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USO DE COGERAÇÃO NO SETOR RESIDENCIAL:
A APLICAÇÃO DE MINI E MICRO-COGERADORES A GÁS NATURAL

Fábio Hideki Sakatsume
Maio/2004
Orientadores: Maurício Cardoso Arouca

Programa: Planejamento Energético

Este trabalho analisa: as tecnologias de cogeração para as residências - os
equipamentos

(eletrodomésticos)

chamados

de

microcogeradores,

os

fluxos

alternativos da energia associados ao uso desta tecnologia e o impacto sobre o
consumo de energia. Também é abordada a alternativa de se utilizar a corrente
contínua em baixa tensão para atendimento de uma gama variada de aparelhos
encontrados nas residências. Várias alternativas tecnológicas e a avaliação de seus
impactos econômicos e técnicos estão ganhando força na Europa, no Japão e nos
Estados Unidos, mais recentemente. É necessário que se saiba o porquê e como esta
alternativa energética está sendo introduzida nestes países, para que se possa avaliar
a introdução ou a não dos microcogeradores como uma alternativa energética no
planejamento energético brasileiro.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (D.Sc.)

USING OF COGENERATION IN THE RESIDENTIAL SECTOR:
THE APPLICATION OF NATURAL GAS MINI AND MICRO-COGENERATORS.

Fábio Hideki Sakatsume
May/2004
Advisors: Maurício Cardoso Arouca

Department:: Energy Planning Program.

This work analyzes: the cogeneration technologies applied in dwellings,
appliances known as microcogenerators, their energy fluxes and their impact on the
energy consumption. Also it assesses the use of low voltage continuous current.
Several technological alternatives and evaluations are in progress in the developed
countries. This energetic alternative is getting strength in Europe, in Japan and in
United States, more recently. It is necessary to know the reasons and how this
energetic alternative is being introduced in those countries, and to evaluate the
introduction in a Brazilian energy planning. This is an opportunity for Brazil entering into
a technological running in the energy sector to dispute a potential market.

vi

1. Introdução................................................................................................................ 1
2. Demanda de energia por setor no Brasil................................................................ 6
2.1. Demanda de energia no setor residencial brasileiro......................................... 8
3. Os mini e micro-cogeradadores
3.1. Introdução....................................................................................................... 14
3.2. Definição de mini e micro-cogeradores.......................................................... 16
3.3. Opções tecnológicas...................................................................................... 18
3.4. Tecnologias existentes, fabricantes e características................................... 19
3.4.1. Máquinas Térmicas............................................................................. 24
3.4.1.1. Ciclo Otto
3.4.1.1.1. Introdução.......................................................................... 24
3.4.1.1.2. Descrição da tecnologia..................................................... 24
3.4.1.1.3. Características de projeto.................................................. 27
3.4.1.1.4. Características de desempenho........................................ 28
3.4.1.1.5. Recuperação do calor........................................................ 29
3.4.1.1.6. Emissões............................................................................ 30
3.4.1.1.7. Avanços tecnológicos esperados....................................... 27
3.4.1.1.8. Equipamentos existentes
3.4.1.1.8.1. Honda......................................................................... 31
3.4.1.1.8.2. Senertec…………………………………………………. 33
3.4.1.1.8.3. Ecopower………………………………………….……. 34
3.4.1.1.8.4. Aisin Energy System…………………………………… 37.
3.4.1.1.8.5. CoastIntelligen…………………………………………. 37
3.4.1.1.8.6. Polar Power……......................................................... 38
3.4.1.2. Ciclo Diesel
3.4.1.2.1. Introdução.......................................................................... 37
3.4.1.3. Ciclo Brayton
3.4.1.3.1. Introdução.......................................................................... 43
3.4.1.3.2. Descrição da tecnologia..................................................... 44
3.4.1.3.3. Características de projeto................................................... 46
3.4.1.3.4. Características de desempenho........................................ 47
3.4.1.3.5. Recuperação do calor........................................................ 49
3.4.1.3.6. Emissões............................................................................ 50
3.4.1.3.7. Avanços tecnológicos........................................................ 50
3.4.1.3.8. Equipamentos existentes

vii

3.4.1.3.8.1. KOHLER Power Systems.......................................... 52
3.4.1.3.8.2. Toyota Turbine Systems........................................... 53
3.4.1.3.8.3. Ingersoll Rand........................................................... 54
3.4.1.3.8.4. TURBEC T100 microturbine CHP............................. 55
3.4.1.3.8.5. ELLIOT Energy Systems - EBARA Group………….. 56
3.4.1.3.8.6. Capstone................................................................... 57
3.4.1.3.8.7. BOWMAN.................................................................. 59
3.4.1.4. Ciclo Stirling
3.4.1.4.1. Introdução.......................................................................... 62
3.4.1.4.2. Descrição da tecnologia..................................................... 62
3.4.1.4.3. Características de projeto.................................................. 69
3.4.1.4.4. Características de desempenho........................................ 70
3.4.1.4.5. Recuperação do calor........................................................ 70
3.4.1.4.6. Emissões............................................................................ 71
3.4.1.4.7. Avanços tecnológicos......................................................... 72
3.4.1.4.8. Equipamentos existentes
3.4.1.4.8.1. Whispergen............................................................... 72
3.4.1.4.8.2. Microgen.................................................................... 73
3.4.1.4.8.3. ENATEC.................................................................... 74
3.4.1.4.8.4. Sunmachine.............................................................. 74
3.4.1.4.8.5. SOLO Stirling............................................................. 75
3.4.1.4.8.6. STM........................................................................... 76
3.4.1.5. Ciclo Rankine
3.4.1.5.1. Introdução.......................................................................... 79
3.4.1.5.2. Descrição da tecnologia..................................................... 80
3.4.1.5.3. Características de projeto.................................................. 85
3.4.1.5.4. Características de desempenho......................................... 86
3.4.1.5.5. Recuperação do calor........................................................ 86
3.4.1.5.6. Emissões............................................................................ 87
3.4.1.5.7. Avanços tecnológicos......................................................... 87
3.4.1.5.8. Equipamentos existentes
3.4.1.5.8.1. COGEN Microsystems.............................................. 89
3.4.1.5.8.2. ECR Climate Energy................................................. 89
3.4.1.5.8.3. Energetix................................................................... 90
3.4.1.5.8.4. Enginion..................................................................... 91
3.4.1.6. Termoelétrico
3.4.1.6.1. Introdução.......................................................................... 93

viii

3.4.1.6.2. Descrição da tecnologia..................................................... 94
3.4.1.6.3. Características de projeto................................................... 96
3.4.1.6.4. Características de desempenho......................................... 97
3.4.1.6.5. Recuperação do calor........................................................ 97
3.4.1.6.6. Emissões............................................................................ 98
3.4.1.6.7. Avanços tecnológicos......................................................... 98
3.4.1.6.8. Equipamentos existentes
3.4.1.6.8.1. Varmaraf.................................................................... 99
3.4.1.6.8.2. TEG Power Products................................................. 99
3.4.1.6.8.3. Hi-Z Gasuine........................................................... 100
3.4.2. Máquinas não-térmicas..................................................................... 102
3.4.2.1. Pilha a combustível PEM
3.4.2.1.1. Introdução........................................................................ 109
3.4.2.1.2. Descrição da tecnologia................................................... 109
3.4.2.1.3. Características de projeto................................................ 111
3.4.2.1.4. Características de desempenho...................................... 112
3.4.2.1.5. Recuperação do calor...................................................... 112
3.4.2.1.6. Emissões......................................................................... 113
3.4.2.1.7. Avanços tecnológicos...................................................... 114
3.4.2.1.8. Equipamentos existentes................................................. 115
3.4.2.2. Termofotovoltaico
3.4.2.2.1. Introdução........................................................................ 119
3.4.2.2.2. Descrição da tecnologia................................................... 120
3.4.2.2.3. Características de projeto................................................ 121
3.4.2.2.4. Características de desempenho...................................... 122
3.4.2.2.5. Recuperação do calor...................................................... 122
3.4.2.2.6. Emissões.......................................................................... 123
3.4.2.2.7. Avanços tecnológicos...................................................... 124
3.4.2.2.8. Equipamentos existentes................................................. 124
3.5. Comparativo entre as tecnologias................................................................ 126
3.5.1. Conclusão do comparativo................................................................. 127
4. Ciclos de refrigeração por absorção
4.1. Introdução.................................................................................................... 131
4.2. Descrição da tecnologia............................................................................... 132
4.3. Característica de projeto............................................................................... 137
4.4. Características de desempenho................................................................... 140

ix

4.5. Recuperação do calor................................................................................... 140
4.6. Emissões...................................................................................................... 140
4.7. Avanços tecnológicos................................................................................... 141
4.8. Equipamentos existentes
4.8.1. Honda................................................................................................ 142
4.8.2. Robur................................................................................................. 142
4.8.3. Osaka Gás......................................................................................... 143
4.8.4. Aplicados em microturbinas............................................................... 144
5. Escolha do combustível....................................................................................... 146
6. Fluxo de energia
6.1. Introdução..................................................................................................... 149
6.1.1. Fluxo atual.......................................................................................... 149
6.1.2. Fluxo Proposto até a residência......................................................... 153
6.1.3. Conclusão.......................................................................................

157

6.2. Importância sob o aspecto ambiental........................................................... 156
6.2.1. Conclusão.....................................................................................

158

6.3. Potencial introdução da corrente contínua
6.3.1. Introdução.......................................................................................... 159
6.3.2. Sistemas Híbridos de Fornecimento de Energia................................ 160
6.3.3. Rede em corrente contínua para residências.................................... 164
6.3.4. Conclusão.......................................................................................... 165
6.4. Fluxo no interior da residência atual x proposto.......................................... 166
6.4.1. Uso de mini-cogeradores e micro-cogeradores nas residências....... 166
6.5. Conclusão..................................................................................................... 170
7. Potencial uso de microcogeradores no setor residencial brasileiro
7.1. Introdução..................................................................................................... 172
7.2. Mercado europeu, japonês e americano...................................................... 172
7.3. Clima............................................................................................................. 175
7.4. Análise da demanda energética por uso final no setor residencial.............. 176
7.5. Análise do potencial..................................................................................... 181
7.5.1. Metodologia de cálculo...................................................................... 185
7.5.2. Desenvolvimento da metodologia de cálculo.................................... 186
7.5.2.1. Hipótese - 1: substituição de um aquecedor.............................. 186
7.5.2.1.1. Análise energética do interior da casa............................. 186

x

7.5.2.1.2. Análise sob o aspecto do sistema interligado.................. 187
7.5.2.2. Hipótese – 2: Substituição do fornecimento de energia elétrica
do sistema..................................................................................... 189
7.5.2.2.1. Análise energética do interior da casa............................. 189
7.5.2.2.2. Análise sob o aspecto do sistema interligado.................. 191
7.5.2.3. Hipótese – 3: Substituição dos equipamentos de
condicionamento de ar por compressão de vapor......................... 194
7.5.2.3.1. Análise energética do interior da casa............................. 194
7.5.2.3.2. Análise sob o aspecto do sistema interligado.................. 196
7.5.3. Conclusão.......................................................................................... 199
7.6. Análise de caso............................................................................................ 200
7.6.1. Construção do cenário....................................................................... 200
7.6.1.1. Nível de penetração de aquecedores de água nas residências
brasileiras...................................................................................... 202
7.6.1.2. Crescimento populacional......................................................... 203
7.6.1.3. Crescimento habitacional.......................................................... 203
7.6.2. Cenário base...................................................................................... 205
7.6.3. Cenário a ser analisado: Substituição dos aquecedores comuns
pelos microcogeradores......................................................................... 207
7.6.3.1. Cenário de expansão do sistema elétrico em base de fontes
não renováveis.............................................................................. 211
7.6.3.2. Cenário de expansão do sistema elétrico em base de fontes
renováveis..................................................................................... 212
8. Conclusão........................................................................................................... 215
9. Bibliografia.......................................................................................................... 221
10. Fontes Consultadas............................................................................................ 235
11. Páginas na internet de indústrias........................................................................ 252
12. Instituições……….....................................................................…………………. 257
13. Bibliografias recomendadas................................................................................ 258

xi

Apêndices
Apêndice 1 – Dados da Figura 2.1............................................................................ 265
Apêndice 2: - Dados da Figura 2.3............................................................................ 268
Apêndice 3 – Dados da Figura 2.4 e 5.1................................................................... 270
Apêndice 4 – Dados da Figura 2.5 e 5.2................................................................... 272
Apêndice 5 – Dados da tabela 3.1............................................................................. 274
Apêndice 6 – Dados da tabela 3.2............................................................................. 276
Apêndice 7 – Estimativa do valor médio de C.O.P. para os condicionadores de ar
comercializados no Brasil........................................................................... 278
Apêndice 8 – Análise do Diagrama do Conforto Humano........................................ 280
Apêndice 9 - Análise do Clima Europeu.................................................................... 282
Apêndice 10 – Análise do Clima Brasileiro................................................................ 286
Apêndice 11 - Cálculo do Consumo de Energia Por Uso Final................................ 291
Apêndice 12 – Cálculo do número de unidades residenciais equipadas com
eletrodomésticos....................................................................................... 296
Apêndice 13 – Dados do Cenário resultante............................................................. 301
Apêndice 14 – Dados do Cenário de consumo de energia....................................... 303
Apêndice 15 - Dados da hipótese a ser analisada: Substituição dos aquecedores
comuns pelos microcogeradores................................................................ 307

xii

Índice de tabelas
Tabela 2.1 - Consumo de energia final 2001 (106 tEP)............................................

6

Tabela 2.2 - Consumo Final Energético por setor – Consolidado 2001 (103
tEP)......................................................................................................
Tabela 2.3 - Unidades de produto vendido para o mercado brasileiro....................

7
11

Tabela 2.4 - Consumo de energia final por fontes e a participação, no setor
residencial, dados de 2001.........................................................................

11

Tabela 3.1 - Cogeração: Microcogeração para aplicações residenciais...................

18

Tabela 3.2 - Países que estão desenvolvendo mini-cogeradores para aplicações
em condomínios, sistemas coletivos e/ou pequeno comércio.................... 19
Tabela 3.3 - Características dos microcogeradores ciclo Otto pesquisados..............
36
Tabela 3.4 - Características dos minicogeradores ciclo Otto pesquisados.............. 35
Tabela 3.5 – Microturbinas existentes e suas características.................................

60

Tabela 3.5 - Fabricantes, equipamentos e suas características................................ 79
Tabela 3.6 - Características dos minicogeradores ciclo rankine pesquisados.......... 92
Tabela 3.7 - Características dos minicogeradores termoelétricos pesquisados....... 102
Tabela 3.8 - Tabela comparativa das tecnologias atualmente existentes................. 104
Tabela 3.9 - Fabricantes e a potência elétrica e a capacidade do tanque
acumulador................................................................................................. 117
Tabela 3.10 - Equipamento da Nuvera Fuel Cells..................................................... 119
Tabela 3.11 - Equipamentos existentes e em desenvolvimentos utilizando a
tecnologia termofotovoltaica....................................................................... 125
Tabela 3.12 - Características típicas de cada tecnologia de micro-cogeradores...... 127
Tabela 4.1 - Equipamentos de refrigeração por absorção residencial e comercial
de pequeno porte........................................................................................ 146
Tabela 6.1 - Usos possíveis e potenciais para os eletrodomésticos......................... 167
Tabela 7.1 - Consumo de energia no setor residencial ano base 2000 (mil tep)...... 177
Tabela 7.2 - Consumo de energia no setor residencial ano base 2000 em unidades
físicas correspondentes.............................................................................. 177
Tabela 7.3 - Consumo de energia final por regiões ano de referência 2000 em mil
tep............................................................................................................... 178
Tabela 7.4 - Dados agregados para energia elétrica, energia térmica e energia
para condicionador de ar............................................................................ 180
Tabela 7.5 - Relação entre o uso de energia térmica e energia elétrica; e energia
para condicionador de ar e energia elétrica................................................ 180

xiii

Tabela 7.6 - Eficiências elétrica, térmica e global médias para as diferentes
tecnologias.................................................................................................. 199
Tabela 7.7 - Eficiência dos condicionadores ambientais........................................... 199
Tabela 7.8 - Características das residências brasileiras por região................ ......... 202
Tabela 7.9 - Hipóteses das taxas médias de variação do consumo e o percentual
de

participação

de

equipamentos

aquecedores

de

água

e

condicionamento de ar, tendo o ano de 2000 como ponto de referência; e
algumas características técnicas............................................................... 205
Tabela A.1 - Dados da figura 2.1............................................................................... 267
Tabela A2 - Dados da figura 2.3................................................................................ 269
Tabela A3 - Dados da figura 2.4 e 5.1. Valores em mil tEP ..................................... 271
Tabela A4 - Dados da figura 2.5 e 5.2. Variação percentual..................................... 273
Tabela A5 - Dados da tabela 3.1 .............................................................................. 275
Tabela A6 - Dados da tabela 3.2............................................................................... 277
Tabela A7 - Características dos condicionadores de ar por compressão de vapor –
Brasil........................................................................................................... 279
Tabela A8 - Consumo residencial de gás liquefeito de petróleo em mil m3, em mil
tep e em percentual, por região do Brasil, no ano de 2000........................ 292
Tabela A9 - Consumo de querosene de iluminação no setor residencial por região,
no ano de 2000.......................................................................................... 293
Tabela A10 - Consumo de eletricidade no setor residencial por região ano 2000.... 293
Tabela A11 - Uso final da energia elétrica por região em valores percentuais......... 293
Tabela A12 - Uso final da energia elétrica por região (mil tep).................................. 294
Tabela A13 - Uso específico do Gás Liquefeito de Petróleo em mil tep; ano base
2000........................................................................................................... 294
Tabela A14 - Consumo estimado de lenha e carvão vegetal por região base ano
2000............................................................................................................ 295
Tabela A15: Consumo de gás domiciliar (gás natural e gás manufaturado) por
finalidade e região (mil tep)....................................................................... 295
Tabela A16 - Dados base de crescimento populacional e habitacional.................... 302
Tabela A17 - índices e taxas populacionais e residenciais. ..................................... 302
Tabela A18 - Cenário de referência. Aumento proporcional do número de
chuveiros elétricos e aumento proporcional dos aquecedores a gás
natural e substituição dos aquecedores à GLP e Gás de cidade pelo de
GN.............................................................................................................. 304
Tabela A19 - Dados referentes à Figura 7.14: Evolução do número de residências
com aquecedores....................................................................................... 306

xiv

Tabela A20 - Dados referentes à Figura 7.15: Substituição dos aquecedores a gás
pelos micro-cogeradores............................................................................ 306
Tabela A21 - Dados referentes à Figura 7.16 - Consumo dos aquecedores comuns
a gás e do micro-cogeradores.................................................................... 306
Tabela A22 - Dados referentes à Figura 7.17 - Energias elétricas demandas e
geradas....................................................................................................... 307
Tabela A23 - Dados referentes à Figura 7.18: Energia gerada pelas centrais
térmicas a GN e pelos microcogeradores.................................................. 307
Tabela A24 – Dados referentes à Figura 7.19 - Evolução do cenário de expansão
das fontes renováveis................................................................................. 308
Tabela A25 – Dados referentes à Figura 7.20 - Crescimento da geração de
energia elétrica dos microcogeradores e a redução do mercado das
centrais térmicas......................................................................................... 308

xv

Índice de figuras
Figura 1.1 - Fluxo energético e econômico................................................................

