elétrica
Combustível

Planta de
Cogeração
Energia Térmica

Fonte: Andreos, 2013

A geração combinada de energia térmica e elétrica, também conhecida como
cogeração, é uma abordagem eficiente, limpa e confiável para produzir eletricidade e
energia térmica utilizável, para aquecimento e resfriamento, com alta eficiência e
próxima à carga, a partir de uma única fonte de combustível. Em decorrência da alta
eficiência da cogeração, ocorre redução de poluentes atmosféricos tradicionais e
emissões de dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa associado às
mudanças climáticas. (TURNER, 2016).

Os sistemas de cogeração são variados e podem utilizar diferentes fontes de
energia, sem alterar o processo conceitual. A redução dos custos operacionais através
do aproveitamento da energia excedente é fundamental, bem como os ganhos de
confiabilidade no suprimento de energia elétrica e térmica, com redução dos
desiquilíbrios e interrupções observadas nas redes de distribuição de eletricidade.

Os principais equipamentos de uma planta de cogeração incluem: máquina
térmica primária, gerador elétrico, sistema de recuperação de calor, controles elétricos
e eletrônicos e demais equipamentos típicos para uma planta de energia (TURNER,
2016).
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3.2.1 Fator de utilização da energia (FUE) na cogeração
A eficiência típica das plantas de geração de energia convencionais, ou seja, com
produção isolada de energia elétrica e térmica, é de 51 %, enquanto a eficiência média
dos sistemas combinados para produção de energia elétrica e térmica, é de
75 %(EPA, 2015).
Figura 3.3 – Produção Combinada de Energia Elétrica e Térmica
GERAÇÃO ISOLADA: calor e energia
elétrica

91 unids. de comb.

Usina Térmica
(Eficiência: 33%)

GERAÇÃO COMBINADA: calor e energia
elétrica

30 unids.
EE

Cogeração

147 unids comb.

56 unids.de comb.

Gerador de Vapor
(Eficiência: 80%)

100 unids.de comb.

45 unids.
vapor

51% %..........................................................Eficiência Global..............................................75%

Fonte: Adaptado, EPA, 2015.

A Figura 3.3, mostra que, em média, para produção de 30 unidades de energia
elétrica e 45 unidades de vapor em planta convencional, são necessárias 147
unidades de combustível, enquanto, para a produção simultânea de eletricidade e
calor são necessárias apenas 100 unidades de combustível, sendo possível concluir
que:

- O rendimento do sistema é dado pela razão da energia produzida e o
combustível consumido. Para a geração isolada de energia elétrica o rendimento, fica:

ɳe = Ee / CCe
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- O rendimento térmico de uma planta destinada a produção isolada de energia
térmica (por exemplo, vapor), fica:

ɳt = Et / CCt
- Enquanto o rendimento na cogeração é dado pela razão entre a somatória das
energias elétrica e térmica produzidas e o combustível consumido na cogeração, para
a geração combinada de energia elétrica e térmica. Parte da energia que seria
rejeitada para o meio ambiente, é recuperada e utilizada para produção de uma
segunda forma de energia:

ɳet = (Ee + Et) / CCcogen
ɳe - rendimento elétrico / ɳt – rendimento térmico;
ɳet - rendimento para produção simultânea de energia elétrica e térmica;
Ee - energia elétrica produzida / Et – energia térmica produzida;
CCe - combustível consumido na geração elétrica isolada;
CCt - combustível consumido na geração térmica isolada;
CCcogen - combustível consumido na geração combinada de energia elétrica e
térmica;

Para melhor quantificar o conceito de rendimento energético, o FUE (Fator de
Utilização de Energia) na cogeração pode ser assim escrito:

.

.

.

FUE = (W + Qu) / Q c

.
W = trabalho produzido em [kW]

.

Qu – energia térmica útil em [kW]
.
Qc = calor gerado pelo combustível [kW]

Não existe um padrão ou fórmula específica para o dimensionamento de uma
planta de cogeração. O balanço energético operacional exige uma análise específica
do empreendimento a ser aplicado, considerando as demandas elétricas e térmicas,
o perfil de consumo das utilidades de energia, temperaturas do processo, seleção das
tecnologias disponíveis, espaço físico para instalação da planta e análise da
interligação dos processos produtivos (ANDREOS, 2017).
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3.2.2 História da cogeração
A partir de 1850 deu-se início a segunda revolução industrial e as indústrias
perceberam que poderiam aproveitar o vapor da saída das turbinas nos processos
industriais, reduzindo os custos operacionais. No final do século XIX a atenção se
voltou para a racionalização da energia, incentivando pesquisas de novas tecnologias,
em especial a cogeração. Em meados do século XX, a produção local de energia
perdeu espaço para as usinas centralizadas, abandonando o desenvolvimento dos
processos e tecnologias de cogeração.

Somente com a primeira crise do petróleo, nos anos 70, e com a elevação do
preço do petróleo, os países foram forçados a buscar programas para conservação
da energia. O desenvolvimento das tecnologias de cogeração nos Estados Unidos
recebeu incentivos assim como Inglaterra, Alemanha, Japão, dentre outros. No Brasil
a cogeração teve início com a indústria sucroalcoleira, também impulsionado pela
elevação do preço do petróleo. Próximo aos anos 90, algumas plantas chegaram a
atingir a suficiência energética, gerando excedentes de energia elétrica através da
utilização do bagaço da cana.
3.2.3 Combustíveis utilizados na cogeração
O combustível é uma substância que na presença de um oxidante em condições
ideais de temperatura e pressão pode reagir e liberar energia. Utilizados na indústria,
eles podem ser sólidos, líquidos e gasosos. São vários os combustíveis que podem
ser utilizados como fonte primária nos processos de geração e aquecimentos
diversos. Os mais comuns são:
- Sólidos: carvão mineral, madeira, carvão vegetal e resíduos sólidos;
- Líquidos: hidrocarbonetos obtidos a partir do petróleo cru e álcoois (biomassas);
- Gasosos: Gás natural, hidrocarbonetos leves a partir do petróleo, carvão,
acetileno e hidrogênio.

O gás natural é abordado com mais detalhes por ser uma das fontes utilizada na
planta de geração híbrida para produção de energia elétrica e térmica fotovoltaica no
presente estudo de caso. Similar a outros combustíveis fósseis, o gás natural é uma
mistura de hidrocarbonetos de origem fóssil. É um composto de gases inorgânicos
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(em torno de 2% em mol) e hidrocarbonetos (em torno de 98% em mol), contendo em
maior proporção o metano (CH4), sendo que a composição depende do processo de
produção. Conforme a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o gás natural é uma
substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas
condições atmosféricas normais. É essencialmente composto pelos hidrocarbonetos
metano (CH4), com teores acima de 70%, seguida de etano (C2H6) e, em menores
proporções, o propano (C3H8), com teores abaixo de 2%.

A extração do gás natural (GN) pode ser associada ou não associada. O gás
natural associado é aquele que se encontra no reservatório geológico dissolvido com
o petróleo, neste caso se extrai o petróleo e o gás natural é re-injetado para manter a
pressão do poço. O gás natural não associado é normalmente encontrado em
camadas rochosas e livre de óleo, permitindo extrair somente o gás natural.

A Tabela 3.1 mostra a composição do gás natural típica, conforme ficha de
informação de segurança de produto gás natural (Fonte: Comgás, 2016).

Tabela 3.1 - Composição do gás natural

Elemento

Unidade

Valor

Metano (C1H4)

% mol/mol

69 – 100%

Etano (C2H6)

% mol/mol

1 – 12%

Propano (C3H8)

% mol/mol

0,5 – 3 %

Dióxido de Carbono

% mol/mol

0,1 – 2,5%

Nitrogênio (N2)

% mol/mol

0,1 – 2,5%

Normal Butano (C4H10)

% mol/mol

Até 1 %

Iso Butano (C4H10)

% mol/mol

Até 0,5%

Iso Pentano (C5H12)

% mol/mol

Até 0,5%

% mol/mol

Até 0,5%

% mol/mol

Até 0,5%

Normal Pentano
(C5H12)
Hexano (C6H14+) e
superiores
Fonte: Comgás, 2016.
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As demais características apresentadas em valores médios para a região
sudeste são: PCS (Poder Calorifico Superior) médio de 9.318 kcal//m³; PCI(Poder
Calorifico Inferior) médio de 8.600 kcal//m³; densidade absoluta de 0,725 kg/m³.
Cuidados ao manusear o gás natural: devido à densidade menor que a do ar, por
inalação pode provocar irritação e náuseas, pela presença de compostos de enxofre
pode produzir irritação crônica, em altas concentrações atua como asfixiante,
extremamente inflamável ele pode explodir sob efeito do calor, sendo o limite de
inflamabilidade inferior a 5% e superior a 15%, autoignição na faixa de 482 a 632 ºC,
taxa de queima de 12,5 mm/minuto, ponto de ebulição: - 161,4 ºC a 1 atm (CH4 puro),
ponto de fulgor: -187,8 ºC a 1 atm. (CH4 puro), calor latente de vaporização: 121,9
cal/g e taxa de queima: 12,5 mm/min.

O gás natural consumido no Brasil, seja brasileiro como o boliviano, é de
origem associada ao petróleo na maioria dos poços em operação, e se destina aos
mais diversos mercados de consumo, tais como: termelétrica, cogeração, veículos
automotores, comércios, residências, indústria e matéria prima. É um combustível
com baixa emissão de poluentes, com queima limpa, uniforme e com menos
particulados quando comparado aos derivados de petróleo.
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Figura 3.4 – Área de concessão da Comgás

Fonte: Comgás, 2020.
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3.2.4 Critérios para dimensionamento da cogeração
Os

tipos

de

dimensionamento

para

uma

planta

de

cogeração

foram

convencionados em Bottoming ou Topping Cycle. Na configuração Bottoming,
Figura 3.5, o combustível é utilizado em primeiro momento para fornecer energia térmica
(processo industrial), e parte do calor rejeitado (gases quentes) é recuperado em gerador
de vapor e utilizado para produção de energia elétrica em turbina a vapor. A energia
produzida pode ser utilizada nas instalações ou exportada para a rede de distribuição.
(OTIS,2015)

Para a efetividade do Bottoming Cycle, a temperatura da fonte de calor deve ser o
suficiente para atender os requisitos técnicos e viabilidade econômica para a aplicação.
Este tipo de dimensionamento é bastante interessante por se tratar de perdas existentes,
que bem utilizadas têm potencial para geração de energia ou trabalho mecânico sem o
consumo adicional de combustível.
Figura 3.5 – Esquema simplificado da configuração bottoming cycle

Fonte: Adaptado, OTIS, 2015.

No dimensionamento Topping Cycle, Figura 3.6, o combustível é utilizado em uma
turbina a gás ou motor a combustão interna, para geração de energia elétrica. Os gases
da exaustão são utilizados para fornecer vapor ou água quente para uso direto ou
geração de água gelada (OTIS, 2015).
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A energia elétrica gerada pode ser utilizada nas instalações da fábrica ou exportada
para a rede de distribuição, e o calor contido nos gases quentes da exaustão pode ser
utilizado para aquecimento direto em processos industriais, e produção de água quente
para condicionamento de ambientes.
Figura 3.6 – Esquema simplificado da configuração topping cycle

Fonte: Adaptado, OTIS, 2015.

As máquinas térmicas primárias são equipamentos que convertem a energia do
combustível em energia mecânica para acionar geradores elétricos, sendo as turbinas a
vapor, turbinas a gás e motores alternativos usados com mais frequência. Estas
máquinas se distinguem em função dos combustíveis, processos de combustão,
eficiência térmica, quantidade e temperatura da energia térmica rejeitada. Em aplicações
de cogeração, um parâmetro significativo para seleção da máquina térmica principal é a
relação das taxas de energia térmica e potência. Esta relação é chamada de relação de
calor com a potência (H/P: H do inglês, heat e P do inglês, power). (Turner, 2016)

3.2.5 Esquema básico de cogeração
A cogeração da Figura 3.7 é composta por um motogerador a gás natural e dois
resfriadores de absorção, sendo que o resfriador 1 utiliza como fonte o calor recuperado
da água de resfriamento do motor, e o resfriador 2, recebe o calor para o ciclo de absorção
da queima direta de gás natural. A instalação, além do motogerador e dois resfriadores
inclui: quadro de distribuição de energia elétrica, bombas de água gelada, bomba de água
de condensação e torre de resfriamento.
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Figura 3.7 - Planta de cogeração
GN
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Fonte: Adaptado, Comgás, 2020.

3.2.6 Tecnologias de cogeração
A seleção da tecnologia é ponto de partida para um balanço energético equilibrado,
influenciando na eficiência energética da instalação. Tão importante quanto um bom
projeto, são as boas práticas operacionais, incluindo a programação operacional da
máquina térmica, frequência de partidas e paradas, manutenção e capacitação da equipe
operacional.

As tecnologias de cogeração disponíveis no mercado brasileiro, e comumente
aplicadas em plantas de médio porte no segmento terciário e industrial, são: turbina a gás
(Ciclo Brayton), turbina a vapor (Ciclo Rankine), ciclo combinado (Brayton e Rankine),
motor de combustão interna (MCI) e ciclos de refrigeração por absorção.
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3.2.6.1 Turbina a gás (Ciclo Brayton)
No ciclo Brayton simples (Figura 3.8), o ar atmosférico é pressurizado conforme
projeto da planta. A câmara de combustão, além do ar, recebe o gás natural, onde ocorre
a queima do combustível. A mistura, ar e gás combustível aquecida, escoa entre as pás
da turbina, produzindo trabalho de eixo e, por meio de um gerador, energia elétrica. E os
gases da combustão são liberados no ambiente. O rendimento elétrico neste tipo de ciclo
pode variar entre 30% e 45%.
Figura 3.8 – Ciclo Brayton simples

W líquido

Fonte: Adaptado, PIMENTA e SIMÕES-MOREIRA, 2017.
Figura 3.9 – Cogeração com turbina a gás

Fonte: MONTEIRO e SILVA, 2010.
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A Figura 3.9 ilustra uma instalação com cogeração utilizando turbina a gás, onde o
calor dos gases da exaustão da turbina é recuperado para geração de vapor de processo.

Os ciclos Brayton de média e alta potência são normalmente utilizados em plantas
químicas, de celulose e na indústria alimentícia. As principais vantagens para esse tipo de
planta são os menores tempos de paradas para manutenção e energia térmica disponível
a temperaturas elevadas, tipicamente entre 500 e 600° C. Como desvantagens identificase a vida útil reduzida da instalação e a falta de eficácia em processos com baixa demanda
térmica. Para detalhes, consultar Gás Turbine Engineering Handbook. (BOYCE, 2002).

3.2.6.2 Turbina a vapor (ciclo Rankine)
As unidades de cogeração deste ciclo geralmente são compostas por um préaquecedor, caldeira, turbina, condensador e gerador. As turbinas a vapor se dividem em
dois grupos, as turbinas de condensação e as de contrapressão. As de condensação têm
a pressão de vapor de saída menor que uma atmosfera, portanto, se faz necessário
condensar a água e bombear novamente para a caldeira, operando em ciclo fechado. As
de contrapressão, por sua vez, em ciclo aberto, têm a pressão de saída maior que uma
atmosfera, sendo que, o seu vapor pode ser utilizado em processos industriais. As turbinas
a vapor apresentam como vantagens a vida útil elevada e alta eficiência (ANDREOS,
2013).

O ciclo de Rankine exige duas modificações com relação ao ciclo ideal de Carnot. A
primeira modificação está relacionada a impossibilidade tecnológica de bombear uma
mistura bifásica, portanto, exige que o processo de condensação prossiga até a curva de
saturação, para obtenção de fase única. A segunda alteração se refere ao fato de que no
ciclo de Carnot o calor é adicionado em uma condição isotérmica, enquanto no Rankine,
o calor é adicionado a pressão constante (isobárica). Estas diferenças podem ser melhor
entendidas a luz do diagrama da Figura 3.10.

41

Figura 3.10 - Ciclo de Rankine simples
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Fonte: Adaptado, Van Wylen, 2016.

Rankine consiste em, inicialmente, bombear a água para a caldeira em pressão
elevada, e na sequência obtêm-se vapor através da queima de um combustível. O vapor
gerado escoa e expande em uma turbina de condensação e gera energia elétrica e, por
final, o vapor saturado é condensado até a fase líquida, o ciclo então é reiniciado. Em
grandes usinas utilizando o ciclo de Rankine, o rendimento elétrico pode chegar a 45%.

3.2.6.3 Ciclo combinado (Brayton e Rankine);

O ciclo combinado é a junção da turbina a gás e a turbina a vapor, com elevação
do rendimento. Este tipo de configuração é indicado para os processos com grande
variação de demanda. Sendo as vantagens deste ciclo sua alta eficiência, flexibilidade e
redução dos custos operacionais. Por outro lado, como desvantagem, acarreta maior
complexidade de projeto, operação e manutenção. Através da junção dos dois tipos de
ciclos em um único (gás + vapor), propicia-se a elevação do rendimento e efetividade da
cogeração.
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Figura 3.11 – Ciclo combinado Brayton-Rankine
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Fonte: Adaptado: Simões-Moreira, 2017

P: pressão; QH: calor fornecida pelo combustível;
QL: calor removido para o ambiente; QR: calor transferido do ciclo Brayton para o Rankine;
W liq (TG): trabalho líquido produzido pela turbina a gás, W liq (TV): trabalho líquido
produzido pela turbina a vapor e Wb: trabalho fornecido para a bomba.

O ciclo combinado básico consiste em dois ciclos de potência, Brayton e Rankine.
A planta da Figura 3.11, mostra que uma turbina complementa a outra. A turbina a gás
gera eletricidade e os gases da exaustão são processados em trocador de calor para
produção de vapor de alta pressão. Este vapor vai para uma turbina a vapor (Rankine) e
gera eletricidade. Este tipo de configuração é aplicado quando se deseja produzir energia
elétrica e térmica em quantidades que variam ao longo da operação da fábrica. É possível
obter alta produção de eletricidade sem retirar vapor para processo, enquanto a situação
contrária também é possível. Conforme ABEGÁS, a eficiência de usina termelétrica
utilizando ciclo combinado não ultrapassa 60%.
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3.2.6.4 Motor de combustão interna (MCI)
É uma máquina destinada a converter a energia química do combustível em potência
mecânica. Para Andreos, 2013, os motores de combustão interna são do tipo endotérmico
com movimentos alternativos através de pistões que giram o eixo principal transmitindo a
potência necessária para girar o alternador que produz a energia elétrica.

Com relação às características de funcionamento, os motores de combustão interna
podem ser classificados como de 2 ou de 4 tempos. Para os motores de 2 tempos o ciclo
motor se completa a cada volta, enquanto os de 4 tempos precisam de duas voltas.

O volume total deslocado pelos pistões, ao percorrerem o ciclo por uma única vez, é
chamado de cilindrada. PMS (Ponto Morto Superior) e PMI (Ponto Morto Inferior) se
referem aos trajetos dos pistões. No PMS, o volume da câmara de combustão é mínimo
(V0) para aquele projeto de motor, ou seja, é o momento que antecede o início da
admissão da mistura ar-combustível. Ao final da admissão os pistões atingem o PMI,
momento em que a câmara chega ao seu volume máximo (VT).
VD = N (VT – V0) = N [((π x d²) / 4) x s],

(VD) é a cilindrada do motor / (VT) o volume total,
(V0) o volume mínimo / (N) a quantidade de cilindros,
(d) é o diâmetro do cilindro / (s) o curso do pistão, que é igual a (PMS-PMI)

Portanto, a cilindrada é função da quantidade e diâmetro dos cilindros, bem como o curso
percorrido pelos cilindros.
•

Ciclo Otto

O motor do ciclo Otto de 4 tempos admite mistura de ar combustível e opera por
centelha. O trabalho mecânico é produzido no tempo em que ocorre a expansão em cada
um dos pistões. Este modelo pode operar com etanol, gás natural ou gasolina.
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Figura 3.12 – Processos do ciclo Otto

Fonte: VAN WYLEN,2016.

As curvas (P-v) e (T-s) da Figura 3.12 demonstram os processos do ciclo Otto,
nas variáveis pressão e volume, à esquerda, e temperatura e entropia, à direita. Sendo
P a pressão (kPa) e T a temperatura (K), e v o volume específico (m³/kg), e s a entropia
específica (kJ/kg.K). Os estágios são assim descritos:

- (1-2): admissão e compressão da mistura ar-combustível. Ocorre a entropia constante,
com redução do volume e aumento da pressão.
- (2-3): combustão com geração de calor. Ocorre a volume constante, com aumento da
pressão, temperatura e entropia.
- (3-4): expansão e realização do trabalho. Ocorre a entropia constante, e observa-se a
redução da pressão e aumento do volume, bem como a redução da temperatura.
- (4-1): escape do calor rejeitado pela exaustão. Ocorre a volume constante, com redução
de pressão, da temperatura e entropia.

A taxa de compressão (rv) é a razão entre o volume total do cilindro (VT) e o
volume da câmara de combustão (V0) com o pistão na posição (PMS) (ponto morto
superior).
rv = VT / VO
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Figura 3.13: Rendimento ciclo Otto x taxa de compressão

Fonte: VAN WYLEN,2016.

