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Prof. José R. Simões Moreira  

 Biografia 
 

Graduado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP (1983), Mestrado em 

Engenharia Mecânica pela mesma instituição (1989), Doutorado em Engenharia Mecânica - 

Rensselaer Polytechnic Institute (1994) e Pós-Doutorado em Engenharia Mecânica na Universidade 

de Illinois em Urbana-Champaign (1999). Atualmente é Professor Associado da Escola Politécnica 

da USP, professor do programa de pós-graduação interinstitucional do Instituto de Eletrotécnica e 

Energia (IEE-USP). Foi secretário de comitê técnico da Associação Brasileira de Ciências e 

Engenharia Mecânica, Avaliador in loco do Ministério da Educação. Tem experiência na área de 

Engenharia Mecânica, com ênfase em Engenharia Térmica, atuando principalmente nos seguintes 

temas: mudança de fase líquido-vapor, uso e processamento de gás natural, refrigeração por 

absorção, tubos de vórtices, sensores bifásicos e sistemas alternativos de energia. Coordena(ou) 

cursos de extensão na área de Refrigeração e Ar Condicionado, Cogeração e Refrigeração com 

Uso de Gás Natural, bem como cursos do PROMINP. Coordenou um curso de Termelétricas no 

Instituto de Eletrotécnica Energia da USP. Tem sido professor de cursos de extensão universitária 

para profissionais da área de termelétricas, energia , válvulas e tubulações industriais. Tem 

participado de projetos de pesquisa de agências governamentais e empresas, destacando: Fapesp, 

Finep, Cnpq, Eletropaulo, Comgas e Petrobras.  Foi professor visitante no INSA - Institut National 

des Sciences Appliquées em Lyon (França) em junho e julho de 2009. Tem desenvolvido projetos 

de cunho tecnológico com apoio da indústria (COMGAS, Petrobras e Vale). É autor de mais de 90 

artigos técnico-científicos, além de ser autor de um livro intitulado ´Fundamentos e Aplicações da 

Psicrometria’. Finalmente, coordena o laboratório e grupo de pesquisa da EPUSP de nome SISEA - 

Lab. de Sistemas Energéticos Alternativos (www.pme.poli.usp.br/sisea) 
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Cogeração de energia = 

  

geração simultânea e 

sequencial de  

eletricidade e calor e/ou frio 
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ESCOLHA PELA COGERAÇÃO 

A produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis (ou outra fonte) 
segue o seguinte esquema: 

combustível 

calor 

Energia mecânica 

Energia elétrica 

Reação química de combustão 

Máquina térmica de transformação 

Gerador de eletricidade 



ERG 003 - Cogeração 
Especialização em Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética www.pecepoli.com.br 

ESCOLHA PELA COGERAÇÃO 
(cont…) 

A etapa na qual ocorrem as maiores perda de energia útil é a da 

transformação de calor em energia mecânica. Essa transformação de calor 

em trabalho mecânico é limitada pela segunda lei da Termodinâmica para 

máquinas térmicas que trabalham em ciclos 

 

q

f
Carnot

T

T
1

Sendo, Tf é a menor temperatura (geralmente, a temperatura ambiente 

(300 K) e Tq é a maior temperatura (geralmente, ocorre no gerador de 

vapor para turbinas a vapor – 600 a 800 K) 

 Assim, na melhor condição (sem perdas), a máxima conversão de calor 

em energia mecânica em um ciclo de potência (Rankine) é de 1-300/800 

=0,625 ~ 60%. 

 
O que acontece com os outros 40%? 
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ESCOLHA PELA COGERAÇÃO 
(cont…) 

No caso das turbinas a gás, a cifra é 1-800/1350 = 40,7 ~ 40%, já que a 

máxima temperatura é da ordem de 1350 K 

 

Novamente, onde estão os outros 60% para o caso 
das turbinas a gás? 
 
A resposta é simples, pela primeira lei da Termodinâmica (ou conservação 

de energia) a maior parte do restante foi transferida na condensação do 

vapor de água de refrigeração em baixa temperatura (~50 OC) no caso do 

ciclo de potência (Rankine). Esta forma de energia de baixa temperatura é 

de difícil aproveitamento. No caso da turbina a gás, esta energia foi 

transferida para o ambiente junto com os produtos de combustão. 
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OBJETIVO DA COGERAÇÃO 

 

O objetivo da cogeração é extrair a maior parte da energia de 

um combustível na produção sumultânea de calor (ou frio) útil 

e eletricidade. 