2

Figura 2.1 - Distribuição do consumo final energético por setor ano 2001................

6

Figura 2.2 - Fontes, transformação e uso final da energia no setor residencial.......

9

Figura 2.3 - Participação dos energéticos no consumo residencial no ano de 2001. 10
Figura 2.4 - Consumo de energéticos no setor residencial por fonte........................ 12
Figura 2.5 - Gráfico de variação do consumo de energéticos no setor residencial... 13
Figura 3.1 - Potência e aplicação dos equipamentos de cogeração......................... 17
Figura 3.2 - Princípio de funcionamento de uma máquina térmica...........................

19

Figura 3.3 – Eficiência elétrica, térmica e global de cogeradores.............................

20

Figura 3.5 – O ciclo dos motores 4 tempos............................................................... 25
Figura 3.6 - Transformação do movimento alternativo para rotativo.........................

26

Figura 3.7 - Representação de um motor de combustão interna com o eixo
acoplado a um gerador de energia elétrica................................................. 27
Figura 3.8 - Recuperação do calor não utilizado na conversão térmica para
elétrica......................................................................................................... 29
Figura 3.9 - Microcogerador da Honda com a unidade de termoacumulação........... 32
Figura 3.10 - Microcogerador da Honda.................................................................... 33
Figura 3.11 - Microcogerador da Senertec................................................................ 34
Figura 3.12 - Microcogerador da Ecopwer................................................................. 35
Figura 3.13 - Microcogerador da AISIN..................................................................... 37
Figura 3.14 - Minicogerador da Coastintelligen......................................................... 38
Figura 3.15 - Minicogerador com ciclo de refrigeração por compressão de vapor.... 39
Figura 3.16 - Desenho esquemático de uma turbina a gás com um estágio de alta
pressão e outro de baixa pressão............................................................... 45
Figura 3.17 – Desenho esquemático dd uma microturbina....................................... 46
Figura 3.18 - Esquema de recuperação dos gases de exaustão e o rendimento
típico............................................................................................................ 49
Figura 3.19 – Microturbina com cogeração da Kohler............................................... 52
Figura 3.20 - Microturbina com cogeração da Toyota Turbine Systems................... 53
Figura 3.21 - Microturbina com cogeração da Toyota Turbine Systems e uma
instalação

montada

de

cogeração

utilizando

a

microturbina

da

Toyota.........................................................................................................

53

Figura 3.22 - Microturbina com cogeração da Ingersoll Rand................................... 54
Figura 3.23 - Microturbina com cogeração da Turbec............................................... 55

xvi

Figura 3.24 - Microturbina com cogeração da ELLIOT Energy Systems - EBARA
Group..........................................................................................................

56

Figura 3.25 - Microturbina da Ebara.......................................................................... 56
Figura 3.26 - Microturbina da capstone. Somente a microturbina, sem sistema de
cogeração acoplado.................................................................................... 57
Figura 3.27 – Sistema de cogeração com microturbina Bowman.............................

59

Figura 3.28 - Princípio de funcionamento do motor Stirling – conceito inicial...........

63

Figura 3.29 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Pistão de
deslocamento.............................................................................................. 64
Figura 3.30 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Pistão de
deslocamento na posição superior.............................................................

64

Figura 3.31 - Funcionamento do motor Stirling – Pistão de deslocamento na
posição inferior..........................................................................................
Figura 3.32 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Eixo manivela............

65
65

Figura 3.33 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Haste de potência...... 66
Figura 3.34 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Massa inercial............ 67
Figura 3.35 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Motor Stirling.............. 67
Figura 3.36 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Fases do
funcionamento............................................................................................. 68
Figura 3.37 - Tipos mais comuns de arranjos de pistão de potência e pistão de
deslocamento.............................................................................................. 68
Figura 3.38 - Tipos mais comuns de arranjos de pistão de potência e pistão de
deslocamento – Colocação do Regenerador.............................................. 69
Figura 3.39 - Desenho esquemático da recuperação do calor para cogeração nos
motores stirling............................................................................................ 71
Figura 3.40 - Microcogerador da Whipergen............................................................. 72
Figura 3.41 – Microcogerador da Microgen............................................................... 73
Figura 3.42 - Microcogerador Stirling da ENATEC.................................................... 74
Figura 3.43 - Motor Stirling da SunMachine. …………………………………….......... 75
Figura 3.44 - Motor Stirling da Solo Stirling............................................................... 76
Figura 3.45 - Unidade de pequena cogeração da STM............................................. 77
Figura 3.46 - Gráfico Temperatura x Entropia para o ciclo de Rankine ideal, ciclo
LIC e o ciclo de Carnot................................................................................ 81
Figura 3.47 - Ciclo Rankine básico............................................................................ 81
Figura 3.48 - Potencial mecânico de um expansor LIC............................................. 83
Figura 3.49 - Tipos de expansores utilizados nos microcogeradores baseados no
ciclo Rankine............................................................................................... 83

xvii

Figura 3.50 - Pontos para a recuperação do calor para a cogeração.......................

87

Figura 3.51 - Microcogerador da COGEN Microsystems..........................................

89

Figura

3.52

-

Expansor

espiral

e

o

microcogerador

com

a

unidade

acumulação. ............................................................................................... 90
Figura 3.53 - Microcogerador da Enginion................................................................. 91
Figura

3.54

-

Duas

configurações

possíveis

para

os

geradores

termoelétricos.............................................................................................. 94
Figura 3.55 - Montagem dos semicondutores...........................................................

95

Figura 3.56 - Configuração possível para recuperação do calor............................... 97
Figura 3.57 - Microcogerador da Varmaraf, montado e somente o módulo.............. 99
Figura 3.58 - Microcogerador da TEG Power Products............................................ 100
Figura 3.59 - Conversão da energia química para energia elétrica utilizando o
calor............................................................................................................ 102
Figura 3.60 - Conversão da energia química para energia elétrica sem estágios
intermediários – Célula combustível........................................................... 103
Figura 3.61 - Conversão de energia química para térmica e por fim para elétrica
nos geradores termoelétricos e termofotovoltaicos.................................... 107
Figura 3.62 - Esquema de uma célula combustível do Tipo PEM............................. 110
Figura 3.63 - Aproveitamento do calor produzido pela célula PEM.......................... 113
Figura 3.64 - Micro-cogerador semi-comercial da Ebara-Ballard com célula
combustível PEFC...................................................................................... 116
Figura 3.65 - Fogão Midnight Sun da JX Crystal. ..................................................... 119
Figura

3.66

-

Esquema

do

funcionamento

de

um

cogerador

termofotovoltaico......................................................................................... 120
Figura

3.67

-

Esquema

da

recuperação

de

calor

de

um

cogerador

termofotovoltaico........................................................................................ 123
Figura 3.68 - Gráfico de eficiência elétrica, térmica e global típica para cada
tecnologia de microcogeradores................................................................ 128
Figura 4.1 - Esquema de funcionamento de um condicionador de ar por
compressão de vapor.................................................................................. 133
Figura 4.2 - Esquema de funcionamento da absorção...............................................
134
Figura 4.3 - Esquema um sistema de refrigeração por ciclo de absorção. .............. 136
Figura 4.4 - Tecnologia de cogeração e tecnologia de refrigeração que podem ser
utilizadas (180°F ≈ 82°C; 360°F ≈ 182°C; 600°F ≈ 316°C; 800°F ≈
426°C). ....................................................................................................... 138

xviii

Figura 4.5 – Desenho esquemático indicando onde o calor recuperado é utilizado
nos equipamentos de condicionamento de ar............................................ 140
Figura 4.6 – Protótipo do condicionador de ar e bomba de calor da Honda............. 142
Figura 4.7 -: Condicionador de ar da Robur de 3 ton. de refrigeração..................... 143
Figura 4.8 - Equipamento de refrigeração por absorção “Eco-Life Multi”.................. 143
Figura 4.9 - Aquecedor e chiller por absorção........................................................... 144
Figura 5.1 - Consumo de energéticos por ano.......................................................... 147
Figura 5.2 - Variação do consumo de energéticos por ano....................................... 148
Figura 6.1 - Fluxo atual de energia até o consumidor............................................... 151
Figura 6.2 - Fluxo atual da energia utilizada e convertida até a residência............... 152
Figura 6.3 - Fluxo proposto de energia...................................................................... 153
Figura 6.4 - Fluxo de energia até a residência.......................................................... 155
Figura 6.5 - seqüência para gerar energia................................................................. 160
Figura 6.6 - Condicionamento para o uso da energia elétrica.................................. 162
Figura 6.7 - Fluxo de energia atual no interior das residências................................. 169
Figura 6.8 - Novas possibilidades de fluxo da energia utilizando a microcogeração
com ciclo combinado................................................................................... 170
Figura 7.1 - Resumo dos valores da tabela 7.3......................................................... 179
Figura 7.2 - Uso dos microcogeradores e os impactos na geração de energia
elétrica

por

centrais

térmicas,

hidroelétricas

e

energias

renováveis................................................................................................... 184
Figura 7.3 - Fluxo da energia em (a) um microcogerador e (b) em um
microcogerador e um ciclo de refrigeração por absorção........................... 185
Figura 7.4 - Fluxo de energia de um aquecedor (a) e fluxo de energia de um
microcogerador (b)...................................................................................... 186
Figura 7.5 - Fluxo de energia de um aquecedor (a); fluxo de energia de um
microcogerador (b); e a geração de energia elétrica do sistema
interligado.................................................................................................... 188
Figura 7.6 - Esquema da substituição do fornecimento da energia elétrica do
sistema....................................................................................................... 190
Figura 7.7 - Esquema da substituição do fornecimento da energia elétrica do
sistema e geração de energia elétrica........................................................ 192
Figura 7.8 - Esquema da substituição do fornecimento da energia elétrica do
sistema e geração de energia elétrica, inclusive para a energia elétrica
para conversão em energia térmica............................................................ 193
Figura 7.9 - Fluxo da energia em cogerador combinado a um ciclo de refrigeração
por absorção. ............................................................................................. 195

xix

Figura 7.10 - Fluxo da energia em cogerador combinado a um ciclo de refrigeração
por absorção, sob o aspecto do sistema interligado................................... 197
Figura 7.11 – Crescimento populacional e habitacional............................................ 204

Figura 7.12 – Residências equipadas com aquecimento de água................. 204
Figura 7.13 – Consumo de GN, GC e GLP no cenário de substituição de
aquecedores a GLP e GC pelo o de GN.................................................... 206
Figura 7.14 - Evolução do número de residências com aquecedores....................... 208
Figura 7.15 - Substituição dos aquecedores a gás pelos microcogeradores............ 209
Figura 7.16 - Consumo dos aquecedores comuns a gás e do microcogeadores.. .............................................................................................. 210
Figura 7.17 - Energias elétricas demandas e geradas............................................. 211
Figura 7.18 - Energia gerada pelas centrais térmicas a GN e pelos microcogeradores................................................................................................ 212
Figura 7.19 - Evolução do cenário de expansão das fontes renováveis................... 213
Figura 7.20 - Crescimento da geração de energia elétrica dos micro-cogeradores e a
redução do mercado das centrais térmicas................................................... 214
Figura A1 - Diagrama do Conforto Humano.............................................................. 281
Figura A2 - Temperaturas médias para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do
ano de 2004................................................................................................ 283
Figura A3 - Temperaturas médias,

o

C, para os meses de Julho, Agosto e

Setembro no período de 1961 a 1990....................................................... 284
Figura A4 - Temperaturas médias, oC, nos meses de Outubro, Novembro, e
Dezembro no período de 1961 a 1990....................................................... 284
Figura A5 - Temperatura média no primeiro trimestre do ano................................... 287
Figura A6 – Umidade relativa no primeiro trimestre do ano...................................... 287
Figura A7 - Temperatura média no segundo trimestre do ano.................................. 288
Figura A8 - Umidade relativa no segundo trimestre do ano...................................... 288
Figura A9 - Temperatura média no terceiro trimestre do ano.................................... 289
Figura A10 - Umidade relativa no terceiro trimestre do ano...................................... 289
Figura A11 - Temperatura média no quarto trimestre do ano.................................... 290
Figura A12 - Umidade relativa no quarto trimestre do ano........................................ 290

xx

1 - Introdução
O desenvolvimento tecnológico, as reformas regulatórias e a crescente
preocupação ambiental estão modificando as relações entre os diversos agentes do
setor elétrico: desde os geradores até os consumidores. O surgimento de novas
tecnologias aplicadas às tecnologias antigas está provocando mudanças nos papéis
dos agentes: o consumidor pode se tornar um gerador de energia. O consumidor,
aliado às novas tecnologias de geração de energia elétrica, poderá vir a participar
ativamente do mercado de energia elétrica.
Além da tecnologia, fatores econômicos, tais como a contestabilidade do
monopólio do setor elétrico e os altos preços da energia elétrica, estão contribuindo
para as mudanças. As reformas regulatórias do setor elétrico em direção a abertura do
mercado são um catalisador para as mudanças dos papéis dos agentes, pois abrem a
possibilidade do consumidor/gerador de energia obter ganhos com a venda da energia
excedente (HARRISON, 2003).
O aquecimento global, resultado das emissões dos gases do efeito estufa, tem
preocupado governos do mundo inteiro, principalmente dos países que fazem parte do
Anexo 11 do Protocolo de Kyoto, pois estes têm que reduzir as suas emissões em
5,2% em média, em relação aos níveis de 1990 (BNDES, 1999).
Os esforços para a redução das emissões estão ocorrendo em diversos
segmentos da indústria e da sociedade. Um dos setores que mais contribuem para as
emissões de gases do efeito estufa nestes países é o de geração de energia elétrica.
Grande parte da energia elétrica é gerada em termoelétricas a gás ou a carvão (BEN,
2002).
Uma das formas de se reduzir às emissões é através do aumento da eficiência
do uso do combustível. Com estas novas tecnologias desenvolvidas nos últimos 30
anos foi possível implantar, ou ampliar - como será visto no decorrer do trabalho - a
geração distribuída, utilizando-se principalmente de tecnologia de microcogeração2 e

1

Países do Anexo 1: são os países industrializados membros da OCDE (Organisation for Economic Cooperation and Development), exceto México e Coréia do Sul, além de países industrializados em processo
de transição para uma economia de mercado (BNDES, 1999)
2
Cogeração – uso do calor residual para a geração de vapor para processo ou para o condicionamento de
ambientes.
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ciclo combinado3, aumentando consideravelmente a eficiência do uso do combustível,
comparada à geração centralizada, de 36% para 90%, e em alguns casos para até
95%4.
Nas grandes cidades, a cogeração também está sendo utilizada para gerar
energia elétrica para os escritórios e energia térmica para o condicionamento de
ambientes, fornecendo calor ou frio. Em países como o Japão, há vários “district
heating” 5 em funcionamento (ARAI, 2000; CORLISS, 2000; Nippon Gás, 2003).
Ns últimos anos, o interesse pela geração distribuída não ficou restrita somente
a indústria e comércio. Através da introdução de novas tecnologias, que permitiram
reduzir o tamanho dos equipamentos de geração, a cogeração está começando a se
tornar realidade para lares e residências. Estes equipamentos de pequena potência
estão sendo chamados de micro-cogeradores e pequenos cogeradores.
Estima-se que somente na Europa há um potencial de venda de 12,5 milhões
de unidades de micro-cogeradores até 2020, evitando-se a emissão de 7,8 milhões de
toneladas de dióxido de carbono. Este é também um mercado com potencial
econômico significativo e que poderá movimentar mais de 13 bilhões de dólares
(COGEN, 2002).
Figura 1.1 - Fluxo energético e econômico.
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3

Este trabalho utiliza o ciclo de potência e acoplado a este um ciclo de refrigeração para designar o ciclo
combinado.
4
Valores técnicos pesquisados nestes presente trabalho.
5
District Heating – Rede de distribuição de vapor ou água gelada para vários prédios próximos.
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A economia, o clima, a sociedade, e outros fatores diferenciam o Brasil dos
países onde a microgeração está sendo introduzida. Com uma desvantagem relativa,
por um lado, sob o aspecto ambiental – já que se reduz o potencial de emissões
evitadas por causa das usinas hidroelétricas -, e por outro, econômico - em relação ao
poder de compra dos micro-cogeradores -, faz-se necessário um estudo aprofundado
referente à inserção destas novas tecnologias no território brasileiro. Por isso é preciso
conhecer melhor as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, qual é a mais
adequada, os impactos em longo prazo da tecnologia escolhida, a economia que pode
ser alcançada, tanto energética quanto financeira e desenvolver soluções e políticas
para ampliação da geração distribuída em território brasileiro por brasileiros.
A representação dos fluxos energéticos dos MCHPC6 pode ser vista na Figura
1.1. A avaliação deve considerar o uso do tipo de combustível, as características do
equipamento, o que este pode oferecer e assim realizar o estudo levando em
consideração o preço do combustível, os usos dos produtos do cogerador de forma
que seja feita uma avaliação técnica e econômica. Somente após este levantamento
será possível estimar o potencial econômico destes equipamentos.
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar as tecnologias que estão
sendo utilizadas no desenvolvimento dos micro-cogeradores, discutir a alternativa
energética tanto em relação ao fluxo da energia externa – antes do medidor, quanto
em relação ao fluxo da energia interna – no interior da residência, seleção do melhor
combustível e discutir o impacto dos equipamentos.
O desenvolvimento de novas tecnologias nos leva a novas possibilidades. É
necessário possuir o conhecimento e o domínio destas novas tecnologias para que se
faça a escolha do caminho correto, a fim de que se possa estar inserido nos novos
mercados, ou até liderá-los. A Europa já tem caminho estudado; o Japão está
traçando; e os EUA estão começando.
Esta tese tem por finalidade iniciar as discussões para o caso brasileiro. O
capítulo 2 apresenta o perfil energético brasileiro como um todo, e analisa o consumo
de energia do setor residencial apenas em relação às fontes de energia. Este capítulo

6

MCHPC – Acrônimo de Micro Combined Heat, Power and Cooling, que significa Micro cogeração e
ciclo combinado de refrigeração por absorção em um só equipamento, ou conjunto de equipamentos
operando simultaneamente.
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é interessante, pois demonstra a importância do setor residencial dentro da matriz
energética brasileira, e prepara os dados para posterior análise no capítulo 7.
Para que se possa discutir a viabilidade técnica e econômica dos microcogeradores e dos ciclos de refrigeração é importante conhecer o estado da arte das
tecnologias que estão sendo utilizadas, pesquisadas e os seus possíveis avanços. Isto
é necessário, pois nem toda tecnologia conhecida se transforma em produto
comercializável. Muitas tecnologias, atualmente utilizadas, já eram conhecidas desde
o século passado. As tecnologias e os micro-cogeradores serão analisados no capítulo
3. Os ciclos de refrigeração serão analisados no capítulo 4.
No capítulo 5, é discutido o motivo para a escolha do gás natural como
combustível. A maioria destes equipamentos é multicombustível, isto é, podem
funcionar com uma grande gama de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos.
Entretanto há restrições e conveniências para a escolha de um ou de outro
combustível.
Os fluxos energéticos tal qual conhecemos hoje dia poderão sofrer mudanças.
Além da qualidade da energia consumida e o modo como encaramos a geração de
energia elétrica. O capítulo 6 discute os fluxos atuais de energia e os fluxos
alternativos possíveis a partir do uso dos micro-cogeradores. Bem como o possível
uso da corrente contínua e alguns aspectos ambientais relativo ao uso dos microcogeradores.
No capítulo 7, é feita uma análise para o uso dos micro-cogeradores. Para isso
é calculado, a priori, tal como no estudo Micromap (COGEN, 2002), a relação entre o
consumo de energias térmica e elétrica finais. Estes valores servem como uma
primeira referência quanto à necessidade energética do setor residencial. Além disso,
é desenvolvida uma metodologia de análise que considera os diversos usos e os
possíveis impactos relativos ao uso dos micro-cogeradores.
Para se fazer uma análise utilizando a metodologia descrita no capítulo 7, é
criada uma casa padrão a partir de hipóteses e de informações: do IBGE, do
SINDUSCON, do BEN e do BEU. Este cálculo permite estimar o nível de penetração
de eletrodomésticos, evolução do número de residências e dos consumos relativo as
energia finais do setor residencial.

