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Alternativos (www.usp.br/sisea).



Generalidades: 
Matriz elétrica Brasileira

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015- MME



Generalidades: 
Consumo final de energia por fonte

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015- MME



Generalidades: 
Consumo de energia no setor energético

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015- MME



Generalidades: 
Geração termelétrica

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015- MME



Generalidades: 
Fluxo energético - Eletricidade

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015- MME



Generalidades: Potência instalada em 
operação para Cogeração [MW]

Fonte: Associação Paulista de Cogeração de Energia  2016



Generalidades:
Unidades de Cogeração

Fonte: Associação Paulista de Cogeração de Energia  2016



Generalidades: Tipo de equipamento 
utilizado para Cogeração

Fonte: Associação Paulista de Cogeração de Energia  2016



Generalidades: Empreendimentos que utilizam 
cogeração, por segmento de atividade

Fonte: Associação Paulista de Cogeração de Energia  2016



Princípios de termodinâmica:
Conversão de calor em trabalho

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 elétrica



Princípios de termodinâmica: Máquinas térmicas, 
conversão de calor em trabalho

𝜂 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑢 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 à 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
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Princípios de termodinâmica:
Eficiência de Carnot

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%?



Princípios de termodinâmica:
Eficiência de Carnot

No caso das turbinas a gás, a cifra é 1-300/1350 = 77,7 ~ 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.



Teoria dos Sistemas de Cogeração 

Cogeração de energia =

geração simultânea e sequencial 
de 

eletricidade e calor e/ou frio



Teoria dos Sistemas de Cogeração
O objetivo da cogeração é extrair a maior parte da energia de um
combustível na produção simultânea 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.

Nota: outro nome utilizado para cogeração é CHP – “Combined Heat and Power”



Teoria dos Sistemas de Cogeração:
História 1/2

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 menos de 4% en 1970.



Teoria dos Sistemas de Cogeração:
História 2/2

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.



sistemas convencionais x cogeração ou CHP
suponha uma demanda de 50 unidades de energia elétrica e 80 unidades de energia 

de calor – Qual sistema é o mais eficiente?

50+80

215
= =

50+80

170



Centrais de Cogeração: 
Configurações possíveis 

Numa central térmica o objetivo é produção de eletricidade. Para isso procura-se maximizar a eficiência térmica. Num
a 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:

-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.





Centrais de Cogeração: Critérios de desempenho 
de centrais  de cogeração 

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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Característica Cogeração industrial Cogeração setor terciário

Segmento típico

Química, papel e celulose, metalúrgica, alimentos, 
bebidas, têxtil, madeira, mineração, cerâmica, 

laminação e tratamento térmico, forno de vidro e 
refinaria de petróleo

Supermercado, shopping center, hospital, hotel, 
edifício comercial e corporativo, data denter e call 

center

Facilidade de integração com 
energias renováveis e 
residuais

Moderada - Alta
(particularmente energia de vapor de processo 

industrial)
Baixa - Moderada

Nível de temperatura Alto Baixo para médio

Capacidade do sistema 1 a 500 MWe até 10 MWe

Máquina térmica primária
Turbina a vapor, turbina a gás, ciclo combinado 

(sistemas maiores) e motor a combustão interna do 
ciclo Diesel

Motor a combustão interna do ciclo Otto, motor 
stirling, célula combustível e microturbina 

Combustível de energia 
primária

Combustível gasoso, líquido ou sólido, gás residual 
de processo (gás de alto forno) 

Combustível gasoso ou líquido

Principais usos Indústria (energia para as utilidades) Usuários finais e utilidades

Balanço energético Bottoming cycle Topping cycle

Principal geração de energia Vapor e eletricidade Eletricidade, climatização e água quente

Características técnicas de aplicação
Fonte: Adaptado de International Energy Agency (2008)



• Qualquer indústria ou empreendimento (hotel, hospital e escola, p.
ex.) 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 consumo de energia térmica podem obter receita
com a venda (no Brasil, crédito) 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

Centrais de Cogeração: Considerações gerais prévias para 
implantação de um sistema de cogeração 



Algumas informações iniciais permitem que se faça um estudo
prévio de viabilidade 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

Centrais de Cogeração: 
Estudo Prévio de viabilidade 1/2 



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.

