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RESUMO

Como reflexo da expansão e modernização tecnológica industrial e comercial,
introduziram-se novas demandas por energia no país. Atualmente esse setor é o que
mais atrai investimentos, quer seja pelo governo ou por investidores do setor
privado. Portanto, torna-se justificável um estudo mais detalhado dos projetos
atualmente implantados nas grandes plantas de cogeração, para se obter
alternativas de produção de energia elétrica e climatização ambiental, com melhor
eficiência e baixo custo de investimentos. Neste trabalho é feita uma revisão às
fontes de energia hidrelétrica, termelétrica e de cogeração. São apresentados
também o processo de produção e vantagens, assim como

a inserção e o

crescimento da cogeração na matriz energética brasileira e nos grandes centros
industriais e comerciais atuais A finalidade do presente trabalho é analisar as
correntes dos ciclos termodinâmicos do processo energético da planta de cogeração
instalada no Shopping Center Taboão da Serra e principalmente avaliá-lo com o
auxílio da primeira e segunda lei da termodinâmica , e ainda, fazer uma análise para
melhoria e otimização do processo de geração de energia elétrica, vapor e
climatização ambiental. Os resultados foram comparados e discutidos.

Palavras-chave: Cogeração; Eficiência Energética; Exergia, Irreversibilidades

ABSTRACT

Energy assessment of air conditioning system for commercial center
As the result of the expansion and the modernization of industrial and
commercial technology, new demands for energy were introduced in this country.
Currently this energy industry sector is the one that attracts more investments,
whether by government or private sector investors. Therefore, it is justified a more
detailed studies of the projects currently deployed in large cogeneration plant to
obtain alternatives for producing electricity with higher efficiency and low cost
investment. This work was done a revision of the sources of hydroelectric power,
thermal and cogeneration power plant. It also discussed the production process and
advantages as well as the integration and growth of cogeneration in Brazil's energy
matrix and large industrial and commercial current centers. The

purpose

of

this

paper is to analyze the streams of the thermodynamics cycles of the current process
energy cogeneration plant installed in the Taboão da Serra Mall and especially to
evaluate them using the first and second law and further make a exergetic analysis
and optimization to improve the process of generating electricity, steam and
environment air conditioning. The different results were compared.

Keywords: Cogeneration; Energy; Efficiency Energy; Availability; Irreversibility
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1 ENERGIA E MEIO AMBIENTE

1.1 Introdução
A economia globalizada é uma realidade que trouxe várias mudanças de
comportamento para a política socioeconômica do país, exigindo assim, uma rápida
adaptação e adequação às regras de competição nacional e internacional para
concorrer com as novas oportunidades que surgiram no mercado.
Com o crescimento da economia e o ganho de capital resultante do
desenvolvimento econômico nessa ultima década, houve um grande aumento da
demanda de energia elétrica no país e consequentemente surgiram diversas
necessidades.
A energia não é criada ou destruída, mas pode ser convertida de uma forma
para outra e transferida entre sistemas, sendo sua quantidade total conservada em
todas as transformações ou transferências, como por exemplo, a energia eólica é
transformada em elétrica ou a energia química em calor.
Entender a energia significa entender os recursos energéticos disponíveis e
suas limitações, bem como as consequências que o mau uso desses recursos
possam gerar no meio ambiente, portanto, o paradigma de que, energia, meio
ambiente e desenvolvimento econômico sustentável estão intimamente ligados.
"Alem disso, tem crescido a conscientização sobre as significantes
interferências que sistemas humanos impõem sobre sistemas naturais, sobre o
desequilíbrio ambiental que estas interferências podem causar, e os impactos
irreversíveis que tal desequilíbrio pode ter sobre sistemas humanos e naturais.
Essas constatações motivaram os atuais problemas, mas também de garantir
a própria vida através da proteção e manutenção dos sistemas naturais que a
tornam possível" (Belico e Silveira, 2001).
Nesses últimos cinco anos, a questão energética foi o assunto mais discutido
nos congressos nacionais e internacionais e que, sem dúvida, ainda terá de sofrer
alguns ajustes bem definidos dentro de um conjunto de medidas para sua
viabilização no curto prazo.
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O último grande evento ocorrido em Montreal no Canadá em 2010 (WEC World Energy Council) - Conselho Mundial de Energia, tratou exaustivamente sobre
essa questão, visando buscar soluções através de uma perspectiva global.
Tanto em nossas vidas pessoais quanto nas nossas decisões políticas, temos
que atentar para a ética e a moral, aceitar a responsabilidade pelos nossos atos sejam eles individuais ou coletivos, acreditando num futuro melhor e trabalhar para
atingi-lo e sobretudo preservá-lo ou então andar cegamente em círculos,
comportando-nos como se um dia não fosse existir crianças pra herdar nosso
legado.

1.2 Energia e Desenvolvimento Sustentável

A relação entre desenvolvimento econômico ou crescimento industrial estão
diretamente ligadas ao aumento da quantidade de energia ou a multiplicidade de
recursos utilizados, ou seja, para se produzir um bem, temos que dispor de energia,
tempo e dinheiro.
Esse é um conflito de escolhas que enfrentamos, e para isso, devemos usar
nossos recursos com eficiência e equidade, ou seja: eficiência significa que a
sociedade está obtendo o máximo que pode de seus recursos e equidade significa
que os benefícios desses recursos estão sendo distribuídos com justiça entre os
membros da sociedade. Em outras palavras, a eficiência se refere ao tamanho do
bolo e equidade, à maneira como o bolo é dividido.
Segundo Belico e Silveira (2001), um sistema baseado no uso racional de
recursos renováveis, na reciclagem de materiais, na distribuição justa dos recursos
naturais e no respeito a outras vidas oferece uma solução com equilíbrio dinâmico e
harmônico entre vida humana e natureza.
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Alem disso, a busca de um balanceamento adequado entre o enfoque
global é um tradeoff1 que demanda flexibilidade na escolha das tecnologias
apropriadas e das formas de gerenciamento mais eficazes em cada caso.
Cabe ainda um papel importante para as ciências econômicas que é o de
definir novos conceitos de eficiência e estimar os custos e benefícios sociais e
ambientais das atividades humanas sustentadas.
O estudo da questão do desenvolvimento sustentável está além da simples
consideração ambiental e sim, diretamente ligados à questões de falta de recursos
econômicos, bem como as necessidades básicas de alimentação, saúde e moradia.
Conforme o acordo de Copenhagen, estabelecido em 2009, identificou-se
duas questões fundamentais para a humanidade: primeiro, a necessidade de as
nações atenderem aos desafios das mudanças climáticas; segundo, a necessidade
de os países menos desenvolvidos reduzirem a miséria e a pobreza.
Estudos mostram que o maior consumo de energia elétrica, está ligada
diretamente à redução da miséria e ao crescimento do IDH das nações. O desafio é
enorme no mundo, segundo a Agência Internacional de Energia - IEA(2010a),
estima-se que 1.4 bilhões de pessoas - 20% da população global - não tem sequer
acesso a eletricidade e que, pelo menos 1 bilhão dessa população estão longe de
tê-lo. Ainda outros 2,7 bilhões de pessoas - 40% da população global - ainda utilizam
meios tradicionais, como carvão e lenha para cozinhar.
Os objetivos do protocolo de Kyoto e, mais recentemente as restrições
emergentes no fornecimento de energia, levantaram importantes discussões
políticas sobre eficiência energética. Nos países em desenvolvimento, a eficiência
energética é uma questão importante, mas deve ser tratada de forma diferenciada
dos países desenvolvidos ou industrializados.
Nos países em desenvolvimento, a necessidade de reduzir as emissões de
gases de efeito estufa ou a poluição local é menos prioritária, portanto, é importante

1

Em economia, tradeoff é uma expressão que define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma
ação econômica que visa à resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros. Por exemplo,
em determinadas circunstâncias, a redução da taxa de desemprego apenas poderá ser obtida com o aumento da
taxa de inflação, existindo, portanto, um tradeoff entre inflação e desemprego. (Princípios de Macroeconomia N.Gregory Mankiw /2009 - 5ª Edição)
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o fomento de investimentos para o uso das capacidades e recursos existentes,
visando a melhoria da eficiência e projeção para o desenvolvimento sustentável.
O Brasil superou no ano de 2007, a marca de 100 mil megawatts(MW) em
potência instalada (75% de energia gerada através de recursos hídricos e 25% de
recursos térmicos) 1 , e a importância desses recursos para a atividade humana, é
sem dúvida substancial, porém, enfrentamos atualmente um outro paradigma que é
a possibilidade de esgotamento desses recursos naturais, sem contar o impacto
ocasionado no meio ambiente.
A utilização da energia elétrica através de recursos não renováveis, bem
como os derivados do petróleo, diminuíram do ano de 2008 para 2009 e
consequentemente houve aumento no uso de recursos renováveis. Esse aumento
foi mais significativo no uso do sistema de cogeração através da biomassa de cana
de açúcar, conforme veremos no capitulo 3.
Portanto, a

priorização desse tema, que foi exaustivamente discutido na

Rio+20, abrangendo diversas definições sobre estratégias e formulação de políticas
públicas, priorização de investimentos, para liberação de recursos financeiros para
estudos, pesquisa e desenvolvimento é sem dúvida fundamental para continuidade
desse processo.
E o Brasil, atravessa atualmente um excelente momento socioeconômico
para fazer frente a essa discussão global.

1.3 Eficiência Energética

Em 1984 foi realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia - Inmetro, uma
discussão com relação a criação de um programa para avaliação de conformidade e
desempenho de equipamentos elétricos disponíveis no mercado nacional, para
contribuir para a racionalização do uso eficiente da energia no Brasil.
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Conforme o Plano Nacional de Eficiência Energética - PNEf2, a preocupação
mais acentuada com Eficiência Energética (EE) surgiu com os choques do petróleo
de 1973-74 e 1979-81.
Com a recessão e a escassez de recursos energéticos, o resultado foi a alta
dos preços desses insumos, abrindo espaço para uma série de ações voltadas à
conservação e maior eficiência no uso desses derivados.
Inicialmente, os programas de ações do Inmetro foram direcionados para
atender o setor automotivo, devido as crises do petróleo, em seguida, o projeto foi
redirecionado, ampliado e ganhou o nome de Programa Brasileiro de Etiquetagem PBE, visando a melhoria continua de processos de produção de equipamentos mais
eficientes e mais competitivos no mercado.
Nesta mesma época, começou uma corrida para a diversificação da matriz
energética visando uma maior segurança no atendimento à demanda de energia,
onde é exemplo de sucesso no Brasil o Proálcool.
O Brasil já possui há pelo menos duas décadas programas de Eficiência
Energética reconhecidos internacionalmente: o Programa Nacional de Conservação
de Energia Elétrica (PROCEL), o Programa Nacional de Racionalização do uso dos
Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET) e o Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE).
Mesmo antes destes, ainda em 1975, o Grupo de Estudos sobre Fontes
Alternativas de Energia (GEFAE) organizou, em colaboração com o MME, um
seminário sobre conservação de energia, tratando-se, portanto de uma iniciativa
pioneira no país. Apenas em 1985 foi criado o PROCEL e sua atuação inicial
caracterizou-se pela publicação e distribuição de manuais destinados à conservação
de energia elétrica entre vários setores sociais.
Somente a partir de 1990, o PROCEL iniciou projetos de demonstração e
cursos técnicos para formação de profissionais com competência específica na área.
Se compararmos o cenário atual com o cenário de 27 anos atrás, quando o
PROCEL foi instituído, não é difícil perceber que a situação evoluiu e que diversas
barreiras foram removidas.
2

Anuário Aneel - Atlas de Energia Elétrica do Brasil - 3ª Edição - Brasília/2008 - acessado em 01/02/2013
(http://www.aneel.gov.br/visualizar_texto.cfm?idtxt=1689)
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Através de decreto presidencial, em 1991, foi instituído o CONPET, para atuar
na coordenação de um grupo composto por representantes de órgãos estatais e
privados. O CONPET tinha como função atuar junto às instituições de ensino,
transportes, industrial (para melhoria ambiental e produtividade industrial),
residencial, comercial (no uso de selos de qualidade para eficiência de mais de
3.700 equipamentos atualmente), agropecuários (uso de óleo diesel) e geração de
energia (termelétricas).
A partir de 2003, iniciou-se o programa de etiquetagem pelo PBE do
INMETRO e diversos equipamentos e atualmente conforme o último resultado do
PROCEL em 2012 foi concedido o selo Procel Eletrobrás para 3.784 modelos de
equipamentos, bem como a outorga de 20 Etiquetas Nacionais de Conservação de
Energia a edifícios residenciais, comerciais, públicos e de serviços.
Através dessa integração entre Procel, Eletrobrás e Inmetro, foram
proporcionados uma economia de energia de 6,696 bilhões de kWh, o que
corresponde a 1,56% de todo o consumo nacional de eletricidade em 2011, evitando
ainda a emissão de 196 mil toneladas de CO 2

3

na atmosfera. A tabela 1 mostra

esses resultados alcançados pela Eletrobras Procel.

Tabela 1 - Principais resultados energéticos das ações da Eletrobrás Procel - 2011.
RESULTADO

TOTAL

Energia Economizada (bilhões de kWh)

6,696

Redução de Demanda na Ponta (MW)

2.619

Usina Equivalente (MW)4

1.606

Emissões de CO 2 Equivalente Evitada (mil tCO 2 e )

196

Fonte: Resultados Procel 2012 - Ano Base 2011.

3

Utilizou-se o fator de emissão
médio de CO2 equivalente disponibilizado em
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/321144.htm#ancora para o ano de 2011. Esse fator tem
como objetivo estimar a emissão de CO2 equivalente associada a uma geração de energia elétrica
determinada.

4

A Usina equivalente foi obtida a partir da energia economizada, considerando um fator de
capacidade médio típico de 56% para usinas hidrelétricas e incluindo 15% de perdas médias na T&D.
Considerou-se esse nível de perdas, tendo em vista que a grande parcela de utilização da energia
elétrica se dá no sistema de distribuição em baixa tensão.
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A retomada do planejamento do setor de energia ensejou a elaboração do
Plano Nacional de Energia 2030 (PNE2030), que incorpora a Eficiência Energética
(EE) em seus estudos e menciona a elaboração futura de um Plano Nacional de
Eficiência Energética (PNEf). O Planos Decenais de Energia (PDEs) que seguiram
também inserem a eficiência energética no planejamento.
As diversas ações do EE, culminaram na redução da energia necessária para
atender as demandas da sociedade por serviços de energia sob a forma de luz,
calor/frio, acionamentos, transportes e uso dessa energia em processos.
Com as ações realizadas da Eletrobras Procel em 2011, foram obtidos 8,6% a
mais de economia de energia se comparado com os resultados obtidos em 2010.
Isso pode ser explicado pelo efetivo cumprimento da Lei 10.295 de 17 de
Outubro de 2001, conhecida como "Lei de Eficiência Energética" que resultou na
melhoria da eficiência energética de equipamentos com o Selo Procel Eletrobras,
assim como o aumento das vendas com equipamentos utilizando esses selos, como
por exemplo: (geladeiras, refrigeradores, máquinas de lavar e outros equipamentos).
Conforme mostra na tabela 2, a economia em relação ao consumo total de
energia representa um consumo de energia anual de aproximadamente 3,6 milhões
de residências brasileiras ou ainda, a energia fornecida por um usina hidrelétrica
com capacidade de fornecimento de 1.606 MW de energia.
Tabela 2 - Indicadores de resultado das ações da Eletrobras Procel em 2011.
INDICADOR

TOTAL

Economia em relação ao consumo total de energia
elétrica no Brasil (%) 5

1,56

Economia em relação ao consumo residencial de energia
elétrica no Brasil (%)
Numero de residências que poderiam ser atendidas com
a economia de energia, durante um ano (milhões) 6

5,69
3,6

Fonte: Resultados Procel 2012 - Ano Base 2011.

5

O consumo de energia elétrica no Brasil foi de 430 bilhões de kWh em 2011. Na classe residencial,
o consumo correspondente foi de 112 bilhões de kWh(Resenha Mensal do Mercado de Energia
Elétrica, ano V, nº32, Janeiro de 2012, EPE).