4

Com a metodologia proposta e com as informações sobre os consumos de
energias e nível de penetração de eletrodomésticos, é desenvolvida uma análise. Esta
análise permitirá avaliar se há potencial para o uso dos micro-cogeradores. Nesta
análise não foram considerados dados econômicos e perfis de consumo, tal como
sazonalidade, regionalidades e fator de carga. Em posterior trabalho será realizado um
estudo completo considerando estes dados últimos.
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2 - Demanda de energia por setor no Brasil
Em 2001, o Brasil teve uma oferta interna bruta de 187,0x106 tEP de energia
entre fontes de energia primária e secundária7. Sendo que deste total o consumo final
energético foi de 163,8x106 tEP, isto representa 87,6% da energia ofertada.
Tabela 2.1 - Consumo de energia final em 2001 (106 tEP).
FONTES
Gás natural + gás de cidade e de coqueria
Carvão (vapor + metalúrgico+coque)
Derivados do petróleo
Outras fontes primárias
Lenha
Produtos da cana
Eletricidade (*)
Carvão vegetal
Derivados da cana-de-açúcar
Consumo final energético

2001
16,2
9,1
72,2
2,9
13,9
15,1
24,8
4,0
5,6
163,8

(*) 1 kWh = 860 kcal (equivalente térmico teórico - Primeiro Princípio da Termodinâmica)
Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 / Ministério das Minas e Energia

Destes 87,6%, o setor residencial demandou energia na ordem de 19,5x106
tEP, isto representa 13% do consumo final energético total brasileiro em 2001, como
pode ser visto na figura abaixo.
Figura 2.1 - Distribuição do consumo final energético por setor ano 2001.
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Dados da tabela constam no apêndice 1.
Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 (BEN, 2002).
7

Fontes de Energia Primária são o petróleo, gás natural, carvão vapor, carvão metalúrgico, energia
hidráulica, lenha, produtos da cana e outras fontes primárias; e fontes de energia secundária : óleo
combustível, óleo diesel, gasolina, GLP, nafta, querosene, gás de coqueria e de cidade, coque de carvão
mineral, eletricidade, carvão vegetal,
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Com esta participação no consumo nacional, o setor residencial é o terceiro
consumidor de energia final. Desta forma é importante levantar o perfil energético,
analisando a energia final, de forma que se possam avaliar os meios de eficientizar o
consumo de energia, propor soluções alternativas, bem como avaliar a viabilidade de
introduzir novas tecnologias do ponto de vista técnico e econômico no setor residencial.
Tabela 2.2 - Consumo Final Energético por setor – Consolidado 2001 (103 tEP).
Consumo

Setor
Industrial

59.338

Transportes

47.922

Residencial

19.489

Energético

13.218

Agropecuário

7.816

Comercial

4.488

Público

3.155

Consumo Final Energético Total

167.536

Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 (BEN, 2002).

No sub-item seguinte, veremos a decomposição da demanda energética do
setor residencial e a divisão sugerida pelo Balanço de Energia Útil de 1995 (BEU,
1995), ALMEIDA et al. (2001) e ACHÃO (2003).
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2.1. Demanda de energia no setor residencial brasileiro

Os usos da energia no setor residencial são para: a cocção, a condicionamento
ambiental8, o aquecimento de água9, a iluminação, refrigeração e outros.
As fontes de energia utilizadas são: a heliotérmica, a energia elétrica, o
querosene, o gás liquefeito de petróleo (GLP), a lenha, o carvão vegetal e o gás
natural.
Para estes usos a energia é advinda de várias fontes, conforme a figura abaixo
ilustra. Parte dela é utilizada diretamente das fontes primárias, tais como a lenha e o
gás natural, e parte é utilizada somente após transformação, como é o caso da
energia elétrica, do querosene e do GLP.
A energia que tem o uso mais abrangente, e é o destino da transformação de
várias fontes de energia, é a energia elétrica. Pode ser utilizada para diversos fins. Em
usos mais nobres, como é o caso do uso em aparelhos eletro-eletrônicos e de
informática, é uma fonte insubstituível. E em outros usos não tão nobres, a energia
elétrica pode ser substituída por outras fontes mais adequadas, como é o caso para a:
calefação, o aquecimento e a cocção, enfim os usos térmicos da energia elétrica.

8

e 3 O aquecimento é utilizado para indicar aquecimento de água de chuveiro, banho, de uso da água;
enquanto que a calefação é utilizado para referenciar o aquecimento da casa, residência, de um ambiente.

9

8

Figura 2.2 - Fontes, transformação e uso final da energia no setor residencial.
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- Coc ç ão

Óle o c o m b .

- Aq ue c im e nto d e
á g ua p a ra b a nho

Óle o d ie se l

- Uso s e sp e c ífic o s
(e le tro /e le trô nic o s)

Que ro se ne
- Coc ç ão
- Re frig e ra ç ã o

GLP

- Aq ue c im e nto

de
á g ua p a ra b a nho
- Ilum ina ç ã o
- C o c ç ã o e /o u
C a le fa ç ã o e /o u
Aq ue c im e nto d e
á g ua p a ra b a nho
- C o nd ic io na m e nto
(frio, c a lo r)
- Coc ç ão

Gás Natural

- Aq ue c im e nto d e
á g ua p a ra b a nho

- Ilum ina ç ã o

- C o nd ic io na m e nto
(frio, c a lo r)

Bio m a ssa
Ene rg ia Elé tric a

C a rvã o Va p o r

- C o nse rva ç ã o
d e a lim e nto s
- Coc ç ão
- Aq ue c im e nto d e
á g ua p a ra b a nho
- Uso s e sp e c ífic o s
(e le tro /e le trô nic o s)

Fonte: Própria a partir do Balanço de Energia Útil 1995, ACHÃO (2003), ALMEIDA (2002).

O uso dos meios de comunicação tais como Internet, telefonia, radiodifusão e
outros dependem da energia elétrica para poder funcionar. A energia elétrica está se
tornando, cada vez mais, mais importante com o decorrer da história. Pela figura
anterior é possível ver que a maioria das fontes de energia para o uso residencial
caminha para a transformação em energia elétrica. Como vemos, a energia elétrica é
insubstituível para a nova sociedade da informação, a nova sociedade digital.
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O Balanço Energético Nacional considera o uso de equipamentos fotovoltaicos
e eólicos como outras fontes primárias. No entanto, o uso de energia heliotérmica
residencial não está contemplado no Balanço Energético Nacional.
Figura 2.3 - Participação dos energéticos no consumo residencial no ano de 2001.

GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO; 32 %

ELETRICIDADE; 30 %
CARVÃO VEGETAL; 1,9 %
LENHA; 35 %
GÁS CANALIZADO; 0,1 %

GÁS NATURAL; 0,7 %

QUEROSENE; 0,3 %

Dados da figura constam no apêndice dois.
Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 (BEN, 2002).

A lenha no Brasil continua sendo o energético mais utilizado pelo setor
residencial. A lenha é utilizada para cocção, aquecimento e calefação. Os dois últimos
são conseqüências naturais do uso de fogões a lenha no interior das residências,
normalmente nas regiões rurais. Exemplo é a região do interior do Sul de Minas
próxima à reserva do Parque Nacional do Itatiaia, local em que a infra-estrutura se
resume a ruas não pavimentadas e às parcas redes de distribuição de energia elétrica,
ou nem estas estão presentes.
Em segundo lugar, o GLP é em grande parte utilizado para a cocção. E em
lugares desprovidos de energia elétrica é, também, usado no ciclo de refrigeração de
geladeiras 10 e para a iluminação. Sendo que para a iluminação também pode ser
utilizada a lamparina a querosene. O GLP nas regiões rurais tem em parte um
componente ecológico, pois evita a derrubada de áreas de vegetação nativa e reduz
as emissões de CO e VOCs.
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Geladeira à ciclo de absorção, utiliza uma fonte de calor para iniciar o ciclo de resfriamento.
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Em terceiro lugar a eletricidade, que tem apresentado consumo crescente nos
últimos 15 anos, e que devido ao racionamento de energia elétrica houve um
decréscimo no consumo em 2001. O consumo de energia elétrica tem aumentado
principalmente devido ao contínuo aumento da participação de eletro-eletrônicos nas
residências.
Apesar de possuir baixo consumo específico (consumo por equipamento)
relativo a outros aparelhos, a comercialização de aparelhos telefônicos celulares tem
expandido rapidamente, como pode ser visto na tabela 2.1-1, o que no agregado pode
contribuir para um alto consumo de energia elétrica. Os aparelhos refrigeradores,
apesar da queda na comercialização no ano de 2000, aparentam apresentar
recuperação em 2001.
Tabela 2.3 - Unidades de produtos vendidos para o mercado brasileiro.
Produto / Ano

1998

1999

2000

Receptores de televisão a cores de
outros tipos, mesmo com aparelhos de
áudio.

5 620 555

3 821 926

5 939 646

Refrigeradores e congeladores para uso
doméstico

4 461 390

5 299 714

4 159 146

4 771 112

7 440 736

11 161 022

15 660 920

Aparelhos telefônicos (telefones)
celulares
Monitores de vídeo para computadores

(x)
*

*

*

2001
*

3 180 902

*Não há dados correspondente a este campo
Os produtos assinalados com (x) estão entre os 100 maiores, porém foram removidos de sua posição
original a fim de preservar o sigilo estatístico.
Fonte: IBGE/2 (2004)

Tabela 2.4 - Consumo de energia final por fontes e a participação, no setor residencial,
dados e 2001.
FONTES
Lenha
Gás liquefeito de petróleo
Eletricidade
Carvão vegetal
Gás Natural
Querosene
Gás Canalizado
TOTAL

Mil tEP
6.812,5
6.191,5
5.901,6
378,0
128,6
52,7
23,8
19.488,7

Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 (BEN, 2002).
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%
35,1
31,5
30,4
1,9
0,7
0,3
0,1
100%

Figura 2.4 - Consumo de energéticos no setor residencial por fonte.
12.000

10.000

(mil tEP)

8.000

6.000

4.000

2.000

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ano

GÁS NATURAL

LENHA

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

QUEROSENE

GÁS CANALIZADO

ELETRICIDADE

CARVÃO VEGETAL

Dados da figura constam no apêndice 3.
Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 (BEN, 2002).

O gás de nafta canalizado vem perdendo, desde 1990, expressiva participação
no mercado, 21% na média de redução do mercado, enquanto que o gás natural tem
crescido 24% desde 1990. Os outros energéticos, comparados com estes dois,
apresentam pequenas variações, indicando a possível substituição entre estes dois. E
o que vem ocorrendo no setor de distribuição é realmente a substituição do gás
canalizado pelo gás natural.
Pelas taxas de crescimento vemos que o gás natural está em expansão e é um
energético que terá grande parcela de contribuição na composição do balanço
energético do setor residencial brasileiro. Projeções das distribuidoras de gás também
confirmam o aumento da participação do gás natural na matriz energética brasileira
(NERY, 2000; SAUER, 2003).
Pelo gráfico abaixo, pode se ver a variação do consumo de energéticos desde
1985. Alguns energéticos tais como a lenha, o GLP, o querosene, o gás canalizado, e
o carvão vegetal têm mantido variações negativas, decréscimo na participação do
mercado nacional. Pode-se perceber o crescimento do consumo de energia elétrica
nos últimos anos, apenas interrompido pelo racionamento de energia.
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Figura 2.5 - Gráfico de variação do consumo de energéticos no setor residencial.
250%

200%

Variação do consumo
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1993

1994

1995

1996
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2000
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-50%

-100%

-150%
Ano
GÁS NATURAL

LENHA

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

QUEROSENE

GÁS CANALIZADO

ELETRICIDADE

CARVÃO VEGETAL

Dados da figura constam na tabela do apêndice 4.
Fonte: Balanço Energético Nacional – 2002 (BEN, 2002).

Os equipamentos de microcogeração poderão modificar a estrutura da oferta e
consumo de energia elétrica, uma vez que a demanda poderá crescer sem o mesmo
ocorrer com a oferta. Desta forma, a participação da energia elétrica no perfil da oferta
poderá manter-se ou diminuir, através do aumento do consumo de gás natural.
Os micro-cogeradores poderão contribuir para a melhor penetração do gás
natural na estrutura da matriz energética nacional, incentivando o aumento da rede de
distribuição de gás natural nas cidades. Este aumento do consumo do gás natural,
proporcionado

pelos

micro-cogeradores,

será

acompanhado

da

redução

da

necessidade de se ofertar mais energia elétrica gerada pelo sistema interligado para o
setor residencial.
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3 – Os Mini e micro-cogeradores11

3.1 – Introdução
A mini e micro-cogeração, bem como a co-geração, são evoluções das
transformações econômicas, ambientais e tecnológicas (DUNN, 2000; COGEN, 1999)
que vêm ocorrendo no setor elétrico. Este processo de transformação se iniciou nos
Estados Unidos, avançou sobre a Europa e daí para o resto do mundo.
Segundo BICALHO (1997) A quebra do monopólio, como forma de introduzir a
competição no setor elétrico, está permitindo a entrada de novos atores no mercado
de geração de energia elétrica com tecnologias mais modernas e mais eficientes. A
exemplo na Europa, na qual a reforma do setor criou novas possibilidades comerciais
(COGEN, 1999), e com isso, mudanças radicais sobre a forma de comprar, vender e
gerar energia estão em curso.
As pressões ambientais sobre as usinas termoelétricas antigas e as usinas
nucleares aumentaram os custos de geração. As usinas termoelétricas a carvão e óleo
combustível são usinas de menor rendimento e poluidoras (DUNN, 2000). Devido aos
rejeitos radioativos e aos riscos de acidentes, as usinas nucleares também tiveram
impactos crescentes sobre o custo de geração. O acontecimento que marcou o setor
elétrico de geração nuclear ocorreu na usina nuclear de Three Mile Island (BICALHO,
1997). Após este acidente novas medidas de seguranças foram impostas
demandando recursos antes não previstos, elevando os seus custos e o preço da
energia.
Este cenário formado pelas novas possibilidades comerciais e pressões
ambientais foi decisivo para que as tecnologias mais modernas de geração de energia
elétrica emergissem para o novo mercado que estava sendo constituído (COGEN,
1999).

11

Internacionalmente estes equipamentos recebem a denominação de MCHP – Microcombined Heat and
Power, microCHP, µ-CHP, DCHP – Domestic Combined Heat and Power, Small Scale CHP, microcogeneration e mais recentemente partindo dos EUA e Japão MCHPC – Micro Combined Heat, Power
and Cooling e CCHP – Combined Cooling, Heating and Power, para denominar o uso de ciclo
comibanado de refrigeração por aborção.
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Inicialmente, estas tecnologias foram disponibilizadas para o setor elétrico, com
a participação do produtor independente a partir do uso de turbinas a gás; depois para
o setor industrial, que se utilizava das turbinas a gás de tamanhos menores e grandes
geradores diesel para a cogeração. Mais recentemente é que surgiram equipamentos
para a mini e microcogeração, atendendo o setor residencial e o pequeno comércio.
Os países da Europa, tais como a Inglaterra, a Alemanha, a Suécia e a Islândia;
o Japão e mais recentemente os Estados Unidos têm investido pesadamente no
desenvolvimento de microgeradores. Isto se justifica, pois a COGEN Europe realizou
um estudo específico para o mercado europeu de micro-cogeradores (COGEN, 2002)
que identificava um mercado potencial entre 5 milhões e 12,5 milhões de sistemas de
micro-cogeração e 2,2 milhões de mini-cogeração até o ano de 2020; em termos
energéticos pode alcançar em média 24GWe de capacidade instalada. Em termos
ambientais significa a redução entre 3,2 milhões e 7,8 milhões de toneladas de CO2
por ano.
O Japão tem avançado muito nas tecnologias de micro-cogeradores baseados
em pilhas a combustível. O governo Japonês desde o ano de 2000 (CROPPER, 2001)
iniciou um programa de investimento em empresas para desenvolver as pilhas a
combustível PEFC para aplicações residenciais, com a previsão de comercializá-las
no ano de 2005 (MATSUMOTO, 2003). Atualmente a Osaka-Gas iniciou instalação de
micro-cogeradores a gás natural e há 8 anos vem comercializando condicionadores de
ar por ciclo de absorção12 (OSAKA GAS, 1999).
O parlamento Inglês tem debatido junto às empresas o desenvolvimento e a
forma de introduzir a microgeração (Parlamento do Reino Unido, 200). Recentemente
os Estados Unidos tem promovido seminários específicos sobre o tema micro-CHP
(USDOE, 2003) de forma a introduzirem os equipamentos de micro-CHP até o ano de
2010.
Os equipamentos de mini e micro cogeração poderão vir a revolucionar o
mercado de energia. Estes têm aptidão para reduzir o consumo de combustível e
energia elétrica, associado a um aumento a oferta de energia elétrica; além de reduzir
os impactos ambientais causados pela emissão de gases do efeito estufa,
principalmente

12

o

CO2.