A Figura 3.13, mostra a relação do rendimento térmico em função da taxa de
compressão para o motor operando ciclo Otto.
•

Ciclo Diesel

O ciclo Diesel funciona pelo princípio da ignição por compressão, e pode utilizar diesel,
biodiesel ou outras misturas contendo gás natural ou biogás. Neste processo o ar
atmosférico é admitido sem a presença do combustível, sendo essa a grande diferença
em relação ao ciclo Otto. Tal fator permite atingir taxas de compressão e temperaturas
mais elevadas, facilitando a ignição e garantindo maior eficiência térmica. Próximo ao
ponto morto superior (PMS) o combustível é injetado e entra em contato com o ar em alta
temperatura e pressão, ocorrendo a ignição, combustão e transmissão de trabalho de
eixo. A potência do motor é regulada pela vazão do combustível injetado.
•

Grupos geradores de energia

Os principais motores alternativos para aplicações de geração de energia
estacionária, utilizam o motor de ciclo Otto de ignição por centelha e o motor de ciclo
Diesel de ignição por compressão. Os componentes mecânicos essenciais do ciclo Otto e
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Diesel são os mesmos. Ambos utilizam uma câmara de combustão cilíndrica na qual um
pistão bem ajustado percorre o comprimento do cilindro. O pistão se conecta a um
virabrequim que transforma o movimento linear do pistão em movimento rotativo. (EPA,
2015). Os grupos geradores operando com motor de combustão interna do ciclo Otto,
podem utilizar além do gás natural, o biogás e o etanol.

Os motores de combustão interna do tipo Diesel, largamente utilizados na geração de
energia, entretanto, ultimamente têm ficado restritos à geração de emergência, ou seja,
para operar na condição de standby. Essas restrições se deram devido ao custo do óleo
diesel e pela elevada emissão de poluentes, dando espaço aos geradores estacionários
a gás natural, tanto na geração centralizada, quanto na distribuída. Os motores Diesel
podem emitir de 5 a 20 vezes mais óxido nitroso (NOx) quando comparado aos geradores
da linha lean burn a gás natural.

Tornar viável a geração distribuída de energia a partir de motores de combustão
interna, depende da efetiva utilização da energia térmica contida nos gases da exaustão
e sistema de refrigeração dos motores, representando em torno de 60% da energia
consumida por todo o sistema.

Conforme Distribuidora de Gás Brasiliano, dentro do contexto de Geração Distribuída
(GD), a cogeração vem ganhado destaque como alternativa para a produção
descentralizada de energia elétrica, obtendo maior eficiência operacional, redução de
custos e menor impacto ambiental, ao mesmo tempo em que satisfaz demandas térmicas
da instalação.
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Figura 3.14: Motor de combustão Interna a gás natural

Fonte: GÁS BRASILIANO, 2015.

O rendimento elétrico dos geradores a gás natural varia entre 25 e 45% e na cogeração
o FUE (Fator de Utilização da Energia) pode chegar a 85% (Andreos, 2013). Cabe
considerar que a refrigeração é fundamental para o desempenho do motor, sendo
recomendado pelos fabricantes manter a temperatura do fluído de resfriamento do motor
entre 80 e 90°C, atendendo a eficiência, balanço térmico e emissões (Iskandar, 2011).

3.2.6.5 Ciclo de refrigeração por absorção

Os registros indicam a primeira patente obtida por Ferdinand Carré em 1860. Os ciclos
de refrigeração por absorção baseiam-se no comportamento do equilíbrio químico de dois
fluídos distintos que não são reativos entre si e que têm propriedades termodinâmicas
particularmente adequadas para as temperaturas e pressões de trabalho dos ciclos de
refrigeração (SIMÕES-MOREIRA, 2017).

Os ciclos de absorção produzem resfriamento e/ou aquecimento por meio de fonte de
calor externa, com consumo mínimo de energia elétrica, usando trocadores de calor,
bombas e válvulas para tanto. Os refrigeradores de compressão utilizam um compressor
mecânico, acionado por um motor eléctrico, de forma a aumentar a pressão em
determinada fase do ciclo termodinâmico do sistema. Os refrigeradores de absorção
permitem produzir água gelada a partir de uma fonte de calor utilizando para tal uma
solução de um sal (como por exemplo o brometo de lítio) num processo termoquímico de
absorção. Estes refrigeradores são muitas vezes integrados em sistemas de cogeração,
de modo a permitir o aproveitamento do calor que de outra forma seria desperdiçado.
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O processo de refrigeração por absorção pode ser mais bem entendido quando se
analisa as etapas do processo de absorção, conforme detalhado na Figura 3.15.
Conforme ASHRAE (2010), o resfriador por absorção de simples efeito utilizando a
solução de brometo de lítio e água, opera no gerador e condensador com pressão absoluta
de 6 kPa, enquanto no evaporador e absorvedor de 0,7 kPa.

Figura 3.15: Refrigeração por absorção - simples efeito
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Fonte: Elaborado pelo autor baseado em WANG et. al., 2017.

Evaporador: A água em estado líquido é aspergida sobre os tubos do evaporador que
está em vácuo, provoca a sua evaporação e consequentemente a retirada de calor da
água gelada que passa dentro dos tubos do evaporador, baixando a sua temperatura.

Absorvedor: A Solução concentrada de brometo de lítio é aspergida no lado casco do
absorvedor, e por diferença de pressão e afinidade química, a solução concentrada de
brometo de lítio absorve o vapor d’água até o limite de absorção. Água de resfriamento
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condensa e acumula a solução diluída no fundo do trocador, a qual é em seguida
bombeada em direção ao gerador.

Gerador: Uma fonte externa de calor aquece e promove a separação da água e brometo
de lítio da solução fraca. O brometo de lítio retorna para o absorvedor e a água vaporizada
flui para o condensador.

Condensador: A água vaporizada é condensada por meio de água de resfriamento e flui
em direção ao evaporador para reiniciar o ciclo.

Aplicando os conceitos da lei de conservação da massa e primeira lei da
termodinâmica na Figura 3.15:
Evaporador: m2 = m3
m2.h2 + Qe = m3.h3 ...Qe=m3h3 - m2h2
Gerador: m6 = m7+m9
m6.h6+Qg = m7.h7+m9.h9 ...Qg=m7.h7 + m9.h9 - m6.h6
Qe
( m3.h3 – m2h2)
COP = ------ = ---------------------------------Qg
(m7.h7 + m9.h9 – m6h6)
COP – do ingles, coefficient of performance;
h – entalpia específica / Qg – calor fornecido pela fonte quente;
Qe – calor removido do ambiente pela água gelada;
Qa e Qc – calor removido pelo sistema de água de condensação.

O COP (do inglês, coefficient of performance) para os resfriadores por absorção (LiBr),
varia de 0,5 a 1,2 para os sistemas mais sofisticados ( KREIDER, J. F. et al., 2010)

Para manuseio e descarte seguro do fluído absorvente (LiBr) seguir as recomendações
do MSDS (do inglês, material safety data sheet) do produto (MSDS LiBr, 2018).
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3.3 Sistemas fotovoltaicos
Os países europeus utilizam de forma dissiminada a tecnologia fotovoltaica para
produção de energia elétrica, mesmo com baixos índices de radiação solar quando
comparado com o teritório brasileiro. É notório que o avanço da tecnologia no Brasil tem
passado por períodos de avanços, como em 2012 com a resolução normativa 482 da
ANEEL que agregou regras e benefícios para a expansão dessa tecnologia.
3.3.1 Tecnologias solar

O aproveitamento da energia gerada pelo sol, inesgotável na escala terrestre do
tempo, tanto como fonte de calor quanto de luz, é hoje uma das alternativas energéticas
mais promissoras para suprir a energia necessária para o desenvolvimento humano
(CEPEL-CRESESB, 2014).

Estas tecnologias estão divididas em duas categorias: fotovoltaica e solar térmica. A
fotovoltaica consiste na geração direta de energia elétrica a partir da incidência de raios
solares em células fotovoltaicas, enquanto a solar térmica se refere à captação da
radiação solar e transformação em calor. Nessa dissertação serão tratados apenas os
conceitos dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede de distribuição de energia elétrica.

3.3.2 Recurso solar
A radiação solar, proveniente de reações termonucleares que ocorrem no núcleo do
sol, as quais ao se propagarem na atmosfera terrestre são submetidas a transformações
complexas, que ocorre da camada exterior da atmosfera até incidir na superfície da Terra,
onde a radiação é absorvida e espalhada. Devido a este fator, observa-se no nível do solo
não somente radiação solar direta, na forma de feixe de raios solares paralelos, mas
também a radiação difusa e a refletida (albedo), como demonstrado na Figura 3.16. À
soma destes componentes denomina-se de radiação solar global. Os dados de radiação
solar podem ser especificados em termos de fluxo de potência, ou seja, valores
instantâneos dados em kW, ou energia em kWh por unidade de área, sendo esta última a
forma mais utilizada para apresentar dados de radiação solar. É demonstrada a equação
das radiações solares (PACHECO, 2017):
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IbRb+Id[(1+cosß) /2]+(Ib+Id)*Reflexão solo*[(1-cosß)/2)]

Direta

Difusa

Refletida

Sendo:
Ib = Radiação direta integrada horária em [J/m²]
Rb = Razão entre a radiação direta no plano inclinado com o plano horizontal
Id = Radiação difusa integrada horária [J/m²]
ß = Ângulo de inclinação no módulo fotovoltaico [graus]

Figura 3.16– Componentes da radiação solar

Fonte: Pinho et al. 2008 apud CEPEL - CRESESB, 2014.

A consistência dos dados de radiação solar é fundamental para a qualidade do
projeto e desempenho operacional do sistema. Dados de radiação confiáveis reduzirão as
incertezas durante a elaboração do projeto, portanto, não haverá necessidade de
superdimensionamento do sistema para atender à demanda, fato que, afetaria a
viabilidade econômica da instalação.
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3.3.3 Efeito fotovoltaico
A conversão de radiação luminosa em energia elétrica ocorre pelo efeito denominado
fotovoltaico. Foi observado pela primeira vez pelo físico francês Alexandre Edmond
Becquerel em 1839. O efeito fotovoltaico está associado aos materiais semicondutores,
os quais têm capacidade de absorver a energia luminosa dos fótons, presente na radiação
luminosa e transformá-la em eletricidade, como largamente discutido e apresentado em
sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (ZILLES, 2012).

3.3.4 Células fotovoltaicas
Fenômeno fotoelétrico é uma propriedade fundamental das células fotovoltaicas e a
possibilidade de fótons, na faixa do visível, com energia superior ao band gap (distância
entre a banda de valência e banda de condução) do material, excitarem elétrons movendoos para a banda de condução (SOWMY, 2017).

O semicondutor mais utilizado atualmente para fabricação das células é o silício. Seus
átomos se caracterizam por possuírem 4 elétrons de ligação que se ligam sozinhos,
formando uma rede cristalina. Ao adicionar átomos com cinco elétrons de ligação, como
o fosforo, por exemplo, haverá um elétron em excesso e fracamente ligado a seu átomo
original. Isso faz com que com os raios solares, esse elétron livre, se desloque para a
banda de condução, formando o circuito de corrente contínua como ilustrado abaixo na
Figura 3.17.
Figura 3.17 – Célula fotovoltaica

Fonte: Adaptado, ZILLES, et al. 2012.
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A condição padrão para teste dos parâmetros elétricos das células fotovoltaicas está
baseada na irradiância solar de 1000 W/m², distribuição espectral para a massa de ar
(AM: do inglês, air mass) de 1,5 e temperatura da célula de 25°C. AM se refere a
espessura de camada de ar, a qual depende da inclinação dos raios solares (angulo
zenital) (CRESESB, 2014)

Sabe-se que uma instalação fotovoltaica doméstica de 3 kW produz de 10 a 20
kWh/dia, a depender a irradiação solar da localidade e requer 16 m² de área de exposição.
Para uma indústria hipotética com consumo mensal de 30.000 kWh e irradiação solar
global média de 5 kWh/m².dia, requer instalação de 200 kW e área de exposição da ordem
de 1.100 m², para a taxa de desempenho de 0,8 e compensação de 80% do consumo.

3.3.5

Sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica (SFCR)

3.3.5.1 Classificação dos SFCRs

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em duas categorias principais:
isolados e conectados à rede de distribuição de eletricidade. Em ambos os casos, pode
operar a partir da fonte fotovoltaica ou combinados com uma ou mais fontes de energia,
quando são chamados de geradores híbridos.

O gerador conectado à rede elétrica não necessita de bateria, ou seja, a rede
funciona como supridor de energia nos horários em que a geração não atende à demanda
da instalação. A conexão com a rede é separada por um medidor bidirecional, que tem a
função de registrar a energia excedente injetada na rede, bem como a sua energia
consumida. O arranjo dos módulos fotovoltaicos é conectado aos inversores, os quais
fazem a interface com a rede elétrica, garantindo a qualidade da energia gerada e
segurança operacional da rede.

Os geradores conectados à rede podem ser do tipo descentralizado, quando a
geração ocorre próxima às cargas, como por exemplo aqueles instalados nos telhados
das residências, ou centralizado, quando associado à geração distante das cargas, por
exemplo em uma usina de geração fotovoltaica. A geração centralizada demanda
instalações mais complexas, normalmente a energia é injetada em rede de média tensão,
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exigindo além do arranjo de módulos fotovoltaicos e inversores, os transformadores,
quadros de distribuição e demais proteções. Enquanto a geração local (descentralizada)
requer basicamente o arranjo dos módulos fotovoltaicos, inversores e medidor de energia.
Figura 3.18 – SFCR descentralizado

Fonte: PORTAL SOLAR, 2020.

Figura 3.19 – SFCR centralizado

Fonte: PORTAL SOLAR, 2018
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Como fonte para dimensionamento de gerador fotovoltaico pode ser citado o
Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos CEPEL,CRESESB, 2014, que teve a
primeira edição publicada em 1996, e hoje, totalmente reformulado, apresenta 500
páginas, abordando o recurso solar, o princípio de operação das células, tecnologias
disponíveis, os componentes de um sistema fotovoltaico conectado ou não à rede elétrica,
inversores, sistemas de armazenamento, aplicações, projetos, instalação, operação,
manutenção bem como as normas e regulamentos aplicados nos sistemas de conversão
da radiação luminosa em energia elétrica.

Existem

as

ferramentas

computacionais

que,

quando

adequadamente

selecionadas e utilizadas podem agregar qualidade no projeto, bem como reduzir
significativamente o investimento inicial. As ferramentas normalmente incluem os recursos
para análise de viabilidade, dimensionamento, seleção de equipamentos, simulação do
efeito de sombreamento, elaboração de projeto elétrico, análise de viabilidade e simulação
operacional.

3.4 Sistema híbrido de geração de energia
O sistema híbrido de geração de energia distribuída consiste na utilização de duas
ou mais tecnologias para produção das formas de energia demandadas para a
localidade. Podendo ser uma fonte de origem fóssil e outras renováveis, ou todas
renováveis. É notório que se trata de uma tendência a maior penetração das fontes
renováveis, no entanto, a confiabilidade do sistema de suprimento de energia não é
compatível com a natureza intermitente e variável dos recursos naturais, exceto, quando
o suprimento é feito por uma PCH (pequena central hidráulica).

Existem duas principais estratégias para reduzir a emissão de gás efeito estufa no
processo de geração de energia elétrica. A primeira está associada a utilização efetiva e
eficiente das fontes fósseis, e a segunda, consiste na utilização de fontes sustentáveis e
renováveis de energia (NOSRAT et. al., 2013). A integração de fontes fósseis e
renováveis contorna a questão da intermitência, torna o suprimento confiável, colabora
para o equilíbrio econômico e ambiental, bem como pode ser um diferencial para a
competitividade das empresas (COMODI, et. al., 2015).
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Figura 3.20 - Gerador híbrido de energia

Fonte: DELFT UNIVERSITY, 2014).

O sistema geração de energia híbrido, ilustrado na Figura 3.20, consiste na
combinação de módulos fotovoltaicos e um sistema complementar podendo ser um
gerador diesel, a gás natural ou mesmo um gerador eólico. Com objetivo de otimizar
esses diferentes métodos de geração de energia, a configuração híbrida exige controles
mais sofisticados, quando comparados aos geradores isolados. Por exemplo, em um
sistema desconectado da rede composto por geradores diesel e fotovoltaico, o primeiro
deve entrar em operação quando se aproxima do nível de descarga recomendado pelo
fabricante das baterias, e sair de operação quando estas atingirem a carga máxima.

No presente estudo optou-se por grupo gerador a gás natural dimensionado para
a configuração Topping, ou seja, produz a energia elétrica, entrega para a rede interna
e utiliza o calor rejeitado para geração de quente e frio. A energia elétrica proveniente do
sistema fotovoltaico é injetada em um quadro elétrico destinado a suprir as cargas da
fábrica e, na existência de excedentes, entregar na rede de distribuição. Este tipo de
empreendimento deverá estar compatível com os requisitos técnicos estabelecidos na
resolução normativa 482 da ANEEL. A solução agrega ganhos ambientais em face à
redução dos índices de emissão de gases efeito estufa, na proporção da energia gerada
por meio dos módulos fotovoltaicos.
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Os sistemas híbridos, compostos por geração fotovoltaica e cogeração se mostram
eficazes na redução da emissão de gases de efeito estufa, com potencial entre 50 e 90%,
quando comparado com usinas de energia centralizadas (NOSRAT et al., 2013).

Na presente data, gerar parte da energia elétrica em painéis fotovoltaicos se
apresenta com algumas vantagens importantes, sem falar nos altos níveis de radiação
solar encontrados no Brasil. Do lado da tributação a incidência do ICMS (imposto sobre
circulação de mercadorias e prestação de serviços) ocorrerá somente sobre o consumo
líquido. Além do modelo de compensação vigente, que leva em conta a energia líquida
consumida e parcela referente ao uso da rede.

3.5 Análise de investimentos
i.

Payback simples

Dentre as técnicas, a mais utilizada e conhecida é o payback simples, que na
realidade se preocupa com o prazo de retorno dos recursos aplicados no projeto. Seu
critério principal é o tempo, seguido das entradas de capital para o empreendimento.
Essa técnica não se preocupa com o valor presente do dinheiro. A principal preocupação
reside na redução do risco em função do tempo, o que é explicado pelo aumento da
incerteza com o aumento do tempo, portanto, todas as propostas que ultrapassem o
tempo limite estipulado pelo investidor, serão rejeitadas. O payback é a razão entre o
investimento inicial e o fluxo de caixa. Em outras palavras, ele retrata a somatória dos
fluxos de caixa até atingir o investimento inicial. É uma técnica complementar, ou seja,
isoladamente não é suficiente para tomada de decisão.
Payback simples (anos) = investimento inicial / Σ dos fluxos de caixa

ii.

VPL (valor presente líquido)

O VPL (Valor Presente Líquido) é sofisticado e se preocupa com o valor do
dinheiro no tempo. Técnica muito utilizada para a avaliação de projetos. Seu resultado
indica que o capital aplicado em um projeto foi recuperado e a taxa de atratividade préestabelecida pelo investidor foi remunerada. Para melhor entender o significado é
necessário definir o que é valor presente. Valor presente indica que todos os fluxos de
caixa devem estar no mesmo ponto no tempo, para então serem comparados.
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VPL é a diferença entre o Valor Presente de todos os Fluxos de Caixa do projeto
e seu Investimento Inicial (PARENTE, 2017).
n
Σ
t=1

VPL =

FCt
- I0
( 1 + r) ^t

r = taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade;
t = tempo de análise do projeto;
FCt = fluxos de caixa para t variando de 1 a n;
I0 – investimento inicial (t=0).

A taxa de desconto é a forma do investidor avaliar se o faturamento líquido
projetado com a implantação do projeto é viável para o cenário econômico presente. A
taxa de desconto é também conhecida como taxa mínima de atratividade. Esta taxa pode
ser estimada de diferentes formas. Um dos métodos mais conhecidos, e frequentemente
utilizado, é a WACC (custo médio ponderado do capital). A WACC indica se o projeto em
estudo vai apresentar retorno simular a outros tipos de investimentos.
WACC = [Ke x (E/(D+E))] + [Kd x (D/(D+E))]
Ke – custo do capital dos acionistas / Kd – custo de crédito após impostos;
E – volume de capital dos investidores privados;
D – volume de crédito obtido, geralmente junto a bancos;

iii.

TIR (taxa interna de retorno)

Uma terceira técnica é a TIR (Taxa Interna de Retorno), que é muito utilizada em
conjunto com VPL e payback simples. TIR é a taxa que iguala o valor presente de todos
os fluxos de caixa futuros com o investimento inicial, resultando em VPL igual a zero
(Parente, 2017) . A aceitação ou não de um projeto à luz da TIR são:

Critério 1: TIR maior que a taxa mínima de atratividade: o investidor estaria obtendo uma
taxa de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, portanto, deveria aprovar o
projeto;
Critério 2: TIR igual a taxa mínima de atratividade: o investidor estaria obtendo uma taxa
de retorno igual a taxa mínima de atratividade, portanto, prosseguir ou não com o projeto
seria indiferente;
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Critério 3: TIR menor que a taxa mínima de atratividade: o investidor estaria obtendo
uma taxa de retorno menor que a taxa mínima de atratividade, portanto, não deveria
prosseguir com o projeto;

iv.