6

Considerando que o consumo médio de energia de uma residência no Brasil é de 155,4kWh por
mês (Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, ano V, nº32, Janeiro de 2012, EPE.
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Atualmente o tema eficiência energética está sendo amplamente discutido em
diversos setores da sociedade, assim como, sua melhor forma de implantação e
viabilidade, dentro de um conceito mais técnico, comercial e estritamente viáveis
para a sociedade como um todo.
A definição mais completa desse processo, bem como suas premissas e
diretrizes básicas, foram propostas no Plano Nacional de Eficiência Energética PNEf, no entanto, para se obter resultados economicamente viáveis, resultantes de
um plano para eficiência energética e uso racional de recursos energéticos, depende
de parcerias nas esferas de órgãos governamentais, empresas e de diversos setores
da sociedade.
O Ministério de Minas e Energia - MME, que é o órgão responsável por
coordenar as atividades de implantação do Plano nesse setor, acionando ou
promovendo negociações com outros órgãos do Governo Federal, Congresso
Nacional,

Estados,

Municípios,

Associações,

Confederações,

Universidades,

Instituições representativas, dependendo do tema a que se refere cada atividade.
De um modo geral, o uso racionalizado dos insumos água e energia elétrica,
juntamente com um estudo de viabilidade técnico-econômico, nos proporciona a
obtenção de resultados satisfatórios dentro de plantas industriais, comerciais ou até
mesmo nos setores de governo, como: Prefeituras, Escolas, Hospitais e outros.
A eficiência energética dentro de um segmento corporativo, pode ser
alcançada, através de uma simples mudança de hábito até um diagnóstico mais
detalhado, como sendo, através de uma readequação de ativos operacionais e
instalações de infraestrutura ou de uma simples adequação de procedimentos
energo-hídrico.
Segundo Çengel e Boles (2006), a eficiência é o resultado desejado dividido
pelo fornecimento necessário, ou seja, ela indica o grau de sucesso com o qual um
processo de transferência ou conversão de energia é realizado.
Num pais como o Brasil que se mostra num excelente momento econômico, é
importante desenvolvermos um ambiente favorável para os negócios ou para as
pessoas e portanto, para alcançarmos esse momento ainda temos um grande
desafio, tendo em vista a falta de formulação de políticas públicas que estimulem os
investimentos nesse setor.
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2 FONTES DE ENERGIA
2.1 Introdução

A demanda energética de um país está diretamente relacionada ao potencial
de sua atividade econômica, ou seja, seu Produto Interno Bruto - PIB, que é a soma
de todos os bens e serviços produzidos pelo pais. E o Brasil, um país com 193,177
milhões de habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), se apresenta como a quinta nação mais populosa do mundo.
Atualmente cerca de 95% dessa população já tem acesso à rede elétrica, e
segundo dados da Eletrobrás, o país conta com mais de 63,5 milhões de pontos de
consumos dessa commodity em quase todos os seus 5.564 municípios.
E sobretudo, o tema energia é um dos assuntos mais discutidos atualmente
no Brasil e no mundo, e que hoje figura como peça central na discussão do futuro do
nosso planeta.
A utilização original e precursora de bioetanol como combustível automotivo e
sendo o seu maior produtor mundial o posiciona como líder na discussão do futuro
da utilização da biomassa e sua viabilidade.
Estima-se que, com a descoberta do pré-sal o Brasil poderá estar entre um
dos maiores produtores de petróleo do mundo e, portanto partícipe do processo de
definição de regras e regulamentações internacionais. A discussão do uso intensivo
de energias renováveis está hoje no topo das prioridades mundiais e o Brasil faz uso
delas há muito tempo, como é o caso da geração de hidroeletricidade.
Atualmente existe uma grande quantidade de projetos em desenvolvimento
nessa área, projetos esses, com melhor desempenho do ponto de vista tecnológico
e proporcionam um menor consumo de energia. E o desenvolvimento sustentável
têm estimulado o uso de fontes de energia mais limpa.
As projeções atuais entre oferta e demanda de energia no Brasil, representa
um potencial expressivo de oportunidades, não só pelo resultado que isso pode
gerar na economia local como também em todas as regiões do pais.
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2.2 Energia Hidrelétrica

A água é o recurso mais abundante na Terra, com um volume estimado de
1,36 bilhão de quilômetros cúbicos (km³) recobrindo 2/3 da superfície do planeta e
sobretudo, nesse contexto o Brasil tem o maior potencial hidrelétrico do mundo com
mais de 260mil MW7 distribuídos em várias bacias hidrográficas, conforme o último
inventário realizado em 2008.
Para se produzir energia hidrelétrica é necessário integrar a vazão do rio, a
quantidade de água disponível por um determinado período de tempo e os desníveis
do relevo, sejam eles naturais, como as quedas d'água, ou criados artificialmente.
Para se ter uma ideia dessa grandeza, Itaipu é por enquanto a maior usina
hidrelétrica do mundo em geração de energia. Com 20 unidades geradoras de 700
MW cada, somando 14 mil MW8 de potência instalada, fornece 16,99% da energia
consumida no Brasil e abastece 72,91% do consumo paraguaio. Itaipu produziu em
2011 um total de 92.245.539 megawatts-hora (MWh).
O recorde histórico de produção de energia ocorreu em 2008, com a geração
de 94.684.781 megawatts-hora (MWh). O recorde anterior foi em 2000, quando
Itaipu gerou 93.427.598 MWh, e atualmente, Itaipu ainda detém o recorde mundial
em produção de energia.
Novas obras foram então licitadas e outorgadas para entrarem em operação,
porém, atualmente o maior entrave no processo de liberação das grandes obras, é a
dificuldade na obtenção da licença ambiental previa, assim como foi e ainda está
sendo o processo de Belo Monte.
O processo de licenciamento ambiental possui três etapas9. A primeira é a
Licença Prévia (LP), que deve ser solicitada ao IBAMA na fase de planejamento ou
ampliação do empreendimento.
Essa licença apenas aprova a viabilidade ambiental e estabelece condições
para o desenvolvimento do projeto, mas não autoriza sua instalação.

7

Atlas de Energia Elétrica, 3ª. ed., 2008, Agencia Nacional de Energia Elétrica
http://www.itaipu.gov.br/energia/geracao , acessado em 28/07/2012.
9
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/meio-ambiente/licenciamento-ambiental - acessado
em 29/07/2012
8
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O inicio da obra é autorizado pela Licença de Instalação (LI), que tem prazo
de validade de acordo com o cronograma da obra, não podendo ultrapassar seis
anos. No caso de necessidade de desmatamento, também é exigida a Autorização
de Supressão de Vegetação.
Antes que o empreendimento comece a funcionar deve ser solicitada a
Licença de Operação (LO), que é concedida após a vistoria para verificar se todas
as exigências foram atendidas.
Durante o licenciamento, o IBAMA consulta os órgãos ambientais, instituições
de gestão do patrimônio histórico e entidades representantes das comunidades
atingidas. O processo inclui a realização de audiências públicas, principal canal de
participação da comunidade nas decisões.
Os estudos ambientais são elaborados pelo empreendedor e entregues ao
IBAMA para análise e deferimento. No caso de uma obra de significativo impacto
ambiental, na fase da licença prévia o responsável deve providenciar o Estudo e o
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). O documento técnico-científico traz um
diagnóstico ambiental, analisa impactos e suas medidas compensatórias.
O Brasil possui atualmente 2.661 empreendimentos em operação, gerando
118.866.137 kW10 de potencia e estão previstos para os próximos anos uma adição
48.136.236 kW na capacidade de geração do País, proveniente dos 170
empreendimentos atualmente

em construção e mais 567 outorgadas, conforme

mostra a tabela 3.

10

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.asp - acessado em
29/07/2012
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Tabela 3 - Empreendimentos em Operação - 2012
Tipo Quantidade

Potencia Outorgada
(kW)

Potencia Fiscalizada
(kW)

%

CGH

385

230.564

228.866

0,19%

EOL

79

1.734.528

1.638.232

1,38%

PCH

418

4.076.198

4.020.623

3,38%

UFV

8

5.494

1.494

0,00%

UHE

199

82.003.309

78.826.649

66,32%

UTE

1.570

33.537.388

32.143.273

27,04%

UTN

2

1.990.000

2.007.000

1,69%

Total
2.661
123.577.481
118.866.137 100,00%
Nota: Os valores de porcentagem são referentes a Potência Fiscalizada. A Potência
Outorgada é igual a considerada no Ato de Outorga. A Potência Fiscalizada é igual a
considerada a partir da operação comercial da primeira unidade geradora.

Na tabela 4, podemos ver a quantidade de cada unidade de geração dos
empreendimentos em construção no país.

Tabela 4 - Empreendimentos em construção - 2012
Tipo Quantidade

Potencia Outorgada (kW)

%

CGH

1

EOL

60

1.475.504

5,34

PCH

53

591.319

2,14

UHE

12

18.282.400

66,20

UTE

43

5.916.119

21,42

UTN
1
Total
170
Fonte: www.mme.gov.br

848

1.350.000
27.616.190

0

4,89
100
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E finalmente, na tabela 5, os empreendimentos outorgados de 1998 a 2012,
que ainda não tiveram sua construção iniciada.

Tabela 5 - Empreendimentos outorgados entre 1998-2012.
Tipo Quantidade

Potencia Outorgada (kW)

%

CGH

58

CGU

1

EOL

223

PCH

131

1.824.900

8,89

UHE

12

2.529.042

12,32

UTN

142

Total
567
Fonte: www.mme.gov.br

39.146

0,19

50

0

6.157.207

30,01

9.969.701

48,59

20.520.046

100

A integralização do sistema de energia elétrica na matriz energética e no Sistema
Interligado Nacional - (SIN), contou ainda com a participação de outros meios de
geração, bem como as Pequenas Centrais Hidrelétricas - (PCH), Termelétricas,
Eólicas e outras no período de 2006 a 2010, conforme tabela 6.
E segundo as estatísticas do Balanço Energético Nacional - (BEN) 2012, a
participação das termelétricas teve uma redução percentual de 7,9% entre 2010 e
2011, o que por um lado acaba sendo vantajoso, uma vez que esse sistema é
altamente caro e gerador de emissões Gases de Efeito Estufa (GEE).
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Tabela 6 - Capacidade instalada de geração elétrica (MW)
∆%

Part.%

(2010/09)

(2010)

113.327

6,3

100,0

75.484

77.090

2,1

68,0

22.999

25.350

29.689

17,1

26,2

1.820

2.490

2.953

3.428

16,1

3,0

107

112

154

173

185

6,9

0,2

Usinas Nucleares

2.007

2.007

2.007

2.007

2.007

0,0

1,8

Usinas Eólicas

237

247

398

602

927

54,0

0,8

Solar

-

-

-

-

1

-

0,0

2006

2007

2008

2009

2010

96.294

100.352

102.949

106.569

Usinas Hidrelétricas

72.005

74.937

74.901

Usinas Termelétricas

20.372

21.229

PCH

1.566

CGH

Total

Nota: Usinas Hidrelétricas - Considera-se a parte nacional de Itaipú (6.300 MW até o ano de 2006,
7.000 MW a partir de 2007). PCH: Pequena Central Hidrelétrica; CGH: Central Geradora Hidrelétrica
Fonte: Balanço Energético Nacional (BEN) 2011; Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Elaboração: EPE

No entanto, podemos observar na tabela 7, que o consumo de energia
elétrica sofreu um aumento em quase todos os continentes, comparativamente entre
2004 e 2008.

Tabela 7 - Consumo de energia elétrica no mundo por região (TWh)
∆%

Part.%

(2008/07)

(2008)

17.436,9

1,8

100,0

5.952,2

6.151,5

3,3

35,3

4.544,7

4.667,4

4.658,7

-0,2

26,7

3.230,5

3.294,6

3.334,2

3.361,3

0,8

19,3

1.117,0

1.139,3

1.194,5

1.228,4

1.244,9

1,3

7,1

Central

743,7

773,6

808,1

828,1

865,7

4,5

5,0

Oriente Médio

490,0

520,7

565,6

592,7

629,7

6,3

3,6

África

443,4

472,9

490,0

520,7

525,2

0,9

3,0

2004

2005

2006

2007

2008

15.110,6

15.745,1

16.402,7

17.123,7

Ásia & Oceania

4.713,5

5.063,4

5.505,2

América do Norte

4.421,3

4.544,7

Europa

3.181,7

Eurásia

Mundo

América do Sul e

Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA); Elaboração: EPE
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E dentre os 10 maiores países do mundo, fica evidente que o Brasil teve um
aumento no consumo de energia elétrica, entre 2007 e 2008, perdendo somente
para a China nesse período, conforme tabela 8.
Tabela 8 - Consumo de energia elétrica no mundo - 10 maiores países (TWh)
∆%
Part.%
(2008/07) (2008)
Mundo
15.110,6 15.745,1 16.402,7
17.123,7
17.436,9
1,8
100,0
Estados Unidos
3.715,9
3.811,0
3.816,8
3.923,8
3.906,4
-0,4
22,4
China
1.958,2
2.195,0
2.528,8
2.833,0
3.016,6
6,5
17,3
Japão
960,4
977,7
983,9
1.009,0
963,9
-4,5
5,5
Rússia
763,4
776,8
816,0
844,4
857,6
1,6
4,9
Índia
457,0
483,3
531,2
578,8
600,6
3,8
3,4
Canadá
533,6
541,3
528,7
536,0
549,5
2,5
3,2
Alemanha
541,8
543,4
547,4
547,3
544,5
-0,5
3,1
França
446,7
449,9
445,2
447,2
460,9
3,1
2,6
Brasil
359,9
375,2
389,2
390,0
412,1
5,7
2,4
Coreia do Sul
333,3
352,3
364,9
386,2
402,0
4,1
2,3
Outros
5.040,4
5.239,4
5.450,5
5.628,1
5.722,8
1,7
32,8
Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA); Para o Brasil, dados do Balanço Energético
Nacional (BEN) 2011; Elaboração: EPE
2004

2005

2006

2007

2008

2.3 Energia Termelétrica

2.3.1 Introdução

A eletricidade gerada a partir de usinas térmicas é a mais utilizada em todo o
mundo. As usinas termelétricas, se utilizam de combustíveis como o carvão, gás e
óleo combustível para gerar energia a partir da produção de calor proveniente da
queima desses combustíveis, que aquece a água dentro de um sistema, gerando
vapor.
Numa termelétrica a gás, a primeira etapa do processo consiste na mistura de
ar comprimido com o gás natural, a fim de se obter a combustão. O resultado desse
processo é a emissão de gases em alta temperatura, que provocam o movimento
das turbinas conectadas aos geradores de eletricidade. A energia térmica, portanto,
transforma-se em mecânica e, em seguida, em elétrica.
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O destino dado ao gás natural após esta aplicação determina se o ciclo da
termelétrica será simples (aberto) ou combinado (fechado). No primeiro caso - o
mais tradicional - os gases são resfriados e liberados na atmosfera por meio de uma
chaminé.
No ciclo combinado, ainda em alta temperatura, os gases fornecem calor
suficiente para o vapor que, direcionado às turbinas, novamente provoca o seu
movimento. Assim, a característica básica de termelétrica a ciclo combinado é a
operação conjunta de turbinas movidas a gás e a vapor.
A tecnologia do ciclo combinado é recente (década de 80) e passa por
processo de expansão em todo o mundo, inclusive no Brasil. Embora exija maiores
investimentos que aqueles aplicados nas usinas de ciclo simples, aumenta a
eficiência do processo de geração.
Em outras palavras: com a mesma quantidade de gás natural é possível obter
maior produção de energia elétrica. No ciclo simples, o grau de eficiência é de 38,7%
segundo análise sobre o gás natural constante no Plano Nacional de Energia 2030.
Na termelétrica a ciclo combinado, o grau de eficiência fica em torno de 50%11.

2.3.2 Processo de produção termelétrica

Na figura 01, vemos um perfil esquemático de uma planta de geração de
energia termelétrica, a partir do carvão mineral.
O material utilizado como combustível (o carvão por exemplo), é transportado
até a usina, estocado e, posteriormente queimado em uma câmara de combustão. O
calor obtido nesse processo é utilizado para aquecer e aumentar a pressão da água,
que se transforma em vapor.