Tecnologicamente,

Vide capítulo 4.
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os

microgeradores

estão

sendo

considerados como responsáveis pelos maiores avanços na área de cogeração
(GARDINER et al., 2002).

3.2 – Definição de mini e micro-cogeradores.
A geração distribuída, da qual os mini e micro-cogeradores fazem parte, é
definida pelo CIGRE WG como a geração que não é centralizadamente planejada. Isto
é, não é despachada de forma centralizada, não há um órgão que comanda as ações
de todas as usinas. A geração distribuída é usualmente conectada diretamente na
rede de distribuição (MALFA, 2002), o que já é considerado muito alto segundo outros
especialistas como citado abaixo.
Para o IEEE é uma central de geração que seja pequena o suficiente para
estar conectada a rede de distribuição e próxima do consumidor (MALFA, 2002). Para
muitas pessoas ainda não há um claro consenso.
O fato relevante é que, devido aos avanços tecnológicos, na área de geração
distribuída vêm surgindo inúmeras aplicações para residências e pequenos comércios.
Estes equipamentos estão sendo denominados como micro-cogeradores ou
cogeradores domésticos, ou ainda de pequenos cogeradores com potência de até
15kWe, segundo D’ACCADIA (2003).
Segundo o COGEN (2002), os equipamentos de microcogeração têm potência
entre 1kWe até 3kWe. BUTCHER (2003) denomina como sendo Sistemas de Energia
Residencial os quais fornecem calor, alguma eletricidade e com potencial para
refrigeração por absorção. Para o USDOE (2003) os equipamentos de microgeração
são “eletrodomésticos” capazes de fornecer energia, calor e/ou refrigeração.
A eaTechnology define microCHP como sendo a reposição de um “boiler”
(aquecedor-acumulador de água) em um sistema de aquecimento “hydronic”, também
chamado de piso radiante13, o qual produz simultaneamente calor e energia térmica
(HARRISON, 2003). Ou de modo mais técnico e simples: gerador com a saída máxima

13

Climatização do ambiente que utiliza a circulação de água quente em mangueiras instaladas sob o piso.
Está sendo muito comum na Europa, Japão e Estados Unidos. No Brasil já há empresas que instalam tal
sistema.
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de 16A por fase (G83/CEN apud HARRISON, 2003). Caso seja trifásico e com tensão
gerada de 127V, este equipamento terá potência de aproximadamente 6kVA.
Provavelmente, a falta de clareza na definição para tais equipamentos seja
decorrente das inúmeras possibilidades de uso e as potências dos equipamentos
estarem em constante adaptação em relação às demandas das residências, as quais
mudam constantemente. As definições mais encontradas na literatura em geral
classificam os equipamentos de micro cogeração - os utilizados nas residências e no
setor comercial - com potência de até 3kWe; os de minicogeração com potências que
variam entre 5kWe e 30kWe; e os de pequena cogeração com potências que variam
de 35kWe até 150 kWe.
Estas definições são imprecisas, pois há turbinas de pequena potência que são
chamadas de microturbina. Entretanto segundo a aplicação e potência, elas não são
equipamentos que se encaixam na definição de microgeradores. Inclusive, os
equipamentos residenciais são projetados para funcionarem em cogeração dentro das
residências. A microturbina de menor potência, até então, é uma de 35kWe.
Comparando com uma turbina de 150MW, ela pode ser considerada uma microturbinas, mas não um Micro-cogerador.
Figura 3.1 - Potência e aplicação dos equipamentos de cogeração

Microcogeração

Minicogera çã o

Condom ínios
Pequeno
Com érc io

Resid ênc ia s

Gera çã o
Desce ntra liza da

Pequenacogeração

Gera ção
Descentra llizada
Industrial

Méd io Comércio

Gra nde com érc io
Distrito de energia
Hospitais
Com érc io

Restaurantes

0

5

125

30

1.000

Potência (kWe)

No setor residencial, não há uma potência definida para cada uso e sim
potências indicativas para o uso, isto porque os equipamentos de microcogeração
residenciais são projetados para serem utilizados como eletrodomésticos. Desta forma
têm que ter o funcionamento simples; ser seguros para ser colocados no interior da
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casa, dentro de um cômodo, geralmente a cozinha ou na área de serviço; devem ser
bonitos, uma vez que estarão no interior da residência; compactos, fácil instalação, e
portáteis (USDOE, 2003).

3.3 – Opções tecnológicas
Várias tecnologias estão sendo pesquisadas, desde aquelas já reconhecidas e
que estão sendo aprimoradas até as recentemente conhecidas que estão recebendo
incentivos governamentais para o desenvolvimento. Exemplos de máquinas que são
utilizadas são as que foram inventadas na revolução industrial, a máquina vapor - ciclo
Rankine - e outras que foram redescobertas, tal como o efeito Seebeck - a geração da
termoeletricidade.
Nas duas tabelas seguintes, é possível notar que a microcogeração ainda está
na sua fase inicial. Não há uma tecnologia de micro e minicogeração dominante.
Desde a fase de concepção até comercialização há diversas tecnologias e indústrias e
seus respectivos governos apoiando os seus desenvolvimentos.
Tabela 3.1 - Cogeração: Microcogeração para aplicações residenciais.
Motor a gás
natural
5 Países

Motor Stirling

Em desenvolvimento
6 Países
Em fase de
3 Países
5 Países
demonstração
Comercialmente
1 País
2 Países
disponível
* - Não há informações.
Dados da tabela encontram-se no apêndice 5.
Outras tecnologias são o termofotovoltaico e o rankine.
Fonte: SCHWEITZER (2003).

Pilha a
combustível
6 Países

Gerador
termoelétrico
4 Países

4 Países

1 País

*

0 Países

*

*

Outros
1 País

Mesmo para a minicogeração, não há ainda uma tecnologia dominante. Há
várias que estão sendo desenvolvidas, por diversos países; e alguns países que estão
apoiando e investindo em diversas tecnologias.
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Tabela 3.2 - Países que estão desenvolvendo mini-cogeradores para aplicações em
condomínios, sistemas coletivos e/ou pequeno comércio.
Motor a gás
natural
5

Microturbina

Motor
Stirling
2 Países

Pilha a
combustível
5 Países

Em desenvolvimento
4 Países
Em fase de
5 Países
7 Países
1 País
5 Países
demonstração
Comercialmente
9 Países
5 Países
*
*
disponível
1): Desumidificador para condicionador de ar utilizando o calor do minicogerador.
* - Não há equipamentos existentes.
Dados da tabela encontram-se no apêndice 6.
Fonte: SCHWEITZER (2003)

Outros
1 País
1 País
*

3.4 - Tecnologias existentes, fabricantes e características.
Os equipamentos de microcogeração até pequena cogeração podem ser
divididos em duas grandes classes, as máquinas térmicas que obedecem à lei de
eficiência de Carnot e as máquinas não-térmicas que não obedecem à lei de Carnot,
isto é, não utilizam o calor para gerar trabalho. As que obedecem têm como eficiência
máxima a eficiência de Carnot. Esta é a eficiência máxima que uma máquina térmica,
trabalhando entre uma fonte quente e uma fonte fria, pode alcançar. É o limite teórico
de rendimento de uma máquina térmica.
Figura 3.2 - Princípio de funcionamento de uma máquina térmica.

Fonte Fria
Energia Elétric a
ou trabalho

Fonte quente
Fonte: WYLEN et al. (1995).

As máquinas térmicas funcionam entre uma fonte quente e uma fonte fria. Ela
opera absorvendo calor de uma fonte térmica quente, transformando parte em trabalho
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ou energia elétrica14 e rejeitando o restante numa fonte fria. A eficiência máxima de
geração de trabalho a partir de uma fonte quente é dada por

η = 1−

Tf

=

Tq

W
Q

Onde Tf é a temperatura da fonte fria e Tq é a temperatura da fonte quente.
Nas máquinas térmicas mais comuns, a energia elétrica é gerada através da
queima de um combustível – fonte quente –, esta provoca uma expansão no fluido de
trabalho e a posterior rejeição da energia térmica não utilizada numa fonte fria. A
conversão da energia térmica em trabalho é realizada na expansão do fluido de
trabalho, o qual converte a energia térmica, que era química, em energia mecânica. A
energia mecânica é então convertida em energia elétrica em um gerador.
A

cogeração,

sistema

utilizado

nos

micro-cogeradores,

consiste

no

aproveitamento da energia térmica e elétrica produzida por um equipamento. A
energia térmica pode ser utilizada para o condicionamento ambiental ou para
aquecimento de água. A rejeição do calor residual para a fonte fria não quer dizer que
a temperatura do calor rejeitado esteja à temperatura ambiente, 25ºC. A temperatura
de rejeição do calor para a fonte fria é em torno de 80°C15 do motor.
Figura 3.3 - Eficiência elétrica, térmica e global de cogeradores.
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Q3

Q4

W
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Q2
Q1

Energia Elétrica
ou trabalho
Energia Térmica
aproveitada
antes do trabalho

Q1
Fonte quente

Fonte quente
(B)

(A)
14

Como veremos mais adiante há materiais que geram energia elétrica quando submetidos à diferença de
temperatura. Efeito Seebeck.
15
Temperatura na maioria dos motores de combustão interna ciclo Otto.
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η da cogeração = η térmica + η elétrica =

Qa W
+
Q1 Q 2

η da cogeração = η elétrica + η térmica =

W Qa
+
Q1 Q3

Figura 3.3 (A); ou
Figura 3.3(B).

A figura 3.3 exemplifica as formas de aproveitamento do calor entre a fonte
quente e a fonte fria no uso de cogeradores. Ao resultado do cálculo anterior da
eficiência de Carnot, é somada a eficiência do aproveitamento térmico. A eficiência do
trabalho realizado para gerar energia elétrica mais o aproveitamento da eficiência
térmica é a eficiência da cogeração.
O calor também pode ser aproveitado em ciclos de refrigeração por absorção.
Neste caso o calor rejeitado é utilizado no processo de aumento da pressão do ciclo
de refrigeração. Este é um ciclo pouco conhecido residencialmente, entretanto devido
a sua maior eficiência e aos avanços tecnológicos, já há equipamentos compactos que
estão sendo testados com os micro-cogeradores. A Honda está desenvolvendo um
com capacidade de 2,5kWr, de potência de refrigeração, aproximadamente 8.500 BTU,
com dimensões de 800 x 250 x 680 mm. Este equipamento está sendo projetado para
funcionar com o cogerador da própria Honda, com capacidade para gerar 1kWe de
energia elétrica (FUKUDA et al., 1998 e HONDA, 1998).
O combustível utilizado nos micro-cogeradores pode ser sólido (carvão ou
lenha), líquido (gasolina, diesel, biodiesel) ou gasoso (gás natural, GLP). O
combustível pode ser queimado e ele mesmo sendo o fluido de trabalho – o que vai
converter a energia térmica em trabalho – ou vai ser queimado e a energia térmica
transmitida para um fluido de trabalho o qual é mantido em um circuito fechado.
As máquinas térmicas analisadas neste trabalho foram os ciclos: Otto, Diesel,
Brayton, Rankine, Stirling, e os geradores termoelétricos, efeito Seebeck. As máquinas
não térmicas analisadas foram a pilha a combustível e o gerador termofotovoltaico.
Uma máquina térmica analisada a parte neste trabalho foi o que utiliza o ciclo
de refrigeração por absorção. Esta máquina térmica não foi incluída no mesmo
capítulo das máquinas térmicas citadas anteriormente por não se tratar de um gerador
elétrico, mas um equipamento a ser utilizado juntamente com os geradores elétricos.
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A máquina térmica mais difundida é a que utiliza o ciclo Otto. Há desde
motores pequenos de hobby modelismo até motores que equipam pequenos
caminhões; e nos mais variados usos: motores de popa de embarcações, motores de
pequenos aviões, de carros, motos, serras elétricas e outros.
Um motor que utiliza a tecnologia similar ao do motor ciclo Otto é o motor ciclo
diesel, ou mais conhecido como motor diesel. Estes motores são amplamente
utilizados em motores de navios, lanchas, caminhões e em grandes grupos geradores
de energia elétrica.
O ciclo Brayton é utilizado nas turbinas de aviões e nas termoelétricas
equipadas com turbinas a gás natural, que podem ser turbinas aeroderivadas ou
industriais. São motores multicombustíveis, podem utilizar diesel, biodiesel, gasolina, e
mais comumente, querosene de aviação e gás natural.
O ciclo Rankine é encontrado em máquinas a vapor, tais como antigas
locomotivas, e nas modernas usinas nucleares e usinas com ciclo combinado com
turbina a gás. Foi uma das primeiras máquinas a ser concebida. Foi uma das
responsáveis pela Revolução Industrial Inglesa no século XVIII.
As máquinas que funcionam segundo o ciclo Stirling ainda não são muito
utilizadas. Mas foi a segunda máquina na história a ser concebida, aliás, foi a
alternativa na época da Revolução Industrial às máquinas que estouravam
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(explodiam), às do ciclo Rankine. Poucas empresas no mundo dominam a tecnologia.
Uma das aplicações mais importante atualmente é a adoção deste motor em
submarinos.
Há um equipamento que obedece a lei de Carnot, mas que não é um ciclo, é o
gerador termoelétrico17. Este gerador tem sido utilizado nas missões espaciais, entre
elas a missão da Voyager II (NASA, 2002). Durante toda a missão, o equipamento tem
funcionado ininterruptamente. A sonda foi lançada em 1977 e ainda viaja pelo espaço,
fora do Sistema Solar (NASA, 2004).

16

Na época, a tecnologia dos materiais era pouco desenvolvida e o aço utilizado não resistia as pressões
internas, acarretando em falhas catastróficas das caldeiras.
17
A diferença de temperatura aplicada entre nas faces opostas de um material semicondutor produz uma
corrente elétrica,
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As máquinas não térmicas, as que não seguem à Lei de Carnot estão sendo
redescobertas. A célula combustível foi descoberta em 1839, mas somente 120 anos
depois é que ela foi utilizada pela primeira vez. Foi, como o gerador termoelétrico,
utilizada em missões espaciais. Agora a célula combustível está sendo a aposta mais
ambiciosa para o futuro da geração de energia elétrica com grandes investimentos nos
Estados Unidos e no Japão (DOE, 2001; JGA, 2003; CROPPER, 2001).
O termofotovoltaico tem despertado atenção de algumas indústrias, como por
exemplo, a ABB Itália. Segundo a ABB este é o equipamento que melhor se adapta a
microcogeração. Funciona similar a um painel fotovoltaico, entretanto a fonte de
energia que é convertida em energia elétrica provém da radiação infravermelha
emitida durante a queima de um combustível.
Acoplados aos micro-cogeradores, os equipamentos de refrigeração por
absorção poderão complementar e viabilizar os equipamentos de microcogeração em
locais de clima quente. Tal qual o calor aproveitado para calefação viabiliza os microcogeradores nas regiões mais frias; nas regiões quentes, o uso da refrigeração por
absorção para o condicionamento ambiental poderá ser a forma de viabilizar os microcogeradores.
Há vários equipamentos e pesados investimentos em várias tecnologias. Todas
são candidatas a, um dia, possivelmente, estarem sendo instaladas nas residências de
modo a fornecerem energia de um modo seguro, ambientalmente mais correto, com
uma energia elétrica de alta qualidade, condicionamento térmico - frio ou calor -, e
ainda uma renda extra pela comercialização de energia (USDOE, 2003).
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3.4.1 – Máquinas térmicas

3.4.1.1 - Ciclo Otto
3.4.1.1.1 - Introdução
Os motores ciclo Otto são os motores de combustão interna mais utilizados
atualmente (DOE, 1999). São encontrados em diversas capacidades, desde motores
de poucos watts de potência até motores de 1.000kW. São utilizados em diversas
aplicações: motores de popa, em carros, motos, aviões entre outros.
Os motores ciclo Otto são divididos em três tipos: 4 tempos de pistão
alternativo – os mais comuns, 2 tempos de pistão alternativo – está sendo abolido
devido às questões ambientais, e o 4 tempos rotativo – conhecido como motor Wankel
– pouco conhecido e utilizado por poucos fabricantes.
Em geral, a potência e o torque destes motores são designados pelo volume
medido no cilindro, uma vez que o trabalho realizado é dado pela pressão multiplicada
pela variação de volume. A capacidade volumétrica de um motor é dada pelo volume
máximo que o pistão desloca no interior do cilindro multiplicado pelo número de
cilindros que compõe o motor. Quanto maior o volume, maior é o motor, e em geral os
motores com maiores quantidades de cilindros também são maiores. O aumento do
volume e do número de cilindros representa, em geral, aumento potência e/ou torques
maiores. Não é via de regra, pois com o advento da eletrônica nos carros, há motores
pequenos com potência equivalente a de motores maiores.
Estes motores são versáteis em relação à utilização de combustível.
Funcionam com uma ampla variedade de combustíveis líquidos e gasosos, tais como:
gasolina (o mais comum), ou a mistura de gasolina e álcool adotada no Brasil, álcool,
propano, GLP, gás natural, e hidrogênio.

3.4.1.1.2 - Descrição da tecnologia
Os motores 2 tempos têm aplicações limitadas e o seu uso está sendo
restringido devido às normas ambientais de emissões de gases poluentes. Já os
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motores Wankel – como propulsores de combustão interna - tem a sua aplicação,
atualmente, restrita a uma marca de carros de passeio – a Mazda18.
Os motores ciclo Otto possuem um cilindro, onde é alojado um pistão, o qual se
movimenta alternadamente guiado pelo cilindro. O espaço onde ficam as válvulas e a
vela é onde ocorre à combustão da mistura ar-combustível, uma reação exotérmica. A
queima da mistura ar-combustível é realizada com o auxílio de uma centelha – uma
descarga elétrica, por isso, estes motores são também conhecidos como motor de
combustão por centelha. O calor liberado na queima da mistura faz com que a pressão
no interior do cilindro se eleve e empurre o pistão para baixo.
Figura 3.5 – O ciclo dos motores 4 tempos.