Orçamentação

As técnicas são uma parte importante do processo de análise de investimentos, e a
sua efetividade depende dos valores dos investimentos e custos operacionais envolvidos
no projeto. As tabelas a seguir são boas referências de investimentos para projetos de
cogeração em fase de estudo de viabilidade. Mesmo nos estudos, ela é recomendável
para os equipamentos principais, sendo possível orçar com o fornecedor da tecnologia
mais adequada, ou atualizar os custos das tabelas abaixo.
Tabela 3.2 – Parâmetros de custos: motogeradores a gás natural

Consumo

0,27 a 0,3 m³/h por kWh gerado

Com 1 kWh elétrico gerado O,27 TR (resfriador por absorção simples efeito)
Com 1 kWh elétrico gerado 0,80 kg de vapor (utilizando somente gases de escape)
Custo de manutenção

De R$ 100 / MWh elétrico gerado

Custo do equipamento

R$ 1800 / kW

Custo de instalação

De R$ 1090/ kW

Fonte: Adaptado ANDREOS (2013, apud ABEGÀS, 2011).
Tabela 3.3 – Parâmetros de custos: resfriador de líquido por absorção

COP (QD- duplo estágio)

De 1, 0 a 1,4

Consumo médio de gás

0,22 a 0,26 m³/h por TR

Consumo elétrico

O,03 kW / TR

COP ( água quente)

0,7 a 0,8

Consumo de vapor

5 kg de vapor por TR

Custo manutenção anual

De R$ 150 a R$ 200 por TR

Custo equipamento

Até 400 TR = R$ 3.200 / TR
Acima de 400 TR = R$ 2.600 / TR

Custo de instalação (CAG)

R$ 3.200 / TR

Custo médio Implantação cogeração: MCI + ABS

De até R$ 3.200 / kW

Fonte: Adaptado (ANDREOS, 2013).
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•

Critérios para estimar custos com água de resfriamento (Andreos, 2016):
CRATQ = RA + TQ
o

RA = vol. circulação em m³/h ano x taxa evaporação x razão de troca x tarifa
água + esgoto
▪

Volume de circulação [m³/ano] = Carga térmica anual [TRh] x 3.024 x
RT/ ΔT(torre) x 1000

▪

Taxa de evaporação para São Paulo: estima-se em 1 %;

▪

Razão de troca resfriadores elétricos estimada: 1,0

▪

Razão de troca resfriadores por absorção estimada: 1,32

▪

Tarifa água + esgoto (AGÊNCIA REGULADORA ARES PCJ, 2020)
•

Água (contrato com demanda específica): 6,86 R$ / m³

•

Esgoto (contrato com demanda específica): 5,14 R$ / m³

o TQ = Calor rejeitado na torre: R$ 5,00 / TR
o CRATQ: Custo de reposição de água e tratamento químico
o RA: Reposição de água / TQ: tratamento químico

v.

Tributos aplicados aos projetos de geração distribuída

A partir de 2015, o imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS) passou a incidir sobre a diferença da energia consumida e injetada na rede,
assim como os tributos federais, PIS (programa de integração social) e COFINS
(contribuição para o financiamento da seguridade social). Se enquadra nesta condição
as micro e minigerações, ou seja, com potência instalada

de 75kW e 3000 kW,

respectivamente. As instalações de geração distribuída no Estado de São Paulo, e dentro
destes critérios os critérios de alíquota de 18% (ICMS), os critérios No estado de São
Paulo, o ICMS tem alíquota de 18%, 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS).

3.6 Qualificação da cogeração
Cogeração qualificada é o atributo concedido a cogeradores que atendem aos
requisitos definidos na resolução, segundo aspectos de racionalidade energética, para fins
de participação nas políticas de incentivo à cogeração (GÁS BRASILIANO, 2016). A
resolução normativa da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) nº 235,
de 14 de novembro de 2006, estabelece os requisitos para a qualificação de centrais
termelétricas cogeradoras de energia. O sistema qualificado poderá ser considerado
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geração distribuída conforme resolução normativa 482, com a atualização da 687 de
novembro de 2015, desde que os seguintes critérios de potência sejam também
cumpridos:
Critério (a) : (Et/Ef) >/= 15%
Critério (b): (Et/Ef) / X + Ee/Ef > /= Fc%

Et – Energia da utilidade de calor líquida em kWh/h;
Ef – Energia da fonte em [kWh/h] (para combustíveis PCI);
Ee – Energia da utilidade eletromecânica;
X – Fator de ponderação / Fc% - fator de qualificação da cogeração.
Os valores de “X” e “Fc” das fórmulas deverão ser aplicados em função da
potência elétrica instalada na central de cogeração e da respectiva fonte, obedecendo a
seguinte tabela:
Tabela 3.4 – Fator de qualificação da cogeração

Fonte: ANEEL,2006.

No caso de queima alternada ou mesclada de diferentes fontes, os valores de “X” e
“Fc”, representativos dessa situação, serão obtidos por ponderação dos valores contidos
na tabela de que se trata o parágrafo anterior, segundo a participação energética de cada
fonte. A cogeração será considerada qualificada quando o critério (a) e o critério (b) forem
atendidos, considerando-se o tipo da fonte utilizada e a potência elétrica instalada.
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3.7 Emissões
Entende-se por impacto ambiental qualquer alteração no meio ambiente decorrente
da ação humana, que, direta ou indiretamente prejudique o funcionamento de algum
sistema natural. O aquecimento global é um exemplo clássico, que ocorre em
decorrência das emissões de gases de efeito estufa.

Em 1997, com o protocolo de Kyoto, as nações signatárias se comprometeram com
metas para redução de pelo menos 5,2 por cento das suas emissões de gases de efeito
estufa até 2012, isso em relação aos níveis de 1990. Devido às dificuldades de alguns
países desenvolvidos em cumprir essas metas, foi criado o mecanismo de
desenvolvimento limpo (MDL), que possibilitava a estes países financiar ações para
redução das emissões em países em desenvolvimento, e em troca, recebiam os
chamados créditos de carbono, possibilitando atender às metas do protocolo de Kyoto.

O relatório da geração de energia elétrica do ano de 2017 (BEN 2018) mostrou
predominância das fontes renováveis, bem como elevada dependência das usinas
centralizadas, as quais têm como característica elevadas perdas por efeito Joule no
sistema de transmissão e distribuição. Neste contexto, a geração próxima às cargas
(geração distribuída) pode apresentar redução na emissão de gases poluentes, visto que
em 2017, parte significativa da energia injetada no sistema integrado nacional (SIN) foi
proveniente de usinas térmicas operando com combustíveis fósseis, despachadas para
suprir a demanda não atendida pelas renováveis.

Conforme EIA (ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION) ,2009, com acesso em
janeiro de 2021. O coeficiente de emissão de dióxido de carbono por metro cúbico (m³)
de gás natural queimado é de 53,12 kg para 1000 pés cúbicos de gás natural (GN)
queimado.
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Hipoteticamente, a Tabela 3.5 compara a utilização de energia da rede com a
implantação de planta de cogeração, em termos de emissão de dióxido de carbono.
Sendo a energia da rede utilizada nas cargas elétricas e produção de água gelada em
resfriadores elétricos. A planta de cogeração a gás natural gera eletricidade e água
gelada em resfriadores de absorção com o aproveitamento dos rejeitos térmicos. Foi
assumido perdas de 15,7% na rede de distribuição, e rendimentos energéticos de 40%
e 85% para as térmicas isoladas e cogeração, respectivamente.
Tabela 3.5 – Emissão dióxido de carbono – térmica e cogeração

ɳe

Demanda

Demanda

Consumo GN

Ger. dióxido de

efetivo

[kW]

AG [kWh/h]

[m³/h]

carbono

-

1000

855

-

-

40 %

-

-

250,0

469,0

CAG - ABS

COP= 0,76

-

-

-

Termelétrica

33,72%

296,5 m³/h

-

Demanda
COGEN (MCI)

GN
CAG – Elétrica

COP= 4,75

53,3 m³/h GN

349,8 m³/h

656,2

-

Fonte: Adaptado (ANDREOS, 2013).

1 kWh = 860 kcal/h / PCI GN = 8600 kcal/m³

COGEN (MCI) - (Tabela 3.5)
ɳ COGEN = 85 % / ɳe = 40% / ɳt = 45% / Perdas 15%
COP resfriador - AQ = 0,76 , logo, (1000KWh/h / 0,40) x 0,45 x 0,76 = 855 kWh/h
Consumo COGEN = ((1000/0,40) x 860)/8600 = 250 Nm³/h GN
Dióxido de carbono = 250 Nm³/h x 1,876 kg dióxido de carbono /Nm³GN = 469,0 kg/h

Geração termelétrica + CAG elétrica
ɳe (rendimento elétrico efetivo)=40 % x (1-0,157)=33.72 % (descontados perdas rede)
COP (resfriador elétrico) = 4,75 = 0,21 kWh / kWh
Consumo CAG elétrica = 0,21 X 855 = 179,6 kW
Consumo GN Termelétrica = ((1000/(0,3372)) x 860) / 8600 = 296,5 m³/h
Consumo GN adicional para CAG elétrica = ((179,6/0,3372)x860)/8600 = 53,3 m³/h
Geração =(296,5+53,3)=349,8 x 1,876 kg / kg GN = 656,2 kg/h
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A Tabela 3.5 se refere ao memorial de cálculo da emissão de dióxido de carbono
em planta de cogeração (MCI) associada a resfriador por absorção com COP de 0,76,
com reaproveitamento do calor rejeitado para produção de água gelada. Com a
implantação da cogeração, é possível constatar a redução do consumo de gás natural e,
por consequência, a redução da emissão de dióxido de carbono.
Redução emissão dióxido de carbono = ( 1 – (Geração COGEN / Geração Térmica)
Redução da emissão = (1 - (469,0 / 656,2)) = 0,2854 = 28,54 %

O exercício hipotético da Tabela 3.5, mostra que a implantação de planta de
cogeração com rendimento energético de 85%, em detrimento a utilização da energia da
rede e resfriador elétrico, resultará em redução de 28,54% na emissão de dióxido de
carbono.
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4 MATERIAIS e MÉTODOS
O presente Capítulo descreve as etapas do processo de pesquisa, as características
e demandas energéticas da instalação, os cenários configurados, juntamente com os
indicadores de desempenho e ferramentas de simulações utilizadas.

4.1 Processo da pesquisa
Figura 4.1: Etapas do processo de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxograma da Figura 4.1 resume o fluxo de informações utilizado no processo da
pesquisa. O estudo tem início com o reconhecimento das características e demandas da
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instalação, prossegue com a configuração de um cenário básico, dimensiona a
trigeração e sistema fotovoltaico conectado à rede e resfriadores de líquidos utilizando
simuladores, valida a configuração e desenvolve cenários alternativos baseados no
cenário básico. Conclui-se o estudo de caso com as análises dos resultados e seleção
da alternativa mais adequada para implantação na indústria do estudo, juntamente com
as considerações finais que justificam tais caminhos.

4.2 Simuladores de processos
A configuração da planta híbrida de geração de energia elétrica e térmica foi
desenvolvida com auxílio de ferramentas para modelagem de processos industriais e
projetos fotovoltaicos.
•

Simulador de processos industriais

Uma opção seria simular com o software da Aspen, Hysys, como utilizado por
Santiago em 2020, para avaliar o rendimento de cogeração para o hospital de clinicas da
UNICAMP. Como alternativa, foi testada uma ferramenta aberta e sem custo de licença, o
DWSIM. A utilização destas ferramentas para um mesmo exercício prático, no caso um
processo quimico, foi fundamental para a decisão, pois, os resultados não apresentaram
divergências significativas. E para corroborar com a escolha, foi identificado um trabalho
científico voltado para avaliação de simuladores de processo (Pereira, 2018), o qual
recomendou o DWSIM como o ambiente que mais se assimilou aos simuladores comerciais.
O DWSIM deve ser alimentado com os parametros da energia térmica disponíbilizada pelo
sistema de resfriamento e gases da exaustão da máquina térmica, bem como com as
eficiências dos trocadores de calor e resfriador de líquido da planta.
•

Simulador de projetos fotovoltaicos

As ferramentas para simulação de projetos fotovoltaicos incluem o estudo da
radiação solar da localidade, seleção dos equipamentos (inversores, módulos e
proteções), arranjo dos módulos, simulação do efeito de sombreamento, elaboração de
projeto elétrico, cálculo dos ganhos ambientais e relatórios técnico e econômico.

Foi escolhido o SOLergo, por ser inteiramente dedicado à realidade normativa e
fiscal brasileira, em especial por conta dos requisitos da resolução normativa 482 da
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ANEEL. O simulador permite realizar dimensionamento completo de sistemas
fotovoltaicos conectados ou isolados da rede de distribuição, tanto quanto para projetos
híbridos. A ferramenta se baseia nos históricos de consumo anual, irradiação solar média
da localidade, dados do sistema elétrico interno e externo, e para o caso de instalação em
telhados, bem como o projeto e orientação destes. É parte importante do estudo a análise
da região com intuito de avaliar e simular riscos de perdas de eficiência por sombreamento
e efeito de sujeiras sobre as células fotovoltaicas. Os parâmetros para desenvolvimento
do sistema fotovoltaico para a indústria do estudo de caso serão citados na etapa de
dimensionamento.

4.3 Premissas, cenários e indicadores
Diferentes configurações do sistema híbrido idealizado foram comparadas e
analisadas em termos dos indicadores energético, econômico e ambiental, tendo como
objetivo selecionar a melhor alternativa para suprimento das demandas de energia
elétrica, água gelada e água quente para a indústria do estudo de caso. Os cenários
foram concebidos em consonância com as premissas e demandas da instalação e
objetivos estabelecidos para a pesquisa:

•

Premissas do estudo de caso:
i.

Não foi considerada a hipótese de vendas de excedente de energia elétrica;

ii.

Considera uma parcela mínima de consumo de energia da concessionária
equivalente a 2% do consumo total da fábrica, para garantir o suprimento em
paradas para manutenção;

iii.

A potência máxima do sistema fotovoltaico conectado à rede deve estar
limitada à demanda contratada, como discutido na secção 2.6, pois a
solicitação de aumento de demanda normalmente incorre em custos elevados;

iv.

A energia térmica (água gelada) não atendida pelo resfriador por absorção a
partir de rejeitos térmicos deve ser produzida em resfriador por absorção tipo
queima direta de gás natural a ser adicionado ao sistema de trigeração;

v.

A água quente utilizada em processos não atendida pela cogeração deve ser
produzida a partir de vapor gerado em caldeira a gás natural existente;

vi.

O custo com gás natural se baseou na deliberação da ARSESP, n° 995, de 27
de maio de 2020;
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vii.

O custo com energia elétrica se baseou em simulação realizada na página da
distribuidora (CPFL), em 07 de dezembro de 2020;

viii.
•

Estimado 15 anos para análise dos investimentos da planta híbrida de energia;

Cenários considerados
Diferentes configurações foram impostas com o propósito de analisar o impacto de

cada tecnologia no desempenho global da planta híbrida, tendo como referência o
suprimento convencional de energia. Composição dos cenários atual, básico e
alternativos:
o Cenário Convencional (CC): toda a energia elétrica consumida na fábrica é
fornecida pela rede de distribuição, bem como a água gelada produzida em
resfriadores elétricos. A água quente para aquecimento de processos é
produzida em gerador de vapor convencional a gás natural. A água quente de
baixa temperatura para fins sanitários é produzida em chuveiros e torneiras
elétricas.
o Cenário Básico (CB): deve ser composto por motogerador a gás natural
operando 8 horas por dia (13:00 às 21:00 horas) e sistema fotovoltaico com
potência limitada à demanda elétrica contratada. A água gelada deve ser
prioritariamente produzida em resfriadores por absorção do tipo água quente
cogerada e quando necessário, em resfriadores tipo queima direta de gás
natural. Enquanto parte da água produzida para aquecimento de processos e
uso sanitário deve ser produzida a partir de calor recuperado da cogeração.
Considerar um pequeno consumo de energia da concessionária, além da
instalação de medidor bidirecional para troca dos excedentes de eletricidade
com a rede. A geração elétrica local deve operar em paralelismo com a rede
da concessionária.
o Cenários Alternativos: configurar quatro cenários alternativos a partir do
básico, variando o tempo em carga do motogerador a gás natural (3, 10, 12 e
13 horas / dia) e concomitantemente alterar a potência instalada do sistema
fotovoltaico para atender as premissas de consumo mínimo de energia da
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rede, vendas de excedentes e potência máxima do sistema fotovoltaico
conectado à rede. Demais características devem ser mantidas.
•

Indicadores de desempenho
o Energético: Se baseou no fator de utilização da energia (FUE) ,o qual indica
o aproveitamento do combustível utilizado. Os cálculos de eficiência
energética de cada cenário levaram em conta a eficiência energética em
termos da energia gerada localmente e adquirida da rede de distribuição.
o

Econômico: VPL (Valor Presente Líquido) para 15 anos de análise, tempo de
retorno (payback simples), taxa de retorno do investimento (TIR) e custo
operacional. Os cálculos financeiros e gráficos para análise de sensibilidade
serão desenvolvidos em planilha Excel, utilizando os conceitos de análise e
técnica de investimentos aplicados aos projetos de energia (Parente, 2017).
Considerar taxa de desconto de 10%, inflação de 4,5 % ao ano, juntamente
com juros ativos de 3,5%, destinado a remunerar as economias.

o Ambiental: voltado para calcular a emissão de dióxido de carbono de cada
cenário, tendo como referência a energia proveniente do SIN (Sistema
Interligado Nacional). Para o cálculo da emissão de dióxido de carbono da
energia da rede, assumindo que toda redução do consumo da energia da rede,
reflete na redução de consumo de gás nas usinas térmicas centralizadas a gás
natural. Desta forma, toda a produção local de energia elétrica reduzirá a
operação das usinas termelétricas na mesma proporção.
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4.4 A indústria e demandas energéticas
4.4.1 Caracterização da instalação

O estudo de caso adotou uma unidade industrial farmacêutica típica de médio porte,
destinada a manufatura de líquidos. A empresa recebe diversas matérias primas,
fraciona e mistura em ambientes e equipamentos controlados. Os lotes de produtos
manufaturados são enviados para as salas de envase por tubulações especiais,
envasados em frascos conta gotas e seguem para rotulagem, embalagem intermediária
e final. A planta requer uma quantidade significativa de eletricidade, água quente, água
gelada e água de resfriamento em processos de fabricação e condicionamento de
ambientes. A manufatura e envase são realizadas em ambientes controlados, ou seja,
deve ocorrer em salas denominadas salas limpas, as quais devem ser dotadas de
sistema de ar condicionado e filtros especiais para controle de contaminação. As salas
limpas requerem controle de partículas suspensas dentro dos limites da norma técnica
ABNT NBR ISO 14644 de março de 2005. Esta norma técnica inclui outras exigências,
tais como: diferença de pressão entre salas, número de trocas de ar, vestimentas dos
operadores, tipos de equipamentos e instalações e treinamentos operacionais.

O conceito de sala limpa surgiu da necessidade de um ambiente adequado para
realização de atividades sensíveis à contaminação. Tanto na indústria farmacêutica
quanto na aeroespacial, na microeletrônica, na de dispositivos médicos e na alimentícia,
há produtos e processos que carecem de um controle de contaminação de partículas do
ar, uma vez que na ausência deste tipo de cuidado pode gerar graves desvios de
qualidade, com consequências que variam conforme as particularidades de cada produto
(BRASIL, 2010b; USP, 2015, apud, Andrade, 2017).

A planta estudada tem áreas estimadas em 400 m² para fabricação e 1000 m² para
embalagem. A fabricação tem regime operacional de 3 turnos, 5 dias por semana. Inclui
no complexo industrial, instalações anexas destinadas à fabricação de embalagens,
preparação de matéria prima e embarque de acabados. As demandas e consumos
elétricos foram estimados a partir de dados de projetos, medições de corrente dos
motores dos principais equipamentos a plena e fator de carga típico para este tipo de
indústria (COTRIM, 2004) .
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Horários da produção: 5 dias por semana, 24 horas por dia, 12 meses por ano (260 dias
/ ano), 65 horas por mês na ponta e 455 horas por mês fora de ponta.

4.4.2 Energia elétrica
Tabela 4.1 – Demanda e consumo elétrico

Unidade

Valor

Demanda contratada (Tarifa A4, Azul)
Demanda na ponta
Demanda fora de ponta

[kW]

1.000
1.100

Potência elétrica de projeto
Resfriadores elétricos (02 unidades)

[kW]

Consumo na ponta

200
639,0

Resfriadores elétricos

126,1

Demais consumos da fábrica

513,5

Consumo fora de ponta
Resfriadores elétricos

[MWh/ano]

Aquecimento de água de uso sanitário
Demais consumos da fábrica
Consumo total (ponta + fora de ponta)

3.868,8
608,4
98,2
3.162, 2
4.508,4

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 4.1 mostra a modalidade de tarifa (A4 azul), as demandas contratadas
na ponta e outra fora de ponta, potência elétrica dos resfriadores elétricos a plena carga,
bem como os consumos na ponta e fora de ponta.