11

http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par3_cap6.pdf - acessado em 02/08/2012
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Figura 01 - Perfil esquemático de uma central termelétrica -(a partir do carvão mineral) - Atlas de
Energia 3ª edição - 2008

O sistema convencional das termelétricas - o ciclo de Rankine - consiste
basicamente de: uma caldeira, uma turbina a vapor, um condensador e um sistema
de bombas, conforme mostra a figura 2. Na caldeira, que recebe o calor liberado
pela combustão, a água passa do estado líquido para o gasoso (vapor) a uma
pressão bem maior que a atmosférica.

Figura 02- Esquema de uma central termelétrica - componentes A,B,C e D do ciclo interconectados
(Fonte: Moran &Shapiro, 2009)
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Figura 03- Diagrama esquemático dos componentes de uma central termelétrica
(Fonte: Moran & Shapiro, 2009)

Gráfico 01- Diagrama T-S do ciclo ideal de Rankine - Moran & Shapiro - 2009

Após mover as turbinas, o vapor é direcionado ao condensador para retornar
ao estado líquido. A água, que circula dentro de serpentinas conectadas ao
equipamento, é o fluido de resfriamento.
Este líquido, por sua vez, é direcionado por meio do sistema de bombas,
novamente para a caldeira, que repetirá o processo de produção da energia térmica
que se transformará em mecânica para movimentar as turbinas.
Quanto maior a temperatura desse vapor, maior será a eficiência das
turbinas, e segundo MORAN; SHAPIRO (2009), o ciclo ideal de Rankine consiste
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inteiramente em processos com reversibilidades internas, no entanto, a eficiência
térmica do ciclo tende a aumentar quando a temperatura média pela qual a energia
é adicionada por transferência de calor aumenta e/ou a temperatura pela qual a
energia é rejeitada diminui, e pode ser expressa por:

 •
 Q entra
η = 

•

•

m − Q sai
•

Q entra

•

m

η =1−

•

•
•
m
 = 1 − Q sai m
•
•
Q entra m

(h 2 − h 3 )
(h 1 − h 4 )

( 2 .0 )

(2.1)

No ciclo combinado, também muito utilizado em centrais de geração
termelétrica, o sistema acopla dois ciclos de potência, de tal modo que a energia
descarregada através do calor de um dos ciclos, é usada parcial ou completamente
como a energia fornecida ao outro ciclo.
No ciclo combinado, com um sistema de turbina a gás e a vapor, a corrente
de saída da turbina a gás está a uma temperatura mais alta, por isso, o potencial
(exergia)12 dessa corrente de gás a alta temperatura, pode ser aproveitada para
melhoria da utilização global do combustível, e através de um regenerador, pode-se
aproveitar o gás de escape da turbina, para preaquecer o ar entre o compressor e o
combustor do sistema.
Os dois ciclos de potência estão acoplados de forma que a transferência de
calor para o ciclo de vapor é fornecida pelo ciclo da turbina a gás, que também pode
ser chamado de ciclo superior.

12

A exergia (também chamada de disponibilidade) que é o máximo trabalho útil que pode ser obtido de um
sistema em um determinado estado e em um ambiente especificado, e continuamos com o trabalho reversível,
que é o máximo de trabalho útil que pode ser obtido enquanto um sistema passa por um processo entre dois
estados especificados.
Potencial de corrente de gás: é o fluxo de massa e energia que flui dentro de um volume de controle ou num
determinado processo, para aumento da eficiência de um sistema termodinâmico.
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A eficiência térmica desse ciclo é dada por:

•

η =

•

W gás

+

W vap

•

( 2 .2 )

Q entra

E a potência líquida total do sistema é dada por:

•

•

•

W líq = W gás + W vap

(2.3)

onde:
•

W gás é a potência líquida produzida pela turbina a gás;
•

W vap é a potência líquida produzida pelo ciclo de vapor;
•

W líq é a potência líquida total produzida pelo sistema;
•

Q entra denota a taxa total de transferência de calor para o ciclo combinado, incluindo

uma transferência de calor adicional, se existir, para superaquecer o vapor que entra
na turbina a vapor.
Em Moran e Shapiro (2009), uma das maiores dificuldades para definição do
local de instalação de uma planta de potência a vapor é o acesso a quantidades
suficientes de água de resfriamento. Por esta razão e para minimizar os efeitos de
poluição térmica, muitas das plantas de potência atuais empregam as torres de
resfriamento.
Além da questão da água de resfriamento, da segurança do processo e da
distribuição do combustível, o controle das descargas poluentes e o descarte de
resíduos são atualmente um grande desafio, e são características que devem ser
tratadas tanto nas plantas que utilizam combustíveis fósseis quanto naquelas que
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utilizam combustíveis nucleares, para se garantir a segurança e a operação com um
nível aceitável de impacto ambiental.
O diagrama a seguir, mostra as características completa de uma central
termelétrica.

Figura 04 - Classificação das Centrais Termelétricas (Geração Termelétrica - Planejamento, Projeto e
Operação - Vol. 2 - (LORA e NASCIMENTO, 2004).

2.3.3 Características e classificação das termelétricas

As características dos tipos mais difundidos de centrais de geração
termelétricas são:
 Central termelétrica de geração com ciclo a vapor;
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 Central termelétrica de cogeração;
 Central termelétrica de turbina a gás operando em ciclo simples;
 Central de ciclo combinado;
 Central de motores de combustão interna;
 Central termonuclear.
Segundo Lora e Nascimento (2004), as centrais termelétricas podem ser
classificadas atendendo ainda aos seguintes critérios e como mostra na figura 4,
uma central termelétrica pode ser detalhada da seguinte maneira:

a) - Pelo tipo de produto a ser produzido - Pelo tipo de produto, uma
termelétrica pode ser diferenciada de outra, sendo exclusivamente para
geração de eletricidade ou para geração simultaneamente de eletricidade e
vapor (cogeração). É bom lembrar que esta última possui maior eficiência,
porém, existe a necessidade de um consumidor de calor na planta ou próximo
dela (para uso em calor de processo ou carga de refrigeração);
b) - Pelo tipo de combustível - a classificação com relação ao tipo de
combustível, a relação técnica-econômica é extremamente importante quando
se refere ao meio ambiente, como por exemplo, se compararmos o gás
natural com o carvão, este último requer um maior trabalho, no que se refere
a armazenamento, tratamento complexo(pulverização) além de ser mais caro.
c) - Pelo caráter de Carga - neste caso, a decisão sobre o regime de
operação da usina é feita pelo operador do sistema elétrico, ou seja, o
operador controla se o sistema irá operar continuamente com uma carga
relativamente constante (operação em carga base), algumas horas por dia
(operação semi-base), operação em carga semi-pico ou ainda em carga de
pico. É evidente que o operador deve levar em consideração, a potência,
eficiência e flexibilidade das unidades que a compõem.
d) - Tipo de Caldeira - a classificação com relação ao tipo de caldeira, referese apenas aos ciclos a vapor, ou seja, a mesma pode ser de circulação
natural ou de passe único.
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O tipo da caldeira influencia diretamente sobre a duração da partida e
sobre a sequência das operações a serem realizadas durante a mesma,
tendo, portanto, uma influência tecnológica considerável para a partida e
rolagem da turbina.
e) - Pela Potência - É considerada como sendo de pequena potência ou
pequeno porte, centrais menores que 50MW - centrais de médio porte com
potências entre 50MW a 100MW e centrais de alta potência aquelas acima de
100MW.
f) - Pela natureza do combustível -

Em se tratando da natureza do

combustível, um outro fator importante a ser considerado é o tipo de contrato
com o fornecimento de gás, para aquelas unidades que utilizam esse tipo de
combustível, e ainda pode ser do tipo orgânico ou nuclear.
g) - Tipo de máquinas térmica - São aquelas cujos sistemas podem ser
configurados como: turbina a gás em ciclo simples; turbina a vapor; ciclo
combinado ou motor de combustão interna.

45

O gráfico abaixo mostra o balanço da ONS - Operador Nacional do Sistema
Elétrico e refere-se ao despacho13 da geração termelétrica convencional no Brasil
entre os períodos de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2012.14

Gráfico 2 - Participação da geração Termelétrica em GWh (2011-2012)

Segundo informações do Ministério da Ciência e Tecnologia - (MCT) está
previsto para entrar em operação mais de 82 usinas termelétricas movidas da óleo
diesel e carvão até 2017, e as emissões de carbono desse tipo de usina, aumentaria
dos atuais 14 milhões de toneladas de gás carbônico para 39 milhões de toneladas
por ano.

13

Despachar uma termelétrica significa liberá-la para funcionamento no Sistema Interligado Nacional,
por conta do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, tendo com objetivo, evitar que ultrapasse
a Curva de Aversão ao Risco - (CAR). A Curva de Aversão ao Risco foi revisada para o biênio 2012 /
2013, conforme resolução ANEEL nº 3.636 de 28/08/2012, para os subsistemas Sudeste/CentroOeste
e
Nordeste
para
o
período
de
Setembro/2012
e
Dezembro/2013
http://www.ons.org.br/avaliacao_condicao/curva_aversao.aspx - acessado em 16/11/2012.
14
http://www.ons.org.br/historico/geracao_energia.aspx - acesso em 12/11/2012
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Conforme

as

novas

exigências

ambientais,

os

responsáveis

por

empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de óleo diesel e carvão
mineral, terão de plantar árvores para liberar o funcionamento dessas novas
instalações ou renovação de licenças de outorga das usinas já existentes.
Portanto, o plantio de árvores é uma das medidas complementares para
compensar pelo menos um terço das emissões de carbono, que contribuem para o
aquecimento global.
Até 2030, o Brasil terá que apostar na construção de usinas termelétricas
movidas a gás natural e óleo diesel e na instalação de empreendimentos de
energias renováveis, além das hidrelétricas, para garantir o atendimento de todo o
consumo nacional.
E é evidente que, para manter as ações de eficiência energética propostas no
Plano Nacional de Eficiência Energética - PNEf, precisa-se priorizar esforços em
metas de sustentabilidade, tais como:
• Priorizar a redução das perdas globais na distribuição de energia elétrica;
• Redução do consumo de energia nas grandes plantas comerciais, industriais
e governamentais, bem como o estudo de viabilidade para melhoria de
eficiência energética;
• Priorizar a redução de emissões de CO² e promover a utilização de
combustíveis renováveis bem como o uso de incentivos fiscais e outros
mecanismos;
• Promover o uso adequado de áreas de preservação permanente próximo às
usinas de geração de energia;
• Melhorar os Sistema de Gestão de Riscos Ambientais resultando na melhoria
das oportunidades associadas aos eventos climáticos;
• Priorizar

investimentos

nas

áreas

de

inovação

tecnológica

para

desenvolvimento de energia limpa.
O país também terá que investir em fontes alternativas como o álcool, os
biocombustíveis, a biomassa e a geração eólica.
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2.3.4 Vantagens e desvantagens

Vantagem - As centrais termelétricas tem como principal vantagem, a fato de
serem construídas próximas, ou no local da fonte de abastecimento energético,
possibilitando assim, menor custo com infraestrutura em torres, linhas de
transmissão e outros equipamentos para conversão de energia.
Uma outra vantagem é o uso do gás natural como insumo energético. Este,
apresenta algumas vantagens ambientais se comparada com outras fontes fósseis
(carvão mineral e derivados de petróleo) de energia. Dentre eles pode-se destacar:
- baixa presença de contaminantes;
- combustão mais limpa, que melhora a qualidade do ar, pois substitui formas de
energias poluidoras como carvão, lenha e óleo combustível, contribuindo também
para a redução do desmatamento;
- menor contribuição de emissões de CO2 por unidade de energia gerada (cerca de
20 a 23% menos do que o óleo combustível e 40 a 50% menos que os combustíveis
sólidos como o carvão);
- pequena exigência de tratamento dos gases de combustão;
- maior facilidade de transporte e manuseio, o que contribui para a redução do
tráfego de caminhões que transportam outros tipos de combustíveis;
- não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis;
- maior segurança; por ser mais leve do que o ar, o gás se dissipa rapidamente pela
atmosfera em caso de vazamento;
- contribuição para a diminuição da poluição urbana quando usado em veículos
automotivos, uma vez que reduz a emissão de óxido de enxofre, de fuligem e de
materiais particulados, todos presentes no óleo diesel.

Desvantagem - Uma das principais desvantagens no uso de centrais
termelétricas de ciclo combinado está na sua limitação em relação com o tipo de
combustível, pois só é possível a utilização de gás natural ou diesel especial. Vários
programas estão em execução no mundo, visando o desenvolvimento das centrais
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termelétricas de ciclo combinado para carvão mineral, mediante a gaseificação
prévia do mesmo (LORA; NASCIMENTO, 2004).
Como desvantagem das centrais de geração termelétricas, um outro
problema ainda enfrentado são os altos preços dos combustíveis fósseis e
concomitantemente a emissão de GEE na atmosfera. E por fim, outra desvantagem
é água dos rios, lagos ou mares, utilizadas para condensação do vapor, que é
aquecida, causando consequentemente a diminuição da concentração de oxigênio,
gerando sérios problemas de impacto ambientais.
Portanto, a restrição à expansão da geração termelétrica15 a carvão nos
últimos anos está muito relacionada à preocupação mundial com o controle das
emissões de CO 2 .
Cabe destacar que, a quantidade de emissões de poluentes atmosféricos,
emitidos por uma Usina Termelétrica (UTE), dependerá das características do gás
natural queimado e das condições da reação de combustão, entre outros fatores.
De acordo com o World Coal Institute - WCI-2005, o carvão mineral é a
principal fonte primária de geração de energia elétrica, sendo responsável por quase
40% de toda a eletricidade gerada no planeta em 2003.
Conforme os dados da IEA (2005), o volume de energia elétrica gerado por
usinas térmicas movidas a carvão mineral em 2003 foi de 6.681 TWh, sendo que
mais da metade em apenas dois países: Estados Unidos (2.083 TWh) e China
(1.515 TWh).
Por outro lado, todas as usinas em projeto estimam um consumo específico
entre 1.000 e 1.100 kg/MWh. Essa diferença se explica pelo uso do carvão bruto
(ROM - run of mine), sendo o poder calorífico diferente do carvão beneficiado. Para
efeito de geração, considera-se que o poder calorífico do ROM entre 2.700 e 4.500
Kcal/kg nas oito principais jazidas nacionais (DNPM-2005).

15

Plano Nacional de Energia - PNE - 2030
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2.3.5 Evolução da matriz termelétrica

O acréscimo anual de cada fonte de energia no período, exprime certo
reconhecimento da realidade do país quanto a sua capacidade, em termos de
estrutura produtiva, principalmente de ampliar o parque gerador.
Segundo estudos de Abbud e Tancredi (2010), destacam, no entanto, que o
crescimento da participação da geração térmica na matriz brasileira não começou
nos leilões introduzidos pela nova legislação aprovada pelo Congresso em 2004.
No

gráfico

4,

ele data da

instituição

do

Programa

Prioritário

de

Termeletricidade (PPT) cujos efeitos já são sentidos a partir de 2001, quando
entraram em operação os primeiros 951,8 MW decorrentes de usinas inseridas no
Programa.

Gráfico 3 - Usinas Termelétricas - (UTE's) - Entrada em Operação (MW) - (2001-2009)

Fonte: Aneel

Consequentemente estamos vendo um quadro de expansão na base
termelétrica na matriz de geração de energia elétrica, prevista, inclusive, no Plano
Decenal de Expansão 2008 - 2017 (PDE 2008-2017) do Ministério de Minas e
Energia.
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De acordo com o Plano, a capacidade instalada termelétrica dos Sistema
Interligado Nacional sofrerá um acréscimo de 104% no período 2008-2017,
passando de 15.543MW em 2008, para 31.553 MW em 2017. Serão 16.010 MW a
mais de energia dessa origem no Sistema (ABBUD; TANCREDI, 2010).