Admissão

Compressão

Expansão

Expulsão dos
gases queimados

Movimento 1

Movimento 2

Movimento 3

Movimento 4

Este motor é chamado de 4 tempos, pois é necessário que o pistão execute 4
movimentos alternados para completar um ciclo de potência. O primeiro movimento é
quando há o afastamento do pistão das válvulas, neste movimento, com a válvula de
admissão aberta, o pistão suga a mistura ar/combustível para o interior do cilindro; 2) o
segundo movimento é o da compressão da mistura ar/combustível: as válvulas
fecham-se e o pistão sobe comprimindo a mistura ar/combustível; 3) o terceiro

18

Site do fabricante www.mazda.co.jp, um dos mais famosos carros é o RX-7, atualizado para o RX-8.
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movimento é a expansão dos gases queimados, os quais exercem pressão que
desloca o pistão no interior do cilindro. 4) O último movimento é a expulsão dos gases
resultantes da queima da mistura ar/combustível para fora do cilindro; a válvula de
descarga abre-se e o cilindro desloca-se para cima expulsando os gases do interior do
cilindro. (Como pode ser acompanhado na figura 3.5).
O pistão é conectado por uma barra articulada em suas extremidades a um
eixo de manivela. O pistão tem a liberdade movimentar-se linearmente no interior do
cilindro. O movimento alternado do pistão faz com que a manivela seja posta em
movimento circular. O resultado da ação do motor é um movimento rotativo resultante
de um movimento alternado. (Como pode ser visto na figura 3.6).

Figura 3.6 - Transformação do movimento alternativo para rotativo.

A energia elétrica é então gerada a partir do movimento rotativo do virabrequim
o qual é transferido ao gerador através de um eixo. Como pode ser visto na figura 3.7.
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Figura 3.7 - Representação de um motor de combustão interna com o eixo acoplado a
um gerador de energia elétrica

A energia térmica residual, representada pelo calor que é expelido junto com os
gases, pelo calor que é retirado pela água de arrefecimento, para manter o motor na
temperatura de trabalho, e pelo calor que é retirado do óleo lubrificante, pode ser
aproveitada. É esta energia térmica que é utilizada para a cogeração; para o
aquecimento de água que servirá para aquecer a água de banho ou o ambiente de
uma residência.

3.4.1.1.3 - Características de projeto
Grande gama de capacidades: estes motores são produzidos por diversas
empresas e em diversas potências, sendo assim será sempre possível encontrar o
equipamento mais adequado às necessidades (DOE, 1999).
Partida rápida: uma vez que o motor é ligado, segundo a Senertec (2003), é
possível em 2 minutos conectar a energia elétrica a rede doméstica. Aqui se considera
a característica do motor de poder fornecer energia assim que é ligado, não o tempo
que é gasto para atingir o regime permanente de operação com a sua máxima
eficiência. Para este, há um tempo a ser considerado que varia com a potência do
motor.
Capacidade de auto-partida: munido de uma bateria, é possível ligar o motor; o
mesmo também é possível sem equipamentos auxiliares ao motor, tais como: motor
de arranque e bateria, serem ligados, bastando puxar uma corda que faça o motor
girar, tais como pequenos geradores, moto-serra, motores de popa e outros.
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3.4.1.1.4 - Características de desempenho
Os micro-cogeradores com motor ciclo Otto têm eficiência que varia entre 20%
a 28% para aqueles com potência elétrica até 5kWe e de 24,5 a 31% para aqueles
com potência elétrica até 80kWe (Vide a tabela 3.3 e a tabela 3.4).
O custo do capital investido é estimado em entre 2.600 a 6.400 dólares por
kWe para os equipamentos até 5kWe (BEZILLA et al., 2003). Este custo em geral é
apenas do micro-cogerador, não estando inclusos os custos dos equipamentos
adicionais, tais como: o tanque termoacumulador e trocadores de calor. Segundo
cálculos da Senertec (2003), o tempo estimado para o “pay-back” simples é de 5,3
anos, considerando o uso nas condições climáticas da Europa. Já segundo a Honda o
benefício econômico é a redução de US$ 370,00 (¥40.000,00) em despesas
relacionadas com aquecimento e energia elétrica por ano (HONDA, 2002).
Ainda não há informações sobre a disponibilidade destes equipamentos, pois a
comercialização iniciou a pouco tempo no final de 2003. Entretanto, para
equipamentos com capacidades maiores com a mesma tecnologia alcançam 95% de
disponibilidade, quando respeitados os programas de manutenção preventiva. O não
cumprimento dos programas de manutenções pode comprometer o funcionamento
correto, acarretando em paradas não programadas (DOE, 1999).
O tempo entre as revisões 19 destes micro-cogeradores varia conforme o
fabricante. Há equipamentos que funcionam 20.000 horas e outros que alcançam
80.000 horas. O mesmo vale para o tempo entre manutenções, cada fabricante possui
paradas programadas ideais para os seus equipamentos. Estas paradas para
manutenção estão variando entre 2.700 a 6.000 horas. A parada para manutenção
envolve, em geral, a troca da vela, do filtro de ar e do óleo, e completar o nível ou a
troca do óleo lubrificante.

19

O vaocábulo “revisão” está sendo utilizado para designar uma ação maior do que a manutenção. A
revisão envolve a verificação do desgaste das peças do motor, que no caso do motor otto são os cilindros,
coxins, munhões, anéis de segmento, válvulas, comando de válvulas e outros componentes que se
desgastam.
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3.4.1.1.5 – Recuperação do calor
Estes equipamentos necessitam de refrigeração para se manterem na
temperatura correta de trabalho. O arrefecimento destes equipamentos é conjugado
com a recuperação do calor para o condicionamento ambiental. Nos cogeradores de
grande porte, acima de 500kWe, o calor é recuperado através da água que refrigera o
motor, do óleo lubrificante e dos gases resultantes da queima do combustível. A
temperatura da água é mantida como líquido saturado a 120ºC e pressão de 103kPa.
A água de entrada é mantida de 1 a 2ºC abaixo da temperatura de saída. A
temperatura uniforme através do circuito de arrefecimento aumenta a vida útil do
equipamento, contribui para manter uma eficiência elevada da combustão e reduz o
atrito no motor (DOE, 1999).
No caso dos micro-cogeradores a temperatura de recuperação do calor é mais
baixa, a água sai de 80°C a 90°C. A recuperação do calor nos microgeradores,
segundo o material pesquisado, parece limitar-se somente a água, não havendo a
recuperação do calor através do óleo lubrificante e dos gases de exaustão.
Figura 3.8 - Recuperação do calor não utilizado na conversão térmica para elétrica.
Expulsão dos
gases queim a dos

Fluxo dos gases da
comb ustão

15%

30%

Fluxo da á gua
de a rrefecimento

Recupera çã o
da
Energia Térmica

- Aquecimento
de água
- Ciclo de
refrigeraçã o
por absorção

3%

Fluxo do arrefec im ento
do óleo lub rificante

Fonte: Própria e valores do percentual recuperado (DOE, 1999).

A recuperação do calor nos motores de maiores potência está divida em 30%
para o calor recuperado pela água de refrigeração – a que refrigera o motor; 15% são
recuperados através gases de exaustão; e um pequeno percentual, em torno de 3% é
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o calor liberado pelo óleo lubrificante, possível de ser recuperado. Além disso, tem-se
que 4% são perdas pela radiação e 21% são as perdas do calor dos gases de
exaustão que não são recuperados do ponto de vista econômico e técnico. Sendo
assim o total de energia térmica aproveitada é em torno de 48% (DOE, 1999).

3.4.1.1.6 - Emissões
Os microgeradores possuem emissão em torno de 56 a 60ppm de NOx,
segundo dados dos fabricantes. (Vide a tabela 3.3 e a tabela 3.4).
Segundo dados dos fabricantes, que constam nas tabelas 3.3 e 3.4, todos os
modelos são equipados com um ou dois catalisadores, e a cada manutenção
programada faz-se a regulagem do equipamento de modo a manter os níveis de
emissão conforme o projeto.
A redução da emissão de gases do efeito estufa está relacionada com o
aumento do percentual do uso da energia na residência. Isto será explicado nos
capítulos posteriores.
Além das emissões, outro problema ambiental decorrente do uso destes
equipamentos é o uso de óleo lubrificante. Estes micro-cogeradores utilizam óleo
lubrificante que tem que ser trocados a cada 2.700 a 6.000 horas de funcionamento.
Isto significa um aumento do consumo de óleo lubrificante e, se não houver um projeto
de realização de manutenção apenas por pessoas qualificadas, corre-se o risco de os
proprietários trocarem o óleo por conta própria e depois o óleo trocado não terá
destino correto, podendo acabar junto com o lixo ou o esgoto comum.

3.4.1.1.7 - Avanços tecnológicos esperados
O avanço do monitoramento remoto dos equipamentos e o constante ajuste
eletrônico podem ser implementados mais ainda (DOE, 1999). Isto fará com que o
motor trabalhe sempre o mais próximo dos parâmetros de projeto, desta forma as
emissões serão mais bem controladas. Além disso, com o monitoramento constante
será possível manter o micro-cogerador operando de forma otimizada em relação à
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demanda por energia elétrica ou térmica, o que contribuirá para aumentar a eficiência
do micro-cogerador.
O intervalo entre as manutenções e as revisões dos equipamentos está sendo
constantemente ampliado através da introdução de novos materiais das velas,
composição dos óleos lubrificantes, novos processos construtivos, novos materiais
que permitam reduzir o desgaste de peças móveis e o maior controle do processo de
funcionamento do motor.
Outro avanço importante é quanto à tecnologia de controle da queima do
combustível. Com melhorias na tecnologia de queima é possível aumentar a eficiência
do motor. A mais moderna é a tecnologia “lean-burn” 20 (DOE, 1999; FUELECONOMY,
2004). Por falta de informação não é possível saber se esta tecnologia já está
incorporada nos micro-cogeradores. Esta é uma tecnologia que já está sendo aplicada
nos motores automotivos mais modernos, Honda (Honda, 2003; KHAN, 2004).
Os micro-cogeradores ciclo Otto, em termos de custo de pesquisa, têm a
vantagem de poderem vir a aproveitar as tecnologias desenvolvidas no setor
automotivo, que apesar de já terem sido muito desenvolvidas, pode ainda haver
alguns avanços economicamente viáveis.

3.4.1.1.8 - Equipamentos existentes
3.4.1.1.8.1 - Honda
O equipamento de microcogeração da Honda possui um motor monocilíndrico
e potência elétrica de 1,0kWe. Já está no mercado desde março de 2003 no Japão. A
comercialização está a cargo das companhias de gás as quais repassam o microcogerador para os instaladores.

20

O motor funciona com uma mistura de menor proporção ar combustível. A mistura mais pobre em
combustível tem menores chances de ter pré-ignição. O Lean burn permite o uso de menores proporções
de gasolna na mistura e maiores taxas de compressão (MITSUBISHI, 2004).
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Figura 3.9 – Micro-cogerador da Honda com a unidade de termoacumulação.

Fonte: HONDA (2002) e OSAKA GAS (2002).

Junto com o equipamento as companhias de gás também adquirem tanques de
termoacumulação e equipamentos aquecedores auxiliares. Este equipamento tem por
finalidade a instalação em residências. Uma das empresas que estão instalando o
equipamento é OSAKA GAS, o produto está sendo denominado de ECO-WILL
(MATSUMOTO, 2003).
A Honda realça característica tais como equipamento compacto, baixo ruído de
operação, alta qualidade da energia fornecida, conexão com o suprimento de água
quente e o sistema de calefação, e reduzidas emissões de CO2 e NOx. A unidade de
cogeração é equipada com um conjunto de três catalisadores que funcionam também
como trocadores de calor para o aquecimento da água.
O micro-cogerador da Honda tem potência elétrica de 1kWe e térmica de
3,25kWt. A eficiência elétrica é de 20% e a eficiência térmica é de 65%, o que totaliza
uma eficiência global de 85%. Com podemos ver pela figural acimao lado é um
equipamento compacto. O nível de ruído é de 44dB(A) @1m. A emissão de NOx é de
60ppm máximo. O motor funciona com gás natural. Este equipamento é configurado
para ser prontamente instalado na residência.
O motor deste equipamento utiliza a larga experiência adquirida com pequenos
motores que equipam as motos, motores de popa, snowmobile, moto-geradores e
outros produtos da Honda.
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Figura 3.10 – Micro-cogerador da Honda.

Fonte: SAIBU GAS (2003).

O preço do equipamento sem a instalação é de US$ 6.400,00 (seis mil e
quatrocentos dólares). Os planos iniciais contam com a venda de 1.000 unidades no
primeiro ano fiscal. Isto significa um acréscimo potencial de 1.000 kWe (1MWe) de
energia elétrica e 3.250 kWt (3,25 MWt) de energia térmica (BEZILLA et al., 2003).
Atualmente há estudos sendo realizados para avaliar o potencial do mercado
Norte Americano para tais equipamentos. No Japão os testes foram realizados com
um total de 100 equipamentos.

3.4.1.1.8.2 - Senertec
Este equipamento da Senertec é um equipamento de micro e mini cogeração,
visto que a potência do equipamento é de mais de 5,0kW. É um equipamento pesado,
com pouco mais de meia tonelada. Já é indicada a instalação externa às residências,
necessitando de um lugar que permita o fácil acesso para o transporte e com bom
espaço ao redor para os serviços de manutenção.
Figura 3.11 – Micro-cogerador da Senertec.

Fonte: SENERTEC (2003)
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A eficiência global é de mais de 90%, sendo 28% convertido em energia
elétrica e 72% em aproveitamento em energia térmica. Este equipamento possui
quase que o dobro do tamanho do micro-cogerador da Honda. O tempo entre as
revisões é muito superior aos dos outros micro-cogeradores, mais de 80.000 horas de
funcionamento.
Está configurado para poder trabalhar com três tipos de combustíveis, o gás
liquefeito de petróleo, o gás natural e a gasolina (SENERTEC, 2003).
A Senertec possui um sistema que, junto com o micro-cogerador, avalia a
necessidade de energia elétrica e térmica do usuário. Este sistema faz com que a
energia adquirida de fora da casa seja a menor possível. Além disso, há a monitoração
da energia da rede elétrica, desta forma a falta de energia é identificada pelo sistema e
este, por sua vez, procura restaurar o fornecimento de energia através do microcogerador. Segundo a Senertec, o equipamento gasta cerca de, no máximo, 2 minutos
para restaurar a energia.
A indicação para o uso é em condomínios, hotéis, prédios públicos, hospitais e
empreendimentos comerciais.

3.4.1.1.8.3 - Ecopower
O equipamento é de origem alemã, fabricado pela Ecopower. Este microcogerador tem a potência de geração de energia elétrica e térmica variável, isto é varia
de acordo com a necessidade de consumo. A potência da energia fornecida varia
entre 2,2 e 4,7 kWe. Esta variação é feita através do controle da rotação do motor do
equipamento, o qual varia entre 1.200 e 3.500 rpm.
A indicação de uso é para o mercado residencial ou de condomínio, escolar
infantil, pequenos hotéis, micro-indústrias, lava-rápido, centros de esportes, piscinas e
outros.
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Figura 3.12 – Micro-cogerador da Ecopwer

Fonte: ECOPOWER (2003).

O intervalo entre as revisões é de 40.000 horas e o intervalo para manutenções
é de 4.000horas. Na manutenção, é realizada a troca do óleo, dos filtros de ar e de
óleo, da vela, do cabo de ignição e a regulagem de emissões.
O micro-cogerador possui 3 catalisadores, a fim de manter baixos os níveis de
emissão. Para cada kWh de energia gerada o equipamento emite 240gr de CO2. E a
emissão de NOx é de no máximo 50 ppm.
Este cogerador pode operar em paralelo com a rede elétrica, possui sistemas
de gerenciamento da energia elétrica. Pode ser operado remotamente. Como a sua
aplicação envolve pequenas indústrias e comércio, muita das aplicações do sistema
de gerenciamento é voltado para estes usuários.
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Tabela 3.3 - Características dos micro-cogeradores ciclo Otto pesquisados.
Ecopower

origem
Tensão de saída
(V)
Freqüência (Hz)
Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do
calor recuperado
o
( C)
Peso e dimensões
W (kg)
Profundidade
(mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Motor
Modelo
Número de
cilindros
3
CC (cm )
Tipo de gerador

Senertec

Honda
GN e GLP

(Gás
natural)

(Propano)

Japão
100
monofásico
ligado à rede
60

Alemanha

Alemanha

5,0
1,0
3,25

9,5 ~ 20,4
2,0 – 4,7
6,0 – 12,5

(Gás G 5.5
e LPG F
5.5)
Alemanha

(Gás com
baixo NOx –
G5.0)
Alemanha

400V
Trifásico

*****

50 Hz

*****

10 ~ 20,5
2,2 – 4,7
6,6 – 13,8

20,5
5,5
12,5

(gasolina)
Alemanha

17,0
5,0
12,3

20
65
85

~25
~65
>90

28
62
90

80°C (água)

>90

*****

82

390

520

380

1.370

1.060

940
640
Honda
GF 160V

1.080
760
Ecopower
American Research Project

1.000
720
DACH 5 CHP
DACH 5 CHP

1

1

1

163
Multipolos (27
pólos)

270

579

Gerador de imã permanente

Gerador Assíncrono

14,4
5,3
10,4

Poluições
44 dBA@1 m

< 56dB (A)

Emissão (NOx)
CO
CO2
Temperatura da
emissão
RPM
Tempo de vida

60ppm

<50 ppm (70 mg/m )
3
<344 ppm (400 mg/m )
240gr/kWe+t

*****

< 90 C

*****

1.500~3.300
>20.000

1.700 – 3.600
40.000 horas (overhaul)
4.000 horas
troca de óleo
filtro de óleo
filtro de ar
cabo de vela
vela
regulagem

1.700 – 3.600
80.000 horas (lifespan)

Tempo entre
manutenções

6.000
óleo
vela
filtro de ar

Preço aproximado
(US$)

6.400,00

52 – 56 dB (A)

54 – 58 dB
(A)

Ruído

3

*****
*****
*****

o

*****

3.500
(Custo de 0,012 Euro/kWh)

13.000,00 Euros

Fonte: Própria a partir dos dados dos fabricantes.
***** - Não há dados disponíveis
1m3 de gás = 10,76kWh (BEN, 2002).
Propano PCS: 37,72MJ/Nm3 (10,48kW) / PCI: 33,96MJ/Nm3 (9,43kW)
Propano 1kg = PCI: 47.730kJ / 11.400kcal / 13,25kW (AEPORTUGAL, 2003);
CO: 1 mg/m3 = 0,86 ppm (CROCOWN, 2003);
NOx: 1 mg/m3 = 0,80 ppm (CROCOWN, 2003).
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2.700

3.4.1.1.8.4 - Aisin Energy System.
O equipamento da Aisin gera 6kWe de energia elétrica com uma eficiência de
26,5%. O equipamento possui o tempo de funcionamento entre as revisões de 6.000
horas, isto corresponde ao funcionamento interrupto de 250 dias. A potência térmica é
de 13,5kWt. É um equipamento já indicado para condomínios, pequenos comércios e
pequenas indústrias.
Figura 3.13 – Micro-cogerador da AISIN.