4.4.3 Produção de água gelada em resfriadores elétricos
A Figura 4.2, demonstra o processo operacional dos resfriadores de água elétricos
atualmente utilizados, os quais são compostos por compressor, condensador,
evaporador e orifício (válvula expansora).
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Figura 4.2 – Condensação e evaporação: resfriador elétrico

Saída de água de
resfriamento (35°C)

Entrada de água de
resfriamento (29,5°C)

Saída de água
gelada (7°C)

Entrada de água
gelada (13°C)

Fonte: Adaptado - JOHNSON CONTROLS.
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4.4.4 Água gelada
Figura 4.3 – Perfil de carga térmica (água gelada)
900
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300
200
100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

[Operação do Sistema de Ar Condicionado]

Fonte :Elaborado pelo autor baseado projeto típico

A Figura 4.3 mostra a demanda média diária de água gelada do sistema de ar
condicionado para o mês de setembro. Com maior consumo no período da tarde e
queda acentuada na madrugada. Nesse contexto, o fator de carga foi assim
calculado:

- Dias de operação por ano: 260 dias e Demanda diária = 12.030 kW/dia
- Fator de carga (FC) = [demanda diária total (kW) / (demanda máxima kW x 24)]
- Fator de carga (FC) = [(12.030 kW/dia) / (840 kW x 24 horas)]= 0,596726
- Demanda térmica = 840 kW/dia x 24 horas x 260 dias x FC = 3.127.800 kW / ano

Tabela 4.2: Demanda de água gelada

Unidade

Valor

[kW]

1.030

Demanda máxima de projeto (setembro)

[kW/h]

840

Demanda máxima de projeto (fevereiro)

[kW/h]

950

[MW/ano]

3.127,8

Potência instalada: 02 resfriadores elétricos

Demanda anual de água gelada
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em projeto típico
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Figura 4.4 – Perfil de carga térmica anual (água gelada)
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Fonte: Elaborado pelo autor baseado em projeto típico.

A Figura 4.4 demonstra o efeito da sazonalidade em termos da demanda média
diária de água gelada.

A carga instantânea de resfriamento é composta pelo calor gerado no ambiente,
ganhos de calor nos dutos de ar e iluminação, além da carga térmica devido às trocas
de ar externo, conforme requisitos para a classificação das áreas (WANG, 2000).

4.4.5 Água quente
A água quente utilizada para aquecer processos e HVAC da fábrica é produzida
em trocador de calor a partir de vapor da caldeira a gás natural existente. Enquanto a
água quente para uso sanitário é produzida em chuveiros e torneiras elétricas nos
pontos de uso.
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Tabela 4.3: demanda de água quente

Unidade

Valor

[kW/h]

100

Demanda anual total de água quente processos

[MW/ano]

624,0

Consumo GN caldeira: geração AQ para processos

[Nm³/ano]

78.000

Consumo de eletricidade: geração AQ sanitária

[MWh/ano]

98,2

Demanda horária de água quente utilizada em
processos e HVAC para 260 dias/ano e 24 horas/dia

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em projeto típico.

•

Água quente processos:
O consumo de gás natural para produção de água quente em caldeira a gás
natural para produzir a água quente demandada em processos é de:
- PCI do GN : 8600 kcal/m³ = 10 kW/Nm³
- Assumido rendimento térmico da caldeira de 0,8
ɳ = 0,8
Ar + GN

Água Quente (624 MW/ano)

GV

Água (25°C)
Volume de GN consumido = ((624 x1000)/0,8)/10=78.000 Nm³ de GN ao ano
•

Água quente vestiários:

Água quente de baixa temperatura para uso sanitário está sendo produzida em
chuveiros e torneiras elétricas, para atender 100 pessoas por turno de segunda a
sexta feira e 260 dias por ano. Estimado 13 minutos por banho e potência útil dos
chuveiros de 5,5 kW. Para os lavatórios foi considerado potência útil de 2 kW.

•

Estimativa de consumo em chuveiros e torneiras elétricas:

- Chuveiros=(100 x 3 x 13min) / (60 min x 5,5 kW x 260dias)/1000 = 93,0 MWh/ano
- Lavatórios = (100 x 3 x 2 min) / (60min x 2 kW x 260dias)/1000 =5,2 MWh/ano
- Total de AQ para uso sanitário em termos de energia = 93,0 + 5,2 = 98,2 MWh/ano
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4.5 Estudo de caso: cenário básico (CB)
A configuração e dimensionamento dos sistemas que compõem a trigeração
híbrida para produção de energia elétrica, água gelada e água quente para o cenário
básico (CB), se basearam nos seguintes critérios:

i.

Configurar planta de trigeração e interligações dos equipamentos em
observância ao modelo Topping de dimensionamento (Figura 3.6);

ii.

Avaliar a compatibilidade de motogerador a gás como máquina térmica
primária para a trigeração, levando em conta as demandas elétrica e
térmica da indústria em estudo. Utilizar como parâmetro a relação entre a
energia térmica e potência elétrica conforme definido por Turner, 2016. A
compatibilidade dos parâmetros H(do inglês Heat)/P( do inglês, Power) da
cogeração e da instalação implicará em menores perdas;

iii.

Estimar a potência da máquina térmica primária, com base na premissa de
operação da planta de trigeração (13:00 às 21:00 horas), bem como a
demanda elétrica contratada em kW;

iv.

Selecionar o resfriador de líquido por absorção, considerando a energia
térmica disponível na trigeração e demanda horária máxima de água
gelada;

v.

Adicionar um segundo resfriador de líquido por absorção do tipo queima
direta de gás natural. Esta escolha deve ter como premissa produzir a água
gelada não atendida pela trigeração;

vi.

Dimensionar a potência do gerador fotovoltaico limitada à demanda elétrica
contratada e área de telhado disponível;

vii.

Simular a trigeração com base nas características térmicas dos
equipamentos selecionados e demandas de água gelada e água quente
para aquecimento de processos e fins sanitários;
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viii.

Validar equipamentos e parâmetros operacionais com base nos resultados
da simulação do processo da planta.

4.5.1 Configuração da trigeração híbrida de energia: cenário básico
A usina híbrida do cenário básico foi configurada para produção combinada de
energia elétrica, água gelada, água quente na temperatura dos processos e água
quente para fins sanitários. O sistema é composto por motogerador a gás natural
operando das 13:00 às 21:00 horas, em paralelo a um sistema fotovoltaico conectado
à rede.

A Figura 4.5 ilustra a proposta para atender as demandas elétrica e térmica da
indústria em estudo. O sistema híbrido é composto por um motogerador a gás natural,
trocador de calor para resfriamento do bloco do gerador (TC-01), trocador de calor
para recuperação de parte do calor contido nos gases da exaustão (TC-02), um
resfriador por absorção para operar com água quente cogerada (R-ABS-AQ), trocador
de calor para produção de água quente para processos (TC-03), trocador de calor
para produção de água quente para fins sanitários (TC-04) seguido de reservatório de
armazenamento de água quente em baixa temperatura, trocador de calor para
remover o excesso de calor do circuito de água quente (TC-05) e rejeitar na torre de
resfriamento (TR-01), além do trocador de calor para resfriamento do segundo estágio
do intercooler do gerador (TC-06). Inclui no sistema um resfriador de absorção para
operar com queima direta de gás natural (R-ABS-QD), destinado a produzir o volume
de água gelada não atendida pelo resfriador operando com água quente cogerada.
Uma segunda torre (TR-02) é utilizada para resfriamento do absorvedor e
condensador dos equipamentos. O sistema considera que tanto a energia elétrica
produzida no motogerador quanto no sistema fotovoltaico (SFCR) são injetadas no
quadro elétrico geral da fábrica (QDG), além de um medidor bidirecional (BD) para
controlar a energia elétrica entregue ou recebida da rede ao longo do mês.
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Figura 4.5 – Cenário básico (CB): trigeração híbrida de energia
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4.5.2 Dimensionamento da trigeração a gás natural
Foi utilizado o conceito de Topping Cycle para o dimensionamento da
cogeração, ou seja, a máquina térmica principal operando com gás natural aciona o
gerador elétrico para produção de eletricidade e a energia térmica útil é recuperada e
utilizada como fonte de calor para produção de água gelada em resfriadores por
absorção, sendo o excedente utilizado para aquecimentos diversos, como ilustrado
na Figura 4.5.
Como discutido na revisão, a literatura diz “não existe padrão” para
dimensionamento de uma planta de cogeração. O presente trabalho se baseou na
razão da energia térmica e potência elétrica da instalação, nos perfis de consumo de
elétrico e térmico, nos parâmetros termodinâmicos das utilidades demandadas, nas
eficiências dos equipamentos, juntamente com análise da interligação dos processos
produtivos em simulador de processos.

4.5.2.1

Critério para seleção da máquina térmica principal

Para a seleção da máquina térmica é usual utilizar a relação entre a energia
térmica (H) e potência elétrica (P) demandadas pela instalação. A relação é um
importante parâmetro técnico para a escolha do tipo de sistema da cogeração mais
adequado para o caso. A relação calor (H) e potência elétrica (P) de uma instalação
deve corresponder às características do sistema de cogeração a ser instalado (Turner,
2016). A Tabela 4.4 é uma boa referência para a escolha da máquina térmica.

Tabela 4.4: Parâmetros técnicos aplicados à cogeração
Máquina térmica

H/P

Potência Elétrica /
Energia Combustível

Eficiência Global

kW / kW

[%]

[%]

Turbina a vapor

4.0 – 14.3

14 - 28

84 - 92

Turbina a gás

1.3 – 2.0

24 - 35

70 - 85

MCI

1.1 – 2.5

33 - 53

75 - 85

Fonte: Adaptado (BHATIA, 2014).
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As proporções de energia térmica e eletricidade demandadas pelas instalações
variam de local para local, portanto, o tipo de planta de cogeração deve ser
selecionado criteriosamente, bem como deve ser dimensionada o mais próximo
possível das demandas. A cogeração pode ser configurada para fornecer parte ou
todas as cargas térmicas e elétricas da instalação (BHATIA, 2014). A Tabela 4.5
mostra as taxas típicas de energia térmica e potência elétrica para alguns segmentos
da indústria.
Tabela 4.5: Taxas típicas de H / P da indústria

Segmento Industrial

H (calor) / P (potência elétrica)
[ kW / kW]

Cervejaria

1.1 – 4.5

Fertilizante

0.8 – 2.5

Alimentícia

0.8 – 2.5

Papel

1.5 – 2.5

Fonte: Adaptado (BHATIA, 2014).

A cogeração em estudo foi configurada com base na potência elétrica
(Tabela 4.1), bem como as demandas de água gelada (Tabela 4.2 ) e água quente
(Tabela 4.3), para determinar a relação da energia térmica e potência elétrica da
instalação para o horário das 13:00 às 21:00 horas:

- Demanda horária máxima água gelada (fevereiro):........950 kW
- Demanda horária média de AQ processos......................100 kW
- Carga horária média de AQ sanitários...............................47 kW
- Potência elétrica máxima (fevereiro)............................1.000 kW
- H (calor) / P (potência elétrica) = (950 + 100 + 47) / 1.000 = 1,10

A relação da potência térmica e elétrica significa que uma combinação
adequada entre a geração elétrica e térmica para a cogeração foi encontrada, e o
desperdício de algum dos produtos da cogeração será reduzido (Barbosa, 2018).
Relacionando o parâmetro H/P, obtido nos cálculos acima com os valores sugeridos
por Bathia na Tabela 4.4, o motor de combustão interna indica ser a melhor escolha.
O regime intermitente da fábrica também confirma a utilização de motor de combustão.
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Os motogeradores são máquinas eficientes operando tanto com carregamento
parcial, como próximo da sua carga nominal, podendo atingir até 50% de eficiência
elétrica. Para pequenas capacidades, os motores apresentam as mais altas
eficiências dentre as máquinas térmicas. Na geração de energia elétrica podem ser
empregados motores de até 50 MW por unidade (ARRIETA et al., 2004; GRONE e
HELLMANN, 1997,apud EPE, 2016).

A utilização de motores de combustão interna em sistemas de cogeração
apresenta como vantagem o tempo reduzido para construção e instalação, bem como
a simplicidade da manutenção.

4.5.2.2

Seleção do motogerador

Com base na potência dos resfriadores elétricos a serem eliminados (200 kW),
demanda elétrica contratada fora de ponta (1.100 kW e potência adicional estimada
de 35 kW para os novos equipamentos da trigeração, a nova demanda contratada
será de 935 kW.
Nova demanda Contratada =1.100 – 200 + 35 = 935 kW

Sendo assim, foi selecionado o motogerador GE J 320 GS a gás natural com
potência elétrica nominal de 1059 kW, ou seja, pouco acima da nova demanda
contratada. A Tabela 4.6, mostra que a energia térmica útil do motogerador é
compatível com a demanda térmica da fábrica no pico.
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Tabela 4.6 - Parâmetros do motogerador selecionado (GE J 320 GS)

Item

Parâmetro

Motogerador

1

Potência elétrica

2

Rotações por minuto (RPM)

3

Energia do gás natural consumido a plena carga

4

Consumo de gás natural a plena carga

5

Energia dissipada no resfriamento do óleo lubrificante

129 kWh/h

6

Energia dissipada no resfriamento 1º est. intercooler

176 kWh/h

7

Energia dissipada resfriamento do bloco

356 kWh/h

8

Energia térmica resfriamento 2º estágio intercooler

50 kWh/h

9

Energia térmica contida nos gases exaustão

663 kWh/h

10

Fluxo de massa gases exaustão

5.767 kg/h

11

Temperatura dos gases da exaustão

12

Eficiência elétrica

13

Temperatura do circuito de água quente da cogeração

14

Máxima temp. água saída do bloco do MCI

90 °C

15

Máxima temp. água entrada 2º estágio intercooler

50 °C

16

Eficiência global do motogerador

87,8 %

17

Cilindros V 70°: diâmetro 135mm x 170 mm de curso

Fonte: Adaptado (GE, 2009).

1059 kW
1.800 RPM
2.715,4 kWh/h
0,25641 m3/kWh

487 °C
39 %
80 a 100 °C

20 cilindros
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A Tabela 4.7, mostra os horários de funcionamento dos equipamentos da usina
híbrida configurada para atender o cenário base. O período de funcionamento do
motogerador, das 13:00 às 21:00 horas foi baseado no horário de ponta e perfil de
demanda de água gelada (Figura 4.3).

Tabela 4.7– Disponibilidade dos equipamentos - cenário básico
Instalação

Fonte de energia

Forma de energia

Funcionamento

Energia elétrica

260 dias / ano e 8 horas / dia

Energia térmica

(segunda a sexta das 13 às 21 hs).

Motogerador

Gás natural

R- ABS – AQ

Água quente

Água gelada

R- ABS – QD

Gás natural

Água gelada

260 dias / ano e 8 horas / dia
(segunda a sexta das 13 às 21 hs).
260 dias / ano e 16 horas / dia
365 dias / ano e irradiação solar

Sistema
Fotovoltaico

Radiação solar

Energia elétrica

para a localidade conforme
(CRESESB, 2020)

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.2.3

Seleção dos resfriadores de líquido por absorção

Para seleção dos resfriadores foi considerado a premissa de funcionamento de
cogeração (Tabela 4.7), e a curva de demanda de água gelada (Figura 4.3). A adição
de um segundo resfriador por absorção do tipo queima direta se faz necessário para
produzir a água gelada demanda fora do período de funcionamento da trigeração,

Resfriador de líquido por absorção tipo água quente
Em função da baixa temperatura da água quente produzida na cogeração,
característica aos motores de combustão interna, de 80 a 100°C,

o resfriador

selecionado deverá operar nessa condição. O resfriador de líquido por absorção tipo
água quente fabricado pela Indiana THERMAX, modelo 5G4LC atende, conforme
características da Tabela 4.8:
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Tabela 4.8: Características do resfriador por absorção AQ

Característica

Parâmetro

Unidade

Solução LiBr 52%

-

127

m³/h

316

TR

1.100

kWh/h

COP

0,80

-

Fluxo água gelada

191,0

m³/h

Temperatura água gelada

7

°C

Fluxo água condensação

316

m³/h

Fluído absorvente
Fluxo de água quente (fonte de calor)
Capacidade resfriamento

Fonte: Adaptado (THERMAX, 2020).

A capacidade do resfriador de 1.100 kWh/h é compatível com a carga máxima
de água gelada de 950 kWh/h (Tabela 4.2).

Resfriador de líquido por absorção tipo queima direta de gás natural
O resfriador por absorção do tipo queima direta de gás natural (QD) é fabricado pela
chinesa BROAD, com coeficiente de desempenho (COP) de 1,41 e com as seguintes
características:

Tabela 4.9: Características resfriador por absorção QD

Característica

Parâmetro

Unidade

Solução LiBr 52%

-

Capacidade resfriamento

1100

kWh/h

Fluxo água gelada

142

m³/h

7

°C

244

m³/h

Fluído absorvente

Temperatura mínima água gelada
Fluxo água condensação
Fonte: Adaptado (BROAD,2020).

O resfriador de líquido do tipo queima direta suprirá a demanda de água gelada
do sistema de ar condicionado com a trigeração fora de operação, inclusive em
paradas para manutenção da planta de energia.
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4.5.2.4

Simulação da planta de trigeração de energia

A simulação realizada com auxílio do software DWSIM, e baseada em:
i)

interligações e linhas de fluxos representadas na Figura 4.5;

ii)

demandas térmicas máximas apresentadas nas Tabelas 4.2. e 4.3;

iii)

características do motogerador a GN demonstrados na Tabela 4.6;

iv)

características do resfriador por absorção tipo água quente da Tabela 4.8.

As simulações (DWSIM)

tem como proposito otimizar processos, auxiliar no

dimensionamento e operação da trigeração de energia, bem validar as características
do gerador e resfriador por absorção para a condição de demanda térmica máxima da
instalação, bem como fornecer parâmetros para seleção das bombas, torres e
trocadores de calor.

Os resultados das simulações estão organizados em 4 tabelas (4.10, 4.11, 4.12 e
4.13) a seguir apresentadas, as quais indicam os circuitos, os números dos fluxos de
massa na entrada e saída dos equipamentos, descreve os equipamentos, informa a
temperatura (°C) e pressão (bar) na entrada e saída do fluído, o fluxo de massa (kg/s),
a variação de entalpia (Δh) nos equipamentos em kJ/kg e o fluxo de calor em kWh/h.
As indicações dos fluxos de calor (Q) com valores negativos, indicam que o circuito
em análise está perdendo calor e, os positivos, recebendo.
Lembrando que hoje a água gelada está sendo produzida em resfriadores elétricos
e água quente para aquecimento de processos em trocador de calor utilizando vapor
gerado em caldeira a gás natural com eficiência de 80%, além da água quente para
uso sanitário produzida em equipamentos elétricos. Com a implantação da trigeração,
os resfriadores elétricos serão substituídos por equipamentos de absorção
aproveitando o calor rejeitado na refrigeração do bloco e gases da exaustão do
motogerador, além de água quente para fins sanitários e aquecimento de processos
a partir do calor de rejeito excedente, como ilustrado na Figura 4.5.
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Tabela 4.10- Dados termodinâmicos: circuito de AQ cogerada

Circuito

Nº Fluxo

Equipamento

01
TC-01: blocos, óleo e 1º estagio do intercooler
02
02
TC-02: gases da exaustão do MCI
03
03
R-ABS-AQ: produçao de AG cogerada
04
04
TC-03: aquecimento de processos industriais
05
Circuíto de
05
Água Quente
TC-04: produção de água quente sanitária
06
Cogerada
06
TC-05: remoção excesso de calor torre 1
07
07
B-AQ: bomba circuito de água quente
01
08
Fluxo de AQ para processos industriais
09
10
Fluxo de AQ para uso sanitário
11
Fonte: Elaborado pelo autor baseado simulador DWSIM.

T (°C)
80,02
84,06
84,06
87,68
87,68
81,48
81,48
80,84
80,84
80,55
80,55
79,98
79,98
80,01
60,00
79,65
25,00
62,00

P(bar) m (kg/s) Δh [kJ/kg)
4,50
4,00
4,00
3,50
3,50
3,00
3,00
2,50
2,50
2,00
2,00
1,50
1,50
4,50
4,00
3,50
2,00
1,50

34,28

18,32

34,28

16,45

34,28 -

28,27

34,28 -

2,92

34,28 -

1,37

34,28 -

2,63

34,28

0,42

1,39

72,00

0,37

127,50

Q [kWt/h]
627,9
563,8
-

969,0
100,0
47,1
90,1
14,4
100,0
47,1

A Tabela 4.10 mostra o sistema de recuperação de parte dos rejeitos térmicos do motogerador (Tabela 4.6). O circuito de
água quente cogerada recebe energia térmica do trocador TC-01 (bloco do motor, óleo lubrificante e 1º estágio do intercooler do ar
de combustão) e trocador TC-02 (gases da exaustão). A água após aquecida, fornece calor para o resfriador por absorção de simples
efeito R-ABS-AQ (produção de água gelada), trocador TC-03 (produção AQ processos), o trocador TC-04 (produção de AQ baixa
temperatura para uso sanitário) e TC-05 (remoção do calor excedente do circuito). Inclui a bomba (B-AQ) e os fluxos de AQ para
processos e sanitários. Este circuito está indicado no fluxograma da Figura 4.5.
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Tabela 4.11- Dados termodinâmicos: simulação resfriamento (TR-01)

Circuito

Água de
Resfriamento
(Torre 01)

Nº Fluxo
12
13
15
13
14
15
16
14
16
17
17
18
18
12

Equipamento
Distribuidor: Alimentação Água de Resfria/o
TC-05: Remocão excesso de calor para torre
TC-06: Resfria/o do 2º Estagio do Intercooler
Misturador: Retorno de Água de Resfria/o
TR-01: Torre de resfriamento 01
B-AR1: Bomba de Água de Resfriamento 1

T (°C)
29,50
29,50
29,50
29,50
33,81
29,50
33,61
33,81
33,61
33,74
33,74
29,49
29,49
29,50

P(bar) m (kg/s) Δh [kJ/kg)
3,0
7,22
3,0
0,00
2,57
3,0
4,65
3,0
4,65
19,35
2,5
3,0
2,57
18,49
2,5
2,5
4,65
0,00
2,5
2,57
2,5
7,22
2,5
7,22 19,34
0,5
0,5
7,22
0,30
3,0

Q [kWt/h]
0,0
90,0
47,5
0,0
-139,7
2,2

Fonte: Elaborado pelo autor baseado simulador DWSIM.