Os objetivos podem também ser mais amplos, substituindo a 

produção de eletricidade por energia mecânica para o 

acionamento direto de compressores, bombas sem 

necessidade de uma conversão anterior para eletricidade. 

Outro nome utilizado para cogeração é CHP – “Combined Heat and 

Power” 
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BREVE HISTÓRIA DA COGERAÇÃO  
O conceito de cogeração não é novo, contrariamente ao que 

se poderia imaginar. Ele é muito antigo e há mais de um 

século que as indústrias na Europa usam o rejeito térmico das 

centrais termelétricas para diversas finalidades e, 

posteriormente, esse conceito se estendeu aos Estados 

Unidos. As redes de distribuição de eletricidade naquela 

época eram limitadas e não podiam atender as necessidades 

da indústria.  
Nos EUA a cogeração representava cerca de 50% da energia 

produzida em 1900. Com o aumento de centrais térmicas e a 

ampliação das redes de distribuição, a cogeração reduziu sua 

participação para memos de 4% en 1970.  
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BREVE HISTÓRIA DA COGERAÇÃO 

(cont…) 

A crise energética de 1970 reverteu a tendência e fez com 

que o mundo industrializado se preocupasse com o melhor 

uso da energia.  

 Nos EUA, foi estabelecido o “National Energy Act” em 1973 e 

depois o “Public Regulatory Policy Act” (PURPA) que 

estabeleceram normas de obrigatoriedade de compra da 

eletricidade produzida pelos cogeradores grandes e 

pequenos. 

Hoje há muitos sistemas de cogeração em operação no 

mundo. É uma forma de uso racional de energia. 
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Dados sobre cogeração no Brasil 

 (atualizado em março/2012) 
Termelétricas com Co-Geração Qualificada 

Fonte (BIG - ANEEL 

 

 
Termelétricas com Co-Geração 

Tipo Quantidade Potência (kW) % 

Outorga 8 48.841 2,07 

Construção 2 13.158 0,56 

Operação 69 2.294.111 97,37 

Total 79 2.356.110 100 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/CoGeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=1
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/CoGeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=2
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/CoGeracaoTipoFase.asp?tipo=2&fase=3
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/CoGeracaoTotal.asp?tipo=2
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Numa central térmica o objetivo é produção de eletricidade. Para isso procura-se maximizar a eficiência térmica. Numa 
central de cogeração busca-se atender tanto as demandas de eletricidade quanto de produção de calor ou frio. 

Exemplos de centrais de cogeração e centrais de geração 
 (a) produção apenas de calor útil (QU) 

 (b) produção de trabalho (para eletricidade) (W), e 

 (c) suprir tanto calor útil, quanto eletricidade. 

 

 Esquemas de sistemas na próxima figura   

 Com referência aos esquemas A - K da próxima figura, o fornecimento de combustível é unitário, isto é, F = 1 e a 
eficiência global vale 0 = W. Os esquemas de A até E são convencionais. Os esquemas de F a J são de cogeração 
e o esquema K envolve uso de bomba de calor 

 

 - Esquemas A e B - geradores de vapor domésticos e industriais - somente calor, porém o gerador industrial tem 
uma eficiência maior (B ) 

 - Esquemas C e D - centrais convencionais de potência  (turbinas a gás e a vapor) podem atingir eficiências 
globais de cerca de 30% e 40%, respectivamente. Entretanto, elas podem ser associadas para obter eficiências 
mais elevadas (ver tópico no material sobre ciclos de potência) 

 - Esquema E - ciclo de potência combinado em que os gases de exaustão da  turbina a gás são utilizados para 
gerar vapor para alimentar um ciclo operado com turbina a vapor (Rankine) - Para esse exemplo, tem-se uma 
eficiência global de 44% 

 - Esquema F - ciclo de cogeração com extração de vapor da turbina. Para o exemplo Qu=0,1 e W = 0,38 
(Entretanto, maiores valores de calor útil podem ser obtidos para taxas mais elevadas de extração de vapor). 