3 COGERAÇÃO

3.1 Introdução

Neste capítulo, é feita uma revisão do sistema de cogeração, bem como sua
aplicação no setor industrial e terciário. A base da dissertação que é a análise
energética de um sistema de refrigeração está alicerçada no sistema de refrigeração
por absorção, que é, dentro da cogeração a chamada trigeração. O sistema de
cogeração foi implementado no final do século XIX, porém seu uso ainda era muito
caro por ser proveniente de grandes centrais de geração. Na década de 40 foi
largamente utilizada para sistemas de aquecimento distrital nos EUA e Europa.
No entanto, com a expansão dos sistemas de transmissão de energia, perdeu
força após o surgimento de novas interconexões de rede e sistemas isolados que
forneciam energia com maior confiabilidade, qualidade e baixo custo.
A partir da década de 80, após as crises do petróleo em 1973/74 e 1979/80
que culminou na elevação dos custos de combustíveis e também devido a
resistência de grupos ambientalistas, o sistema de cogeração passou a ser
novamente encarado como uma grande e importante alternativa energética.
Um outro campo decisivo para o renascimento da cogeração diz respeito às
políticas e incentivos relacionados com a indústria de energia elétrica. E um dos
principais marcos neste sentido, foi a publicação do PURPA (Public Utility Regulatory
Policy Act) em 1978 nos Estados Unidos, cuja seção 210 impôs às concessionárias
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a compra de energia a preço não discriminatório, baseados nos custos evitados de
geração16.
O PURPA abriu novos horizontes para indústria de geração na medida em
que introduziu a noção de competição em mercado aberto de energia elétrica e
rompeu a estrutura verticalmente integrada das concessionárias públicas.
Atualmente os negócios ligados ao segmento de geração, transmissão e
distribuição estão voltados diretamente a dois grandes fatores: operação com
eficiência e exclusiva responsabilidade ambiental, sendo que ambos estão
fortemente ligados ao uso dos recursos energéticos.
Operação de forma eficiente pode significar uma grande diferença entre o
sucesso ou falha em um sistema, seja ele, geração, transmissão, distribuição e
sobretudo na operação e manutenção.
A cogeração no Brasil tem um papel de destaque, considerando seu grande
potencial nos setores industriais e relevante participação para a sustentabilidade no
que diz respeito ao meio ambiente e a biodiversidade.
Uma industria ou qualquer outro empreendimento comercial que utiliza-se de
energia elétrica ou calor como parte de seu processo, pode fazê-lo da forma mais
econômica possível, e para isso, é necessário conhecer todas as etapas possíveis
do processo.
Os custos com eletricidade e combustível dentro de uma planta de potência,
apresentam uma despesa operacional significativa, e portanto, deve ser muito bem
avaliado para se obter o máximo desses insumos. Isto significa que a energia
elétrica que é utilizada em operações diárias, deve ser obtida a um custo menor e o
combustível que é queimado como parte de um processo, deve proporcionar na
entrada do sistema a maior quantidade de calor possível com perdas reduzidas.
Operar com responsabilidade ambiental tem efetivamente dois significados:

16

Custos evitados de geração: por se tratar de energia descentralizada, gerada próximo do centro de
carga, existe uma economia em relação ao custo de transmissão e distribuição, e deve
ser computado na viabilidade econômica. Estima-se que as perdas com transmissão e distribuição
de energia gerada no país ultrapassem os 10%.
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• Primeiro: deve-se consumir o mínimo de recursos naturais requeridos no
processo, seja através do uso de gás natural, óleo combustível ou carvão
mineral.
• Segundo: despejar a menor quantidade de poluentes no ambiente, através
da redução da queima de combustíveis, queima mais eficiente e o uso de
combustíveis mais limpos.
Atualmente as empresas que utilizam significativas quantidades de energia e
também requerem calor de processo em suas operações, já estão utilizando um
novo conceito para o aproveitamento de insumos (calor residual), para operar com
mais eficiência e responsabilidade ambiental que no passado.

3.2 Definição básica da cogeração
O segmento da cogeração no Brasil atrai cada vez mais investidores, devido a
vantagem que o setor apresenta. A produção de energia elétrica através da
cogeração mostra ser mais eficiente que a produção convencional, pelo simples fato
dessa produção estar próxima ao centro de carga.
Na sua definição mais simples, cogeração é a produção de mais de uma
forma de energia, a partir de uma mesma fonte de energia primária (combustível
fóssil ou biomassa).
Segundo Lora e Nascimento (2004), a cogeração no Brasil pode ser
classificada em seu primeiro ciclo de expansão como sendo: tradicional e moderna,
conforme indicada na tabela abaixo.

Tabela 9 - Evolução da cogeração
Motivação Básica
Equipamento de
geração predominante
Combustíveis
empregados
Relação com a
concessionária

Cogeração Tradicional

Cogeração Moderna

Auto Suficiência de energia
elétrica
Turbinas a vapor

Venda de excedentes e
redução de emissões
Turbinas a gás e ciclos
combinados
Todos

Residuais (madeira, bagaço,
cascas)
Operação independente

Operação interligada
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A cogeração tradicional é largamente encontrada na industria sucroalcooleira
e existe uma grande possibilidade de aperfeiçoamento e a motivação deste método,
tem sido a ampla disponibilidade de recursos combustíveis residuais resultantes
dentro da planta, bem como os bagaços da cana, palhiço, biomassa e outros
recursos para produção de energia elétrica e produção de vapor de processo.
A cogeração moderna é amplamente encontrada nos setores terciários,
sendo realizadas por motores a combustão interna (ciclo Diesel e Otto), turbinas a
vapor (ciclo Rankine) e turbinas a gás (ciclo Brayton) e ainda o ciclo combinado. O
setor terciário são classificados por shoppings, hospitais, hotéis, supermercados e
outros segmentos comerciais.
Para entender cogeração, é necessário entender que a geração de energia na
sua forma mais simples, baseia-se na queima de um combustível numa caldeira
convencional para produzir vapor. A expansão desse vapor se realiza nos bocais
fixos e nas palhetas móveis montadas nos rotores das turbinas.
A energia contida no vapor, transforma-se em energia cinética e em seguida
em energia mecânica, impulsionando as palhetas que por sua vez giram a turbina.
A turbina, normalmente interligada a um gerador em seu eixo, gera energia
elétrica e o vapor de baixa e média pressão rejeitado na turbina, poderá ainda ser
aproveitado em um processo industrial, quando este necessitar de vapor ou energia
térmica a um nível relativamente baixo de temperatura, de até 200°C.
O único propósito da queima desse combustível é para produzir energia
elétrica.

Entretanto, uma versão simplificada do método convencional é

mostrado na figura 05.
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Figura 05 - Produção Convencional de Geração de Energia Elétrica

Em centrais termoelétricas, esse método convencional é altamente ineficiente,
pois somente 1/3 da energia disponível no combustível é convertida em pressão de
vapor para geração de energia elétrica, ou seja, grande parte da energia disponível
no combustível é perdida nos gases de escape a partir da caldeira de vapor para a
atmosfera.
No sistema de cogeração, o uso do combustível é muito melhor aproveitado,
em outras palavras, podemos definir como sendo a geração de duas formas de
energia á partir de uma única fonte de combustível.
De uma outra maneira, podemos dizer que é um meio extremamente eficiente
para, simultaneamente gerarmos energia térmica (calor de processo/frio) e energia
elétrica, a partir de uma única fonte de energia.
Entretanto, isso pode ser conseguido de duas formas, a primeira (caso 1), o
objetivo principal é a queima de um combustível (gás, óleo combustível, carvão ou
biomassa) para produzir calor para um determinado processo. Em seguida, utilizar o
calor residual desse processo para produção de vapor em uma caldeira. Em
seguida, esse calor gerado na caldeira é direcionado à uma turbina que, acoplada a
um gerador irá produzir energia elétrica, conforme mostra a figura 06.
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Figura 06 - Exemplo de um caso de cogeração comercial

A segunda forma de cogeração (caso 2), é a queima direta de um combustível
(gás, óleo, gasolina ou diesel) na câmara interna de um motor a combustão. A
geração de energia elétrica de forma alternada (AC) é feita através de um
acoplamento elástico17 entre motor e gerador. Em seguida, o calor dos gases de
exaustão do motor, são encaminhados a uma caldeira de recuperação (Heat
Recovery Steam Generator - HRSG), onde será produzido vapor d'água para
utilização em processo ou para produção de frio em máquinas de absorção, para
climatização comercial a um baixo custo, conforme mostra na figura 07.

17

Acoplamento elástico são compostos por dois cubos simétricos e usinados, com pinos de aço em
torno de seu eixo. Esses pisos são cobertos por anéis flexíveis revestidos em borracha nitrílica. Essa
configuração torna o acoplamento torcionalmente elástico e flexível em todas as direções,
absorvendo vibrações, choques, desalinhamentos radiais, axiais e angulares, protegendo assim os
equipamentos acoplados.
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Figura 07 - Cogeração utilizando motor a combustão.

E finalmente, os gases de escape do motor são descarregados na atmosfera,
contendo um nível de energia menor se comparado àqueles que saem diretamente
do escapamento do motor.
A energia elétrica produzida através da cogeração é utilizada para consumo
interno e o excedente pode ainda, ser exportado (comercializado) com a
concessionária.

3.3 Vantagens da Cogeração
O uso da cogeração vem crescendo no Brasil e no mundo e algumas das
vantagens do uso desse processo são:
• Menor custo de transformação, resultando num menor custo da energia
(térmica e elétrica);
• Uma única fonte pode gerar energia elétrica, calor e frio, tornando-se assim,
num sistema mais confiável e com eficiências de até 85%;
• Ambientalmente sustentável pois produzem baixos níveis de emissões de
gases de efeito estufa, possibilitando a mitigação de impactos;
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• Melhor rendimento e aproveitamento de energia se comparado com outras
fontes geradoras;
• Menor custo de projetos e construção, por estarem junto da fonte receptora;
• Menor custo com linhas de transmissão e distribuição dessa energia.
• Baixo custo com manutenção corretiva, uma vez que dificilmente apresentam
problemas.

3.4 Configurações e Tecnologia de Cogeração

Os principais ciclos atualmente utilizados para as configurações de uma
central de cogeração são:
• Sistemas de cogeração com turbinas a vapor (ciclo Rankine);
• Sistemas de cogeração com turbinas a gás (ciclo Brayton);
• Sistemas de cogeração com turbinas a gás e vapor (ciclo Combinado);
• Sistemas de cogeração com motores de combustão interna (Ciclo Otto e Ciclo
Diesel);
Uma vez estabelecido o ciclo do sistema de cogeração, temos ainda dois
tipos importantes de disposição dos equipamentos para atendimento das demandas
energéticas, sendo eles: Bottoming e Topping.
No tipo de disposição Bottoming, o sistema tem a prioridade de atendimento
da demanda térmica, sendo os rejeitos utilizados na geração de energia elétrica. Na
configuração do tipo Topping, a prioridade é o atendimento da demanda elétrica e na
sequência o atendimento da demanda térmica.
Como mencionado anteriormente, as instalações de cogeração podem ter
mais de uma forma de configuração, conforme mostra as figuras abaixo.
Na figura 8, temos uma configuração que utiliza motor a combustão interna
com um arranjo que é muito utilizado em centrais para aquecimento distrital e
instituições, onde quantidades relativamente pequenas de energia são necessárias,
da ordem de (500 a 1500kW) e a demanda por calor é também relativamente
pequena.
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Nesta configuração, os motores de combustão interna alimentados por gás ou
derivados de petróleo, são utilizados para mover um número de geradores de
energia. O ar quente da descarga desses motores são então encaminhados para
recuperadores de calor e geração de vapores ou água quente para processo.
Por outro lado, podemos facilmente ampliar ou modificar o arranjo desse
sistema, com a simples adição de máquinas ou equipamentos mecânicos no
sistema, bem como, motores a combustão, geradores de energia e geradores de
vapor e água quente.
Barramento de Energia Elétrica

Gases de
Exaustão
Água
aquecida

Gerador

Gerador

Gerador
Sistema de

Comb

Recuperador

Comb

Comb
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Motor a

Motor a

Combustão

Combustão

Motor a
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Gases de

Gases de

Gases de

Escape

Escape

Escape

Figura 8 - Configuração de cogeração - utilização motor à combustão interna.

Já na figura 9, temos um sistema de cogeração que utiliza um arranjo com
turbinas a gás, também conhecido por ciclo Brayton. As turbinas são normalmente
utilizadas quando necessitamos de maiores potências e a demanda por vapores de
alta pressão são exigidas no processo.
As turbinas podem ser classificadas em três grupos, sendo: turbinas a gás do
tipo industrial (500 a 15.000kW), turbinas de propulsão (2,5 a 50MW) e turbinas a
gás de grande porte (3 a 350MW). Essas possuem uma maior eficiência mecânica
se comparada com as turbinas a vapor, assim como uma maior energia térmica para
os processos de unidade industrial. (ARTEAGA, 2010)
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Para operações em carga parcial, as turbinas a gás possuem menor
rendimento, portanto, isso pode acarretar problemas se, a aplicação do projeto para
o qual foi desenvolvida, as demandas de energia sofrerem variação em função da
horosazonalidade.
As indústrias químicas, papel e celulose, bebidas, alimentícias e refinarias de
petróleo são as que mais necessitam de calor de processo e esse por sua vez é
fornecido por vapores d'água entre 5atm a 7atm e de 150ºC a 200ºC. A energia
transferida para o vapor é resultante da queima de um combustível (carvão, óleo,
gás natural ou outro combustível) dentro de uma câmara de combustão.

Energia
Elétrica

Vapor de alta pressão
Ar
Comb.

Gases de
Exaustão
Gerador
Recuperador
e Gerador de

Processo

Vapor

Turbina a gás

Energia
Elétrica

Ar

Comb.

Gerador
Gases de
Exaustão
Turbina a gás

Figura 9 - Configuração de cogeração - utilização de turbinas à gás.

Conforme mostra a figura 10, temos o arranjo de um sistema de cogeração
com ciclo combinado gás-vapor. Segundo Çengel e Boles, (2006), o ciclo combinado
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de maior interesse é o ciclo com turbina a gás (Brayton) no topo de um ciclo de
turbina a vapor (Rankine), e que, o mesmo apresenta eficiência térmica mais alta
que qualquer um dos ciclos executados individualmente.
A cogeração através do ciclo combinado refere-se a produção de eletricidade
a partir de duas formas de geração, utilizando uma única fonte de combustível. O
combustível das turbinas a gás é queimado nas câmaras de combustão das turbinas
a gás convencional.
Os gases de escape da turbina a gás é utilizado como ar de combustão da
caldeira que produz vapor para alimentação da turbina a vapor. Este vapor não
apenas aciona a turbina a vapor, mas parte desse insumo pode ser redirecionado e
utilizado como fonte de calor nos aquecedores de alimentação comercial ou linha de
processo industrial.
Desenvolvimentos recentes de novas tecnologias em turbinas a gás, tornaram
o ciclo combinado gás-vapor muito atrativo do ponto de vista econômico. Neste
arranjo, podemos aumentar a eficiência sem impactar muito no custo inicial de
projeto. Segundo Santos (2001) apud SANTANA (2003), na maioria dos pequenos e
médios projetos de cogeração, são utilizados motores de combustão interna,
enquanto que nas grandes plantas, são normalmente utilizados turbinas a gás.
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Figura 10 - Configuração de cogeração - ciclo combinado (Turbina a gás e vapor)
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3.5 Controle Operacional e Estratégico da Cogeração

O sistema de controle é o cérebro de uma planta de cogeração e suas
principais funções são, efetuar o controle, a supervisão e a proteção geral da
operação, permitindo assim, uma operação segura e mais confiável.
A seleção da estratégia de controle, depende fundamentalmente da
configuração do sistema, permite definir se o sistema será Topping ou Bottoming,
resultando numa importante relação (definição do atendimento das necessidades
internas/ exportação de excedentes).
A figura 11 vemos um comparativo do nível entálpico entre os dois regimes
de produção de energia. A parcela de calor que o sistema bottoming gera é menor
que no sistema topping, no entanto, no topping a quantidade de massa de
combustível a ser queimado é maior para atingir o nível entálpico h0.
Nos casos em que energia elétrica é a prioridade, devido ao baixo nível
entálpico do sistema bottoming seu uso é limitado para garantir a produção de
energia elétrica, portanto, nesses casos, o emprego do sistema topping é favorecido
e largamente utilizado no ciclo combinado.