A Tabela 4.11, se refere ao circuito de água de resfriamento da Torre 01. Retira calor excedente no circuito de água quente
por meio do TC-05 (resfriamento do circuito de água quente cogerada) e TC-06, o qual é responsável pelo resfriamento do 2º estágio
do intercooler do ar de combustão, antes que este entre na câmara de combustão do MCI. A torre de arrefecimento TR-01, transfere
o calor removido do circuito de água quente para o meio ambiente, e inclui a bomba B-AR1. As principais condicionantes para
simulação deste circuito são as temperaturas de entrada do fluído para o intercooler, não podendo ultrapassar 50°C, e a temperatura
máxima de 90°C, para a saída do fluído refrigerante do bloco do motor, conforme requisitos do fabricante informados na Tabela 4.6.
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Tabela 4.12 – Dados Termodinâmicos: simulação central de água gelada (CAG)

Circuito

Nº Fluxo

Circuito de Água
Gelada

19
20
22
20
21
22
23
21
23
24
24
25
25
19

Equipamento
Distribuidor: Alimentação de água gelada
R-ABS-AQ: Resfriador por absorção AQ
R-ABS-QD: Resfriador por absorção QD
Misturador: Retorno de água gelada
AC: Fancoils do ar condicionado da fábrica
B-AG: Bomba de água gelada

T (°C)
11,03
11,03
11,03
11,03
7,00

P(bar) m (kg/s) Δh [kJ/kg)
41,67
4,00
41,67
0,00
4,00
4,00
53,05
4,00
-18,26
3,50
53,05

Q [kWt/h]
0,0
-968,7

Despachado com a trigeração fora de operação
53,05
7,00
4,00
Fluxo do Resfriador QD
7,00
3,50
53,05
53,05
7,00
3,50
11,02
1,00
53,05
53,05
11,02
1,00
11,03
4,00
53,05

0,00

0,0

17,91

950,1

0,35

18,6

Fonte Elaborado pelo autor baseado simulador DWSIM.

A Tabela 4.12, mostra os resultados da simulação do circuito de água gelada na condição de máxima demanda, como mostra
a Tabela 4.2. O resfriador por absorção tipo água quente cogerada (R-ABS-AQ) atende à demanda horária no pico de consumo do
ar condicionado. Enquanto o resfriador por absorção tipo QD de gás natural (R-ABS-QD) é despachado para atender a demanda de
água gelada com a trigeração fora de operação, bem como funciona como backup. A simulação para os fluxos 24 e 25, mostram o
ar condicionado da fábrica operando na demanda máxima. Inclui a bomba de água gelada B-AG.
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Tabela 4.13 – Dados termodinâmicos: simulação resfriamento (Torre 02)

Fonte: Elaborado pelo autor baseado simulador DWSIM.

A Tabela 4.13, se refere ao circuito de resfriamento da (TR-02), o qual remove o excesso de calor do absorvedor e condensador
dos resfriadores por absorção. Para o equipamento de absorção tipo água quente cogerada (R-ABS-AQ), o calor total a ser removido
é composto pelo excesso de calor do absorvedor e condensador. O resfriador do tipo queima direta (R-ABS-QD), na simulação se
encontra fora de operação, entrará em carga somente quando demandado. A torre (TR-02) foi especificada para o resfriamento na
condição de carga máxima do ar condicionado. A simulação prevê que os resfriadores por absorção tipo água quente e queima
direta não irão operar em paralelo, pois, na condição de carga térmica máxima do sistema de ar condicionado, apenas um
equipamento atenderá.
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4.5.2.5

Balanço de energia da Trigeração a Gás Natural

O balanço da tabela 4.14 retrata a energia do gás natural consumida no
motogerador GE J 320 GS, operando a plena carga. O cálculo do FUE assume os
parâmetros da trigeração obtidos na simulação, na condição de demanda térmica
horária máxima da fábrica.
Tabela 4.14- Balanço de energia da trigeração a gás natural
BALANÇO DE ENERGIA DA TRIGERAÇÃO - DEMANDA TÉRMICA HORÁRIA MÁXIMA

Parâmetros

kWt/h

Energia GN que entra no MCI
Energia elétrica gerada
Energia térmica da AG 7°C produzida e consumida
Energia térmica contida na AQ procesos produzida e consumida
Energia térmica contida na AQ sanitária produzida e armazenada
FUE (fator de utilização de energia) da cogeração = (W+Qu)/ Qc

2.715,4
1.059,0
950,1
100,0
47,1

% [Item / total]
100,0%
39,0%
35,0%
3,7%
1,7%
79,4%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dados da Tabela acima:
i.

Entrada de energia do gás natural (Tabela 4.14);

ii.

Energia elétrica gerada no motogerador selecionado (Tabela 4.6);

iii.

Água gelada utilizada no ar condicionado, como indicado nos fluxos 24 e 25,
da Tabela 4.12 da simulação;

iv.

Água quente utilizada nos processos da fábrica, como indicado nas linhas de
fluxos 08 e 09 da Tabela 4.10 da simulação;

v.

Água quente para uso sanitário sendo armazenada, como indicado nas linhas
de fluxos 10 e 11 da Tabela 4.10 da simulação.

Fator de utilização da energia (capítulo 3.2)
.
.
W + Qu
FUE = ------------------------ = 79,4 %
.
Qc

W (Trabalho elétrico) = 1.059 kWh/h
Qu (Energia térmica útil) = 1.097,2 kWh/h
Qc (Energia do combustível) = 2.715,4 kWh/h

A Figura 4.6, mostra as eficiências mensais da planta de trigeração em estudo,
bem como a influência da sazonalidade na demanda de água gelada. Os valores de
eficiência mais elevados, são reflexos do requisito de renovação do ar da sala.
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Figura 4.6: FUE médio mensal da trigeração a gás natural

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a implantação da trigeração a gás natural conforme configuração da
Figura 4.5, e em regime de 8 horas por dia e 260 dias por ano, a contribuição
energética será de:

i.

Energia elétrica: geração de 48,9 % do consumo atual;

ii.

Água gelada: o resfriador por absorção com rejeitos térmicos, atenderá o pico
de demanda de água gelada, que ocorre das 13 às 21 horas, conforma Figura
4.3;

iii.

Água quente para fins sanitários: a simulação mostra que a totalidade da
água quente para esse fim será produzida e armazenada, portanto, o consumo
de eletricidade será eliminado;
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iv.

Água quente de processos: durante o período de funcionamento do sistema,
ou seja, das 13 às 21 horas, a totalidade dessa utilidade será produzida sem
utilização de combustível adicional;

v.

Fator de utilização de energia: o valor médio ano indica eficiência de 75,2%
e poderia chegar a 82,9%, na hipótese de utilização da totalidade da energia
térmica recuperada da exaustão e refrigeração do motogerador.
4.5.3 Dimensionamento de sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR)
O gerador fotovoltaico demonstrado na Figura 4.5, foi dimensionado com a

potência instalada limitada a nova demanda a ser contratada (935 kW). As resoluções
482 e 687 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), definem regras para o
dimensionamento do SFCR em consumidores do grupo A, ou seja, com alimentação
superior a 2,3 kV (Média Tensão). Segue alguns critérios importantes:

i.

A potência instalada do SFCR deve ser igual ou inferior a demanda contratada
(potência) da instalação de 935 kW;

ii.

O consumidor sempre pagará a demanda contratada, independentemente de
quantidade de energia for consumida no mês em kWh;

iii.

O paralelismo das instalações com a rede não pode causar problemas técnicos ou
de segurança aos demais usuários do sistema de distribuição;

iv.

A medição bidirecional pode ser realizada por meio de dois medidores
unidirecionais, um para aferir a energia elétrica ativa consumida e outro para a
energia elétrica ativa gerada;

v.

Os projetos devem observar as características técnicas, normas, padrões e
procedimentos específicos do sistema de distribuição, além das normas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas);
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vi.

A compensação da energia exportada para a rede deve considerar o posto tarifário
em que ocorreu a geração, ou seja, a geração se dá apenas em períodos com
radiação solar, o qual coincide com o posto tarifário fora de ponta, quando a tarifa
da energia (kWh) é menor. O fator de correção das tarifas de energia no horário
de ponta e fora de ponta é dado por:
[Tarifa da energia na ponta (R$/kWh)]
Fator de correção = -----------------------------------------------------[Tarifa da energia fora ponta (R$/kWh)]

vii.

A compensação da energia consumida no horário de ponta se dará somente após
a compensação total da energia consumida no horário fora de ponta (posto tarifário
no qual a geração de energia ocorreu);

viii.

Consumidores livres, são aqueles que têm a opção pela escolha do fornecedor de
energia elétrica no mercado livre, estes não podem participar do sistema de
compensação de energia com a regras de clientes cativos, como é o caso da
indústria em estudo. As regras para os clientes livres são outras.

4.5.3.1

Dimensionamento do SFCR

Como apresentado no capítulo 2, item 2.3.5.3, a potência de pico do gerador
fotovoltaico pode ser estimada pelas equações abaixo:

P(SFCR) = GE(SFCR) / (TD x HSPma),

Radiação solar diária média ano [kWh/m².dia]
HSPma = -------------------------------------------------------------Irradiação solar padrão [1000 W/m²]
- Incidência solar global da região: 5,15 kWh/m ² (Fonte CRESESB, 2020)
- TD = 0,82 (simulação SOLergo) / Nova potência elétrica de 935 kW

HSPma = 5,15 [kWh/m².dia] / 1000 [W/m²] = 5,15 horas de sol pleno por dia
GE (Gfv) = 935 x (0,82 x 5,15) = 3.948,5 kWh/dia
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Quantidade de módulos fotovoltaicos
Do capítulo 2, item 2.3.5.3, a quantidade de painéis fotovoltaicos pode ser
estimada pela equação abaixo, considerando a potência de pico de um módulo
disponível no mercado de 370 W.
N = G(SFCR) / (Pfv x TD x HSPma)
N = 3.948, 5 kWh/dia / [(370/1000 kWh/dia) x 0,82 x 5,15] = 2.527 módulos de 370 W

4.5.3.2

Simulação do SFCR (SOLergo)

O programa gerou os dados da potência instalada, área ocupada pelos painéis
fotovoltaico, características dos painéis e inversores, perdas, emissão de poluentes,
layout e diagrama elétrico, bem como a estimativa de redução da emissão de gases
poluentes. Os parâmetros alimentados no programa foram:

Radiação solar da localidade
Utilizado parâmetro de radiação solar diária (RS) disponível na fonte CRESESB, e
considerado os danos para a condição de plano inclinado compatível com a latitude
local de 5,15 kWh/m².dia (CRESESB).

Rede de distribuição
Inserido no programa dados da rede de distribuição a qual o gerador estará conectado,
em especial a tensão e frequência (Tensão: 13,8 kV/Frequência: 60 Hertz)

Potência de pico instalada
Inserido a estimativa preliminar calculada de 2.527 módulos (370 W) e selecionado 12
inversores do fabricante Fronius de 60 kW, 380 Vac e 60 Hertz compatível com a
quantidade e potência de módulos. Foi necessário ajustar a quantidade de módulos
previamente calculada para compatibilizar com as características do inversor e arranjo
fotovoltaico. Os resultados da simulação foram:
-Potência de pico do gerador de 932,4 kW;
-N (quantidade de módulos): 2.520 unidades de 370 W;
-Geração média anual de energia elétrica GE (SFCR): 1.436.833 kWh/ano
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Fator de dimensionamento dos inversores (FDI):
FDI = Potência nominal inversor / Potência fotovoltaica instalada por inversor
FDI = 60.000 Watts / (210 módulos x 370 W) = 0,77

Emissões poluentes:
As emissões indicadas na Tabela 4.15 consideram que a energia elétrica gerada no
sistema fotovoltaico reduzirá o despacho das térmicas na mesma proporção.
Tabela 4.15 – Ganhos na emissão de poluentes – SFCR

Emissões

Ganhos ambientais

Unidade

Dióxido de carbono

749

Toneladas / ano

Oxido de Nitrogênio

1.267

kg / ano

Fonte: Elaborado pelo autor.

Perdas no SFCR estudado
A taxa de desempenho do gerador está associada às condições ambientais da
localidade e obstáculos nas proximidades da instalação, bem como as perdas
inerentes aos equipamentos.

Tabela 4.16: Perdas na geração do SFCR

Causador da Perdas

Valor

Observações

Sombreamento

0,0 %

Não identificado risco de sombras

Temperatura local

7,6 %

Estimado para o local do projeto

Sujeiras sobre as células

3,0 %

Estimado para o local da instalação

Cabos e conectores

3,7 %

Estimado pelo SOLergo

Inversor

3,7%

Perdas inerentes ao inversor

Perdas totais

18,0% Perdas estimadas em simulação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nota: Considerado perda de produção por envelhecimento dos módulos fotovoltaicos
de 0,7% ao ano, conforme catálogo do fabricante.
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Resumo dos parâmetros do SFCR

Tabela 4.17: Parâmetros finais do SFCR

Potência instalada

932,4 kW

GE(SFCR) Produção de energia elétrica

1.436,8 MWh / ano

Quantidade de módulos Fotovoltaicos (policristalinos)

2.520

Potência de cada painel fotovoltaico

370 W

Área ocupada por UM painel fotovoltaico

2,000 x 0,984 = 1,968 m²

Área ocupada total - 2.520 painéis fotovoltaicos

2520 x 1,968 = 4.959,4 m²

Quantidade de inversores 60 kW, 380 Vac, 60 HZ

12

Fator de dimensionamento do inversor

0,77

Taxa de desempenho do gerador fotovoltaico

0,82

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.4 Modalidade tarifária para o cenário básico
O cenário básico é composto por: motogerador GE J 320 GS de 1.059 kW a gás
natural operando 8 horas por dia, gerador fotovoltaico de 932,4 kW, resfriador por
absorção AQ THERMAX de 1.100 kW e resfriador por absorção QD BROAD de 1.100
kW.
[C (REDE)] = [C (Indústria)] – [C (REs)] – [C (AQ-S)] – [GE (COGEN)] +
[C (AU)] – [GE (SFCR)]

C (REDE) : consumo de energia elétrica da rede de distribuição;
C (Indústria): consumo de energia elétrica estimado (Tab. 4.1);
C (REs): consumo dos resfriadores elétricos (Tab. 4.1);
C (AQ-S): consumo de energia elétrica para uso sanitário (Tab.4.1);
GE (COGEN): geração de energia elétrica da cogeração (Tab. 4.18);
C (AU): consumo adicional de energia elétrica das novas utilidades (Tab. 4.18);
GE (SFCR): geração de energia elétrica em painéis fotovoltaicos (Tab. 4.17).

97

Tabela 4.18 – Consumo de energia elétrica da rede: cenário básico (CB)

Fontes de geração e consumo

Energia Elétrica (MWh / ano)

C (INDÚSTRIA)

4.508,4

C (REs)

(substituído por resfriadores por abs.) 734,5

C (AQ-S)

(substituído por AQ cogerada)

98,2

G (COGEN)

2.202, 7

C (AU)

72,8

G (SFCR)

1.436,8

C (REDE)

109,0

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 4.18 resume o balanço de energia elétrica fornecida pela
concessionária, com a implantação da planta de cogeração associada a um sistema
fotovoltaico conectado à rede (SFCR). O enquadramento da nova modalidade tarifária
foi baseado em critérios técnicos e econômicos, com auxílio do simulador disponível
no portal da CPFL. Leva em conta a tensão de alimentação de 13,8 kV, a demanda
contratada (935 kW) e o consumo da energia elétrica da rede calculado na Tabela
4.18 (109 / 12 = 9.083 kWh/mês). A simulação mostrou que a tarifa A4 Verde
apresentou melhor condição econômica em comparação com a A4 Azul, devido a
cobrança de demanda única de 935 kW, além de garantir redundância ao suprimento
de eletricidade da fábrica.
4.5.5 Balanço de energia da usina híbrida: cenário básico

A Tabela 4.19 mostra os valores com a cogeração operando das 13:00 às 21:00
horas, 260 dias por ano, juntamente com o gerador fotovoltaico na potência máxima
(932,4 kW). A energia elétrica gerada no MCI e painéis fotovoltaicos será injetada no
quadro elétrico da fábrica, e pode ser consumida ou entregue na rede da
concessionária para consumo futuro. O FUE do cenário básico de 72,9%, reflete as
eficiências da cogeração (Tabela 4.19, linha 7.2) na condição de demanda média
anual, e eficiência da geração em térmicas, a qual se refere a energia importada da
rede (Tabela 4.19, linha 7.1). A utilização de sistema para armazenamento de água
quente para uso sanitário, possibilitou melhorar a eficiência em 1,7 % e eliminar o
consumo de energia elétrica em chuveiros e torneiras elétricas.
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Tabela 4.19: Balanço de energia da usina híbrida: cenário básico (CB)
Resultado Técnico : Cenário Básico (CB)
SEQ.
Parâmetros
Ponta

1
2

Tempo do motogerador em carga (1.059 kW)

Unid.

5,0

Horas / dia

3,0

Energia Elétrica (13,8 kV, 60 HERTZ)

2.1

Demanda contratada da rede (Trafifa A4-Verde )

2.2

Consumo fábrica + consumo adional nova utilidades

2.3

Energia importada da rede da concessionária

2.4

Energia elétrica gerada no motogerador a gás

2.5

Energia elétrica gerada em painéis fotovoltaicos

3

Fora Ponta

GN - Consumo de Gás Natural (PCI=8600 kcal/m³)

540,8

3.207,7
-

826,0
-

3.2

Resfriador ABS - QD (GN)

98.652

3.3

Gerador de AQ convencional

52.000

564.800

Geração Resfriador ABS - AQ Cogerada

1.736,8

4.2

Geração Resfriador ABS - QD (GN)

1.391,0

5 AQ-P: Demanda de Água Quente de Processos
5.1
Geração de AQ Processos - Gerador Convencional à GN
5.2
Geração de AQ Processos - Rejeitos Cogeração
6 AQ-S: água quente para uso sanitário
6.1
Geração de AQ Sanitários - Rejeitos da Cogeração
7.1

FUE ponderado (energia da rede + cogeração)
FUE da energia da concessionária = 40% x (100% -15,7% )

7.2
Fonte: Elaborado pelo autor.

1.436,8

Nm³/ano

3.127,8

4.1

7

MWh/ano

715.452

Motogerador (GN)

AG - Demanda de Água gelada

109,0
1.376,7

3.1

4

kW

935

FUE COGEN = [(We+Qu)/Energia GN]

624
416
208
98,2
98,2

MWt/ano

MWt/ano

MWt/ano

72,9%
33,7%
75,2%

%
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Memorial de cálculo da Tabela 4.19:

Linha 1: Tempo do motogerador em carga
i.

Mostra o tempo em operação do motogerador do cenário básico, na ponta e fora de ponta.

Linha 2: Energia elétrica
i.

A nova demanda elétrica é reflexo da eliminação dos resfriadores elétricos e
aumento de carga com a trigeração;

ii.

O consumo de energia elétrica é resultante do consumo total da fábrica sem
considerar o consumo dos resfriadores elétricos, incluindo o consumo das
novas instalações da trigeração. Lembrando, neste cenário, os resfriadores
elétricos foram substituídos por absorção utilizando os rejeitos térmicos do
motogerador a gás natural;

iii.

A energia elétrica produzida em motogerador operando a plena carga (1.059
kW e eficiência elétrica de 39%), em período composto por 3 horas no horário
de ponta e 5 horas fora de ponta.

iv.

A geração de energia elétrica em painéis fotovoltaicos considera a potência
limitada à demanda contratada, além da radiação solar local, eficiência dos
equipamentos e demais detalhes do projeto, como demonstrado na secção 4.5.

Linha 2 - Gás Natural
i.

Consumo do motogerador de 1.059 kW a plena carga das 13:00 às 21:00 horas;

ii.

Consumo do resfriador por absorção tipo queima direta, para suprir a demanda
de água gelada não atendida pelo equipamento tipo água quente cogerada;

iii.