Centrais de cogeração 
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Centrais de cogeração (cont…) 
-Esquema G - ciclo de cogeração com turbina operando com uma pressão de descarga mais elevada (“back 
pressure”) para produzir vapor a temperaturas mais elevadas. Nesse esquema pode-se obter 0 = W = 0,25 e Qu 
= 0,60. 

 Esquema H - ciclo de cogeração com turbina a gás e recuperador de calor para produzir calor útil. No exemplo, 
pode-se obter um potência útil de W= 0,30 e, ainda, obter calor útil Qu = 0,55.  

-Esquema J - ciclo combinado com produção útil de calor. Nesse esquema, parte dos gases de exaustão de uma 
turbina a gás alimentam um gerador de vapor para produzir vapor para uma turbina a vapor do tipo “back 
pressure”. O calor rejeitado do ciclo da turbina a vapor juntamente o restante dos gases de exaustão da turbina a 
gás são usados para produzir calor útil. No caso ilustrado, Qu = 0,42, potência da turbina a gás (0,30) mais da 
turbina a vapor (0,1) resulta em uma potência global W = 0,40 = 0 

- - Esquema K - nesse esquema, a turbina do tipo “back pressure” produz potência para alimentar uma bomba 
de calor de alto coeficiente de desempenho (COP = 6,6). Calor útil é produzido para aquecimento. Estritamente 
falando, esse não é um esquema de cogeração, pois nenhum trabalho útil é produzido para fora do central. 

 

NOTA:  

Os esquemas apresentados cobrem quase todos os principais arranjos de cogeração. Porém, devem ser entendidos como elementos 
ilustrativos. Existem esquemas mais complexos que os ilustrados, entretanto, eles cobrem parte razoável dos esquemas 
normalmente empregados. Os esquemas principais são F, G e H. 

Outra nota importante, é que para centrais de cogeração de menor porte, a turbina a gás pode ser substituída por um motor 
operando em Ciclo Diesel ou Otto, por exemplo, associado com um sistema de recuperação de calor residual dos gases de exaustão. 
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Centrais de cogeração (cont…) 
Cogeração - J. R. Simões Moreira 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO DE CENTRAIS  DE COGERAÇÃO  

 

1- Eficiência e Fator de Utilização de Energia (FUE) 

 A eficiência térmica global é definido por  

 

 

sendo que F = m(PCI), m é a massa de combustível e PCI é o seu poder calorífico inferior. 

No caso de conhecida a eficiência do gerador de vapor, tem-se 

 

 

 

Evidentemente, esse critério não atende os ciclos de cogeração, pois considera apenas a potência elétrica 
gerada. Um conceito mais útil é de Fator de Utilização de Energia, FUE ( do inglês - “energy utilization 
factor”), definido por 

 

para um máquina térmica cíclica 

 

 

para uma máquina térmica aberta 

 

 

PROBLEMA: Nessa formulação é dado igual peso para a potência gerada (W) e o calor útil (Qu). Valores 
do FUE para os quatro esquemas (F-J) anteriores estão apresentados na Tabela da página seguinte 
(Timmermans). 
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Centrais de cogeração (cont…) 

Cogeração - J. R. Simões Moreira 

Examplo (F)CG (W)CG (QU)CG FUE 

F Extraction 

condensing plant 1.0 0.38 0.10 0.48 

G Back-pressure plant 
1.0 0.25 0.60 0.85 

H Gas turbine with 

waste heat 

recuperator 
1.0 0.30 0.55 0.85 

J Combined cycle with 

back pressure 

system 
1.0 0.40 0.42 0.82 
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Ciclos Térmicos  

 Balanço Energético 

1. Ciclo Rankine 3. Cogeração 

2. Ciclo Combinado 

48% 

Condensador 

15% Caldeira 

Perdas 

2% Outros 

35%  

Potência Útil 

30,1% Potência 

Útil Turbina a Gás 

14,9% Potência 

Útil Turbina a Vapor 

28,3% 

 Condensador 
25,2% 

Chaminé 

1,5% Radiação e 

by pass 

15%Perdas 

Caldeiras 

1%Outros 

84% Potência 

Útil + Calor de 

Processo 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL 
RESOLUÇÃO No 21 , DE 20 DE JANEIRO DE 2000. 