Energia Elétrica - E
Vapor - S

entalpia, h
h0
h1
h2
h3
regime bottoming

regime topping

Figura 11 - Níveis de geração em regime bottoming e topping
(Fonte: Balestieri, 2002)

energia rejeitada
ao meio ambiente
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Segundo Balestieri (2002), a estratégia operacional para definirmos o
atendimento das necessidades energéticas dentro de uma planta de cogeração são:
• Atendimento da demanda térmica (paridade térmica)18;
• Atendimento da demanda elétrica e eletromecânica (paridade elétrica)19;
• Despacho econômico20.
Quando se considera a estrutura industrial brasileira, o atendimento da
demanda térmica é prioritário, uma vez que não é pratica consolidada a negociação
de vapor e outras formas de energia térmica.

3.5.1 Controle de Carga
Segundo Lora e Nascimento (2004), a demanda de energia num sistema
elétrico está diretamente ligada à soma total dos consumos individuais e é difícil ser
medida diretamente, devido a existência de um grande número de cargas
espalhadas em toda a malha elétrica brasileira. Todos os consumidores interligados,
representam uma carga com distúrbios acentuados, provocando inúmeras
acelerações e desacelerações no "eixo elétrico" na qual constituem todas as
máquinas rotativas sincronizadas com a frequência de rede.
Portanto, é necessário um complexo controle da frequência com tolerâncias
estreitas para assegurar a potência nominal do motores e também cumprir com as
obrigações contratuais com às que devem ser observadas nas transferências de
energia entre os diferentes sistemas de geração e transmissão.
Dentro do sistema de cogeração, podemos ou não ter uma operação
interligada à rede pública de abastecimento de energia ou, operar tão somente para
atender seus requisitos internos. Nesse tipo de configuração é utilizado o sistema

18

Paridade térmica: quando o atendimento das necessidades térmicas (vapor, água quente ou fria) do
sistema é prioritário sobre outras necessidades.
19
Paridade Elétrica: quando o atendimento das necessidades de demanda elétrica é prioridade, em
havendo excedente, pode-se negociar a exportação e em casos de deficiência, pode ser importado
da concessionária.
20
É o escalonamento das saídas das unidades de geração conveniadas para encontrar a demanda
de carga consumidora a um custo mínimo de operação satisfazendo as restrições inerentes às
unidades geradoras, viabilizando o despacho ótimo, desde que haja atratividade econômica e
financeira.
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topping, onde a demanda de energia elétrica tem prioridade sobre os requerimentos
de energia térmica.
Neste caso, conforme preconizado por Kelhofer et al (2009), o tipo de controle
utilizado em uma planta de cogeração de ciclo combinado é o controle em malha
fechada, onde este sistema utiliza o sinal de realimentação para corrigir um
determinado tipo de equipamento ou dispositivo com o objetivo de alcançar o ponto
de ajuste ótimo.
Na figura 12, podemos ver a tela de um sistema de controle via software,
como exemplo de controle totalmente integrado e que permite fazê-lo remotamente,
ou seja, o operador pode ligar ou desligar equipamentos, controlar e supervisionar
bombas, grupo geradores, chillers e outros dispositivos.

Figura - 12 - Unidade de Cogeração - produção de água quente (cortesia: ECOGEN - Shopping
Taboão - 30/04/2010)
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Desenho 1 - Exemplo de um planta de cogeração com produção de energia elétrica, calor e frio.

Na configuração acima temos um sistema de cogeração com aproveitamento
dos gases de exaustão e do sistema de arrefecimento para climatização da área
ambiental do shopping Taboão.
A Ecogen instalou um sistema de cogeração a gás natural no shopping
Taboão, município de São Paulo com 8.275MW de capacidade. O sistema é
composto por dois grupos geradores Caterpillar á gás, sendo um de 1.300kW e outro
de 2000kW, um resfriador de líquido de 800TR's e um tanque de acumulação.
Atualmente o sistema está operando somente em horários de ponta para
atendimento da demanda interna de energia. Em destaque, o sistema de
refrigeração por absorção será tratado com mais detalhes no capitulo 5.
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4 PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS

4.1 Introdução - Lei Zero da Termodinâmica
A avaliação energética e exergética de sistemas de condicionamento de ar
são baseadas em modelos e propriedades termodinâmicos e complementarmente
em transferências e fluxos de massa entre sistemas, portanto, faremos neste
capítulo, uma rápida revisão das propriedades que regem este conceito.
A Lei Zero foi formulada por R. H. Fowler, em 1931, porém seu valor só foi
reconhecido mais de meio século após a formulação da primeira e segunda lei da
termodinâmica.
A lei zero da termodinâmica está baseada no princípio do equilíbrio térmico.
conforme declara Çengel e Boles (2006) de que, dois corpos estão em equilíbrio
térmico com um terceiro corpo, quando eles estão em equilíbrio térmico entre si, ou
se ambos tiverem a mesma leitura de temperatura.
Para confirmar este enunciado, podemos dizer que, uma xícara de café
deixada em cima de uma mesa tende a esfriar, da mesma forma que, um líquido frio
tende a esquentar, até que ambos atinjam seu equilíbrio térmico, porém, a igualdade
de temperatura é a única exigência para o equilíbrio térmico na definição da lei zero.

4.2 Primeira Lei da Termodinâmica

A primeira lei da termodinâmica estuda as relações entre o calor

(Q ) ,

o

trabalho (W ) e energia total (E ) , porém, conforme enuncia Çengel e Boles (2006),
a primeira lei da termodinâmica é também conhecida como o princípio da
conservação da energia, e também oferece uma base sólida para o estudo das
relações entre as diversas formas de energia e suas interações de energia dentro de
um sistema. Com base em processos experimentais, é possível descrever que a
diminuição da energia potencial

[ (

2

2

energia cinética m V 2 − V1

2

(m .g .∆ z )

é exatamente igual ao aumento da

)] quando a resistência do ar é desprezível, o que

confirma o princípio da conservação da energia, neste caso, mecânica.
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4.3 Primeira Lei da Termodinâmica - Mudança de Estado

O valor do trabalho líquido realizado por ou sobre um sistema fechado que
passa por um processo adiabático entre dois estados dados, depende somente dos
estados inicial e final, e não dos detalhes do processo adiabático.
Finalmente, pode-se observar que, como qualquer valor arbitrário E1 pode ser
atribuído à energia de um sistema em um dado estado 1, nenhum significado
especial pode ser associado ao valor da energia no estado 1 ou em qualquer outro
estado (MORAN; SHAPIRO, 2009).
Somente as variações de energia de um sistema possuem significado, de
acordo com experimentos de Joule. No entanto, sendo dE a diferencial da
propriedade da energia, podemos escrever o balanço de energia na forma de taxa
temporal como:
•
dE •
=Q−W
dt

 taxa líquida na qual a
 taxa de var iação temporal 
 da energia contida no  =  energia está sendo transferida

 para dentro por transferência

sistema no tempo t  
de calor no tempo t

•

(4.1)

  taxa líquida na qual a 
  energia está sendo 
−

  transferida para fora por 
 

  trabalho no tempo t 

•

Os sinais Q e W decorrem da seguinte convenção: são positivos o fluxo de
calor para o volume de controle e o trabalho realizado pelo volume de controle.
Conforme Jones e Dugan (1996), em termos matemáticos, podemos escrever o
balanço de energia da seguinte forma:

•
• 
• 


dE •
V2
V2
= Q − W + ∑ m i  h i + i + gZi  − ∑ m e  h e + e + gZe 
dt
2
2





(4.2)
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Podendo ser desenvolvidas várias outras formas da equação 4.2, como por
exemplo entre o estado 1 e o estado 2:

• 
• 


V2
V2
E 2 − E1 = Q − W + ∫ mi  h i + i + gZi  δm − ∫ m e  h e + e + gZe  δm
2
2




i
e

(4.3)

As equações 4.2 e 4.3 representam o balanço de energia e são utilizadas
para o cálculo de energia interna, porém, em alguns casos, devemos fazer uso de
uma propriedade chamada entalpia, que é uma função de ponto, conforme
Borgnakke e Sonntag (2009), e seu uso para o cálculo da energia interna não está
relacionado nem depende de qualquer processo que possa estar ocorrendo.

4.4 Segunda Lei da Termodinâmica - Mudança de Estado

Como podemos verificar anteriormente, a primeira lei não impõe nenhuma
restrição quanto à direção do fluxo de calor ou trabalho, ou seja, uma parcela de
calor cedida pelo sistema e uma quantidade equivalente de trabalho é recebida pelo
sistema ou vice-versa, satisfaz o enunciado da primeira lei.
Na segunda lei da termodinâmica, temos basicamente dois enunciados
clássicos, o enunciado de Kelvin-Plank e o enunciado de Clausius. O enunciado de
Kelvin-Plank tem como base o seguinte:
"É impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e
fornecer uma quantidade líquida de trabalho para a sua vizinhança enquanto recebe
energia por transferência de calor de um único reservatório térmico".

No enunciado de Clausius temos que:
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"É impossível construir uma máquina ou dispositivo que funcione em um ciclo e não
produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo
com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta.
É evidente que o refrigerador funciona baseado conforme o enunciado acima,
porém não funciona sem que o mesmo seja acionado por uma fonte externa de
energia, como por exemplo um motor elétrico (compressor).
Os dois enunciados são equivalentes, pois a verdade de um implica na
verdade do outro e, segundo Çengel e Boles (2006), este é um enunciado negativo,
uma vez que não pode ser provado, mas até hoje, nunca foi violado.

4.4.1 Eficiência de 2ª Lei

A consciência cada vez maior de que os recursos energéticos do mundo
estão cada vez mais limitados, tem levado diversos países a reexaminar suas
políticas energéticas e a tomar medidas drásticas para eliminar o desperdício.
A Primeira Lei da Termodinâmica, trata da quantidade de energia e afirma
que a energia não pode ser criada nem destruída. Essa lei serve apenas como
ferramenta necessária para a contabilização da energia durante o processo e não
oferece desafios para o engenheiro.
A segunda Lei, porém, trata da qualidade da energia. Mais especificamente,
ela diz respeito a degradação da energia durante um processo, à geração de
entropia e às oportunidades perdidas de realizar trabalho. (ÇENGEL; BOLES, 2006).
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4.5 Exergia e Potencial de Trabalho

4.5.1 Introdução

A eliminação do desperdício tem se tornado uma prática comum no mundo,
baseado no fato de que os recursos da natureza estão cada vez mais escassos, a
eliminação do desperdício tem se tornado uma prática comum no mundo atual.
A pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas, novas ações e práticas
de medidas de controle, voltadas para a conservação de energia, nos levaram a
melhorar a utilização desse limitado recurso existente.
Partindo desse princípio, o uso da exergia em novos projetos de engenharia,
tem sido uma ferramenta muito utilizada para maximizar o uso eficiente dos recursos
naturais não renováveis, pois é uma propriedade que quantifica o potencial de uso e
permite a determinação de rejeitos e perdas reais em função de suas
irreversibilidades.

4.5.2 Balanço de Exergia
A Segunda Lei da Termodinâmica provou ser uma excelente ferramenta para
a otimização de sistemas termodinâmicos complexos.
A Exergia (também chamada de disponibilidade) é o máximo trabalho útil que
pode ser obtido de um sistema, num determinado estado e em um ambiente
especificado, e continuamos com o trabalho reversível, que é o máximo de trabalho
útil que pode ser obtido enquanto um sistema passa por um processo entre dois
estados especificados.
Conforme estabelecido pela Primeira Lei, a energia pode estar presente numa
multiplicidade de formas, tais como: a energia cinética ou a energia potencial do
sistema em relação a um sistema de coordenadas; energia associada com o
movimento e posição das moléculas; energia associada com a estrutura do átomo;
energia química, como a armazenada numa bateria; energia presente num capacitor
carregado; ou sob várias outras formas.
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O balanço exergético nos permite abrir um leque para soluções específicas
mormente direcionadas aos processos térmicos, direcionando esforços no sentido
de reduzir as fontes ineficientes dos sistemas e avaliá-los em termos de custo. A
expressão que sintetiza a exergia de um sistema é mostrada abaixo:

E = H − H 0 − T0 (S − S0 ) + EC + EP

( 4 .4 )

O resultado da exergia quando um processo está devidamente em equilíbrio é
chamado de "estado morto", ou seja, nesse ponto o processo ou sistema não realiza
nenhum trabalho termodinâmico. Portanto, num sistema fechado e com regime
permanente onde não ocorre mudanças de estado durante um determinado
processo, temos que a variação de exergia nesse estado é zero.
Observa-se normalmente nas análises de sistemas térmicos a tentativa de
obter resultados com a utilização de análises energéticas e da primeira lei.
Entretanto, esses resultados não contabilizam a quantidade de energia dissipada do
sistema e nem tampouco onde ocorrem as irreversibilidades (TORRES, 1999).
O balanço de exergia pode também ser aplicado para determinar a
localização os tipos e a verdadeira magnitude do desperdício de recursos
energéticos e ainda representar uma parte importante no desenvolvimento de
estratégias para um uso mais eficiente dos combustíveis (MORAM; SHAPIRO,
2009).

Para cálculos da exergia específica, ou a massa contida dentro de um
sistema, temos:

e = (u − u 0 ) + p 0 (v − v 0 ) − T0 (s − s 0 ) +

V2
+ gz
2

A variação de exergia de um sistema pode ser escrita da seguinte forma:

(4.5)
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E 2 − E1 = (E 2 − E1 ) + p 0 (V2 − V1 ) − T0 (S2 − S1 )

( 4 .6 )

Para o cálculo de exergia para compressores e bombas podemos utilizar a
seguinte expressão:

ε=

ef1 − ef 2
•

( 4 .7 )

•

Wcv m

Podemos definir a eficiência exergética ou racional como sendo:

ε=

Bp
efeito da exergia desejada
=
⇒
exergia necessária ao processo B f

B produto
Binsumo

(4.8)

sendo que o insumo e o produto não podem ser <0.
Segundo Torres (1999) a exergia que entra num sistema (insumo) é
transformada em exergia do produto (produto), que é a exergia destruída
internamente ou perdida para o exterior, como:

ΒInsumo = Β produto + Β Destruida + Β perdas

( 4 .9 )

Dividindo a equação (4.9) por Β produto , teremos:

ε=

Βproduto
Β Insumo

+ Β perdas 
Β
= 1 −  Destruida

ΒInsumo



(4.10)
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5 REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO
5.1 Introdução
Os primeiros estudos na área de refrigeração por absorção datam do ano de
1777, quando Edward Nairne (1726-1806), realizou suas primeiras pesquisas com
sistemas de absorção utilizando o acido sulfúrico em água.
Desde então, muitos estudos e pesquisas foram desenvolvidos durante o
passar dos anos. Em 1810, o físico e matemático escocês John Leslie (1766-1832)
desenvolveu um sistema de absorção utilizando a solução binária de ácido sulfúrico
e água para produção de frio.
Lembrando que em 1850, o britânico Michael Faraday (1791-1867), também
deixou uma importante contribuição nesta área, idealizando experimentos com
alguns gases que nunca antes haviam sido liquefeitos.
Em 1860, o francês Ferdinand P. E. Carré (1824–1900) requereu a patente nos
Estados Unidos, de seu primeiro refrigerador utilizando o ciclo de absorção, com o
par água e ácido sulfúrico, o qual foi muito utilizado durante a guerra civil.
Em 1859, Ferdinand P. E. Carré continuando o trabalho de seu irmão Edmond
Carré patenteou na França sua primeira máquina de fabricação de gelo, utilizando a
água como absorvente e a amônia como refrigerante. No ano seguinte, requereu a
patente nos Estados Unidos.
A corrida para fabricação em escala iniciou-se em 1920, quando então a
Electrolux desenvolveu seu primeiro refrigerador para uso doméstico. A partir de
1945, os sistemas de absorção usando a tecnologia Água-Brometo de Lítio (H2OLiBr) tiveram seu desenvolvimento pela Carrier, sendo amplamente utilizados em
condicionamento de ar em grandes edifícios (SANTOS,2005).
Atualmente existem diversos fabricantes de chillers, bem como Phoenix,
Rotartica, Yazaki, EAW entre outros com coeficiente de performance (COP)21
variáveis entre 0,6 e 0,7(Bereche,2007). A York(Johnson Controls) possui chillers
com queima direta de dois estágios com vapor, com capacidade de até 675TR e
COP de 1,19.