Centrais de Cogeração: 
Estudo Prévio de viabilidade 2/2 



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
Estabelece os requisitos necessários à qualificação de centrais cogeradoras de energia e dá outras providências.

Cogeração qualificada



RESOLUÇÃO No 21 , DE 20 DE JANEIRO DE 2000 (cont...)

Cogeração qualificada



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)

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Enunciado 

Instalação de motor alternativo de gás em um sistema de 
produção de vapor já existente



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).

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1-Esquema



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

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Dados de projeto



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

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Alternativa I – 1/2



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

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Alternativa I -2/2



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

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Alternativa II – 1/3



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

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Alternativa II – 2/3



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

Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 1- Alternativa II – 3/3



Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 2- Caso real de estudo

Processo de fabricação de mangueiras multiusos 

• O atual sistema utiliza de uma extrusora que produz as mangueiras
continuamente, as quais seguem para uma piscina de resfriamento. A piscina é
alimentada por dois chillers elétricos, com condensação a água. Após o
resfriamento, as mesmas são encaminhadas para a vulcanização, processo que
é alimentado por uma caldeira que produz 8.000 kg/h de vapor de água, na
temperatura de 185ºC e pressão de 1,03 MPa, sendo impossível reaproveitar o
vapor remanescente e o condensado por causa dos compostos corrosivos
adquiridos durante o processo.

• Sistema elétrico: demanda contratada de 2.900 kW e a conexão da empresa é
na rede da AES Eletropaulo, do tipo A4 e a tarifa é Verde.

• Geração de vapor, o consumo médio de gás natural é 658,4 m³/h, alcançando
um volume mensal de 231.760 m³

• Resfriamento: 2 chillers com potência elétrica de 10 kW cada um, rendimento
de 70%, que utilizam como fluido refrigerante o R-404 e entregam a água com
uma temperatura de 8ºC.



Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 2- Planta atual 

Processo de fabricação de mangueiras multiusos 

Caldeira: Calor.

Chiller: Frio

Planta: Demanda 
energia 
elétrica

Processo simultâneos

COGERAÇÃO



Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 2- Alternativa I – 1/2

Processo de fabricação de mangueiras multiusos 



Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 2- Alternativa I – 2/2

Processo de fabricação de mangueiras multiusos 



Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 2- Alternativa II – 1/2

Processo de fabricação de mangueiras multiusos 



Exemplos e aplicações de cogeração industrial: 
Exemplo 2- Alternativa II – 2/2

Processo de fabricação de mangueiras multiusos 
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Justificativa

• A cogeração é a utilização racional dos combustíveis fósseis (e outros) através do

reaproveitamento de parte da energia térmica, normalmente desperdiçada por

equipamentos ou sistemas de geração de energia termoelétrica;

• Consiste na produção combinada de energia elétrica e energia térmica na forma de calor

e frio (fornecimento de vapor ou água quente e água gelada para ar condicionado);

• Prática comum em diversos países sendo que, na maioria das vezes, é implementada

em sistemas de médio e grande porte. No Brasil já vem sendo implementada, sendo o

setor sucroalcooleiro o que mais investe.

• Há grande potencial de implementação da cogeração de energia em sistemas de médio

e pequeno porte, a partir da utilização do gás natural, principalmente, no estado de São

Paulo, dentro do conceito de geração distribuída.

• Estimativas são de que haverá excesso de gás natural no país nos próximos anos.

•Potenciais setores são: hotelaria, hospitais, centros comerciais, edifícios comerciais e

outros.



OS TESTES

• Foram realizados testes com duas configurações de trigeração em laboratório.

(1) No primeiro teste foi empregada uma microturbina Capstone, um ciclo de absorção de

calor amônia-água e recuperação da energia térmica residual.

(2) No segundo teste foi empregado um motor de combustão interna (MCI) a gás natural,

um ciclo de absorção de calor amônia-água e recuperação da energia térmica residual.

(3) As duas tecnologias foram confrontadas, obtendo os índices de desempenho.