Atualizada pela RESOLUÇÃO NORMATIVA No 235 DE 14 DE NOV. DE 2006 (anexo) 
Estabelece os requisitos necessários à qualificação de centrais cogeradoras de energia e dá outras providências. 
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RESOLUÇÃO No 21 , DE 20 DE JANEIRO DE 2000 (cont...) 
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Considerações gerais prévias para implantação de um 

sistema de cogeração  
• Qualquer indústria que tenha uma demanda simultânea de energia 
elétrica e térmica é um candidato para a co-geração 
 
•Também, se há legislação para interconexão com a rede, as empresas 
que têm um elevado comsumo de energia térmica podem obter receita 
com a venda de eletricidade 
 
Do ponto de vista econômico é preciso considerar alguns aspectos: 

• Custo da eletricidade e disponibilidade de combustíveis 

• Legislação vigente sobre co-geração 

• Financiamento – Há subsídios? 

• No caso de ter excedente de energia térmica, é possível vendê-la? 

• Seleção da tecnologia e engenharia 

• Problemas ambientais e disponibilidade de água 
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Estudo Prévio de viabilidade  

Algumas informações iniciais permitem que se faça um estudo prévio de 
viabilidadee técnica e econômica 

• Tarifa elétrica e potência contratada  

• consumo anual de energia elétrica 

• Curva horária de demanda de eletricidade 

• Total de horas de funcionamento anual separado por tarifa 

• consumo anual de combustível 

• tipo de demanda térmica 
 

• Produção anual de vapor e as propriedades 
•Vazão de gases secos e temperatura 
•capacidade de refrigeração ou ar condicionado 
•produção de água quente 
•outro uso 
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Estudo Prévio de viabilidade  (cont…) 

Com estes dados pode-se verificar o tipo de equipamento necessário e a 
configuração mais adequada (motores de combustão interna, turbinas a 
gás e/ou vapor, ciclo convencional de refrigeração ou de absorção, ou 
ambos, etc…). Neste ponto, o engenheiro tem liberdade para usar seu 
prévio conhecimento e criatividade). 
 
é recomendável que se estude algumas configurações e que o estudo 
termoeconômico seja feito para todas elas. 

Considerando o custo do combustível, tarifas elétricas e custos de 
manutenção, pode-se calcular o gasto líquido anual. 

Com o custo dos investimentos nos equipamentos e serviços de 
instalação, é possível calcular o tempo de retorno simples. 

Um projeto de co-geração será atrativo para a indústria se o tempo de 
retorno for algo em torno de 3 até 5 anos. No setor terciário, o tempo 
de retorno pode ser mais elevado. 
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Exemplo 1 – Instalação de motor alternativo de gás em um 

sistema de produção de vapor já existente 

Trata-se de um sistema do setor agroalimentício. Os dados atuais são: 
 

•Caldeira I: ……………………………………...  3000 kg/h 
•Caldeira II: ……………………………………..  2000 kg/h 
•pressão de vapor (saturado): …………...  8 kgf/cm2 

•Temperatura da água de alimentação: . 50 oC 
•potência contratada: ……………………….. 1300 kW 
•consumo médio de energia mensal: ….. 300 MWh 
•Total de horas de funcionamento: ….…. 3592 horas (min) 
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Exemplo 1 – (cont…) 

Motor de  

combustão  

interna 

Gerador de vapor 

atual 
chaminé 

água de resfriamento 

Retorno dos 

condensados 

ar 

Pré-aquecedor 

do ar 
Pré-aquecedor 

de água 

Pré-aquecedor 

de água 

Vapor para 

o processo 

Foi considerado que 5000 kg/h 

são produzidos 85% do tempo (2 

Caldeiras atuais em operação e o 

resto do tempo funciona apenas a 

caldeira maior). 
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Exemplo 1 – Alternativa 1 (cont…) 