21

O (COP) - Coeficiente de Performance é um parâmetro fundamental para análise de sistemas de refrigeração
ou bombas de calor e é definido conforme a equação apresentada em (5.1) pag. 78.
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E devido às questões ligadas ao meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável, houve uma grande demanda na busca por novos recursos energéticos
renováveis no mundo, assim como a maneira e a forma de como se utilizamos
desses recursos.
Partindo dessa premissa, nos capítulos iniciais é feita uma revisão sobre a
participação de algumas fontes de energia, atualmente utilizadas no país, bem como
sua participação na matriz energética dentro do sistema interligado.
Evidentemente que, com o crescimento acentuado da necessidade de
integração, desses recursos energéticos com tecnologias apropriadas, dentro das
atuais plantas comerciais, sem dúvida, os sistemas de cogeração demonstram
atualmente ser uma excelente solução para o suprimento energético dos novos
empreendimentos comerciais e industriais.
Portanto, foi feito uma revisão nas tecnologias de cogeração, que atualmente
empregam o uso de sistemas de refrigeração por absorção, em particular os que
empregam o par brometo de lítio e água que, além de serem autoprodutores de
energia elétrica, proporcionam a vantagem no uso dos rejeitos térmicos, a partir da
queima de combustíveis para a produção de vapor de processo ou calor e frio, para
esses grandes centros comerciais.
A maior quantidade desse insumo energético, é proveniente da queima de
combustíveis fósseis, gerando por sua vez, temperaturas entre 400°C e 500°C e que
devidamente recuperados são facilmente utilizados em sistemas de refrigeração por
absorção.
Os sistemas de refrigeração por absorção tem demonstrado ser mais
atrativos, se comparados com os sistemas de refrigeração por compressão de
vapores, e, apesar de seu baixo coeficiente de performance são considerados mais
econômicos e ainda colaboram para a diminuição dos efeitos causados na camada
de ozônio.
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5.2 Eficiência do Sistema

A eficiência energética de um sistema indica o quanto um equipamento se
aproxima de sua idealidade. A eficiência energética pode ser modelada em função
do quociente entre energia liquida produzida (quantidade de frio) pelo consumo de
energia elétrica.
Portanto, conforme Çengel e Boles (2006), em grandes aplicações industriais,
a eficiência e não a simplicidade, é a maior preocupação.
Esses processos industriais, tem influências diretamente nas leis da
termodinâmica, e essa abordagem nos permite inferir nos resultados para tomada de
decisões importantes como por exemplo, tornar esses equipamentos mais eficientes,
minimizar coeficientes de perdas e ou, a diminuição de custos.

5.3 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo a análise de um sistema de
refrigeração por absorção de simples efeito, utilizando o par brometo de lítio e água
(LiBr-H2O) como fluido de trabalho, e para o desenvolvimento desse trabalho foi
adotado um modelo teórico conforme desenho nº 2, e que foi comparado com
parâmetros práticos, do sistema de refrigeração por absorção em utilização na
planta de cogeração do Shopping Taboão da Serra.
Para a modelagem matemática, foi adotado um volume de controle
termodinâmico separadamente para cada bloco do ciclo, ou seja, gerador de vapor,
trocador de calor, absorvedor, evaporador, condensador, bomba de circulação de
líquido e solução, válvulas de expansão de líquidos (redução de pressão), sendo
que, a transferência do fluxo de calor e massa foi considerada em regime
permanente.
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Pressão

Condensador

Gerador

Trocador de
Calor
VR

Evaporador

VV
VV - Válvula de Vapor
Absorvedor
VR - Válvula de Refrigerante

Temperatura
Desenho 02 - Ciclo Básico de refrigeração por absorção de simples efeito LiBr-H20

Foi adotado também, como parâmetro de entrada principal, a disponibilidade
energética do gerador de vapor (recuperador de gases), resultante de um sistema de
cogeração, onde as unidades térmicas são: motor estacionário alimentado por gás
natural (Comgás) somados aos subprodutos térmicos dos gases de exaustão e dos
trocadores de calor do sistema de arrefecimento, o desenho nº 3 apresenta o ciclo
dessa recuperação de calor.
Com base nessas informações e o auxílio das 1ª e 2ª leis da termodinâmica,
será efetuada uma análise energética e exergética para complementação desses
resultados.
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Barramento de
Energia Elétrica
Gases de
Trocador de

Exaustão

Calor
Gerador

Contracorrente
Água

Gás

Gerador de

Comgás

aquecida

Vapor/

Chiller de
Absorção

Recuperador
de Calor

Motor a
Combustão

Gases de
Escape

Desenho 3 - Configuração de cogeração - utilização de motor a combustão interna.

5.4 Sistemas de Refrigeração por Absorção

O sistema de refrigeração por absorção é um modelo de sistema de
refrigeração que utiliza calor proveniente de uma fonte quente para seu pleno
funcionamento. O sistema de refrigeração por absorção difere do ciclo de
compressão de vapor na forma como a compressão é produzida.
No sistema de compressão a vapor, o trabalho de compressão é fornecido por
um motor elétrico. Segundo Moram e Shapiro ( 2009) no sistema de refrigeração por
absorção, a compressão do vapor entre o evaporador e o condensador é feita da
seguinte maneira: o vapor de refrigerante do sistema de absorção é absorvido por
uma substância secundária, chamada absorvente, de modo a formar uma solução
líquida.
Essa solução líquida é, em seguida, bombeada para uma pressão mais
elevada. Como o volume específico médio da solução líquida é muito menor que o
volume do vapor do refrigerante, é necessária uma quantidade significativamente
menor de trabalho. Por isso os sistemas de refrigeração por absorção necessitam de
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menor potência para acionamento em comparação aos sistemas de refrigeração por
compressão de vapor.
Os sistemas de refrigeração por absorção depende basicamente, da afinidade
química entre um componente absorvedor e um fluido refrigerante, para produzir
trabalho.
Conforme Çengel e Boles (2006), os sistemas de refrigeração por absorção,
envolvem a absorção de um refrigerante por um meio de transporte. Já Van Wylen et
al, 1976) cita que, a característica particular do sistema de absorção, consiste em
requerer um consumo muito pequeno de trabalho, porque o processo de
bombeamento envolve um líquido.
Esse líquido, bombeado num processo reversível em regime permanente, e
com variações desprezíveis de energias cinética e potencial, é igual a −

∫ v dP ,

devido ao volume específico do líquido, ser menor que o do vapor.
O desenho 04, mostra um sistema de refrigeração por absorção de simples
efeito, onde, os componentes da área hachurada, constituem a unidade térmica.
O gerador de vapor e o condensador trabalham com temperaturas mais altas,
contrariamente ao absorvedor e o evaporador que trabalham com temperaturas mais
baixas, conforme representado pelas setas no desenho 4 abaixo.
Com relação ao desempenho, os sistemas de refrigeração por absorção se
comparados

aos sistemas de refrigeração por compressão, possui um baixo

coeficiente de performance ou desempenho (COP).

Podemos representar o COP matematicamente como sendo:

COPabs =

Q evap
QF
Q
Saida desejada
=
≅ F ou
Entrada necessária Q ger + Wbomba ,e Q ger
Q ger

(5.1)

O COP máximo de um sistema de refrigeração por absorção é determinado
considerando que todo o ciclo é totalmente reversível, ou seja, o ciclo não contém
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irreversibilidades e toda transferência de calor é feita considerando diferença de
temperatura diferencial (CENGEL; BOLES, 2006).

7
3

11
Gerador/
Recuperador de
Calor

Condensador
12
8

4
Trocador
de calor
de
solução

9

5
10
6

Evaporador

Absorvedor

2

1

14
13

Desenho 04 - Unidades térmicas do ciclo de refrigeração de simples efeito (LiBr-H2O)

5.4.1 Vantagens de Desvantagens do Sistema de Refrigeração por Absorção

Como vantagem - o uso da cogeração vem crescendo no Brasil e no
mundo e algumas dessas vantagens é fazer uso de sistemas que visam a integração
de geradores a gás com sistemas de recuperadores e chillers de absorção, onde o
custo-benefício é mais vantajoso, como por exemplo:
• Menor custo de transformação, resultando num menor custo da energia

(térmica e elétrica);
• Uma única fonte pode gerar energia elétrica, calor e frio, tornando-se assim,

num sistema mais confiável e com eficiências de até 85%;
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• Ambientalmente sustentável pois produzem baixos níveis de emissões de

gases de efeito estufa, possibilitando a mitigação de impactos;
• Melhor rendimento e aproveitamento de energia se comparado com outras

fontes geradoras;
• Menor custo de projetos e construção, por estarem junto da fonte receptora;
• Menor custo com linhas de transmissão e distribuição dessa energia.
• Por não possuírem partes móveis, não necessitam de mão de obra

especializada para operação e controle.
• vida útil longa se comparado ao sistema de refrigeração por compressão de

vapor.
Como desvantagem - podemos destacar algumas características como:
•

Maiores custos com projetos e instalação de infraestrutura;

•

COP relativamente baixo e conforme Bereche, (2007) os chillers são
equipamentos maiores e mais pesados, sendo assim, ocupam grandes áreas
e precisam de locais apropriados para sua instalação;

•

outra desvantagem é que para o par brometo de lítio e água, segundo Santos,
(2005), é necessário um rígido controle de temperatura, para que não ocorra
a cristalização ou solidificação do sal de brometo de lítio (BrLi).

5.4.2 Cristalização do Brometo de Lítio (LiBr)
A cristalização é um problema que ocorre no sistema de refrigeração por
absorção que utiliza o par brometo de lítio e água (LiBr-H2O). Devido a alta
concentração do sal (LiBr) em alguns pontos do sistema, ocorre o bloqueio ou até
mesmo o entupimento nas tubulações e a interrupção da operação.
O fato é que a composição do sal (LiBr) tende a precipitar-se em função da
fração mássica composta na solução, a partir do momento em que excede o limite
de solubilidade.
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Herold et al (1996) afirmam que a formação de cristais é muito sensível a
presença de pontos de nucleação22, ou seja, ocorrendo mais rapidamente onde já
existem efetivamente cristais de sal. Sem a presença de pontos de nucleação, a
supersaturação ocorrerá onde a concentração estiver mais próxima do limite de
solubilidade23.
A figura abaixo mostra o diagrama da concentração de (LiBr-H2O) e seus
diferentes pontos de entalpia com relação à fração mássica. O ponto de maior
ocorrências de problemas está situado entre o gerador e o absorvedor, devido a
maior concentração (solução rica) de sal (LiBr).
O resultado disso, é um componente de maior viscosidade (lama) que gera
entupimento no sistema. Neste caso, conforme pode ser lido no diagrama abaixo,
esse problema pode ser facilmente resolvido com um acréscimo de temperatura
permitindo assim, que o sistema trabalhe fora da linha de cristalização.

22

A nucleação envolve o surgimento de partículas ou núcleos muito pequenos, resultantes do progresso de
transformação de fases. É a etapa em que as moléculas do soluto dispersas no solvente começam a se juntar em
clusters, em escala nanométrica. Esses clusters constituem o núcleo e só se tornam estáveis a partir de um certo
tamanho crítico, que depende das condições de operação (temperatura, supersaturação, irregularidades,
irregularidades, etc.). Se o cluster não atinge a estabilidade necessária ele dissolve. É no estágio de nucleação
que os átomos se arranjam de uma forma definida.
23
É a quantidade máxima que uma substância pode dissolver-se em um líquido, e expressa-se em mols por litro,
gramas por litro ou em porcentagem de soluto ou solvente. Esse conceito também se estende para solventes
sólidos.
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Linha de
cristalização

Figura 13 - Diagrama de entalpia da solução de (LiBr) para diferentes temperaturas e concentrações:
(Fonte: ASHARAE, 2006)

5.5 Detalhe de Funcionamento do Sistema
Esse sistema é composto por: gerador de vapor, trocador de calor, absorvedor,
evaporador, condensador, válvulas redutoras de pressão e bombas de circulação
dos fluídos.
Os sistemas de refrigeração por absorção funcionam baseados em um
processo termoquímico controlado, devido ao uso de alguns tipos de fluidos em
soluções concentradas.
Segundo (Galledo, 1998 apud COSTA, 1982), em uma solução binária
concentrada e aquecida, verifica-se uma destilação fracionada na qual o vapor
formado será rico do fluído mais volátil (fluído frigorígeno), podendo ser separado,
retificado, condensado e aproveitado para produção de frio. Isso é possível de forma
contínua, se o fluído frigorígeno vaporizado é posto novamente em contato com o
líquido que o absorve rapidamente, além de proporcionar o abaixamento necessário
de pressão, dá origem à solução concentrada que pode ser novamente aproveitada.
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Uma das substâncias mais utilizadas em processos de refrigeração por
absorção são os pares: (amônia) utilizado como refrigerante e (água) como
absorvente, sendo o outro par, (brometo de lítio), utilizado como absorvente e
(água) como refrigerante, sendo este último o que iremos estudar no presente
trabalho.
O ciclo de funcionamento do sistema ocorre da seguinte maneira, conforme
desenho 5: o refrigerante (água), na fase vapor a baixa pressão, proveniente do
evaporador, é recebido no absorvedor (10).
No absorvedor, o vapor de refrigerante que entra em contato, é absorvido por
uma solução absorvedora (brometo de lítio) numa solução líquida de alta
concentração (processo exotérmico).
Vapor de Refrigerante
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Recuperador de
Calor
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7
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Condensador

12

Solução
Concentrada

>TºC

8
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Expansão

Trocador
de calor
de
solução
2

CDWR

Gases de
Exaustão

9

Refrigerante
Líquido

VA2

5
Vapor de Refrigerante

Válvula de
Expansão
6

10
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CHWS

CDWR

VA1
Absorvedor

2

Solução
Concentrada
(LiBr/H2O)

1

CDWS

Evaporador

CHWR

15
16

18

14

(LiBr)

<TºC

CHWS - Suprimento de Água Gelada ~10°C
CHWR - Retorno de Água quente

13
Bomba de Refrigerante

CDWR - Retorno de água de resfriamento
CDWS - Suprimento de água de resfriamento

Bomba de Solução

Desenho 05 - Ciclo detalhado de refrigeração por absorção de simples efeito (LiBr-H2O)

A solução líquida(1) é então bombeada (aumento de energia), com aumento de
pressão e temperatura até a pressão de alta (pressão de condensação do vapor),

13
14

84

passando por um trocador de calor onde ocorre um pré aquecimento, e em seguida,
descarregada no gerador(3).
No gerador, a solução é separada (processo de desorção), através do
recebimento de calor de uma fonte térmica externa controlada(11), podendo ser de
queima direta de gás, eletricidade, vapor, fluídos a alta temperatura, sistemas de
aquecimento solar ou geotérmico, para que a concentração possa ser dissociada.
Ainda dentro do gerador, parte do refrigerante é evaporado, deixando uma
concentração menor (vapor mais pobre) (4), na qual passa pelo trocador de calor em
contracorrente onde é pré resfriado(5), sendo em seguida, expandido e enviado ao
absorvedor através de uma redução de pressão(6).
Após sair do gerador, o vapor a alta pressão e temperatura, é encaminhado ao
condensador(7), onde irá trocar calor com o meio externo, (processo endotérmico)
retornando a sua fase líquida após o processo de condensação(8). Posteriormente,
é expandido novamente, através da válvula de redução de pressão(9) até sua
pressão de evaporação, retornando assim ao evaporador e iniciando novamente o
ciclo(10 - 1).
É importante lembrar que, o bom funcionamento desse sistema, depende de
um bom

equilíbrio dessa combinação, conforme Çengel e Boles (2006) ao

selecionar um refrigerante, são necessários levar em consideração dois parâmetros:
o espaço refrigerado e o ambiente, com os quais o refrigerante troca calor.
Esse fato é importante, pois a mais baixa pressão de um ciclo de refrigeração
ocorre no evaporador, e essa pressão deve ficar acima da pressão atmosférica, para
evitar a entrada de ar no sistema de refrigeração.
De acordo com (SANTOS, 2005 apud KURREN;HOURUZ, 2001), sistemas de
refrigeração que utilizam solução por água-amônia, levam desvantagem quando
aplicados a alta temperatura.
Porém, a maioria das máquinas que utilizam a solução Brometo de Lítio-Água,
devido a operação em vácuo, tem sérios problemas, pois o ar pode entrar no
sistema, prejudicando o funcionamento e a manutenção. E neste caso, são
utilizados bombas para geração de vácuo e controles automáticos para prevenir a
cristalização da concentração.
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Foto 1 - Chiller - bomba de geração de vácuo