(4) O sistema com a microturbina foi posteriormente instalado no Hospital Universitário da

USP e se encontra atualmente em pleno funcionamento.



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás

• mT: 30 kW /480 V/ trifásico

• ABS: 17 kWth 

• CALD: 41~73 kWth

Booster opcional



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás MicroTurbina

Caldeira de Recuperação
Chiller de Absorção



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás

Equipamento Modelo Characteristicas

Microturbina Capstone C30
Potência = 30 kW (ISO), 480 

V/ trifásico
Gás natural

Caldeira Recuperação
Calor

Unifin MICOGEN 
MG1-C1

Máxima Capacidade = 41-
73 kWth

Ciclo Absorção Amônia-
Água

Robur GAHP-AR
Capacidade = 17 kWth

Gás Natural



Resultados: sistema utilizando microturbina a gás

Duas baterias de testes:

• Potência elétrica de 15 kW (carga parcial);

• Potência elétrica de 24 kW (máxima potência na condição local de 

operação).



Resultados: sistema utilizando Microturbina a gás

Parâmetro

Potência Elétrica (kW)

15 24

Med. Calc. Med. Calc.

Vazão Gás Natural (m3/h) 8.0 --- 10.5 ---

Vazão Mássica Gases
Exaustão (kg/s)

0.186 0.212 0.289 0.274

Temperatura Gases (oC) 295 237,6 342 263.5

Diferença Temp. CALD (oC) 57.2 --- 26.3 ---

Diferença Temp. ABS (oC) 86.1 --- 138.8 ---

Eficiência Elétrica (%) --- 22.6 --- 25.6

Fluxo de energia Gases de 
Exaustão (kW)

--- 53.2 --- 96.8

Heat Rate (kWt/kWe) --- 4.4 --- 3.9



Resultados: sistema utilizando microturbina a gás

GN 
100%

• 22,6%Geração 
elétrica

• 4,0%Aquecimento 
de água

• 30,3%Produção  de 
água gelada 

• 43,1%Perdas



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás

MCI

Ciclo de absorção
Caldeira de Recuperação



Resultados: sistema utilizando MCI a gás

POTÊNCIA (kW)
CONSUMO MÉDIO GN

VAZÃO 
GASES

(m3/h) (m3/kWh) (m3/h)

9 6,05 0,67 82

18 8,35 0,46 119

21 9,16 0,44 150



TABELA COMPARATIVA DOS RESULTADOS DAS DUAS 

TECNOLOGIAS

System Parameters
mTurbina MCI

15 kWel 24 kWel 18 kWel 21 kWel

Natural gas flow rate, QNG (Nm3/h) 7.3 10.5 8.8 9.6

Total stack gas mass flow rate, mSG (kg/s)
0.186 0.289 0,026 0,032

Stack gas temperature from prime mover (oC)
295 342 500 586

Differential gas temperature in HRB (oC) 57.2 26.3 383 392

Differential gas temperature in ARC (oC)
86.1 138.8 248 264

Electrical efficiency (%)
22.6 25.6 25.8 27.6

Total stack gas energy available, ESG (kWth)
53.2 96.8 13.0 18.8

Heat Rate, HR (kWth/kWel) 4.4 3.9 3.9 3.6



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás instalado no

Hospital Universitário

Estudos preliminares



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás instalado no Hospital Universitário



COGERAÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSTÁRIO DA USP 

CENTRAL DE TRIGERAÇÃO  

Vistas do local e a instalação dos equipamentos



COGERAÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSTÁRIO DA USP 

CENTRAL DE TRIGERAÇÃO  

Vistas do local e a instalação dos equipamentos



Sistema de Trigeração Utilizando Microturbina a Gás instalado no Hospital Universitário

MicroTurbina

Entrada de GN 

independente para 

tarifação diferenciada



CONCLUSÕES

Os dois sistemas testados se mostraram viáveis para o emprego em 

microgeração na configuração de trigeração

Como bem conhecido, sistemas de trigeração aumentam o uso da energia 

química do combustível. Não se produz apenas energia elétrica, mas outras 

formas de energia também são produzidas.

Outros quesitos devem ser explorados como o O&M e o tempo de retorno do 

investimento.
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