Moto-Gerador: ……………………………………. 292 kW elétricos 
 
dados dos gases de escape 
  vazão mássica:…………………………. 1745 kg/h 
   Temperatura: ………………………….. 497 oC 
  fluxo entálpico: ………………………… 632655 kJ/h 
 
dados da água de refrigeração 
  vazão mássica: ……………………….. 23 m3/h 
  Temperatura de saída: …………….  85 oC 
  Temperatura de entrada: …………. 77 oC 
  fluxo entálpico: ……………………….. 703248 kJ/h 
 
 
 
   
com estes dados, os balanços térmicos ficam: 
 
Água de alimentação nas caldeiras é pré-aquecida até 107 oC 
O ar de combustão até 37 oC 
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Exemplo 1 – Alternativa 1 (cont…) 

Custo mensal de energia elétrica 
  eletricidade gerada: ………………………. 105,1 MWh 
  eletricidade comprada: …………………… 194,9 MWh 
  Fatura elétrica mensal: ………………… 2.790,2 103 UM(*) 
 
Custo mensal de combustível 
  consumo de gás no motor: ………….…. 315 MWh 
  Economia de gás na caldeira 
   pré-aquecimento de ar: ……..… 14,12 MWh 
   pré-aquecimento de água: .… 133,63 MWh 
  Incremento do consumo de gás: ….… 167,25 MWh 
  Preço do gás: …………………………....… 1,2159 UM/kWh 
  Incremento mensal custo comb.:….... 203,36 103 UM 
 
 
(*) para efeito de cálculo foi usado “UM” – unidade monetária 
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Exemplo 1 – Alternativa 1 (cont…) 

economia líquida 
 
economia anual (incremento do gasto com 
  combustível – economia elétrica): …………….. 11.001 103 UM 
 
economia líquida anual (com o custo de  
    manutenção): …………………………..……. 9.942 103 UM 
 
 
 
   

Investimento estimado e tempo de retorno simples 
 
Investimento estimado (moto-gerador e equipamentos  
                              auxiliares): ……………………………. 30.000 103 UM 
 
TRS = 30.000/9.942 = 3,02 anos 
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Exemplo 1 – Alternativa 2 (cont…) 

Moto-Gerador: ……………………………………. 310 kW elétricos 
 
dados dos gases de escape 
  vazão mássica:…………………………. 1472 kg/h 
   Temperatura: ………………………….. 556 oC 
  fluxo entálpico: ………………………… 624421 kJ/h 
 
dados da água de refrigeração 
  vazão mássica: ……………………….. 60 m3/h 
  Temperatura de saída: ………….…. 85 oC 
  Temperatura de entrada: …………. 80 oC 
  fluxo entálpico: ……………………….. 1117662 kJ/h 
 
 
 
   
com estes dados, os balanços térmicos ficam: 
 
Água de alimentação nas caldeiras é pré-aquecida até 110 oC 
O ar de combustão até 75 oC 
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Exemplo 1 – Alternativa 2 (cont…) 

Custo mensal de energia elétrica 
  eletricidade gerada: ………………………. 111,6 MWh 
  eletricidade comprada: …………………… 188,4 MWh 
  Factura elétrica mensal: ………….…… 2.724,7 103 UM 
 
Custo mensal de combustível 
  comsumo de gás no motor: ………..…. 341,6 MWh 
  economia de gás na caldeira 
   pré-aquecimento de ar: …..… 37,90 MWh 
   pré-aquecimento da água: .… 139,64 MWh 
  Incremento do consumo de gás: ….… 164,10 MWh 
  Preço do gás: ………………………………. 1,2159 UM/kWh 
  Incremento mensal custo comb.:….... 199,53 103 UM 
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Exemplo 1 – Alternativa 2 (cont…) 

economia líquida 
 
economia anual (Incremento do gasto com 
  combustível – economia elétrica): …………….. 11.833 103 UM 
 
economia líquida anual (com o custo de  
    manutenção): ……………………..………. 10.748 103 UM 
 
 
 
   
Investimento estimado e tempo de retorno simples 
 
Investimento estimado (moto-Gerador e equipamentos  
                              auxiliares): …………………..………. 45.000 103 UM 
 
TRS = 45.000/10.748 = 4,2 anos 
 
 
 
   

Baseado em Sala Lizarraga 