As propriedades dos refrigerantes reúnem alguns dos mais importantes
parâmetros de seleção, para o perfeito funcionamento termoquímico do sistema de
refrigeração. Diversos estudos foram realizados dentro desse contexto, a partir da
mistura de certos tipos de refrigerantes e absorventes.
Setterwall e Glebov (2000), desenvolveram experimentos para otimização de
sistemas de chillers com brometo de lítio e água, utilizando aditivos de 2-methylpentanol para máquinas de 1kW, 30kW e 1,15MW. Após alguns meses de teste,
eles concluíram que, com após a adição do aditivo no absorvedor, houve uma
melhora na taxa de transferência de calor e massa de 20%.
E no mesmo experimento, após a injeção do aditivo no evaporador, houve um
aumento na taxa de transferência de 32%. Baseado nesses resultados, o uso foi
recomendado e está sendo utilizado em duas unidades, sendo uma de 30kW e outra
de 1,15MW.
Setterwall e Glebov (2000), desenvolveram ainda, um outro estudo em
sistemas de chillers de absorção que utilizam o par brometo de lítio e água, onde
foram efetuados experimentos com diferentes temperaturas e pressões na saída do
gerador e entrada do evaporador.
Os resultados mostraram que a temperatura de condensação deve estar acima
de 30°C e no máximo 50°C. Os resultados concluíram ainda que, a razão ótima para
a concentração da mistura no absorvedor é de 40%, dessa forma, revelou-se o
maior coeficiente de performance - (COP).
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5.6 Tipos de Sistemas de Refrigeração por Absorção

5.6.1 Ciclo Refrigeração por Absorção de Simples Efeito
O ciclo de refrigeração por absorção de simples efeito, utilizando o par amônia
e água tem o seu funcionamento semelhante ao ciclo que utiliza o par brometo de
lítio e água. Nesse sistema a água é utilizada como absorvente e a amônia como
refrigerante. A modificação

existente nesse ciclo é que, entre o gerador e o

condensador temos um retificador (figura 14) que serve para remover quaisquer
resíduos de água do refrigerante (amônia), antes que este adentre o condensador.
Esse procedimento é executado para prevenir que não ocorra a formação de
gelo na válvula de expansão e no evaporador e ainda evitar a formação de
hidrogênio, um subproduto da corrosão. Atualmente o fabricante York já possui em
alguns de seus chillers de absorção, sistemas automáticos de purgas para evitar
problemas de corrosão.
Como desvantagem, podemos citar algumas características: requer maior
atenção por apresentam maior toxicidade, volatilidade e inflamabilidade. Apresentam
custos de manutenção e operação mais elevados quando comparados com os ciclos
que utilizam o par brometo de lítio e água.
É mais vantajoso quando se necessita atingir temperaturas de climatização
menores. Segundo Moran e Shapiro (2009) quando é necessário altas e baixas
temperaturas, é possível combinar um sistema de absorção utilizando o par brometo
de lítio e água e um outro como a amônia por exemplo, para alcançar temperaturas
mais baixas, formando um sistema em cascata.
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Figura-14 - Ciclo de refrigeração por absorção de um sistema de amônia/água - (Santos, 2005)

5.6.2 Ciclo de Refrigeração por Absorção de Duplo Efeito

No sistema de refrigeração por absorção de duplo efeito temos dois estágios
de geração para separar o refrigerante do absorvente, conforme podemos ver no
desenho 6, temos um gerador de alta e um gerador de baixa/condensador de alta.
Esses sistemas de refrigeração que utilizam brometo de lítio e água, possuem três
níveis de pressão.
A temperatura de entrada de calor ocorre a uma temperatura mais elevada
que no sistema de simples efeito, consequentemente, possui um valor de COP
maior. Esses sistemas normalmente possuem COP entre 1,0 e 1,2, por isso são
mais competitivos.
Dependendo

do

fabricante,

esses

equipamentos

podem

apresentar

configurações em série ou paralelo no estágio de solução. Na configuração abaixo, é
apresentado uma configuração em paralelo, onde o calor é retirado do condensador
e do absorvedor, através da circulação de água da torre de resfriamento. O vapor de
refrigerante que entra no condensador(19) a baixa pressão, é fornecido pelo gerador
de baixa e condensador de alta(7), em seguida, libera calor através da água de
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resfriamento que entra no condensador(25). Após trocar calor, é liberado(8) como
liquido saturado, perdendo pressão ao passar pela válvula de expansão e entrando
no evaporador(9) para absorver calor do meio a resfriar, conforme indicado pela
seta.
O refrigerante, após absorver calor do meio através do evaporador entra no
absorvedor(10), onde é absorvido pela solução concentrada de (LiBr) que, em
seguida libera calor através da água de circulação de resfriamento(23), com o
objetivo de manter o controle da pressão e temperatura dentro do absorvedor.
Após o processo absorção, a solução já diluída(1) é bombeada(2) para o
gerador de baixa/ condensador de alta(3) passando pelo trocador de calor onde é
pré-aquecida.
Podemos verificar no desenho 5, que parte da solução entra no gerador de
baixa/ condensador de alta(3) e parte é encaminhada para o gerador de alta(13)
através do bombeamento forçado(11).

(2007).

Desenho 06 - Ciclo de refrigeração por absorção de duplo efeito (LiBr-H2O) (Fonte: Bereche,

No gerador de alta o sistema recebe energia através do calor de combustão.
Em seguida esse calor evapora o refrigerante composto na solução (LiBr-H2O) até
atingir a pressão e temperatura de concentração de saturação(14) à pressão alta (do
gerador de alta).
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Neste ponto, temos duas saída de vapores a alta pressão e temperatura: O
vapor de refrigerante(17) segue para o condensador, passando antes pelo gerador
de baixa/ condensador de alta para trocar calor. Em seguida, como líquido saturado
é direcionado para o condensador, passando antes pela válvula de expansão
(18-19), fechando assim, o ciclo do refrigerante.
O calor do vapor de refrigerante(17) que passa pelo gerador de média/
condensador de alta, troca calor com a solução que vem do absorvedor e entra em
(3) e saindo em (4), fechando o ciclo do gerador de média pressão.
Em seguida a solução concentrada, após ter sido bombeada e ter parte do
refrigerante perdido nos trocadores, entra(13) e retorna(14) após trocar calor no
gerador de alta, passando pelo trocador de calor de solução 2, onde é pré-resfriado
devido ao fluxo em contracorrente. A solução já com uma temperatura menor(15),
passa pela válvula de expansão onde tem sua pressão reduzida(15-16).
Após a expansão, a solução é entregue e misturada com a solução
concentrada que sai do gerador de baixa/ condensador de alta(4) sendo direcionada
ao absorvedor, passando antes pelo trocador de calor de solução 1(4-5), sendo
novamente pré-resfriada com o fluxo em contracorrente.
Antes que a solução concentrada entre no absorvedor, tem sua pressão
reduzida mais uma vez ao passar pela válvula de expansão(5-6), fechando então o
ciclo da solução e novamente se inicia o ciclo do sistema.

6.0 MODELAGEM MATEMÁTICA

A análise de processos termodinâmicos se baseiam na primeira lei da
termodinâmica, de onde podemos obter as informações de eficiência da conversão
de energia. A análise exergética, baseia-se na segunda lei e nos permite obter
informações da qualidade da energia.
Segundo (Arteaga, 2010 apud BEJAN, 2002) , o uso da exergia permite-nos
comparar numa base similar a eletricidade e o calor, e ao contrario da energia, a
exergia é destruída pelas irreversibilidades devido à geração de entropia no sistema.
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As duas ferramentas não competem entre si e sim complementam os
resultados das análises termodinâmicas dentro de um determinado processo.
Santos (2005) afirma que o procedimento para a análise exergética de um
processo, é preciso de uma forma geral, conhecer todo o processo detalhadamente
bem como suas principais etapas e particularidades. É necessário conhecer seus
parâmetros de entradas e saída, bem como geradores e consumidores de calor,
pressões, temperaturas e vazões.
No presente trabalho foi proposto algumas hipóteses do sistema de
refrigeração por absorção:

1. O volume de controle é separado por blocos conforme modelo no
desenho nº 2;
2. Para cada um dos volumes de controle os efeitos das energias cinética e
potencial foram desconsiderados;
3. O sistema trabalha em regime permanente;
4. Não existe superaquecimento no evaporador e nem sub-resfriamento no
condensador;
5. Não há fluxo de massa ou energia atravessando do condensador para o
gerador;
6. Não há fluxo de massa ou energia atravessando do gerador para o
evaporador;
7. As válvulas de expansão trabalham num processo reversível (expansão
isoentálpica);
8. Para a estimativa das entalpias, considera-se a pressão e temperatura
do sistema, aquelas especificadas no projeto;
9. As perdas de carga nas tubulações são desprezadas;
10. O volume de controle de cada equipamento envolve apenas os fluidos
de trabalho na entrada e na saída do sistema;
11. No evaporador, leva-se em conta somente o fluxo de água gelada e no
gerador, somente a energia disponível nos gases de exaustão.
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6.1 Equações Termodinâmicas Básicas

Equação da conservação de massa e continuidade:

∑

•

me =

∑

•

ms

( 6 . 1)

Equação da conservação de massa:
•

Q

vc

+

∑

•

m eh e =

∑

•

m sh s +

•

W

( 6 .2 )

vc

Equação para calculo da exergia física:
•

∆ Ex =

∑

•
 •

 •

 m e ex e  − ∑  m s ex s  + W vc





( 6 .3)

Equação para calculo da exergia específica:
ex i = (h i − T 0 s i ) − (h 0 − T 0 s 0 )

( 6 .4 )

Equação para calculo das irreversibilidades:


•

∑  m

e


ex e  +




∑  1 −
r



T0
Tr

 •
 Q r =




•

∑  m

s

•

ex s  + W


•

vc

+Ι

( 6 .5 )
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6.2 Eficiência Térmica do Ciclo

É a relação entre o trabalho útil obtido (realizado) pela máquina em relação a
quantidade de calor (energia) fornecida para máquina.

η =

W liq , s
Qq

=1−

QF
QQ

( 6 .6 )

onde:
W liq , s

= trabalho líquido realizado pela máquina

QQ = é a quantidade de calor fornecida à maquina (fonte quente)

Q F = é a quantidade de calor rejeitada pela maquina (fonte fria)

6.3 Coeficiente de Performance (COP)

O coeficiente de performance para um sistema de absorção (máquinas de
refrigeração), é definido como a "eficiência" do sistema de refrigeração, e portanto,
determina-se o COP como sendo máximo, quando todo o ciclo é considerado
totalmente reversível (não há irreversibilidades em todos os processos de
transferência de calor, com relação às diferenciais de temperatura ao longo de todo
o ciclo).

COP

abs

=

Q eva , F
Q gerador + W bomba

≅
,e

QF
Q ger

( 6 .7 )

Portanto, não havendo irreversibilidades, podemos obter o COP através da
seguinte equação:
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COP

=

rev , absorção

QF
= η t , rev COP
Q ger

R , rev


T  TF
=  1 − 0  
TS   T 0 − T F






( 6 .8 )

onde: T 0 , T S e T F são temperaturas termodinâmicas do espaço refrigerado, do
ambiente e da fonte de calor (fonte térmica).

6.4 Condensador
Conforme o ciclo do desenho 5, o vapor de água que sai do gerador a alta
pressão, entra no condensador, em (7), onde irá sofrer uma troca térmica com o
ambiente externo, (irá perder calor para o ambiente), saindo em seguida em (8)
como líquido saturado.
Fazendo um balanço de massa de cada bloco do sistema, temos:

13
14

•

•

m 13 = m 14
•

•

X 13 = X 14
•

•

m7 = m8
•

•

•

•

Q cond = m 13 ( h 14 − h 13 )

Q cond = m 7 ( h 7 − h 8 )

( 6 .9 )
(6.10)
(6.11)
(6.12)

(6.13)
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Onde:
•

m 7 = vazão mássica do refrigerante no ponto 7 [kg/s]
•

m 8 = vazão mássica do refrigerante no ponto 8 [kg/s]

h13 = entalpia de entrada da solução do refrigerante no ponto 13 [kJ/kg]
h14 = entalpia de saída da solução do refrigerante no ponto 14 [kJ/kg]
•

Q cond = carga térmica do condensador [kW] ou [KJ/s]

6.5 Evaporador
O refrigerante (água) após passar pela válvula de expansão sofre uma queda
de pressão e temperatura, em seguida entra no evaporador (9), sendo parte líquido
e um pequena parte como vapor. No evaporador, irá ocorrer uma troca térmica com
o ambiente externo (ambiente à resfriar). Após a troca térmica, a água seguirá em
estado vapor para o absorvedor (10).
A Peva = Pabs = 0,67, retirado da bomba de vácuo no chiller, sendo que o vapor
d-água no evaporador está a Teva = 2,4°C que corresponde a T10.

O balanço de massa pode é representado da seguinte forma:
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9

(líquido (vapor)

15
16

Ambiente a resfriar

•

•

•

•

m 16 = m 15
m 10 = m 9
•

•

•

•

Q eva = m 17 ( h 17 − h 18 )

Q eva = m 9 ( h 10 − h 9 )
•

Q eva = ν .C p .∆ T

(6.14)
(6.15)

(6.16)

(6.17)
(6.18)

onde:

ν =

vazão da água na entrada [m³/h]

Cp =

Calor específico da água [ KJ/kg.k]

∆T =

Variação de temperatura n entrada e na saída [ °C] [°K]

6.6 Absorvedor
O fluido que vem do evaporador (10), entra a baixa pressão no absorvedor,
calor é absorvido de forma a garantir somente a fase líquida do fluido refrigerante.
Esse processo é realizado para garantir que, somente líquido vá para a bomba. A
absorção é feita a baixa pressão, gerando então, a partir da afinidade dos fluidos,
uma solução mais concentrada de brometo de lítio e água, sendo então enviado ao
gerador.
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Para a representação do balanço de massa, teremos que imaginar o processo
como duplo efeito, ou seja, o processo da absorção do vapor pela solução
concentrada (transferência de massa) e o processo de transferência de calor
(retirada do vapor d-água).
A massa que entra no absorvedor, é a mesma que sai do evaporador, porem,
neste caso, temos também a vazão mássica que vem do gerador e que passa pela
válvula de expansão (6), então teremos:

Vem da válvula

(vem do evaporador)

10

de expansão.
6

17
18

Água de
resfriamento.