Fonte: AISIN (2003).

3.4.1.1.8.5 – CoastIntelligen
Segundo a Coastintelligen, os seus minicogeradores estão voltados para o uso
em hospitais, escolas, indústrias, hotéis, shopping centers, fazendas e clubes.
Grandes condomínios podem fazer uso deste equipamento. É um equipamento que
pode ser instalado ao tempo, isto é, sem proteção contra intempéries.
O gerador deste equipamento é um do tipo síncrono, isto é, necessita de
fornecimento de energia elétrica externa, normalmente da própria rede, para poder
gerar energia. A vantagem deste tipo de geração é o custo, uma vez que eles são
mais baratos. Caso se queira gerar energia isoladamente é necessário o auxílio de um
gerador que supra essa energia elétrica ao minicogerador.
Este minicogerador possui um microcomputador incorporado que comanda as
operações dos equipamentos. Este micro por sua vez pode ser comandado
remotamente de um computador dentro de uma sala de operações.
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Figura 3.14 – Minicogerador da Coastintelligen.

Fonte: COAST INTELLIGEN (2003).

São fabricados minicogeradores de 55kWe, 80kWe e 150kWe. A eficiência
elétrica varia de 30% a 31,8% e a global entre 77% e 82%. O de menor potência pesa
1.200kg e o maior chega a pesar mais de 2.00kg. São equipamentos grandes e de
baixa mobilidade.
O equipamento pode funcionar em paralelo com a rede. Pode fornecer energia
continuamente e somente nos horário de picos. Segundo o fabricante, atende todas as
normas americanas de uso e fabricação de micro-cogeradores.

3.4.1.1.8.6 – Polar Power
Dentre todos os equipamentos de micro e minicogeração este é o único que,
em apenas uma unidade fechada, é capaz de fornecer: energia elétrica, energia
térmica e refrigeração. É um minicogerador em que o motor move ao mesmo tempo
um gerado de energia elétrica e um compressor de condicionador de ar. Este microcogerador não funciona com refrigeração por absorção. O motor a combustão interna
substitui um motor elétrico, que normalmente é utilizado nos condicionadores de ar por
compressão de vapor.
Os minicogeradores da Polar Power podem funcionar com diesel, para isto é
necessária à troca do motor. O normal é o minicogerador ser equipado com um motor
Yamaha que funciona a gás natural, propano e gasolina, sem adaptações.
Além de poder optar pelo tipo de motor, é possível optar pelo tipo de energia
elétrica a ser fornecida, podendo ser: 12, 24, 48, 96 ou 120 V em corrente contínua; ou
120/240 V em corrente alternada.
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Este minicogerador gera uma potência elétrica de 6,5kWe, uma potência de
refrigeração de 34.000BTU/h e uma potência térmica de 30.000BTU/h. O nível de
ruído a 10 metros é de 68dB(A).
Figura 3.15 – Minicogerador com ciclo de refrigeração por compressão de vapor.

Fonte: POLAR POWER (2003).

O minicogerador é comercializado em várias configurações, a mais cara delas
custa US$9.985,00 dólares. Há a opção de se trocar o motor a gás natural por um
diesel, com o custo adicional de US$2.500,00; ou também se pode acrescentar um
sistema 48V em corrente contínua, com o custo adicional de US$150,00 dólares.
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Tabela 3.4 - Características dos minicogeradores ciclo Otto pesquisados
AISIN Seiki
co.

Coast
Intelligen

Polar Power

Yanmar

****

Japão

EUA

EUA

Japão

Japão

*****

480 trifásico

240V

100

200

60

60

60

60

60

Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)

22,6
6,0

185 / 258
55,0 / 80,0

40,0
9,8

63,3 (5,8Nm3/h)
15,5

Ptérmica (kW)

13,5

88,8 / 131,8

*****
6,5
10kWtr
8,8 kWta

22,7

35,1

26,5
59,5
86 LHV

30 / 31
48 / 51,1
78 / 82,2

*****
*****
*****

24,5
57,0
81,5

24,5
55,5
80,0

*****

*****

*****

65°C => 70°C

Água a 80°C
37,2 kW

480

origem
Tensão de saída
(V)
Freqüência (Hz)

Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do
calor recuperado
o
( C)
Peso e dimensões
W (kg)
Profundidade
(mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Motor

1.270 / 1.814

*****

880

1.070

660

1.828 /

*****

730

710

1500
1100
Aisin Seiki

1.5247 / 1.574
1.117 / 1.219
*****

*****

1.660
1.460
*****

1.840
2.016
*****

Modelo

Aisin Seiki

55-IC / 80-IC

CP10V

GP-15E

*****

4/6

2

3

*****

*****

4,6 / 6,9

1.642

*****

*****

Indução

*****
Imã híbrido
homopolar
permanente

*****

*****

*****
*****

72 / 74
dB(A)@2m
< 11
< 72

68dB(A) @
6,4m
*****
*****

60 dB (A) @
1m
*****
*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

1.825 / 1.825

*****

1.800

*****

*****

*****

*****

30.000

*****

Tempo entre
manutenções

6.000

*****

*****

6.000

*****

Preço aproximado
(US$)

*****

*****

9.985,00

*****

*****

Número de
cilindros
3
CC (cm )
Tipo de gerador

Kawasaki
Model 620D
Engine –
20HP

Poluições
Ruído
Emissão (NOx)
CO
Temperatura da
emissão
RPM
Tempo entre
revisões

60 dB (A)

***** - Não foram encontrados dados referentes a este campo
1m3 de gás natural = 10,76kWh (BEN, 2002);
1m3 de GLP (butano) = 34,3 kWh (www.e2mc.com)
propano PCS: 37,72MJ/Nm3 (10,48kW) / PCI: 33,96MJ/Nm3 (9,43kW)
propano 1kg = PCI: 47.730kJ / 11.400kcal / 13,25kW (AEPORTUGAL, 2003);
CO: 1 mg/m3 = 0,86 ppm (CROWCON, 2003);
NOx: 1 mg/m3 = 0,80 ppm (CROWCON, 2003);
kWtr: Potência de refrigeração
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70dB (A)
*****
*****

3.4.1.2 - Motores a ciclo Diesel

3.4.1.2.1 - Introdução
Os motores Diesel são muito semelhantes aos motores ciclo Otto, entretanto
estes não necessitam de centelha para iniciar a detonação. Neste motor, a queima
ocorre devido à temperatura e pressão que a câmara de combustão atinge, inflamando
o combustível que é injetado dentro da câmara de combustão. Os motores diesel mais
modernos utilizam injeção de combustível de vários pulsos, isto é, ao invés de ser um
jato contínuo, o jato ocorre várias vezes no mesmo tempo de um jato.
Há geradores diesel desde 7,5kW a mais de 130kW (ONAN, 2003), além deste
fabricante, ainda há a Mitsubishi Electric Generators, de 11 a 30kW, a Lister-Petter
Electric Generators 8 a 32kW, a John Deere Electric Generators, 40 a 120kW, e a
Yanmar, 5,9kW. Entretanto nenhum destes equipamentos foi desenvolvido para o
pronto uso em cogeração.
Um dos únicos equipamentos que foram vendidos a ciclo diesel preparado para
cogeração foi o Intelligen Alpha 550-570 (D’ACCADIA, 2003). Este equipamento
utilizava um motor diesel da Lister Petter de 11HP, ou 8,2 kW e gerava 5kWe de
potência elétrica. O diesel que era utilizado é o óleo #2, que é o óleo diesel sem
imposto para ser vendido nas estradas (DAVID, 2000). O consumo do equipamento é
de 23,1 kW de diesel e a potência térmica é de 13,4kWt. Este equipamento é do
tamanho de uma máquina de lavar e uma secadora lado a lado. É um minicogerador
para ser instalado em um porão ou do lado de fora da casa. A Intelligen Energy
System parou a produção de seus equipamentos em Agosto de 1999.
A opção pelo diesel para este tipo de aplicação não pode ser considerada uma
das melhores visto que duas empresas que antes possuíam tais equipamentos
mudaram para outros tipos de equipamentos e combustíveis. Exemplo é a Kohler,
antes possuía um equipamento de cogeração proporcionando 5kWe, com motor diesel
da Yanmar. Atualmente há disponibilizada uma microturbina de 85kWe a gás para
cogeração. A Toyota segue pelo mesmo caminho, agora possui uma linha de
microturbinas multicombustível (TOYOTA TURBINE SYSTEMS, 2003).
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Atualmente não há equipamentos diesel para funcionarem em pequena e
microcogeração. O que pode existir é a adaptação de motores de forma que o calor
rejeitado dos gases de escapamento, da água de refrigeração e do óleo lubrificante
seja aproveitado para cogeração.
Com a introdução das microturbinas, parece haver a falta de interesse em se
utilizar minicogeradores ciclo diesel de porte semelhante as das microturbinas. As
microturbinas oferecem algumas vantagens sobre os motores diesel, como veremos
no próximo item do capítulo. Talvez, no futuro, com o aumento da disponibilidade do
biodiesel, os microgeradores a diesel voltem a ser uma opção, muito embora as
microturbinas também estejam sendo desenvolvidas para funcionarem com biodiesel.
Entretanto, os motores ciclo Diesel são mais eficientes, comparado com as
microturbinas, quando há a necessidade de operação em carga parcial. A entrada em
operação dos motores ciclo Diesel é mais rápida do que as microturbinas. Com isto, o
consumo de combustível é menor desde o ligamento até a operação em regime
permanente.
Este capítulo não será desenvolvido, pois foi constatada uma tendência do
mercado de migrar para a nova tecnologia, do minicogerador a diesel para as
microturbinas.
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3.4.1.3 - Ciclo Brayton

3.4.1.3.1 - Introdução
Os equipamentos que funcionam segundo o ciclo Brayton são as turbinas a gás.
Elas podem ser projetadas para funcionar com uma ampla gama de combustíveis, tais
como: o diesel, o biodiesel, o GLP e o gás natural. A construção mecânica é simples, a
maioria possui apenas um eixo, o que significa pouca manutenção, baixo custo
(facilidade na execução da manutenção e a rapidez com que pode ser realizada) e alta
confiabilidade (DOE, 1999), estes são, em geral, os atributos para um equipamento
que possua alta disponibilidade e confiabilidade.
As microturbinas também são equipamentos de baixa emissão de gases do
efeito estufa (FRIEDMAN, 2000). Comparados com as emissões de NOx dos motores
por ciclo Otto e Diesel, 0,68 – 16,78 g/kWeh, as microturbinas, normalmente,
apresentam valores menores, em torno de 0,23 – 2,26 g/kWeh. Entretanto, para as
emissões de CO, os motores por ciclos Otto e Diesel possuem, normalmente, menores
níveis de emissão, 1,81 – 2,72 g/kWeh, enquanto que as microturbinas têm em torno
de 1.36 – 22,68 g/kWeh (HONTON, 2000).
Algumas empresas, como a KOHLER, estão somente oferecendo cogeração
com o uso de microturbinas. Motores diesel com a mesma capacidade estão sendo
substituídos pelo conjunto único de microturbina e cogerador (KOHLER, 2003).
FRIEDMAN (2000) classifica as turbinas de acordo com a potência elétrica
gerada. As classes são 4: de 30 a 200kWe, microturbinas; de 200 a 1.000kWe,
miniturbinas; de 1.000 a 15.000 kWe, pequenas turbinas; e acima de 15.000kWe,
turbinas. Para HONTON, (2000), as microturbinas começam em 30kWe e as
miniturbinas começam em 1MWe. Estas classificações têm íntima relação com os
padrões tecnológicos industriais, desta forma é mutável, mas servem de referência
para os usos e aplicações. Recordando o que foi dito na introdução deste trabalho,
microturbina não é microcogeração.
As microturbinas são equipamentos relativamente pequenos, há os que têm o
tamanho de uma geladeira no caso dos menos potentes, cerca de 30kWe
(CAPSTONE, 2003), e há os que são do tamanho de um armário de 6 portas, estes
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possuem cerca de 100kWe (EBARA, 2003). As aplicações são amplas: fornecimento
contínuo de energia, cogeração, fornecimento de energia somente nos horários de
pico, fornecimento de energia elétrica de altíssima qualidade, geração de energia
elétrica em locais remotos e outras aplicações possíveis.
O mercado das turbinas e microturbinas, em configurações diversas de
funcionamento, é promissores, pois até o ano de 2010, 81% do acréscimo de energia
elétrica será feito por estes equipamentos nos Estados Unidos. E é esperado que em
2020, a capacidade de geração elétrica a turbinas alcance 39% (PARKS, 2000).

3.2.1.3.2 - Descrição da tecnologia
As microturbinas funcionam iguais às turbinas industriais e às turbinas de
propulsão. O que as difere é a construção e, claro, a potência. Nas turbinas industriais,
industriais aeroderivativas e nas turbinas de propulsão, o fluxo de ar é axial, paralelo
ao eixo e a câmara de combustão fica em torno do eixo. Nas microturbinas tem se
optado pelo compressor radial e turbina tangencial. A câmara de combustão não fica
no em torno do eixo, mas sim ao lado desta21.
A turbina a gás de fluxo axial possui basicamente um compressor de alta
pressão (lilás claro), a câmara de combustão (vermelho) e uma turbina de alta pressão.
Esta é a constituição básica de qualquer turbina a gás. O compressor comprime o ar
que é sugado do ambiente até a câmara de combustão; na câmara de combustão o
combustível é injetado e queimado; os gases resultantes da queima expandem-se na
turbina. A turbina transforma a energia térmica em energia mecânica, produzindo
movimento rotativo ao eixo, o qual manterá o compressor em funcionamento, isto é,
comprimindo mais ar.
As turbinas podem ter variações, como pode ser visto na figura 3.16 abaixo. A
turbina desta figura (ciclo com ressuperaquecimento e compressão estagiada), além
dos componentes básicos, possui um compressor de baixa pressão (verde claro) e
uma turbina de baixa pressão montados no mesmo eixo, e axial e interno ao eixo
anterior. Além disso, este último eixo também é o eixo de potência o qual se conecta a

21

A microturbina da Capstone possui a câmara de combustão envolvendo o conjunto mecânico.

44

um gerador para transformar a energia mecânica em energia elétrica. Estas variações
servem para aumentar a eficiência do ciclo.
Figura 3.16 - Desenho esquemático de uma turbina a gás com um estágio de alta
pressão e outro de baixa pressão.
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Fonte: Própria a partir de desenhos da General Electric.

As turbinas aeroderivativas, por serem mais leves e de partida mais rápida, são
utilizadas para gerar energia nos horários de pico. Além disso, estas têm baixa
eficiência. As industriais são projetadas para gerar energia constantemente
fornecendo energia elétrica na base. Estas possuem a partida mais demorada. As
turbinas industriais são utilizadas, normalmente, com cogeração, aumentando o
rendimento global do ciclo. Em geral, o rendimento destas turbinas com equipamentos
sem co-geração é de 33%, e com co-geração aumenta para até 60% (GENERAL
ELECTRIC, 2003).
As microturbinas são utilizadas de diversas formas, sem cogeração, com
cogeração, com cogeração e ciclo combinado de refrigeração por absorção. Elas
funcionam ininterruptamente ou somente nos horário de pico. Em geral, o uso de
microturbinas tem sido com cogeração, aquecendo água para condicionamento
ambiental e para banho. O uso de ciclo combinado está sendo testado nos EUA e no
Japão. No Japão há microturbinas funcionando com equipamentos desumidificadores
(MEIDENSHA, 2003).
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Figura 3.17 - Desenho esquemático de uma microturbina.
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Algumas microturbinas não utilizam óleo para refrigeração nem para
lubrificação. A refrigeração e a lubrificação são feitas com o próprio ar sugado pelo
compressor. O ar do compressor é utilizado para refrigerar o gerador, pois
normalmente passa envolta da carcaça; e também serve para gerar pressão para que
se formem mancais aerostáticos, isto é, um “colchão de ar” é formado e mantém o
eixo afastado do mancal. Com isto a operação e a manutenção ficam mais simples.
Por não ter óleo, também agride menos o meio ambiente, tanto pelo fato de não ter
que trocar o óleo lubrificante, quanto por reduzir as emissões por não queimar de óleo
na turbina.

3.4.1.3.3 - Características de projeto
Modularidade: Devido à pequena potência, as microturbinas podem ser
instaladas em diversos números de acordo com a potência desejada. Desta forma, o
fornecimento de energia atende a demanda sem sobras de energia. Isto é uma
vantagem também porque as turbinas operarem mal em carga nominal.
As microturbinas podem funcionar com concentração de até 70.000ppm de
enxofre. Os componentes das microturbinas são feitos de materiais resistentes ao
ataque de gases com compostos de enxofre.
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Transportabilidade: as microturbinas são pequenas em relação à potência
gerada. As de 30kWe podem ser transportadas em reboques e as de até 200kWe em
camionetes. Isto também reflete no tempo de instalação de um equipamento que é
entre 1 a 12 semanas. Após a chegada do equipamento no local, e estando as
instalações prontas, a montagem é feita em poucas horas.
Manutenção simples: Para as microturbinas que não requerem óleo a
manutenção necessária é apenas a troca do filtro de ar (CAPSTONE, 2003). Não
utilizam água de refrigeração, o próprio ar que as alimenta as refrigera. A manutenção
requer apenas um bom mecânico de automóveis com longa experiência para realizar a
manutenção do equipamento.
Alta qualidade da energia gerada (FRIEDMAN, 2000; WATT, 2001); é um
grande atrativo para empresas que necessitam de uma energia elétrica condicionada.
Isto é possível devido ao conjunto de geradores, retificadores e inversores e à
estabilidade de funcionamento da microturbina.