Consumo da caldeira para a geração de vapor destinado a produção de água
quente não atendida pela cogeração.

Linha 3 – Água Gelada

i.

A água gelada demandada é produzida em resfriador tipo água quente
cogerada quando demandado entra em operação o resfriador tipo queima
direta;
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Linha 4 - Água Quente: Processos
A produção de parte da água quente demanda em processos a partir da água quente
cogerada propiciou redução de consumo de gás natural da caldeira;

Linha 5 - Água quente para uso sanitário
A água quente produzida em chuveiros e lavatórios elétricos será substituída por água
quente cogerada e armazenada em tanques para suprimento dos vestiários ao longo
do dia. Com a cogeração operando 8 horas por dia tem capacidade para geração de
0,37 kg/s (Tabela 4.10, fluxos 10 e 11), portanto, atendendo a demanda diária.
Linha 6 – Cálculo do FUE
•

FUE da energia consumida da rede:
o Rendimento adotado para a usinas térmicas: 40%
o Perdas da transmissão e distribuição : 15,7% (BEN, 2018)
o

•

FUE= 40% x (100-15,7%) = 33,72%

FUE ponderado do cenário básico:
o FUE da Cogeração: 75,2 % (Tabela 4.19 - linha 7.2)
o Energia el. consumida da rede: 109,0 MWh/ano (Tabela 4.19 - linha 2.3)
109,0 / 0,3372 = 323,3 MWh/ano
o GN consumido na COGEN: 564.800 m³/ano (Tabela 4.19 - linha 3.1,)
564.800 x 8600/860/1000 = 5.648 MWh/ano

Portanto, em termos de energia do gás consumido fica:
FUE = [323,3 / (5918,2 x 33,7%)] + [5648 / (5971,1 x 75,2%)]= 72,9%
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4.5.6 Qualificação da cogeração
A partir do balanço de energia e FUE calculado na Tabela 4.19, é possível avaliar a
configuração do cenário básico quanto a qualificação junto a ANEEL, conforme
discutido no Capítulo 3.6, como segue:

Et - energia da utilidade de calor líquida em [kWh/h] / Ef - energia da fonte em [kWh/h];
Ee – energia da utilidade eletromecânica recebida em [kWh/h];
X – fator de ponderação / Fc% - fator de qualificação da cogeração;

Critério (a) : (Et/Ef) >/= 15%
Critério (b): (Et/Ef) / X + Ee/Ef > /= Fc%

Na Tabela 3.4, para a cogeração utilizando gás natural e potência até 5 MW, os
parâmetros são: X = 2.14 e Fc% = 41%,
Da Tabela 4.6 (motogerador), Ef = 2.715,4 kWh/h;
Da Tabela 4.6 (motogerador), Ee = 1.059 kWh/h
Da Tabela 4.19, Et = AG (835kWh/h) + AQ (147,2 kWh/h)= 982,2 kWh/h.
Critério (a) = Et/Ef = 982,2 / 2.715,4 = 36,2 % > 15%, portanto, atende ao requisito
(a) da resolução ANEEL.
Critério (b) = (Et/Ef) / X + (Ee/Ef) = ((982,2/2.715,4) /2,14 + 1.059 / 2.715,4 =
= 55,9 % > 41%, portanto, atende ao requisito (b) da resolução ANEEL.

Os resultados confirmam a qualificação da cogeração conforme requisitos
ANEEL
Equipamentos selecionados para a cogeração de energia
Além do motogerador, sistema fotovoltaico e resfriadores (Figura 4.5), incluem
trocadores de calor, bombas, torres e reservatórios, dimensionados a partir das
simulações demonstradas nas Tabelas 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13.
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4.5.7 Resultado econômico: usina híbrida – CC x CB
Tabela 4.20 – Investimento e Custo de Manutenção: Cenário Convencional x Cenário Básico
Investimentos
Parâmetros

Valor

Motogerador turbo alimentado a gás natural
Circuito de água quente
Sistema de água gelada

1059
-

Sistema de água de resfriamento (Torre 1 + Torre 2)
Resfriador por absorção AQ: Thermax (COP 0,80)
Resfriador por absorção Q: BROAD (COP 1,41)

1100
1100

Engenharia, material redes, instalação e startup

1059

SFCR (engenharia, material, instalações e startup)

932,4

Investimento e Manutenção
Convencional
Unid.
R$/kW
R$
kW

Cenário Base
R$

Fontes

R$ 2.075,00
-

-

R$ 2.197.425,00 Tomada de preço
R$ 619.180,00 BRIZI at al. 2014, apud Xavier, 2016
R$ 60.080,00 BRIZI at al. 2014, apud Xavier, 2016

kW
kW

R$ 860,00
R$ 860,00

-

R$ 147.467,00 Tomada de preço
R$ 946.000,00 BRIZI at al. 2014, apud Xavier, 2016
R$ 946.000,00 BRIZI at al. 2014, apud Xavier, 2016

kW

R$ 1.500,00

kW

R$ 3.400,00

-

-

Estimativa de contingências

-

-

-

Custo total da planta híbrida proposta

-

-

-

R$ 1.625.000,00 Capitulo 3.5 da dissertação
R$ 3.170.160,00 Geener, 2020 (geração distribuída)

-

R$ 200.000,00 Estimativa do autor
R$ 9.911.312,00

Custos com Manutenção
Operação e manutenção grupo gerador 1059
Manutenção Resfriador ABS- AQ

Valor
0,05
0,01

R$ / unidade de energia
R$ / kWh gerado
R$ / kWh gerado

Manutenção Resfriador ABS- QD
Manutenção Trocadores de Calor
Manutenção Resfriadores Elétricos

0,01
0,01
180,00

R$ / kWh gerado
R$ / kWh gerado
R$ / TR instalada

R$ 56.410,26

R$ 13.910,00 BRIZI at al. 2014, apud Xavier, 2016
R$ 38.499,50 BRIZI at al. 2014, apud Xavier, 2016
Andreos, 2016

0,5%
-

0,5% x Investimento
-

R$ 47.333,34

R$ 15.850,80 Estimativa do autor
R$ 70.942,52 Andreos, 2016

Manutenção SFCR
Custo Operacional Torres (TR-01 / TR-02)
Custo total da manutenção

-

-

R$ / ano
-

R$ 103.743,60

R$ 110.136,00 Capitulo 3.5 da dissertação
R$ 17.368,00 Capitulo 3.5 da dissertação

R$ 266.706,81

Fonte: elaborado pelo autor.

O memorial de cálculo da Tabela 4.20 demonstra os valores estimados de investimentos, custos com manutenção, reposição
e tratamento de água para a implantação e operação de planta híbrida de cogeração associada a um sistema fotovoltaico conectado
à rede (Cenário Básico), para produção de energia elétrica, água gelada e água quente.
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Tabela 4.21: Planilha Financeira: Cenário Convencional x Cenário Básico
Planilha Financeira Base Anual - Cenário Básico
Período de análise

2020
Ano 0

Inflação projetada

4,5%

2021
Ano 1

2022
Ano 2

2023
Ano 3

2024
Ano 4

2025
Ano 5

2026
Ano 6

2027
2035
Ano 7........Ano 14
............Ano 15

Cenário Convencional (CC)
Manufatura e utilidades
Conta de
Resfriadores elétricos
Energia Elétrica
AQ uso sanitário
Conta GN: Geração AQ Processos
O & M: Atual
Fluxo de Caixa (CC)

2.216.839,06
442.981,82
59.225,07
R$ 221.196
R$ 103.744
R$ 3.043.986

R$ 2.316.597
R$ 462.916
R$ 61.890
R$ 231.150
R$ 108.412
R$ 3.180.965

R$ 2.420.844
R$ 483.747
R$ 64.675
R$ 241.552
R$ 113.291
R$ 3.324.109

R$ 2.529.782
R$ 505.516
R$ 67.586
R$ 252.422
R$ 118.389
R$ 3.473.693

R$ 2.643.622
R$ 528.264
R$ 70.627
R$ 263.781
R$ 123.716
R$ 3.630.010

R$ 2.762.585
R$ 552.036
R$ 73.805
R$ 275.651
R$ 129.283
R$ 3.793.360

R$ 2.886.901
R$ 576.878
R$ 77.126
R$ 288.055
R$ 135.101
R$ 3.964.061

R$ 4.105.464
R$ 820.378
R$ 109.682
R$ 409.643
R$ 192.127
R$ 5.637.294

Cenário Básico (CB)
Conta Energia Elétrica da Rede
Motogerador GE
Conta de Gás
Resfriador ABS QD
Natural
Geração AQ Processos
O & M: Planta Híbrida do CB
Fluxo de Caixa (CB)

142.415,69
R$ 1.119.516
R$ 201.159
R$ 148.480
R$ 266.707
R$ 1.878.278

148.824,39
R$ 1.169.895
R$ 210.211
R$ 155.162
R$ 278.709
R$ 1.962.801

155.521,49
R$ 1.222.540
R$ 219.671
R$ 162.144
R$ 291.251
R$ 2.051.127

162.519,96
R$ 1.277.554
R$ 229.556
R$ 169.441
R$ 304.357
R$ 2.143.427

169.833,35
R$ 1.335.044
R$ 239.886
R$ 177.066
R$ 318.053
R$ 2.239.882

177.475,86
R$ 1.395.121
R$ 250.681
R$ 185.034
R$ 332.365
R$ 2.340.676

185.462,27
R$ 1.457.902
R$ 261.961
R$ 193.360
R$ 347.322
R$ 2.446.007

263.746,01
R$ 2.073.283
R$ 372.535
R$ 274.977
R$ 493.926
R$ 3.478.468

R$ 1.165.708

R$ 1.218.165
R$ 52.457

R$ 1.272.982
R$ 109.635

R$ 1.330.266
R$ 171.853

R$ 1.390.128
R$ 239.448

R$ 1.452.684
R$ 312.779

R$ 1.518.055
R$ 392.225

R$ 2.158.826
R$ 1.301.493

R$ 1.165.708
-R$ 8.745.604

R$ 1.270.621
-R$ 7.474.983

R$ 1.382.617
-R$ 6.092.366

R$ 1.502.119
-R$ 4.590.247

R$ 1.629.576 R$ 1.765.463
-R$ 2.960.671 -R$ 1.195.209

R$ 1.910.279
R$ 715.071

R$ 3.460.320
R$ 22.471.085

Economia Implantação CB
Juros ativos ao ano (sobre economia)
Investimento Incial: trigeração
Investimento incial: SFCR
Investimento inical: trigeração + SFCR
Fluxo de Caixa Acumulado

4,5%
-R$ 6.741.152
-R$ 3.170.160
-R$ 9.911.312

Taxa de Desconto ao Ano (TD)
10%
Valor Presente VP = VF/ (1+TD)^n
R$ 1.059.734 R$ 1.050.100,34 R$ 1.038.780,45 R$ 1.025.967,30 R$ 1.011.838,51 R$ 996.557,69 R$ 980.275,35
VPL (15 anos Operação)
Fórmula Excel R$ 4.428.567,86
TIR (15 anos de Operação)
Fórmula Excel
15,79%
PBS (Payback Simples)
Fórmula Excel
6,63 anos
Custo Operacional (CC) R$ / Ano Operação R$ 3.043.985,82
Custo Operacioal (CB) R$ / Ano Operação R$ 1.878.278,10

Fonte: Elaborado pelo autor.

R$ 828.373,09
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A proposta híbrida do cenário básico, composta por motogerador a gás, resfriadores
por absorção e gerador fotovoltaico apresenta VPL, TIR e PBS aceitáveis, além da
redução do custo operacional em torno de 38% em comparação ao sistema
convencional atual. Foram utilizadas as tarifas médias vigentes para o gás natural e
energia elétrica. Esses resultados refletem:

i.

A produção de parte da energia elétrica consumida na fábrica (da ordem de 38%),
em painéis fotovoltaicos, reduzindo substancialmente o consumo de energia
elétrica da rede;

ii. Redução da demanda elétrica contratada devido a substituição dos resfriadores
elétricos por absorção, utilizando rejeitos térmicos do motogerador a gás como
fonte de calor;
iii. Eliminação do consumo de energia elétrica para aquecimento de água para uso
sanitário, por meio da utilização de calor recuperado em excesso;
iv. Compatibilização da curva de demanda e geração de água gelada em resfriador
de absorção utilizando rejeitos térmicos da cogeração, propiciando em melhor
eficiência energética;
v. Alteração do modelo tarifário de A4 Azul para A4 Verde, com ganhos econômicos
ocasionados pela opção de demanda única;
vi. O VPL será zero quando a TIR se igualar com a taxa de desconto;
vii. A taxa de desconto de 10%, calculada pelo método da WACC, como indicado no
Capítulo 3.5, levando em conta a utilização de 100% de capital próprio;
viii.

A incidência de alíquota de 18% para o ICMS, 1,65% para o PIS e 7,6% para o

ICMS, somente sobre a diferença entre a energia importada e injetada na rede de
distribuição.
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4.5.8 Emissão de dióxido de carbono: usina híbrida: CC x CB
Tabela 4.22 – Cálculo da Emissão de dióxido de carbono (CC x CB)
Parâmetros

Unidade

Energia da
Concessionária

Consumo de
Gás Natural

kg de CO2 /
Nm³ GN

Cenário Convencional (CC)
1.Energia elétrica da rede (Térmicas)
ɳ elétrico das térmicas
Perdas na transmissão
ɳ elétrico efetivo da térmicas
Consumo de GN nas Térmicas

MWh/ano
%

4.508,4
40% -

%
%
Nm³ GN / ano

15,70% 33,72%
78.000

Consumo de GN (CC)

Nm³ GN / ano

1.415.011

Referência

2.654.560
kg de CO2 /
Nm³ GN

Cenário Base (CB)
MWh / ano

109,0

%
%
%

40%
15,70%
33,72%

Consumo de GN na Térmicas
2. Consumo de GN na Cogeração
3.Conumo de GN produção AG

Nm³ GN / ano
Nm³ GN / ano
Nm³ GN / ano

32.310
564.800
98.652

4.Conumo de GN produção AQ

Nm³ GN / ano

52.000

Conumo Total de GN ( CB)

Nm³ GN / ano

747.763

Fonte: Elaborado pelo autor.

Redução
emissão %

1.337.011

Nm³ GN / ano

ɳ elétrico das térmicas
Perdas na transmissão
ɳ elétrico efetivo da térmicas

kg de CO2 /
ano

1,876

2.Consumo de GN para Produção AQ

1.Energia elétrica da rede (Térmicas)

Emissão de CO2

kg de CO2 /
ano

1,876

Redução
Emissão %

-47,2%

1.402.803
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Os resultados da Tabela 4.22, mostram que a cogeração associada a um SFCR
tem potencial para redução de 47,2% da emissão de dióxido de carbono. Esse ganho
é alavancado pela eficiência da cogeração e eliminação das perdas na transmissão
da energia elétrica da rede, tal qual a produção da ordem de 38% da energia elétrica
consumida na fábrica em painéis fotovoltaicos, os quais não emitem dióxido de
carbono na geração. Os cálculos se basearam em coeficiente de geração de dióxido
de carbono para o gás natural, apresentado na secção 3.7 (US ENERGY
INFORMATION ADMINSTRATION).

Premissas para avaliação ambiental:
i.

As termelétricas do sistema único operam na margem, ou seja, entram apenas
para compor a demanda não atendida pelas usinas hidráulicas, eólicas e outras;

ii. Com a redução da energia consumida da rede, reduz-se o despacho das
termelétricas a gás natural na mesma proporção;
iii. Assumido eficiência média das termelétricas de 40%;
iv. As perdas na transmissão e distribuição até o ponto de consumo está na ordem
de 15,7%, conforme EPE (Empresa de Pesquisas Energéticas) discutido no
capítulo introdutório;
v. Eficiência efetiva das termelétricas: 40 x (1- 0,157) =33,72%;
vi. Poder calorifico do gás natural de 8.600 kcal/m³;
vii. Conforme o site oficial da EIA (ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION),

acessado em fevereiro de 2021: 1,876 kg dióxido de carbono por m³ de GN
queimado.

Cálculo da emissão de dióxido de carbono (Cenário Convencional)

- ɳ efetivo das termelétricas = ɳ das termelétricas x (1 - % de perdas rede) =
40 ( 1- 0,157) = 33,72 %
- Consumo GN energia da rede = [(EE / ɳ efetivo x 860) / PCI GN] x 1000 =
[(4.508,4 / 0,3372 x 860) / 8600] x 1000 = 1.337.011 Nm³ GN /ano
- Consumo de GN Geração AQ (Convencional) = 78.000 m³/ano (Tab. 4.3)
kg dióxido de carbono / ano = Volume anual de GN (Nm³) x 1,876 kg / m³ =
(1.337.011 + 78.000) x 1,876 = 2.654.560 kg / ano
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Cálculo da emissão de dióxido de carbono (cogeração + SFCR)
- ɳ efetivo das termelétricas = ɳ das termelétricas x (1 - % de perdas rede) =
= 40 x ( 1- 0,157) = 33,72 %
- Consumo GN energia da rede = [(EE / ɳ efetivo) x (860 x PCI GN)] x 1000
Energia elétrica (EE) da rede consumida = 91,1 MWh/ano
= [(109,0 / 0,3372) x (860 / 8600)] x 1000 = 32.310 Nm³GN/ano
- Consumo GN no motogerador = 564.800 Nm³GN / ano (Tab. 4.19-linha 3.1)
- Consumo GN produção AG (Resf. QD) = 98.652 Nm³GN/ano (Tab. 4.19-linha 3.2)
- Consumo GN geração AQ (convencional) = 52.000 Nm³GN/ano (Tab. 4.19-linha 3.3)
- kg dióxido de carbono / ano = Volume anual de GN (Nm³) x 1,876 kg/m³ =
(32.310 + 564.800 + 98.652 + 52.000) x 1,876 = 1.402.803 kg / ano

Cálculo da redução da emissão de dióxido de carbono (cogeração + SFCR)
- Redução emissão = [(kg CB / kg CC)] – 1
Redução emissão em % = (1.402.803 / 2.654.560) – 1
Redução emissão de dióxido de carbono em % = - 47,2 %
4.5.9 Resumo dos resultados: (CB)
A Tabela 4.23 compara os resultados do cenário básico, composto por
motogerador a gás natural de 1.059 kW operando 8 horas por dia e sistema
fotovoltaico de 932,4 kW, com o cenário convencional (sistema atual),
Tabela 4.23 – Resumo dos resultados: CC x CB

FUE médio anual
VPL (15 anos)
TIR (15 anos)
PBS
Custo operacional
Dióxido carbono

Unidades
%
R$
%
Anos
R$ / 1ºAno
Kg / Ano

CC
33,79
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
3.043.985,82
2.654.560

CB
72,9
4.428.568,00
15,79
6,63
1.878.278,10
1.402.803

Ganho
116%
38,3%
47,2%

Fonte: elaborado pelo autor

Os resultados mostram viabilidade técnica, econômica e ambiental para o cenário
básico estudado. Apesar da viabilidade do cenário, os estudos alternativos têm o
intuito de avaliar o potencial de ganhos, variando o programa operacional da planta
de energia, sem afetar o equilíbrio da geração e consumo de energia elétrica e
térmica.
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4.6 Estudos alternativos
Os cenários alternativos propostos consistem em variar o tempo de funcionamento do
motogerador e potência instalada do sistema fotovoltaico, como estratégia para não
gerar excedentes de energia elétrica na base anual. Os cenários alternativos foram
assim concebidos:
Figura 4.7 - Cenário alternativo N°1 (CA-01): MCI - 3 horas / dia
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
SFCR 932,4 kW

MB

Quado
Elétrico

Fábrica
(AR + GN)

MOTOGERADOR 1.059 kW
Func.: 3 horas / dia

(AR + GN)

R-ABS-AQ - 1.100 kW

Água Quente (Processos e Uso Sanitário)

R-ABS-QD - 1.100 kW

Água Gelada (Sistema Ar Condicionado)
-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cenário alternativo N°1 (CA-01): Em comparação ao cenário básico do Capítulo 4.5,
foi alterado tempo de funcionamento do motogerador de 8 para 3 horas por dia,
mantendo-se a potência máxima do sistema fotovoltaico em 932,4 kW. Portanto, não
restou opção, senão atender as demandas da fábrica com a aquisição de energia
elétrica da concessionária e produzir energia térmica em resfriador de absorção tipo
queima direta e caldeira a gás natural.
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Figura 4.8 – Cenário alternativo N°2 (CA-02): MCI - 10 horas /dia
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
SFCR 584 kW

MB

Quado
Elétrico

Fábrica
(AR + GN)

MOTOGERADOR 1.059 kW
Func.: 10 horas / dia

(AR + GN)

R-ABS-AQ: 1.100 kW

Água Quente (Processos e Uso Sanitário)

R-ABS-QD:1.100 kW

Água Gelada (Sistema Ar Condicionado)
-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cenário alternativo N°2 (CA-02): Em comparação ao cenário básico, foi alterado o
tempo de funcionamento do motogerador de 8 para 10 horas por dia, reduzindo a
potência do sistema fotovoltaico para 584 kW. Neste cenário o consumo da rede foi
para o mínimo, bem como o consumo o consumo de gás no resfriador tipo queima
direta e caldeira foi reduzido significativamente.
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Figura 4.9 - Cenário alternativo N°3 (CA-03): MCI - 12 horas/dia
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
SFCR 235,4 kW

MB

Quado
Elétrico

Fábrica
(AR + GN)

MOTOGERADOR 1.059 kW
Func.: 12 horas / dia

(AR + GN)

R-ABS-AQ: 1.100 kW

Água Quente (Processos e Uso Sanitário)

R-ABS-QD: 1.100 kW

Água Gelada (Sistema Ar Condicionado)
-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cenário Alternativo N°3 (CA-03): Em comparação ao cenário básico, foi alterado o
tempo de funcionamento do motogerador de 10 para 12 horas por dia, reduzindo a
potência do sistema fotovoltaico para 235,4 kW. Neste cenário a utilização de energia
da rede continuou no mínimo e o consumo de gás natural no resfriador tipo queima
direta e caldeira reduziu ainda mais.
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Figura 4.10 - Cenário alternativo N° 04 (CA-04): MCI - 13 horas / dia
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
M

Quado
Elétrico

Fábrica
(AR + GN)

MOTOGERADOR 1.059 kW
Func.: 13 horas / dia

(AR + GN)

R-ABS-AQ: 1.100 kW

Água Quente (Processos e Uso Sanitário)

R-ABS-QD: 1.100 kW

Água Gelada (Sistema Ar Condicionado)
-

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cenário Alternativo N°4 (CA-04): Em comparação ao cenário básico, foi alterado o
tempo de funcionamento do motogerador de 10 para 13 horas por dia e eliminado o
sistema fotovoltaico. Neste caso a planta de trigeração deixa de ser híbrida para ser
uma trigeração tradicional a gás natural, gerando a totalidade da energia elétrica
demandada anualmente na instalação.