(Solução diluída que
vai p/ bomba)
•

•

m 18 = m 17
•

•

(6.19)
•

m 1 = m 10 + m 6
•

•

•

•

(6.20)

Q abs = m 17 ( h 18 − h 17 )
•

(6.21)
•

Q abs = m 10 h 10 + m 6 h 6 − m 1 h 1

(6.22)

Neste processo, para analisarmos as misturas, teremos que conhecer as
proporções adequadas de cada uma de suas fases (líquida e vapor) e a
transferência de calor entre elas, portanto, teremos que levar em consideração a
entalpia (h), o título da concentração (x), a vazão (m) e o fluxo de calor trocado (Q):
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6.7 Trocador de Calor

O trocador é um dispositivo ou reservatório, por onde passam duas correntes
de fluidos, sendo um fria e outra quente, separados entre si por uma parede sólida.
O trocador de calor instalado entre o absorvedor e o gerador, tem como
objetivo de melhorar o coeficiente de performance do ciclo de absorção. O balanço
pode ser representado da seguinte forma:

3

4

2
•

m2
•

m4

5
•

= m3

(6.23)

•

= m5

•

•

•

•

(6.24)

Q Troc = m 2 ( h 2 − h 3 )

Q Troc = m 4 ( h 4 − h 5 )

(6.25)

(6.26)

Considerando que o trocador tem fluxo constante e escoamento em
contracorrente, onde ∆ Tm

troc

é a média logarítmica das diferenças de temperatura,

U é o coeficiente global de transferência de calor do trocador.
•

Q troc = U t A t ∆ Tm

t

(6.27)
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Dados mostram que a região de maior ocorrência de cristalização é no ponto
de saída da tubulação do trocador(5), devido a alta concentração da solução nesta
região. No entanto, devemos calcular uma entalpia mínima nesse ponto e conforme
(ASHARAE, 1993) podemos utilizar a seguinte equação:

h min = − 1397 + 24 .X

(6.28)

Conforme Incropera et al, (2008) para o trocador de calor da solução de LiBr, a
efetividade ε é dada como sendo a razão entre a taxa de transferência de calor real
em um trocador de calor e a taxa de transferência de calor máxima possível.

ε =

q

(6.29)

q max

O calor máximo é diretamente proporcional à capacidade calorífica mínima e a
diferença das temperaturas quente e fria que entram no trocador de calor.

q max = C min (T q , ent − T f , ent

)

(6.30)

onde (Cmin) é a capacidade calorífica igual ou menor entre (Cf) - capacidade do
fluido quente ou (Cq) - capacidade do fluido frio, considerando aquele que for menor.

•

C f = m f C p ,f
•

C q = m q C p ,q

(6.31)
(6.32)

No caso do trocador de solução temos que:

ε =

C f , 2 , 3 (T3 − T 2 )
C min (T 4 − T 2 )

=

C q , 4 , 5 (T 4 − T5 )
C min (T 4 − T 2 )

(6.33)
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Para efeito de calculo, foi considerado que (Cmin)=Cq,4,5, então a efetividade
neste ponto do trocador, pode ser calculada como:

ε =

(T 4 − T5 )
(T 4 − T 2 )

(6.34)

6.8 Gerador de Vapor

O gerador de vapor é um componente que recebe calor de forma direta ou
indireta (através de gases de exaustão) de motores de combustão interna. Este calor
é transferido para a solução de (LiBr-H2O) fazendo com que parte do
refrigerante(água) passe para o estado de vapor, sendo em seguida direcionada ao
condensador. A equação do balanço de massa para esse sistema pode ser
representado como sendo:

Saída de vapor de refrigerante
7
Entrada de solução
Qger

•

•

∑ m entra = ∑ m sai
•

•

m 11 = m 12
•

•

(6.35)
(6.36)

•

m3 = m4+ m7

(6.37)
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•

•

•

•

m 3 h 3 + Q gera = m 4 h 4 + m 7 h 7
•

Q gera
•

Q gera

•

= m 11 ( h 11 − h 12 )
•

•

(6.38)
(6.39)

•

= m7 h7 + m4 h4 − m3 h3

(6.40)

Conforme afirma Bereche, 2007 apud Herold et al., 1996) no gerador não foi
considerado a temperatura do fluido líquido saturado que ingressa no ponto (3). Foi
portanto considerado para efeito de calculo a temperatura de entrada no ponto frio,
ou seja, a temperatura de saturação que corresponde à pressão e a concentração
da solução de LiBr nesse ponto.
Desta forma, a temperatura média logarítmica no gerador é melhor representada pela
equação:
•

Q gera

= UA

gera

∆ T m l gera

(6.41)

onde:

∆ T m l gera =

(T11 − T 4 ) − (T12

− T7 )
 T − T4 

ln  11
 T12 − T7 

(6.42)

∆ T 3 = T11 − T 4

(6.43)

∆ T 4 = T12 − T 3

(6.44)

6.9 Válvula de Expansão
Válvula de expansão é um dispositivo isoentálpico que opera na diminuição
da temperatura da solução que a atravessa. Segundo Magazoni (2011) a queda da
temperatura na válvula ocorre devido a maior energia interna do vapor em relação
ao líquido. Sendo assim, uma certa quantidade de energia precisa ser extraída do
líquido para que ocorra a mudança de fase.
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A estabilização do processo ocorre a uma temperatura menor que a de
entrada da válvula. Portanto, a magnitude da queda de temperatura depende da
quantidade de vapor existente após a válvula de expansão.

•

•

m8 = m9

(6.45)

h8 = h9

(6.46)

6.10 Bomba de Solução
A bomba é um dispositivo que opera independentemente do sistema, ou seja,
exige energia externa (elétrica) para seu funcionamento. Além dessa energia, ela
precisa rigorosamente obedecer um comando de um atuador para sua efetiva
operação.
Nos sistema de absorção a bomba funciona para fazer a circulação da
solução de brometo de lítio e água (LiBr/H2O) e concomitantemente elevar a
pressão de baixa à pressão de alta (condensador e gerador), através de um
processo isotérmico e incompressível.

O balanço de massa pode ser equacionado da seguinte maneira:
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1

Wb

•

•

•

•

m 1 (h 2 − h 1 )

m b = m1 = m 2

(6.47)

•

Wb =

ηb

h 2 = Wb + h1

(6.48)
(6.49)
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7 RESULTADOS

Para a modelagem dos componentes do sistema e formatação do balanço de
massa, foi levado em conta, o estado termodinâmico em cada ponto do sistema,
conforme listados na tabela abaixo:

Tabela 10 - Estado e substância em cada corrente do ciclo de absorção.
Correntes

Estado

Substância

1

Líquido saturado

LiBr + H2O - solução pobre

2

Líquido saturado

LiBr + H2O - solução pobre

3

Líquido saturado

LiBr + H2O - solução pobre

4

Líquido saturado

LiBr + H2O - solução rica

5

Líquido saturado

LiBr + H2O - solução rica

6

Líquido + Vapor

LiBr + H2O - solução rica

7

Vapor superaquecido

Vapor d-água

8

Líquido Saturado

Água pura

9

Líquido + Vapor

Água pura

10

Vapor Saturado

Vapor d-água

Concentração
Para a concentração de brometo de lítio (LiBr) foi considerado como parâmetro
de solução, as seguintes quantidades:
Solução pobre

= concentração à 55%

Solução rica

= concentração à 60%

No absorvedor
A Peva = Pabs = 0,67(kPa), leitura direta no manômetro da bomba de vácuo no
chiller, sendo que o vapor d-água no evaporador está à temperatura Teva = 2,4°C
que corresponde a corrente T10.
No absorvedor na Pabs = 0,67(kPa) o equilíbrio para uma solução de LiBr a 55%
(solução pobre) corresponde a 33°C.
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No gerador
A temperatura interna do gerador deverá estar a uma temperatura abaixo de
75°C, uma vez que, o fluido de aquecimento externo que entra no sistema, está à
uma temperatura Te = T11 = 90,29°C e a temperatura de saída à Ts = T12 = 75,63°C.
Foi utilizado como (hipótese): na saída do gerador no ponto (4) a temperatura é
T4 = 65°C e a pressão Psat =3(kPa).
•

•

•

Ainda no gerador a expressão: m 3 h 3 = m 7 h 7 + m 4 h 4 + Q ger , foi calculada
com h3 =170[KJ/Kg] para um título x=55% e T=35°C. A entalpia no ponto 7 é vapor a
uma pressão de P=3(kPa) e uma temperatura de T=65°C.

Trocador
•

•

•

No trocador de calor, como a vazão m 5 é menor que m 1 = m 2

o resultado

obtido na troca de calor foi muito pequeno.

7.1 Resultados da Análise do Balanço de Massa
Na tabela seguinte é apresentado o resultado da análise de cada ponto do
sistema de refrigeração por absorção, utilizado como modelo o ciclo de refrigeração
de simples efeito - LiBr-H2O, de acordo com o desenho proposto no anexo I.
Os resultados da análise do balanço de massa em cada ponto do sistema de
refrigeração por absorção de simples efeito foram apresentados na tabela 18.
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Tabela 11 - Estado e substância em cada corrente do ciclo de absorção.
Ponto

T(°C)

P (kPa)

h(KJ/kg)

x

X(%LiBr)

m (kg/s)

33

0.67

80

0

55

1.427

2

33

3.0

80

_

55

1.427

3

35.7

3.0

170

_

55

1.427

4

65

3.0

175

_

60

0.387

5

10

1.2

150

_

60

0.387

6

34.8

0.8

120

_

60

0.387

7

65

3.0

2590

1

0

1.04

8

24

3.0

101

0

0

1.04

9

2.4

0.67

101

0

0.036

1.04

10

2.4

0.67

2510

0

0

1.04

Na tabela 12, é apresentado o resultado da taxa de transferência de calor,
trocado em cada subsistema que participa na refrigeração por absorção de simples
efeito - (LiBr/H2O).

Tabela 12 - Calor trocado no sistema de refrigeração por absorção (LiBr/H2O)
Item

Componente

Q(kW)

1

Absorvedor

2664

2

Bomba de Solução

_

3

Trocador de Calor

128.4

4

Gerador/Recuperador

2518

5

Condensador

2587

6

Evaporador

2605

7

Válvula de expansão

_

COP

1.035
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Abaixo apresentamos o fluxo de calor em cada ponto do sistema, observa-se
que, conforme era de se esperar, o trocador de calor participa com um valor muito
pequeno ao longo de todo o ciclo de refrigeração por absorção.

Figura- 15 - Fluxos energéticos do sistema de refrigeração por absorção de
simples efeito - (LiBr/H2O).

Figura- 16 - Entalpia interna do sistema de refrigeração por absorção de
simples efeito - (LiBr/H2O).
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Figura- 17 - Calor trocado do sistema de refrigeração por absorção de simples
efeito - (LiBr).

Calculando a efetividade conforme a equação 6.34, temos:

ε =

(T 4 − T5 ) = (65 − 10 ) = 1, 72
(T 4 − T 2 ) (65 − 33 )

O valor da efetividade para o presente trabalho foi de 1,72 e esta informação
mostra diretamente a influência do trocador de calor na performance do ciclo de
absorção. A medida que a efetividade é variada, os estados de saída de ambos os
lados do trocador de calor de solução muda, influenciando diretamente nos
requisitos de entrada do absorver e do gerador de vapor.
O COP é altamente sensível as mudanças de efetividade, conforme pode-se
ver no gráfico abaixo.
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Figura- 18 - Efetividade do Trocador x COP do sistema de refrigeração por
absorção de simples efeito - (Libr-H2O).
A figura 19 apresenta a variação do (COP) em função da variação de alguns
parâmetros do sistema de absorção de simples efeito.

Figura- 19 - Coeficiente de desempenho (COP) e calor trocado no evaporador
(Qevap) em função da temperatura da fonte quente T11 no sistema de simples efeito (Libr-H2O).
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O gráfico mostra o calor trocado no evaporador (Qevap), em função da variação
da temperatura T11, (Anexo I - desenho 7) que é a representada pelo ponto T21(ver
anexo I - desenho 8) da entrada de água quente que vem do recuperador de calor,
com seu controle feito através da válvula de três vias MV2.
Os gases de exaustão que vem dos geradores de energia em torno de 500°C a
550°C e após trocar calor com a água que irá alimentar o gerador de vapor, são
encaminhados à atmosfera em torno de 150°C a 190°C (conforme desenho 8 anexo I).
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8 CONCLUSÕES
A análise da unidade de refrigeração por absorção de simples efeito utilizando
o par brometo de lítio e água (LiBr/H2O) foram comparadas teoricamente através
das eficiências de primeira e segunda leis da termodinâmica.
Foi concluído que o chiller de produção de água gelada de fabricação da LG de
800TR instalado na planta do Shopping Taboão da Serra pela empresa Ecogen,
apresenta um COP = 1,03 ou seja, bem acima do especificado pelo fabricante.

COP - Chiller de Simples
Efeito

COP - Chiller de Duplo Efeito

Figura- 20 - Características do Chiller LG800TR - coeficiente de desempenho
Conforme mostra no manual do fabricante (figura 20), o COP calculado do
sistema de refrigeração de simples efeito está entre 0,71 - 0,84.
Como sugestão para manter a eficiência do sistema, segue algumas
recomendações:
•

Efetuar as manutenções preventivas no sistema de trocadores de calor e
jaquetas para evitar entupimento nas placas ou tubos aletados;

•

Manter o controle de temperatura na entrada do gerador de vapor entre
55°C - 95°C;

•

Manter o máximo controle na dosagem do aditivo no absorvedor,
conforme fração mássica utilizada neste trabalho;

•

Checar vazamentos nas tubulações e as mantas de isolação do sistema.
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Desenho 07 - Correntes do ciclo de refrigeração por absorção de simples efeito (LiBr-H2O)
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Eva

Gerador

Desenho 08 - Tela das correntes do ciclo de refrigeração por absorção de simples efeito (LiBr-H2O) - Cortesia Ecogen / Shopping Taboão da Serra.
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ANEXO II
PLANTA DE COGERAÇÃO

Características do Sistema - Dados Adicionais

A planta em estudo possui três grupos geradores à gás do fabricante
Caterpillar, que geram 2.700(kW) de energia elétrica e operam atualmente em
regime contínuo somente nos horários de ponta. Os grupos geradores são
alimentados com gás natural da Comgás e geram energia em 380(V) para
alimentação da planta do shopping.
A tensão gerada é elevada para 13,8kV sendo interligada com a rede da
concessionária de forma sincronizada em sistema rampa. A tabela abaixo mostra a
relação dos grupos geradores de energia existentes na planta.

Tabela 1 - Relação de grupos geradores de energia elétrica
Marca

Código

Modelo

Nº Cilindros

Combustível

Potência

Caterpillar

UGG-01

3520

20

Gás natural

2MVA

Caterpillar

UGG-02

3516

16

Gás natural

1,3MVA

Caterpillar

UDG-03

3416

16

Gás natural

0,8MVA

Fonte: Ecogen - Levantamento dos dados feitos na planta .

A tabela 2 mostra a composição típica do gás natural fornecido pelo
distribuidor Comgás no qual é utilizado no motor do grupo gerador da planta de
cogeração do shopping. A vantagem do uso desse insumo é possuir uma baixa
densidade, menor que a dor ar, dispersando- se rapidamente na atmosfera em caso
de vazamento.
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Tabela 2 - Composição Típica do gás natural
Elemento
Metano
Etano
Propano
C4+
CO2
N2

Percentual (%)
89%
06%
1.8%
1.0%
1.5%
0.7%

Fonte: http://www.comgas.com.br/conheca_gasnatural/conheca/composicao.asp - acesso
12/01/2013

Possui reduzida inflamabilidade não é toxico e proporciona boa segurança e
possui as seguintes especificações:
•

Poder calorífico Superior

= 9.400 Kcal/m³ (39.355,9 KJ/m³)

•

Poder calorífico Inferior

= 8.399,99(Kcal/m³ (35.169,10 KJ/m³)

•

Limite de inflamabilidade = 5 - 15% em volume

•

Ignição espontânea

= 540ºC

•

Temperatura

= 293,15ºK (20ºC)

•

Velocidade de chama

= 35 - 50 cm/s

•

Temperatura de chama

= 1.945ºC com ar e 2.810ºC com oxigênio

•

Ponto de ebulição

= -162ºC

•

Ponto de fulgor

= -189ºC

•

Densidade absoluta

= 0,766 kg/m³ (@20ºC; 1atm)

•

Pressão

= 101.325 Pa (1 atm).
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Taxa de Transferência de Calor do Motor - Caterpillar
Produtos de Combustão do Motor do Gerador:
•

Pressão: 1atm

•

Temperatura de entrada do combustível a : 293,15ºK (20°C) (68°F)

•

Temperatura de saída do combustível a: 966,15°K (693°C) (1279,4°F)