3.4.1.3.4 - Características de desempenho
A eficiência das microturbinas está entre 22% e 30% PCI para a conversão da
energia térmica em elétrica, utilizando a recuperação de calor. A eficiência das
microturbinas varia muito em relação às condições ambientais. A eficiência pode cair
em 1% a cada 7ºC que a temperatura aumenta, isto é próximo a 2kWe que a
microturbina deixa de gerar (CAPSTONE, 2003; TOLMASQUIM et al., 2003).
O custo do kWe para uma microturbina nova é de US$ 1.000,00, sem a
unidade de cogeração. Com a unidade de cogeração o custo sobe para 100%, US$
2.000,00 – as microturbinas da Captsone não vêm equipadas com unidades
cogeradoras acopladas.
Grande parte do aumento de eficiência deve-se ao uso de regeneradores.
Esses componentes servem para recuperar parte do calor para o funcionamento da
turbina. A energia térmica do ar aumenta com o aumento de temperatura.
Como são equipamentos recentes ainda não existe um valor para a
disponibilidade. Valores divulgados pelos fabricantes, demonstram competitividade em
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relação a outros equipamentos de geração de energia. A disponibilidade declarada é
de mais de 95% (CAPSTONE, 2003; BOWMAN, 2003).
A manutenção das microturbinas é muito simples e a um custo baixo. Isto se
deve da simplicidade construtiva e de funcionamento. O arrefecimento é realizado pelo
ar que é aspirado pela turbina. A lubrificação também é reduzida, pois há apenas um
eixo curto com poucos mancais, o que significa poucas partes a serem lubrificadas. O
óleo, então, tem grande durabilidade.
Em outros projetos de microturbinas – como o projeto da CAPSTONE (2003),
nem óleo há, pois entre o mancal e o eixo há um “filme de ar” pressurizado que
impede o contato entre a superfície do mancal e do eixo. Além de ser uma solução
que evita o uso do óleo lubrificante, isto aumenta o rendimento, pois o atrito é menor.
A manutenção então se resume à limpeza dos dutos de ar, à troca do filtro de
ar, filtro de gás e, se for o caso de haver óleo lubrificante, a sua troca.
O intervalo entre as manutenções das microturbinas é entre 6.000horas e
8.000 horas. E o intervalo entre as revisões (desmontagem e verificação completa de
cada componente) é entre 50.000horas a 80.000 horas. O custo estimado de
manutenção é entre 0,006US$/kWe e 0,01US$/kWe (DOE, 1999). Valor de mercado
para contrato de manutenção é de 6.500 US$ por ano (GLOBAL MICROTURBINE,
2003).
As microturbinas, tais como as turbinas, são equipamentos que operam com
baixa eficiência em carga parcial. Isto é devido ao longo transiente até atingir o estado
permanente de funcionamento. No estado transiente, a turbina opera fora das
especificações técnicas, isto significa que a microturbina opera com uma eficiência
mais baixa do que a de projeto. Este longo tempo transiente acarreta no aumento do
consumo de combustível e maiores emissões dos gases do efeito estufa (PETROV,
2002).
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3.4.1.3.5 – Recuperação do calor
A recuperação do calor gerado também é mais fácil em uma microturbina, uma
vez que não há necessidade de refrigeração com o uso de radiador, isto é, não é
como em motor ciclo Otto ou Diesel onde parte do calor é extraído pela água de
arrefecimento e parte pelos gases de combustão na turbina, todo calor aproveitado é
extraído dos gases de exaustão.
Como não há necessidade de refrigeração da turbina ou de outro componente
da microturbina a recuperação do calor é feita somente através dos gases de exaustão.
Isso também facilita o uso do equipamento para a cogeração, uma vez que não há
necessidade de instalar mais componentes para recuperar o calor que seria perdido
por outras formas.
Além da maior facilidade de recuperação dos gases de exaustão, a qualidade
da recuperação é maior. Isto permite o seu uso em sistemas de refrigeração por
absorção mais complexos, tal como o sistema de triplo estágio.
Figura 3.18 - Esquema de recuperação dos gases de exaustão e o rendimento típico

Recuperação
da
Energia Térmica
- Aquecimento
de água

Fluxo dos gaes de exaustão

42%-76%

Câmara de
combustão

- Ciclo de
refrigeração
por absorção

AR
Gerador

AR
Compressor
Radial

Turbina
Radial

A eficiência da recuperação do calor da exaustão varia entre 42% e 76% (vide
tabela 3.5).

O calor pode ser utilizado para o aquecimento de água para
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condicionamento ambiental, aplicações que requerem vapor a baixa pressão ou
combinados com equipamentos de condicionamento ambiental chillers.

3.4.1.3.6 - Emissões
As emissões são mais baixas do que a dos motores ciclo Otto e diesel
(FRIEDMAN, 2003). Os valores das emissões dados por relatórios dos fabricantes são
25ppm de NOx para uma microturbina de 75kWe e 9 ppm de NOx e 145 ppm de CO
para uma microturbina de 45kWe. Esses valores variam de equipamento para
equipamento.
Há valores medidos pelos fabricantes em que as emissões de NOx foram
menores do que 3ppm.
O impacto ambiental das microturbinas também é menor, comparado com os
motores ciclo Otto e diesel, pois não há necessidade de se utilizar óleo lubrificante. A
cada manutenção dos motores diesel e Otto, trocam-se pelo menos em torno de 3
litros de óleo lubrificante dos microgeradores.

3.4.1.3.7 – Avanços tecnológicos
Por serem ainda uma tecnologia recente, há grandes potenciais para o avanço
tecnológico das microturbinas, indicando que o desempenho dos equipamentos vai
aumentar.
O DOE está investindo em pesquisas de aperfeiçoamento de equipamentos de
geração de energia e um dos programas é relativo à microturbinas: Advanced
Microturbine Systems e Advanced Materials. Estes programas têm como objetivo
desenvolver turbinas de alta eficiência e com baixíssimas emissões (PARKS, 2000).
Para 2007, o espera-se que as microturbinas, segundo o DOE, aumentem a
eficiência de 30% para 40% (PARKS, 2000), os mais conservadores adotam eficiência
de 30% (FRIEDMAN, 2000); e as emissões de NOx sejam reduzidas para valores
menores do que 9ppm.
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O programa do DOE está direcionando esforços nas áreas do processamento e
fabricação dos componentes cerâmicos, manutenção preditiva, recuperadores de calor
com materiais de alta resistência, turbinas cerâmicas e queimadores de gás (PARKS,
2000). Além da eficiência, a durabilidade e a confiabilidade serão melhoradas
(HONTON, 2000).
Com os avanços alcançados o intervalo de paradas programadas poderão ser
elevadas para até 12.000 horas de funcionamento.
No Japão, a empresa MEIDEN está desenvolvendo junto com a CAPSTONE
microturbinas cogeradoras para funcionar com o biodiesel (MIMURA, 2003). O volume
de óleo de cozinha jogado fora no Japão é de aproximadamente 2,5 milhões de
tonelada ao ano e espera-se recuperar 0,25 milhões de tonelada ao ano, parte será
utilizada para abastecer veículos e parte será utilizada nas microturbinas. O projeto
piloto está funcionando em um hospital público da prefeitura de Ishikawa. O programa
é parcialmente financiado pela Organização de Desenvolvimento de Tecnologia
Industrial e Novas Energias (MIMURA, 2003).
O projeto é realizado em uma unidade de cogeração instalada em um hospital,
alimentada por biodiesel produzido nos equipamentos localizados ao lado da
microturbina. As emissões medidas foram 6.0 ppm de CO, 23 ppm de NOx, 2,0 ppm
de SOx, com um consumo de 12,3 litros/ hora. A eficiência ficou em 21% para energia
elétrica, 43% para energia térmica. O estudo está sendo conduzido pela Meidensha
Corporation (MIMURA, 2003).
No longo prazo espera-se que a eficiência térmica das microturbinas aumente
para entre 35 e 50% e as emissões de NOx caiam para entre 2-3 ppm através do uso
de compressores e turbinas cerâmicas, desenvolvimento de desenho aerodinâmico
mais eficiente e projetos de recuperadores.
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3.4.1.3.8 – Equipamentos existentes

3.4.1.3.8.1 - KOHLER Power Systems
A Kohler comercializa uma microturbina com sistema de cogeração integrada
em uma única peça. A eficiência na conversão elétrica é entre 20-30%, entretanto com
o uso do calor resultante da combustão, a eficiência global ultrapassa os 80%. É um
equipamento que emite ruído na faixa dos 56dB(A) a dez metros em campo aberto.
Possui rolamentos de alta performance para suportar rotações de 68.000rpm com
grande durabilidade, segundo o fabricante a garantia é de 17.000 horas de uso.
Figura 3.19 - Microturbina com cogeração da Kohler

Fonte: KOHLER (2003).

A temperatura de recuperação dos gases é entre 70-90ºC a pressão de
350kPa. Está em desenvolvimento a elevação da temperatura de recuperação, de
modo a adequar a requisitos de processos que necessitem de maior temperatura e
pressão.
Esta microturbina cogeradora pode funcionar em paralelo a rede. A energia é
gerada em geradores de magnetismo permanente entre 1000-3000Hz na mesma
rotação da microturbina e posteriormente é retificada e invertida para 60Hz. Os
conversores eletrônicos, segundo o fabricante, garantem energia de alta qualidade.
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3.4.1.3.8.2 - Toyota Turbine Systems
A Toyota, fabricante de veículos, produz microturbinas para o mercado japonês.
As microturbinas geram 50kWe. As microturbinas podem funcionar com gás natural ou
gás liquefeito do petróleo.
Figura 3.20 - Microturbina com cogeração da Toyota Turbine Systems.

Fonte: TOYOTA TURBINE SYSTEMS (2003)

O equipamento pode ser montado para o aproveitamento de calor e frio
simultaneamente, ou funcionar apenas no ciclo aberto. A eficiência global varia entre
70-90% dependendo da configuração do sistema.
Figura 3.21 - Microturbina com cogeração da Toyota Turbine Systems e uma
instalação montada de cogeração utilizando a microturbina da Toyota.

Fonte: TOYOTA TURBINE SYSTEMS (2003)
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3.4.1.3.8.3 - Ingersoll Rand
A Ingersoll Rand fabrica as microturbinas com o nome de PowerWorks. A
PowerWorks produz uma linha de configurações baseadas numa microturbina com
capacidade de gerar 70kWe de energia elétrica. A eficiência na conversão elétrica é
de 28% e a global pode alcançar 70%. Utiliza recuperadores de calor para aumentar a
eficiência de geração. Utilizam rolamentos lubrificados a óleo. O equipamento foi
projetado com o tempo de vida útil de 80.000 horas e 8.000 horas de intervalo entre
manutenções. O nível de ruído do equipamento é de 70dB(A) a um metro de distância.
Figura 3.22 - Microturbina com cogeração da Ingersoll Rand

Fonte: INGERSOLL

RAND (2003)

Este equipamento possui dois eixos, um eixo que forma o conjunto de potência
– compressor, recuperador de calor, câmara de combustão e turbina – e uma segunda
turbina, turbina de potência livre, que é acoplada ao gerador. A turbina de potência
livre possui rotação diferente da turbina de potência. Segundo o fabricante, a
configuração com duas turbinas, apesar de aumentar no número de componentes de
desgaste, reduz o stress sofrido pelo equipamento, caso utilizasse apenas um eixo
com todos componentes montados.
São equipamentos prontos para serem utilizados como cogeradores. O
conjunto já possui todas as partes necessárias para funcionar com cogeração. A
emissão de NOx é baixa, valor máximo de 9ppm.
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3.4.1.3.8.4 - TURBEC T100 microturbine CHP
Esta microturbina tem capacidade de gerar 100kWe de potência elétrica com
eficiência de 30%. O equipamento já é preparado para funcionar em cogeração, a
eficiência global é de 78%. As emissões são menores do que 15ppm para NOx e CO.
Como a tecnologia corrente utiliza recuperadores de calor dos gases de exaustão, o
que permite alta eficiência elétrica.
Figura 3.23 - Microturbina com cogeração da Turbec.

Fonte: TURBEC (2003)

O tempo de vida do equipamento é maior do que 60.000 horas para a turbina e
para o recuperador, maior do que 30.000 horas para o queimador e para as outras
partes menores do que 30.000 horas. Sendo assim o tempo da primeira parada para
revisão é de 30.000 horas e para as manutenções o fabricante recomenda a cada
6.000 horas de funcionamento. O tempo gasto para a manutenção é de 24 horas e
para revisão de 48 horas.
A rotação da turbina é de 70.000 rpm e o consumo de óleo é de 9 litros a cada
6.000 horas. Este gerador tem construção compacta, pois o gerador, que é de dois
pólos magnéticos permanentes, é acoplado ao eixo da turbina. Por ser compacto, há a
necessidade de apenas dois rolamentos. O conjunto é enclausurado em uma cabine.
O equipamento pode ser utilizado no interior das instalações.
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3.4.1.3.8.5 - ELLIOT Energy Systems - EBARA Group

A Elliot foi adquirida por uma empresa japonesa, a Ebara, com sede em Tokyo.
Esta empresa fabrica uma microturbina de 100kWe em um conjunto pronto para ser
utilizada em cogeração. Utiliza um alternador de pólos magnéticos permanentes para
gerar energia elétrica. A eficiência de geração é de 29%. A capacidade térmica é de
172kWt. E a eficiência global do equipamento é maior do que 75% dependendo da
configuração.
Figura 3.24 - Microturbina com cogeração da ELLIOT Energy Systems - EBARA Group.

Fonte: EBARA (2003)

As emissões de NOx são menores do 14ppm volume, e emissões de CO
menores do que 24ppm. Utiliza óleo para refrigerar o sistema de potência 22 e o
alternador. A capacidade do cárter23 é de 19 litros.
Figura 3.25 - Microturbina da Ebara.

Fonte: EBARA/2 (2003)

22
23

compressor, eixo, turbina.
Local onde é armazenado o óleo.
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3.4.1.3.8.6 – Capstone
A Capstone é provavelmente a pioneira no uso de turbinas de pequeno porte,
microturbinas para a geração de energia elétrica tanto para uso comercial quanto para
uso em ônibus. As turbinas são fabricadas em duas capacidades: uma de 30kWe e
outra de 60kWe. Apesar de ser uma das pioneiras, a tecnologia empregada é a mais
moderna. A de 30kWe possui rendimento de 26% e a de 60kWe, 28%, em ciclo aberto
sem cogeração. Estas microturbinas são as únicas que não são preparadas de fábrica
para funcionarem com cogeração. A única modificação é através da Medeinsha que
utiliza as microturbinas em um equipamento de desumidificação ambiental
Para funcionarem com cogeração os equipamentos da MICOGEN (MICOGEN,
2003) são muito utilizados em parceria com a Capstone. Operando em cogeração, a
eficiência global subiu para 96% (CAPSTONE, 2002). A emissão de NOx é menor do
que 9 ppm e em dos projetos foi aferido emissão menor do que 3 ppm.
Figura 3.26 - Microturbina da capstone. Somente a microturbina, sem sistema de
cogeração acoplado.

Fonte: CAPSTONE (2004).

O conjunto de turbina, compressor e alternador é montado sobre o mesmo eixo.
Trata-se de um projeto simples também utilizado por outras empresas, o que difere é
que o mancal não é de rolamentos, mas sim a ar comprimido. Ao invés de haver uma
camada de óleo para manter o eixo girante e a carcaça parada separadas, o ar
comprimido é que faz isso. Há um “colchão de ar” que o mantém “flutuando”. Este
mancal é chamado de mancal aerostático. Esta microturbina é a que possui a rotação
mais alta, 96.000rpm, entre todas as fabricadas.
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Através do uso do mancal aerostático não é mais necessário o uso de óleo
lubrificante, pois o sistema é refrigerado pelo ar que passa pelo gerador, desta forma,
nem óleo de refrigeração é utilizado. Esta microturbina funciona sem óleo. A vantagem
disto é que a manutenção é simplificada e o custo de operação e manutenção é
reduzido. A manutenção é realizada a cada 8.000 horas para troca do filtro de ar. Já
as revisões são realizadas a cada 50.000 horas.
Além de reduzir os custos com a manutenção, o gás da combustão é isento de
contaminações, podendo ser utilizado em um processo industrial. O ruído emitido é de
58dB(A) @ 10 metros para a de 30kWe e 65dB(A) para a de 60kWe.
Um grande avanço que está sendo alcançado com a microturbina da Capstone
é a sua utilização com biodiesel.

3.4.1.3.8.7 – BOWMAN
A Bowman fabrica microturbinas de 80kWe pronta para funcionar em
cogeração. O rendimento elétrico varia de 15 a 28% dependendo da configuração e
eficiência global entre 75 a 90%. A geração de energia é feita através de um
alternador de quatro pólos magnéticos permanentes. Como as outras microturbinas,
esta também é apta a funcionar com vários combustíveis (gás natural, propano, GLP,
butano).
Figura 3.27 - Sistema de cogeração com microturbina da Bowman.