A Tabela 4.24, resume os resultados dos quatro cenários alternativos em termos
de energia comprada da rede, energia elétrica gerada no motogerador a gás, energia
elétrica gerada nos painéis fotovoltaicos, consumo de gás natural, eficiência
energética e valor presente líquido.
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Tabela 4.24: Resumo dos resultados: cenários alternativos

EE Adquirida

EE Gerada

EE Gerada

Consumo

FUE

VPL (15 anos de

da (Rede)

(Motogerador)

(SFCR)

GN

Cogeração

Operação)

MWh/ano

MWh/ano

MWh/ano

Nm³/ano

%

R$

CA-01: (3 horas/dia)

1.440,2

826,0

1.436,8

455.412

48,5

3.324.600,00

CA-02:(10 horas/dia)

113,4

2.753,4

899,9

826.603

71,5

1.747.979,00

CA-03: (12 horas/dia)

117,9

3.304,1

362,9

941.519

70,1

-79.718,00

CA-04: (13 horas/dia)

214,6

3.579,4

0,0

1.001.493

68,1

-1.099.686,00

Cenários Alternativos
/ Horas em Carga

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados de eficiência energética e avaliação econômica dos cenários alternativos mostram que manter o gerador a gás
mais tempo em carga, possibilitou reduzir o investimento com o sistema fotovoltaico, no entanto, aumentou substancialmente o
consumo de gás natural, refletindo negativamente na eficiência e viabilidade econômica.
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5 ANÁLISES DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES
As análises e discussões deste Capítulo se baseiam nos resultados das Seções
4.5 (Cenário Básico) e 4.6 (Cenários Alternativos), e tem o propósito de selecionar a
melhor configuração para implantação de geração de energia elétrica e térmica em
indústria do setor farmacêutico do Estado de São Paulo. As análises dos cenários se
darão em termos de eficiência energética, viabilidade econômica e emissão de dióxido
de carbono, tendo como referência um cenário convencional dependente da energia
elétrica da concessionária.
5.1 Análises e discussões em termos de eficiência energética
A estudo energético dos cenários propostos permitiu quantificar a geração de
energia elétrica em motogerador a gás e sistema fotovoltaico, bem como a
disponibilização de energia térmica útil para produção de água gelada e água quente
para usos diversos na indústria. Foi analisado a falta e excesso de energia elétrica e
térmica em períodos de demanda máxima, bem como com a planta de trigeração fora
de operação. Como condicionantes especiais para os cenários incluem, o paralelismo
do sistema elétrico da indústria com a rede da concessionária, a inexistência de
possibilidade de comercialização de excedentes de energia elétrica, manutenção de
consumo mínimo de energia elétrica da rede acima de 2% do total e instalação de
medidor bidirecional na entrada de energia, para possibilitar entregar para a rede os
excessos e importar quando requerido.

A usina híbrida parametrizada para o cenário básico (Figura 4.5), opera com
motogerador a gás natural de 1.059 kW em regime de 8 horas por dia, associado a
um sistema fotovoltaico conectado à rede de 932,4 kW e dois resfriadores de água
por absorção, sendo um do tipo água quente cogerada e outro queima direta, e ambos
com capacidade de resfriamento de 1.100 kW.

A Tabela 5.1, referente ao balanço energético do estudo de caso, mostra as
entradas (eletricidade da rede e gás natural) e saídas (eletricidade, água gelada e
água quente), além da eficiência energética dos cenários envolvidos.
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Tabela 5.1 - Balanço geral de energia – todos os cenários
Item
1
2
2.1
2.2
2.3
3
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10
11
11.1
11.2
12

BALANÇO GERAL DE ENERGIA : TODOS OS CENÁRIOS
Parâmetros
Unidades
CC
CA-01
Horas/Dia de Motogerador 1059 kW a Plena Carga
[Horas/Dia]
0,0
3,0
Demanda Elétrica Contratada
Horário de ponta: tarifa azul) CPFL
1.000,0
[kW]
Horário fora de ponta: tarifa azul CPFL
1.100,0
Nova demanda elétrica calculada: tarifa única verde CPFL
935,0
Consumo energia elétrica concessionária
[MWh/ano]
4.508,4
1.440,2
Geração de energia elétrica (EE)
2.262,9
Motogerador a gás natural (We) [MWh/ano]
826,0
Sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR)
1.436,8
Consumo de gás natural (GN)
78.000
455.412
Motogerador GE de 1.059 kWe (ɳe 39%)
211.800
[Nm³/ano]
Resfriador ABS QD: BROAD
175.362
Caldeira Convencional
78.000
68.250
Produção água gelada (AG)
3.127,8
3.127,8
Resfriadores Elétricos
3.127,8
[MWh/ano]
Resfriador ABS AQ: THERMAX
655,2
Resfriador ABS QD: BROAD
2.472,6
Produção água quente de processos (AQ-P)
624,0
624,0
Caldeira Convencional: vapor de planta [MWh/ano]
624,0
546,0
Trocador de Calor: AQ cogerada
78,0
Produção água quente para uso sanitário (AQ-S)
98,2
98,2
Chuveiros e torneiras elétricas [MWh/ano]
98,2
Trocador de Calor: AQ cogerada
98,2
Memoria de Cálculo: Eficiência Energética Global
FUE da energia elétrica da rede = 40%*(100% -15,7%)
33,7%
33,7%
[%]
FUE da COGEN = (We+Qu) / (Energia GN)
78,3%
Energia primária consumida
13.370,1
6.388,9
GN consumido na térmica: energia elétrica da rede MWh/ano
13.370,1
4.270,9
GN consumido na TRIGERACÃO: energia elétrica e térmica gerada
2.118,0
FUE Global = (Rede e Trigeração)
[%]
33,7%
48,5%

Fonte: Elaborado pelo autor.

CB
8,0

CA-2
10,0

CA-03
12,0

CA-04
13,0

935,0
109,0
3.639,6
2.202,7
1.436,8
715.452
564.800

935,0
113,4
3.653,3
2.753,4
899,9
826.603
706.000

935,0
117,9
3.667,0
3.304,1
362,9
941.519
847.200

935,0
214,6
3.579,4
3.579,4
1.001.493
917.800

98.652
52.000
3.127,8
1.736,8
1.391,0
624,0
416,0
208,0
98,2
98,2

75.603
45.000
3.127,8
2.061,8
1.066,0
624,0
364,0
260,0
98,2
98,2

55.319
39.000
3.127,8
2.347,8
780,0
624,0
312,0
312,0
98,2
98,2

47.943
35.750
3.127,8
2.451,8
676,0
624,0
286,0
338,0
98,2
98,2

33,7%
75,2%
5.971,1
323,1
5.648,0
72,9%

33,7%
73,3%
7.396,3
336,3
7.060,0
71,5%

33,7%
71,6%
8.821,7
349,7
8.472,0
70,1%

33,7%
70,5%
9.814,4
636,4
9.178,0
68,1%
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Discussão dos resultados energéticos da tabela 5.1:

Energia elétrica (linhas 2, 3 e 4): A demanda contratada exclui a carga dos
resfriadores elétricos e inclui as cargas das novas instalações. O cálculo da energia
elétrica importada da rede leva em conta o consumo elétrico para movimentação de
resfriadores elétricos e aquecimento de água de uso sanitário. Inclui o consumo das
novas instalações (bombas, torres, etc.), bem como considera na equação a energia
elétrica gerada no motogerador a gás e no sistema fotovoltaico conectado à rede.

Gás Natural (linha 5): O consumo total de gás natural da usina é composto pelo
consumo do motogerador a plena carga, consumo do resfriador tipo queima direta e
consumo da caldeira para aquecimento de processos. Sendo que tanto o resfriador
tipo queima direta quanto a caldeira entrarão em marcha com o gerador fora de
operação.

Produção de Água Gelada (linha 6): No período de funcionamento do motogerador
(13:00 às 21:00 horas), a totalidade da água gelada demandada pelo sistema de ar
condicionado será produzida em resfriador tipo água quente cogerada, no entanto,
fora desse horário, a demanda será atendida por resfriador tipo queima direta a gás
natural.

Produção de Água Quente de Processos (linha 7): No período de funcionamento
do motogerador (13:00 às 21:00 horas), o calor estimado para aquecimento de
processo será produzido a partir do calor recuperado na forma de água quente
cogerada, e fora desse horário, será gerado em caldeira a gás.

Produção de Água Quente Uso Sanitário (linha 8): Atualmente a totalidade da água
quente para fins sanitários é produzida em chuveiros e torneiras elétricas. Com a
implantação da usina, será gerado a partir de água quente cogerada, portanto,
eliminando este consumo elétrico.

Eficiência energética (linhas 9,10,11 e 12): Os cálculos do FUE para a energia
importada da rede, levou em conta a quantidade de energia importada, eficiência
adotada para as térmicas centralizadas, bem como as perdas inerentes ao processo
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de transmissão e distribuição de eletricidade, conforme BEN, 2018 (EPE). Enquanto
o FUE da trigeração é resultante da energia elétrica e térmica produzida em relação
ao volume de gás natural consumido. O FUE global leva em conta o percentual de
cada entrada em termos de energia, além das eficiências da energia da rede e da
planta de trigeração.
Figura 5.1: FUE do motogerador a plena carga – cenário básico
120,0%

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
13

14

15

16

17

18

19

20

[Período do Motogerador a Plena Carga]
Carregamento

EE

AG

AQ Proc

AQ San

FUE

Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico da Figura 5.1 representa os principais resultados em termos de
rendimento do estudo de caso. Foi concebido a partir da simulação do circuito de água
quente cogerada na condição de plena carga do motogerador e demanda de água
gelada conforme Figura 4.3. A linha preta mostra o motogerador operando a plena
carga, a linha verde o FUE da trigeração variando entre 73,9% a 75,3%. A linha
vermelha a eficiência elétrica do gerador de 39%. A linha azul mostra a contribuição
do resfriador de absorção variando entre 29,5% a 30,9 %. As linhas inferiores mostram
as contribuições de 3,7 % para o sistema de produção de água quente para
aquecimento de processos e 1,7% para geração de água quente de baixa temperatura
para uso sanitário.
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Figura 5.2: Energia primária (GN) x FUE – todos os cenários
72,9%

80,0%

71,5%

70,1%

14.000,0

68,1% 70,0%

12.000,0

60,0%

10.000,0

50,0%

48,5%

8.000,0

40,0%
33,7%

6.000,0

[FUE-%]

ENERGIA PRIMÁRIA (GN) - MWt / ANO]

16.000,0

30,0%

4.000,0

20,0%

2.000,0

10,0%

-

0,0%
CC

CA-01

CB
CA-2
[Cenários]

GN TÉRMICAS (EE-REDE)

CA-03

GN (COGEN)

CA-04

FUE

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 5.2, relaciona o FUE dos cenários, com o gás natural consumido nas
térmicas centralizadas e na planta de trigeração da indústria do estudo de caso. Para
o cálculo do FUE das térmicas foi adotado eficiência de 40% e perdas na transmissão
de 15,7% (EPE, 2019). A configuração do cenário básico indica o maior FUE aparente,
o qual teve como causa direta o baixo consumo de energia da rede e como causa
indireta a geração em painéis fotovoltaicos de 38,3% do total da energia consumida.
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Figura 5.3: Demanda x Geração de Água Gelada – todos os cenários
1200
1000

[ kWh/h]

800
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400
200
0
1
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

[horário]
D. Máxima

D. Média anual

D. Mínima

Ger. CA-01 (3 hs)

Ger. CB (8 hs)

Ger. CA-02 (10 hs)

Ger. CA-03 (12 hs)

Ger. CA-04 (13 hs)

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 5.3, relaciona a demanda com a capacidade de geração de água gelada
de todos os cenários, com o motogerador a plena carga. As linhas cheias se referem
às demandas de água gelada máxima, média e mínima, que ocorrem ao longo do ano,
e as linhas tracejadas mostram o período de operação da trigeração para cada
cenário. Considerando que a água gelada corresponde mais de 80% da demanda
térmica total da fábrica, compatibilizar o período de geração com a curva de demanda
de água gelada é fator fundamental para a maximização da eficiência energética do
sistema. Os resultados mostram ganho de eficiência da ordem de 4,7% entre o CB
(linha verde) e CA-04 (linha tracejada marrom). O gráfico mostra que com a redução
da demanda, maior será o excesso de calor a ser descartado ao meio ambiente por
meio da torre de resfriamento.

Com a viabilização do cenário básico (CB), a redução do consumo de energia da
rede poderá chegar a 97,1%, sendo 58,8% gerado no motogerador a gás, 38,3 % em
painéis fotovoltaicos e apenas 2,9% importado da rede. Quanto ao quesito energia
térmica, com o aproveitamento dos rejeitos térmicos do sistema de resfriamento e
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exaustão do motogerador, será possível reduzir em 16,3% o consumo de eletricidade
atual, por meio da substituição dos resfriadores elétricos por absorção, além da
redução do consumo de gás natural na caldeira para produção de água quente em
mais de 30%. Inclui a adição de reservatórios para armazenamento de água quente
para uso sanitário, e com isso possibilitando eliminar 100% do consumo de
eletricidade para esse fim.

O cenário alternativo CA-01, na Tabela 5.1 (linha 12) mostra FUE global da usina
de apenas 48,5%, apesar do FUE de 78,3% para a trigeração a gás. Redução é reflexo
do elevado consumo de energia elétrica produzida em térmicas, com eficiência efetiva
de 33,7%.

Os cenários alternativos CA-02, CA-03 e CA-04 apresentam FUE global de 71,5%,
70,1% e 68,1% respectivamente. Essas reduções são ocasionadas pelos menores
índices de aproveitamento da energia térmica útil na forma de água quente cogerada.
A Figura 5.3, mostra que essa queda no aproveitamento da energia térmica é reflexo
direto do tempo de operação do gerador versus o período com maior demanda de
água gelada pelo sistema de ar condicionado.

Resumidamente, com a energia gerada em painéis fotovoltaicos, foi possível
reduzir o tempo de operação do motogerador sem prejudicar a paridade elétrica e sem
recorrer a energia da rede. O menor tempo de operação do gerador flexibilizou a
programação da trigeração em função das maiores demandas, minimizando perdas
de calor útil e maximizando a eficiência da planta. A equação do fator de utilização de
energia mostra que a variação no percentual de utilização da energia térmica
disponível reflete diretamente na eficiência da planta, portanto, reduzir a demanda de
energia térmica, reduzirá o FUE da proposta.
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5.2 Análises e discussões em termos de viabilidade econômica
Andreos (2013) estudou uma planta de cogeração com motor de combustão
interna a gás natural, dimensionado com paridade elétrica, sendo necessário, além
do resfriador por absorção a partir dos rejeitos térmicos, um segundo resfriador
também de absorção do tipo queima direta de gás natural, para suprir a demanda de
água gelada não atendida pelo resfriador do tipo água quente cogerada. O estudo
realizado por Andreos não apresentou viabilidade econômica, devido à tarifa do gás,
apesar do FUE (Fator de Utilização de Energia) de 0,66.

A presente dissertação estudou cinco alternativas, sendo quatro híbridas e uma
trigeração pura (tradicional). As híbridas, integram uma trigeração a gás natural e um
sistema fotovoltaico. Enquanto a pura, foi baseada apenas na trigeração a gás. Em
termos econômicos, o intuito foi buscar alternativa para minimizar a influência da tarifa
do gás natural na viabilidade da proposta.

Os cálculos econômicos utilizaram as técnicas de payback simples (PBS), valor
presente líquido (VPL), taxa Interna de retorno (TIR) e custo operacional. O custo do
gás natural se baseou na deliberação da AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ARSESP, n° 995, de 27 de
maio de 2020. Enquanto o custo da energia elétrica foi obtido através de simulação
na página da distribuidora, levando em conta a tensão de fornecimento além da
demanda e consumo elétrico na ponta e fora de ponta. As melhores condições para
todos os cenários foram obtidas no modelo tarifário A4 Verde, o qual está associado
a cobrança de demanda única para o período de ponta e fora de ponta.

A Tabela 5.2, referente ao balanço econômico geral do estudo de caso, mostra
investimentos, custos com manutenção, aquisição e tratamento de água, consumo e
tarifa de energia elétrica, consumo e tarifa de gás natural, índices financeiros utilizados
nos cálculos, além dos resultados econômicos de todos os cenários. As análises
econômicas utilizaram como referência o cenário convencional atualmente utilizado
na empresa. As Figuras 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, ilustram e correlacionam os resultados.
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Tabela 5.2-Balanço econômico geral

BALANÇO ECÔNOMICO GERAL
Item

Parâmetros

Unidades

Tempo MCI 1.059 kW a plena carga

[Horas/dia]

-

1.1 Geração anual energia elétrica - MCI

[MWh/ano]

-

1
2

Consumo total energia elétrica

3

Potência do sistema fotovoltaico (SFCR)
3.1 Geração anual energia elétrica - SFCR

[MWh/ano]

3

4.508,4

8

CA-04

CA-03

CA-02

CB

CA-01

CC

10

13

12

826,0

2.202,7

2.753,4

3.304,1

3.579,4

3.703,0

3.748,5

3.766,7

3.784,9

3.794,0

[kWp]

-

932,4

932,4

584,0

235,4

-

[MWh/ano]

-

1.436,8

1.436,8

899,9

362,9

-

9.911,3

9.911,3

8.334,6

7.149,4

6.349,0

4

Investimento inicial - projeto e instalação

[R$x1000]

5

Manutenção e água de resfriamanto

[R$x1000]

103,7

197,2

266,7

288,3

309,9

324,5

6

Consumo de energia elétrica da rede

[MWh/ano]

4.508,4

1.440,2

109,0

113,4

117,9

214,6

7

Tarifa média da energia elétrica da rede

[R$/kWh]

0,60

0,55

1,31

2,33

2,33

2,33

8

Consumo total de gás natural

[Nm³/ano]

78.000

455.412

715.452

826.603

941.519

1.001.493

9

Tarifa média do gás natural

[R$/Nm³]

2,84

2,13

2,05

2,04

2,02

1,99

10

Taxa de desconto utilizada

[%] ao ano

10%

10%

10%

10%

10%

10%

11

Inflação estimada para o período

[%] ao ano

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

12

Período de análise

[Anos]

-

15

15

15

15

15

15

Resultados Econômicos
13

TIR (taxa interna de retorno)

[%]

-

14,6%

15,8%

12,7%

9,9%

7,5%

14

VPL (valor presente líquido)

[R$x1000]

-

3.424,6

4.428,6

1.748,0

-79,7

-1.099,7

15

PBS (payback simples)

[Anos]

-

7,0

6,6

8,6

8,8

9,9

16

Custo operacional total

[R$x1000]/ano

1.985,2

1.878,3

2.193,5

2.437,4

2.585,4

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.044,0
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Figura 5.4: Indicadores econômicos

(a)
C
V

e : Elaborado pelo autor .

(c)
C
Fonte: Elaborado pelo autor : [(a)Vinvestimento inicial ; (b) payback simples; (c) TIR; (d) VPL]

(b)
C
V

(d)
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Figura 5.5: TIR x Geração (EE/ET) x Utilização (ET)
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2.888

2.758

12,0
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9,9

10,0

6.000
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831
1.437

917

2.203

-

363

900

6,0
4,0

2.753

3.304

3.579

CA-03

CA-04

826

-

8,0
7,5

2.000
1.437

3.647

3.374

2.828

[tur - %]

12,7

8.000

2,0

0,0

CA-01

CB
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[CENÁRIOS]
EE:MCI
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ET: GERAÇÃO

ET: UTILIZADA

TIR (%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 5.6: TIR x Horas MCI em carga x Consumo GN
1.200.000
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16,0
14,0

800.000
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600.000
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400.000
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Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.000

5.000,0

3.500

4.000,0

3.000

3.000,0
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Figura 5.7: VPL x Geração Fotovoltaica x Geração MCI a GN
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Os resultados econômicos indicam a trigeração híbrida do Cenário Básico (CB),
como a melhor escolha aparente em termos econômicos, como discutidos e
analisados a seguir:

Investimento inicial:
Os investimentos foram calculados com 100% de capital próprio. A Figura 5.4, mostra
que o cenário básico (CB) e (CA-01) apresentam os maiores investimentos, com os
valores da trigeração a gás e sistema fotovoltaico com todos os painéis fotovoltaicos.
Os cenários (CA-02), (CA-03) e (CA-04), apresentaram investimentos menores,
devido à redução de painéis fotovoltaicos nas duas primeiras alternativas, e
eliminação total no (CA-04), o qual foi configurado no modelo de trigeração tradicional.
Ainda na Figura 5.4, avaliando o gráfico do investimento inicial (a) em conjunto com o
VPL (d), é possível verificar que o impacto do custo operacional é significativamente
maior que o investimento inicial sobre a viabilidade econômica dos cenários. A Tabela
5.2, linha 16, mostra o custo operacional por cenário.
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Payback Simples (PBS):
A Figura 5.4, indica que o menor tempo previsto para retorno do investimento (PBS)
foi identificado na simulação do Cenário Básico (CB). Esse valor é influenciado pelo
menor custo operacional da planta de trigeração, como mostra a Tabela 5.2, na linha
16, o qual reflete a acentuada redução do custo com energia elétrica.

VPL (valor presente líquido):
A Figura 5.4, mostra que o VPL do Cenário Básico (CB) se apresenta mais atrativo. A
partir da análise do memorial de cálculo da Tabela 4.21, é possível verificar que o VPL
é uma combinação do consumo de energia elétrica da rede, consumo de gás natural,
energia gerada em painéis fotovoltaicos, investimento, conta de gás natural, conta de
energia elétrica e custos com manutenção. Foram utilizadas as tarifas vigentes para
o gás natural e energia elétrica. Com o objetivo de avaliar a influência da tarifa do gás
na viabilidade econômica do cenário, foi recalculado o VPL do cenário básico
considerando a hipótese de redução em 10%. A simulação realizada em planilha Excel
(Tabela 4.21), mostrou aumento da ordem de 31% do VPL, passando de R$
4.428.600,00 para R$ 5.805.734,00. O exercício confirma a forte influência da tarifa
do gás natural na viabilidade do projeto estudado. A Figura 5.7, mostra que quanto
menor a geração de eletricidade em painéis fotovoltaicos, menor será o VPL (valor
presente líquido), refletindo o impacto da tarifa do gás natural na viabilidade da
proposta.

TIR (taxa interna de retorno):
A Figura 5.5 relaciona a TIR com: energia elétrica produzida no motogerador (EE:
MCI) e sistema fotovoltaico (EE: SFCR); geração de energia térmica no motogerador
(ET: GERAÇÃO); utilização de energia térmica na fábrica (ET: UTILIZADA). A Figura
indica o cenário básico com a melhor condição aparente em termos de TIR (15,8%),
com o motogerador de 1.059 kW operando 8 horas por dia (13:00 às 21:00 horas) e
sistema fotovoltaico conectado à rede com potência de pico de 932,4 kW, instalado
nos telhados da fábrica. A análise dessa Figura, evidência que a redução da geração
em painéis fotovoltaico (verde), juntamente com o menor aproveitamento da energia
térmica recuperada da exaustão e refrigeração do gerador (azul/cinza), impacta
negativamente na atratividade da alternativa.
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É possível dizer que para as condições do estudo de caso, mesmo com as
elevadas tarifas do gás natural, produzir energia elétrica, água gelada e água quente
em usina híbrida apresentam índices econômicos aceitáveis quando comparado com
a utilização da energia da rede. O gráfico de correlação da Figura 5.7, mostra que
aumentar a geração de energia elétrica no motogerador e reduzir em painéis
fotovoltaicos, tende a menores valores de VPL. Em função do custo atual do gás
natural, observa-se que todo movimento que resulte em aumento do consumo de gás
natural impactará negativamente no resultado econômico.

A viabilidade econômica obtida para a configuração do cenário básico, como
demonstrado no memorial de cálculo da Tabela 4.21, levaram em conta a incidência
do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), PIS (programa de
integração social), COFINS (contribuição para o financiamento de seguridade social)
e cobrança para o uso da rede de distribuição somente sobre a diferença entre a
energia importada e injetada na rede de distribuição.
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5.3 Análises e discussões em termos de emissão de dióxido de carbono
A análise compara a emissão de dióxido de carbono dos cenários e relaciona com
os resultados do FUE (Fator de Utilização de Energia). Para efeito de cálculo, foi
considerado que a energia importada da rede de distribuição é gerada em usinas
termelétricas, as quais são despachadas para suprir a demanda não atendida pelas
hidráulicas, eólicas, solares, biomassa, dentre outras. Sendo assumido que toda
energia elétrica produzida localmente reduzirá o despacho das térmicas na mesma
proporção.

Figura 5.8: Emissão de dióxido de carbono x FUE
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados da Figura 5.8 indicam redução de 47,2 % na emissão de dióxido de
carbono do cenário básico (CB) em comparação ao atual (CC), refletindo o consumo
de energia da rede, a energia gerada em painéis fotovoltaicos e o consumo local de
gás natural para geração de energia elétrica e térmica, como detalhado na Tabela
4.22. Os cálculos mostram o CA-04 (Trigeração pura) com aumento de 43,5 % na
emissão em comparação ao cenário básico, acompanhando o forte aumento do
consumo local de gás natural, ocasionado pela eliminação da geração fotovoltaica.
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6 CONCLUSÕES

Com base nos resultados e análises, é possível concluir que:

i.

Os resultados de eficiência energética e emissão de dióxido de carbono se
mostraram viáveis para todos os cenários estudados. No entanto, a viabilidade
econômica indicou perda de atratividade com o aumento do consumo de gás
natural, revelando forte influência do custo com gás natural;

ii.

O modelo híbrido do cenário básico, se mostrou viável técnica e
financeiramente, configurado com o motogerador a gás natural de 1.059 kW
operando 8 horas por dia a plena carga e sistema fotovoltaico conectado à rede
de 932,4 kW. Os resultados mostraram FUE (Fator de Utilização de Energia)
de 72,9%, VPL (Valor Presente Líquido) de R$ 4.428.600,00, TIR (Taxa Interna
de Retorno) de 15,8 %, PBS (Payback Simples) de 6,6 anos, além da redução
de 38,3 % do custo operacional e 47,2 % na emissão de do dióxido de carbono;

iii.

Como demonstrado no balanço energético, o FUE de 72,9% da planta híbrida
do cenário básico reflete o pequeno consumo de eletricidade da rede devido a
contribuição dos painéis fotovoltaicos, bem como a elevada utilização de água
quente cogerada em resfriador de absorção para atender a demanda de água
gelada do HVAC (do inglês, heating ventilating and air conditioning).

iv.

Com base nos cálculos apresentados anteriormente no balanço econômico
geral, a implantação de trigeração conforme as configurações dos cenários
alternativos CA-03 e CA-04 apresentaram VPL negativos, portanto, não
mostraram viabilidade em comparação ao cenário convencional atualmente
utilizado. Vale destacar que através da interpolação dos resultados
apresentados no balanço econômico geral, observa-se que o VPL (valor
presente líquido) se torna negativo com a geração de energia elétrica em
painéis fotovoltaicos abaixo de 11,6 % do consumo total da fábrica;
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v.

Armazenar o calor excedente na forma de água quente de baixa temperatura
para fins sanitários, resultou em ganhos de eficiência da ordem de 1,7% e
redução do consumo de energia elétrica atual em mais de 2%;

vi.

A redução do tempo em carga do motogerador, mesmo sendo necessário
consumir gás para produzir energia térmica em resfriador por absorção e
caldeira, foi fator fundamental para a viabilidade econômica da solução
proposta.

vii.

Prever na planta resfriador por absorção do tipo queima direta para produção
de água gelada e caldeira para geração de calor, em condições de partida
rápida pode incrementar a confiabilidade e flexibilização do sistema;

viii.

A utilização de fonte solar reduz substancialmente a emissão de dióxido de
carbono da usina híbrida, por outro lado, a geração firme de energia do
motogerador a gás natural resolve o problema de imprevisibilidade típica das
renováveis;

ix.

Por fim, integrar as tecnologias de trigeração a gás natural com um sistema
fotovoltaico conectado à rede, indicou ser uma alternativa promissora. A
implantação da proposta conforme cenário básico poderá reduzir em 97,1% o
consumo de energia da rede, sendo 58,8% produzido em motogerador a gás e
38,3 % em painéis fotovoltaicos. Além do aproveitamento dos rejeitos térmicos
do sistema de resfriamento e exaustão do motogerador, o qual reduzirá em
16,3% o consumo de eletricidade, por meio da substituição dos resfriadores
elétricos por absorção, juntamente com a redução de mais de 30% do consumo
de gás natural na caldeira para produção de água quente e redução de 100%
da energia elétrica utilizada para aquecimento de água para uso sanitário.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
•

Desenvolver estudo de viabilidade para geração combinada de energia elétrica,
água gelada e quente, com utilização de motogerador a gás natural associado
a um sistema fotovoltaico conectado à rede e resfriadores por absorção,
juntamente com bancos de gelo, como estratégia para maximização da
eficiência energética;

•

Estudar viabilidade técnica e econômica de planta de trigeração a gás natural
com motogerador operando na base (contínuo), dotado de automação para
controle de carga conforme perfil de demanda térmica da instalação;

131

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Procedimentos de Distribuição
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - Módulo 3,
Brasília, 2017. 74 p. Disponível em <https://www.aneel.gov.br/modulo-3>Acesso em
02 DE MARÇO DE 2020.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No
235, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006, Brasília, 2006. 5 p. Disponível em
<www.aneel.gov.br>. Acesso em 26/11/2019.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARSESP. DELIBERAÇÃO ARSESP Nº 995, de 27 de maio de 2020, São
Paulo, 18 p. < http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/home.aspx > Acesso em 15 de
outubro de 2020.

ANDREOS, R. Estudo de Viabilidade Técnica-Econômico de Pequenas Centrais
de Cogeração a Gás Natural no Setor Terciário do Estado de São Paulo. 168 f.
Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Energia) - Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2013.

ANDREOS, R. Cogeração de Energias Térmica e Eletromecânica. Apostila Curso de Especialização em Energias Renováveis, Geração Distribuída e
Eficiência Energética – Universidade de São Paulo, PECE, 2016.

ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA), Micro e Minigeração
Distribuída, Sistema de Compensação de Energia Elétrica, 2ª Ed., 2016.

ASHRAE (AMERICAN SOCIETY of HEATING, REFRIGERATING and AIRCONDITITIONIG ENGINEER), Refrigeration, Atlanta, 2010, 749 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14644:Salas
Limpas e Ambientes Controlados Associados, São Paulo, 2005. 292 p.

132

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações
Elétricas de Baixa Tensão, São Paulo, 2004, versão corrigida 2008. 217 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5419-1: Sistema de
Proteção Contra Descargas Atmosféricas-Princípios Gerais, São Paulo, 2015. 77 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16.274: Sistemas
Fotovoltaicos Conectados à Rede, São Paulo, 2014. 60 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16.401-1: Instalações
de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e Isolados, São Paulo, 2008. 66 p.

BARBOSA, Y.M. Avaliação de Desempenho Termodinâmico Global de Plantas
de Cogeração em Aplicações Offshore. 94 f. Dissertação (Mestrado – Programa
de Pós- Graduação em Engenharia Industrial) - Escola Politécnica da Universidade
Federal da Bahia, Salvador, 2018.

BHATIA, S.C. Cogeneration: Heat-to-Power Ratio. In: ELSEVIER - Advanced
Renewable Energy System, 2014

BOYCE, M.P. Gas Turbine Engineering Handbook. 2. ed. Houston. Gulf
Professional Publishing, 2002. 799 p.

BROAD AIR CONDITIONING. Broad Central Air Conditioning (Absorption
LiBr+H2O). Disponível em <https://www.broadusa.net/en/wpcontent/uploads/2015/03/Broad-X-chiller-Model-selection-design-manual-C.pdf>
Acesso em 2020.

BRANCO, F. P. Análise Termoeconômica de uma Usina Termelétrica a Gás
Natural Operando em Ciclo Aberto e em Ciclo Combinado. 156 f. Dissertação
(Mestrado – Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira ) - Universidade Estadual
Paulista “ Júlio de Mesquita Filho”. Ilha Solteira, 2005.

133

BUCKERIDGE, M., O Que o Brasil Ganha com as Mudanças Climáticas. Jornal da
USP. São Paulo, 25 de fevereiro de 2019;

CATERPILLAR. Geradores de Energia< https://www.cat.com/pt_BR/products/ >
Acessado jul. 2019.

CEKINSKI, E. Transferência de calor & introdução e conceitos básicos. Apostila.
Mestrado Profissional em Processos, IPT, 2018.

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO. Distribuição de gás natural na área de
concessão do Estado de São Paulo < https://www.comgas.com.br/ > Acesso em
20 dez. 2020.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ENERGIA SOLAR E EÓLICA, SERGIO DE S.
BRITO). Potencial Energético Nacional <http://www.cresesb.cepel.br> Acesso em
01 de dezembro de 2019.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ENERGIA SOLAR E EÓLICA, SERGIO DE
SERGIO BRITO). Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de
Janeiro, 2014.

COMODI, G., et al. Hybrid System with Micro Gas Turbine and PV Plant:
Guidelines for Sizing and Mgt Strategies. Ancona: ELSEVIER Energy, 2015, p.
226-235.

COTRIM, A.M.B. Instalações Elétricas. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2009. 485 p.

CPFL ENERGIA. Distribuidora de Energia Elétrica do Estado de São Paulo. <
https://www.cpfl.com.br/ > Acesso 25 fev.2020.

CUMMINS BRASIL. Grupo geradores. Disponível em <
https://www.cummins.com.br/geradores/grupos-geradores-a-gas > Acesso em, 20 de
novembro de 2019.

134

CUSTÓDIO, I.P. Analysis of Technical and Economic Feasibility of a Mini Solar
Photovoltaic Generator Integrated on University Campus Building Envelopes.
212 f. Dissertação ( Mestrado – Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2019.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional 2019
base 2018, Rio de Janeiro: EPE, 2019. http://www.epe.gov.br. Acesso em 15 de
janeiro de 2020.

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Independent Statistic & Analysis of
United States of America. < https://www.eia.gov/ > Acesso em 10 nov.2019.

ENVIRONMENT PROTECTION AGENCY < https://www.epa.gov/chp/methodscalculating-chp-efficiency > Acesso em 31 de ago.2020.

ESPIRITO SANTO, D.B. Utilizing the Equivalent Thermal Efficiency (ETE),
Energy Utilization Factor (EUF) and Exergy Efficiency to Evaluate the Annual
Performance of an Engine Trigeneration System in a Tropical Climate.
Campinas, 2019. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/333998282 . Acesso em: 20 de jan 2021.

GALLEGO, A. G. Sistemas de Refrigeração a partir da Cogeração: Análise e
simulação de propostas para o caso de cervejarias utilizando gás natural. 99 f.
Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção)
- Universidade Metodista de Piracicaba. Santa Bárbara d´Oeste, 1998.

GE (GENERAL ELECTRIC). Cogeneration Application Considerations. GE
Energy, 2009.
GREENER Estudo Estratégico de Geração Distribuída – Mercado Fotovoltaico,
< http://www.greener.com.br/>, 2020

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. < https://www.iea.org/ > Acesso em 05 de
março de 2020.

135

INTERGOVERNAMENTAL PANEL OF CLIMATE CHANGE, 2018 <
https://www.ipcc.ch/sr15/ > Acesso 07 de março 2020.

JAGER k., et al. Solar Energy & Fundamentals, Technology and Systems. Delft:
Delft University of Technology, 2014. 420 p.

JOHNSON CONTROLS. Resfriador de Líquido Elétrico Tipo Parafuso
Condensação a Água. Manual de Instalação, Operação e Manutenção. <
https://www.johnsoncontrols.com/pt_br/equipamento-hvac> Acesso em 10 de
novembro de 2020.
KREIDER, J. F.; CURTISS, P. S.; RABLR, A. Heating and Cooling of Building –
Design for Efficiency. 2. ed. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group, LLC,
2010. 866 p.

KUPPAN, T. Heat Exchanger Design Handbook. 2. ed. Columbus: Taylor &
Francis Group, LLC, 2013. 1.186 p.
LISSÉN, J.M.S. et. al. An Economic, Energy, and Environmental Analysis
of PV/Micro-CHP Hybrid Systems: A Case Study of a Tertiary Building. Sevilha:
Sustainability, MDPI, 2018, 15 p.

MINTEIRO, J.V.F. ; SILVA, J.R.N.M. Gás Natural Aplicado à Indústria e ao
Grande Comércio. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 1. ed., Comgás, 2010. 37 p.

MSDS LiBr, Lithium bromide material safety data sheet. Thermo Fischer Scientific.
Fair Lawn, USA, 2018

NASCIMENTO, R.L. Energia Solar no Brasil: Situação e Perspectivas.
Consultoria Legislativa, Brasília, 2017.

NOSRAT A.M.; SWAN L.G.; PEARCE J.M. Improved Performance of Hybrid
Photovoltaic-Trigeneration Systems over Photovoltaic-Cogen Systems
Including Effects of Battery Storage. Ontario: ELSEVIER ENERGY, 2012, 9 p.

136

OTIS, P. CHP Industrial Bottoming and Topping Cycle with Energy Information
Administration Survey Data. Washington DC: Independent Statistics & Analysis,
Energy Information Administration, 2015.19 p.

PACHECO, C. R. F. Fundamentos da Utilização da Energia Solar. In: SIMÕESMOREIRA, J.R. (org.). Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência
Energética. São Paulo: LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2017. p. 181
– 216.

PARENTE, V. Análise de Viabilidade Econômica de Projetos de Energia. In:
SIMÕES-MOREIRA, J.R. (org.). Energias Renováveis, Geração Distribuída e
Eficiência Energética. São Paulo: LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda,
2017. p. 336 – 348.

ROCHA, M.S.; Andreos, R.; SIMÔES-MOREIRA, J.R. Performance tests of two
small trigeneration pilot plants. São Paulo: Applied Thermal Engineering,
Elsevier, 2012. 8 p.

SANTIAGO, T.S.A. Análise do Desempenho Termodinâmico de um Sistema de
Trigeração com Diferentes Configurações Aplicado a um Hospital de Médio
Porte. 117 f. Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2020.
SILVA, A.L.N. Desenvolvimento de Processos, Apostila – Mestrado Profissional
em Processos, IPT, 2018.

SIMÕES-MOREIRA J.R. Fundamentals of Thermodynamics Applied to Thermal
Power Plants. Em: Thermal Power Plant Performance Analysis. 1 ed: SpringerVerlag London Limited. 2012.p. 7-39.

SIMÕES-MOREIRA J.R.; PIMENTA, M.M. Máquinas e Processos de
Transformação de Energia Térmica. In: SIMÕES-MOREIRA, J.R. (org.). Energias
Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. São Paulo: LTC-Livros
Técnicos e Científicos Editora Ltda, 2017. p. 32 – 62.

137

SMITH, A. D.; MAGO, P. J. Effects of load-following operational methods on
combined heat and power system efficiency: Salt Lake City, Research Gate,
2017. 50 p.
SOWMY, D.S. Energia Solar. Apostila - Curso de Especialização em Energias
Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética – Universidade de São
Paulo, PECE, 2017.

THERMAX, Hot Water Absorption Chiller https://www.thermaxglobal.com/ >
Acesso em 24 de fevereiro de 2021

TURNER, D. W. Handbook of energy efficiency and renewable energy. 1. ed.
Boca Raton: Edited by Goswami, RY; Kreith, F, CRC Press, 2016, 1848 p.

VAN WYLEN. Fundamentos da Termodinâmica. 8. ed. São Paulo: John Willey &
Sons, Inc. 2013. Editora Edgard Blucher Ltda, 2016. 725 p.

WANG, J. et. al. Dynamic Performance Analysis for an Absorption Chiller under
Different Working Conditions. Beijing: Applied sciences MDPI, 2017. 18 p.
WANG, S.K. Handbook of Air Conditioning and Refrigeration. New York: 2. ed.
2001: The McGraw-Hill Companies, Inc, 2001. 1401 p.

XAVIER, B.H. Aspectos Termodinâmicos, Ecológicos e Econômicos de
Sistemas de Cogeração com Motores de Combustão Interna Operando com
Gás Natural, Biogás e Gás de Síntese. 117 f. Dissertação de Mestrado Faculdade de Engenharia Mecânica - Universidade Estadual Paulista,
Guaratinguetá, 2016.

ZILLES, R. et al. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica. São Paulo.
Editora Oficina de Textos, 2012. 208 p.