Fonte: BOWMAN/2 (2003).
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Possui rendimento elétrico de 28% e global podendo alcançar 90%. A emissão
de NOx é de 25ppm, é uma emissão alta, se comparada com outras microturbinas,
principalmente a da Capstone.
A microturbina da Bowman é comercializada em duas configurações: com
cogeração e sem cogeração. Esta microturbina tem sido utilizada em aplicações
comerciais com o uso da cogeração ou com um ciclo combinado de refrigeração por
absorção, neste caso também conhecido como trigeração.
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Tabela 3.5 - Microturbinas existentes e suas características.
Minicogeração

Suécia
400V
Trifásico
60Hz

Elliot
Energy
Systems
Ebara
Group
Japão
480 VAC
Trifásico
60Hz

Pentrada (kW)

350

Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
(elétrica).
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do
calor recuperado
o
( C)
Peso e
dimensões
W (kg)
Profundidade
(mm)
Altura (mm)

Turbec
origem
Tensão de saída
(V)
Freqüência (Hz)
Potência

Largura (mm)

Capstone

Toyota
Turbine
Systems

Bowman

Ingersoll
Rand

KOHLER
Power
Systems

EUA
480 VAC
Trifásico
60Hz

E.U.A
480 VAC
trifásico
60

EUA
480 VAC
trifásico
60Hz

Japão
*****

Inglaterra
480
Trifásico
60 Hz

362

127 / 236

*****

285

250

105
167

105
172

30 / 60
85 / 150

50kWe
*****

80
135 ~ 216*

70
105kWt

30
48
78

29
46
75
60 GPM
49 – 60 de
água

26 / 28
70 / 62
96*** / 80

*****
*****
*****

22 ~ 28*
47 ~ 68*
75 ~ 90*

*****

*****

*****

28
42
70
113,6 l/m
(30gpm)
82,2°C

1.845

405 / 758
1.943 /
2.110
762
1.516 /
1.956

*****

1.930

2.200

1.818

*****

2.138

1.810

3.100

*****

1.922

2.220

1.960

*****

878

1.080

860

50 – 70 de
água

2.000
2.920
1.900
870

*****

25
49
74
108Lpm
70 - 90

Turbec

Elliiot
System
Energy

Capstone

*****

Bowman

T100

TA 100

C30 / C60

*****

TG80SOG,
TG80RC-G e
TG80RC-G-R

1

1

1

*****

1

1

1

Imã
permanente
de dois
pólos

Imã
permanente
de 4 pólos

Imã
permanent
e

*****

Imã
permanente
De quatro
pólos

Gerador
síncrono

Imã
permane
nte

Ruído

70 dB
(A)@1m

70 dB (A)

58 / 65
dB (A)
@10m

*****

70 dB
(A)@10m

Emissão (NOx)

<15 ppm

< 14 ppm

< 9 ppm
medido
<3ppm

*****

25 ppm

CO

< 15 ppm

< 24 ppm

<40ppm

*****

*****

85

279

275 / 305

*****

535

232°C

260

70.000
60.000
horas

*****

96.000

*****

*****

*****

68.000

*****

50.000

*****

*****

80.000

*****

*****

Motor

Modelo
Número de
turbinas
Tipo de gerador

IR
Powerwo
rks
70S
Series
Microturb
ine

322,8
(30m3/h)
80
140kWth

KOHLER
MT80CH
P

Poluições

Temperatura da
exaustão
RPM
Tempo de vida

78 dB
(A)@1m
68dB(A)
@10m
<9ppm
(0,068mg
/MWh)
<0,226m
g /MWh

56 dB (A)
@ 10m
<25 ppm
*****

Tempo entre
manutenções

6.000

*****

8.000

*****

*****

8.000
Utiliza
óleo
lubrifican
te

Consumo de
oleou

Rolamentos
<9litros/6.0
00 h

*****

Não usa
óleo

*****

*****

Usa óleo

*****

Preço
aproximado
(US$)

*****

*****

35.500 /
55.500
FOB

*****

*****

100.000
FOB

*****

•

através de um “by-pass” no sistema, desvio dos gases de exaustão, para aumentar a potência
térmica;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1m3 de gás natural = 10,76kWh (BEN, 2002);
1m3 de GLP (butano) = 34,3 kWh (www.e2mc.com)
Propano PCS: 37,72MJ/Nm3 (10,48kW) / PCI: 33,96MJ/Nm3 (9,43kW)
Propano 1 kg = PCI: 47.730kJ / 11.400kcal / 13,25kW (AEPORTURAL, 2003);
CO: 1 mg/m3 = 0,86 ppm (CROCOWN, 2003);
NOx: 1 mg/m3 = 0,80 ppm (CROCOWN, 2003);
1 GPM = 3,8 litros / min
Para funcionar com cogeração +10.000 do compressor de gás + 15.000 dos componentes de
cogeração. (GLOBAL MICROTURBINE, 2003)
Contrato de manutenção de US$ 6.500,00 anuais.
Lbm – libra massa
Turbinas Capstone – Condições ISSO 15°C ao nível do mar
Capstone pode operara com gás natural, propano, biogás, diesel e querosene.
*** medições independentes
***** - Não foram encontrados dados correspondentes a este campo.
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3.4.1.4 – Ciclo Stirling

3.4.1.4.1 - Introdução
Os motores Stirling são motores pouco conhecidos, apesar de terem sido
inventados antes dos motores ciclo Otto e ciclo Diesel, em 1816, pelo ministro e pastor
escocês, Robert Stirling. Este tipo de motor foi considerado um motor muito seguro,
comparado aos Rankine, pois o motor Stirling não explodia como os Rankine que
utilizam altas pressões e temperatura de vapor d’água (STIRLING HOT AIR ENGINE,
2004).
O motor Stirling foi patenteado como “Economiser” e conhecido como motor a
ar (STIRLING HOT AIR ENGINE, 2004), pois os primeiros motores utilizavam ar como
fluido de trabalho. Posteriormente o termo motor Stirling foi adotado em homenagem
ao Robert Stirling, pois os motores Stirling desenvolvidos nos últimos 30 anos não
utilizam mais o ar como fluido de trabalho, mas nitrogênio, hélio ou hidrogênio a alta
pressão.
Os motores Stirling são muito silenciosos, pois a transferência de energia é
feita de modo contínuo no motor. Não há explosão 24 de combustível como nos
motores de combustão interna e nem grandes liberações de pressão 25 como nas
máquinas a vapor, ciclo Rankine.
É um motor simples e robusto, pois não depende de gerenciamento eletrônico
para funcionar, não necessita de controladores de mistura, válvulas, correias, cabos
eletrônicos, ou outros mecanismos complicados. Por ser um motor silencioso está
sendo utilizado, com sucesso, em submarinos (KOCKUMS, 2004).

3.4.1.4.2 – Descrição da tecnologia
Os motores Stirling podem ser classificados quanto ao mecanismo (STIRLING
HOT AIR ENGINE, 2004): cinemáticos e pistões livres, ou em relação à área de
trabalho (HIRATA, 2002): o tipo alfa, o tipo beta, o tipo gama e o de dupla ação.
24
25

Queima do combustível com propagação de onda de pressão.
Pressão capaz de deslocar componentes mecânicos para realizar trabalho.
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Basicamente para todos os tipos de motores Stirling o seu funcionamento depende da
pressão da expansão e contração de um gás quando aquecido e resfriado,
respectivamente. Quando o gás aumenta a pressão sob a ação de uma fonte quente o
gás expande. A diferença entre os tipos de motor Stirling citados é a forma de como o
gás circula entre a fonte quente e a fonte fria.
Para se compreender o funcionamento do motor Stirling, será analisado desde
os princípios básicos do funcionamento do motor até um modelo que é comumente
utilizado.
Figura 3.28 - Princípio de funcionamento do motor Stirling – conceito inicial.

Fonte: HIRATA/2 (2002)

Na figura 3.28 acima, é possível ver como o princípio de funcionamento do
motor Stirling é simples. Primeiramente coloca-se uma bexiga de aniversário sobre
uma lata. Quando esta é aquecida, a pressão interna eleva-se e a bexiga se levanta.
Quando é resfriada, o ar contrai e a pressão interna fica menor do que a ambiente e a
bexiga é succionada.
Agora, no interior da lata, é acrescentado um pistão que servirá apenas como
uma massa de deslocamento de ar. A lata é aquecida e resfriada simultaneamente.
Aquecida na parte inferior e resfriada na parte superior. O pistão, além de ter a função
de deslocar o volume, a massa, de ar, também funciona como um separador entre a
fonte quente e da fonte fria. Como pode ser visto na figura 3.29 abaixo.
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Figura 3.29 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Pistão de deslocamento.

Folga para o
gás passar

Fonte: HIRATA/2 (2002)

Quando o pistão de deslocamento é deslocado para cima, o ar frio que está na
parte superior da lata é então forçado a deslocar-se para a parte inferior – região
quente – da lata. Como a massa de ar na região quente da lata expande, a pressão no
interior da lata aumenta. Note sempre que a potência térmica, tanto a quente quanto a
fria mantém-se inalteradas, isto é, quando o pistão de deslocamento movimenta-se
para cima ou para baixo, não há alteração no calor fornecido e retirado da lata.
Figura 3.30 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Pistão de deslocamento
na posição superior.

Gá s
frio

Gá s
frio

Gá s
quente

Gá s
quente

Fonte: HIRATA/2 (2002)

Após o pistão deslocar-se para cima, ele será movimentado para baixo.
Quando o pistão de deslocamento é deslocado para baixo, o ar quente passa pelo
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espaço entre o pistão de deslocamento e a lata, e aloja-se na parte superior – região
fria – da lata. O ar é resfriado, com isso a pressão no interior da lata diminui e
succiona a membrana de borracha.
Figura 3.31 - Funcionamento do motor Stirling – Pistão de deslocamento na posição
inferior.
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Fonte: HIRATA/2 (2002)

Depois de compreendido o processo de aumento e de diminuição da pressão
no interior da lata, introduziremos mais um mecanismo, o eixo manivela. Este eixo
será responsável pelo movimento alternado do pistão de deslocamento entre a fonte
quente e a fonte fria.
Figura 3.32 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Eixo manivela.
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Fonte: HIRATA/2 (2002)
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É sempre importante lembrar que este pistão de deslocamento não exerce
força de compressão nem de expansão, muito pelo contrário, uma força é exercida no
pistão de deslocamento para que ele seja movido para cima e para baixo de forma a
deslocar a massa de ar – gás – para fonte fria e para a fonte quente alternadamente.
Um momento - um torque – inicial é aplicado à manivela de forma que o pistão
de deslocamento mova-se para cima e para baixo, fazendo com que haja aumento e
diminuição da pressão, o qual pode ser visto na expansão e contração da bexiga.
É no movimento de contração e expansão da bexiga que ocorre a conversão
da energia térmica em energia mecânica. Esta energia mecânica linear de expansão e
contração é convertida em rotação no eixo manivela através de uma haste de ligação
entre a bexiga e a manivela. Esta haste, através do eixo manivela, também será
responsável pelo movimento alternado, entre a fonte quente e a fria, do pistão de
deslocamento.
Figura 3.33 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Haste de potência.
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Fonte: HIRATA/2 (2002)

Para que a rotação do eixo se realize de forma contínua, uma massa inercial é
acrescentada ao eixo. Esta massa inercial é conhecida como volante de inércia26. A
massa inercial pode ser de duas formas: um disco preso pelo seu centro no eixo de
manivela ou uma massa colocada de forma a contrabalançar o peso do pistão de
deslocamento.
26

Esta massa inercial, na verdade, serve para que o conjunto de hastes e manivela não pare em um ponto
de singularidade, isto é, uma posição onde o sistema por si só não consegue se movimentar.
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Figura 3.34 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Massa inercial.
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Fonte: HIRATA/2 (2002)

Este é o funcionamento de um motor Stirling. Para elucidarmos mais ainda,
comparemos este motor Stirling com um motor Stirling com um pistão de
deslocamento e um pistão de potência. Entre o motor anterior e o motor seguinte
foram feitas algumas substituições: o pistão de deslocamento, ou deslocador,
manteve-se, apenas mudou-lhe o formato; entretanto, a bexiga cortada que inflava e
contraía para transmitir a potência foi substituída por um pistão de potência. Agora a
força da expansão e contração será realizada por um pistão, o que confere ao sistema
maior robustez.
Figura 3.35 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Motor Stirling.

Fonte: HIRATA/2 (2002)
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Figura 3.36 - Princípio do funcionamento do motor Stirling – Fases do funcionamento.
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Fonte: HIRATA/2 (2002)

Segundo THE STIRLING HOT AIR ENGINE (2004), há duas categorias de
motores Stirling, os cinemáticos e os de pistão livre. Os cinemáticos são construídos
com pistões conectados a um mecanismo motor que determina os ângulos de fase e
convertem o movimento linear em rotativo. Já os de pistão livre utilizam o mecanismo
de movimento harmônico e, normalmente uma mola planar que determina a fase do
ciclo.
Figura 3.37 - Tipos mais comuns de arranjos de pistão de potência e pistão de
deslocamento.

Fonte: NASA (2003) e Fonte: HIRATA/2 (2002)

Outros classificam os motores Stirling sob o ponto de vista do espaço de
trabalho e podem ser de quatro tipos: alpha, beta, gama e o de dupla ação. Os
motores alpha possuem dois pistões
De forma a completar o motor, é colocado o regenerador, componente muito
importante em relação ao funcionamento do motor e seu desempenho. O regenerador
é colocado entre a fonte quente e a fonte fria. Para isso, em alguns arranjos, é
acrescentado um canal que servirá para conduzir o fluido através do regenerador.
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Figura 3.38 - Tipos mais comuns de arranjos de pistão de potência e pistão de
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Fonte: NASA (2003) e Fonte: HIRATA/2 (2002)

O regenerador é um componente que é aquecido à medida que o fluido quente
passa através dele e mantém o calor retido. Quando o fluxo é invertido, o fluido que
esfriou na fonte fria é aquecido ao passar no regenerador, desta forma, a quantidade
de calor necessária para aquecer o fluido é menor, gastando menos combustível e
reduzindo o custo de operação.

3.4.1.4.3 - Características de projeto
Uma das grandes vantagens deste motor é o baixo nível de ruído emitido
(KOCKUMS, 2004), pois funciona a partir da transferência de calor de uma fonte
externa. Não há explosão de combustível e nem grandes variações de pressão.
Os componentes vitais do mecanismo ficam enclausurados em uma atmosfera
própria. Com isso evita-se que qualquer corpo estranho possa entrar no mecanismo e
danificá-lo. Outra vantagem é que as manutenções são menos freqüentes e a
confiabilidade do equipamento é maior.
Como a fonte de calor é externa (motor de combustão externa) e o sistema é
enclausurado, as opções de uso de combustível são muito amplas. Qualquer fonte
quente pode ser utilizada para fazer com que o motor funcione: energia solar, gás
natural, queima de lixo, fonte geotermal, e outros.
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Estes equipamentos têm lapso de tempo entre o funcionamento e a geração de
energia. Esta característica do equipamento indica que o seu melhor desempenho é
no seu uso contínuo, para geração na base. Para mantê-lo sempre em condição de
partida mais rápida, é necessário mantê-lo em stand-by27, o que consome energia.
Muitos equipamentos utilizam o nitrogênio, pois este inibe a corrosão interior do
motor. O uso deste gás aumenta da vida hotel do equipamento (SUNMACHINE, 2003).

3.4.1.4.4 - Características de desempenho
Este tipo de equipamento é muito recente ainda. Há muitos protótipos de
motores com fins acadêmicos e de demonstração, apenas um fabricante comercializa
este tipo de motor. A Whispergen já comercializa este motor como gerador para
embarcações. Há alguns anos está desenvolvendo um modelo comercial do produto
para ser instalado em residências.
Os equipamentos pré-comercializados e os em testes apresentam muitas
diferenças em relação à eficiência, que varia entre 23 e 33% para eficiência elétrica, e
no mínimo, 80% para eficiência global. O equipamento da Whispergen alcança 98,3%
de eficiência global na condição de máxima potência térmica e elétrica. Os modelos
residências têm potência em torno de 1kWe e os minicogeradores alcançam até
55kWe.
O motor da Whispergen, que tem potência elétrica de 1kWe custa em torno de
2.500 a 3.00 libras, ou entre 4.500 a 5.400 dólares (BBC NEWS, 2003). Entretanto há
previsão para a queda do preço de acordo com o aumento da escala da produção.

3.4.1.4.5 - Recuperação do calor
Nos motores Stirling, a recuperação do calor é realizada a partir dos gases de
combustão, como na maioria dos equipamentos. Por ser um motor em que o calor é
gerado no exterior do mecanismo motor, há semelhança com o aquecedor caseiro, a
diferença está na posição do queimador - onde o gás é queimado - pois para o motor

27

O equipamento da Whispergen consome 30We quando está em modo stand-by.

70

Stirling aproveitar ao máximo a temperatura da chama esta é feita diretamente no
motor, como pode ser visto abaixo, e no aquecedor caseiro, a chama aquece a
serpentina diretamente.
Os gases por sua vez são conduzidos para uma serpentina por onde passará a
água a ser aquecida. O queimador auxiliar serve para complementar a demanda
térmica se necessário.
Figura 3.39 - Desenho esquemático da recuperação do calor para cogeração nos
motores stirling.

Entrada de combustível

Calor
Recuperado

Entrada de ar
Entrada de água fria

Saída de água quente

Trocador de calor

3.4.1.4.6. - Emissões

Não há dados suficientes para que se conclua o nível de emissão destes
equipamentos.
A priori, este micro-cogerador, não deverá ser mais poluidor do que o
aquecedor caseiro de água. Esta comparação pode ser feita visto que as condições
em que se processam a queima são semelhantes.
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3.4.1.4.7 - Avanços tecnológicos

Os avanços tecnológicos estão focados em aumentar a durabilidade do motor,
isto é, estender o intervalo entre as manutenções e aumentar o tempo de uso entre as
revisões. Atualmente, segundo os fabricantes, o equipamento pode funcionar entre
5.000 e 8.000 horas ininterruptamente, o objetivo é alcançar 10.000 horas de uso
ininterrupto.
Outro avanço tecnológico é a melhoria do processo de queima de combustível.
Uma vez que a combustão ocorre fora do aparato mecânico do micro-cogerador, é
possível introduzir várias tecnologias de combustão mais eficientes técnica e
ambientalmente. Uma destas tecnologias de queimadores é o Xonon® (CATALYTICA,
2004). Esta tecnologia permite a redução das emissões de NOx para o máximo 2,5
ppm.

3.4.1.4.8. Equipamentos existentes.

3.4.1.4.8.1 – Whispergen
A Whispergen é uma empresa da Nova Zelândia que começou fabricando
geradores para embarcações. O “know-how” foi aplicado para o desenvolvimento de
equipamentos de microcogeração residencial. Este é um dos primeiros equipamentos
a serem comercializados no mundo com este fim (VICTRON, 2003). O outro é o microcogerador da Honda.
Figura 3.40 – Micro-cogerador da Whispergen.

Fonte: WHISPERGEN (2004) e WISCONSIN (2004).

72

O motor possui 4 cilindros de dupla ação utilizando nitrogênio como fluido de
trabalho. O combustível é o gás natural. A capacidade de geração é de 1.2kWe e
potência térmica de 8kWt. Pode ser conectado em paralelo com a rede elétrica. A
eficiência global pode alcançar 98,3%. A manutenção é realizada a cada 3.000 horas
de uso ou anualmente, recomendação do fabricante (WHISPERGEN, 2003).
O equipamento da Whispergen pode ser instalado no interior das residências.
A sugestão do fabricante é a instalação na cozinha, como mais um aparelho
eletrodoméstico. Isto sugere que o equipamento é de fácil manuseio e operação;
silencioso e seguro.

3.4.1.4.8.2 – Microgen
A Microgen é uma empresa do Grupo BG que tem o objetivo de desenvolver
um equipamento de microcogeração. O equipamento está sendo desenvolvido em
parceria com a Rinnai do Japão. O projeto tem aporte de capital de 40 milhões de
dólares (BG GROUP, 2002). Os mercados alvos são a Europa através da BG e o
Japão através da Rinnnai (BG GROUP, 2002).

Figura 3.41 - Concepção artística do micro-cogerador da Microgen à direita, e uma
empalação demonstrativa.

Fonte: CAMBRIDGE (2004) e WISCONSIN (2004).

O equipamento será capaz de gerar 36kWt de potência térmica e 1.1kWe de
potência elétrica. A eficiência global estimada é de 90%.

73

3.4.1.4.8.3 – ENATEC
A ENATEC é uma joint venture composta pela ENECO, pela ATAG e pela ECN.
O equipamento utiliza um motor desenvolvido pela STC (STC, 2003) americana.
Figura 3.42 – Micro-cogerador Stirling da ENATEC.

Fonte: ENATEC/2 (2003)

Será um equipamento para capaz de fornecer 1kWe de potência elétrica e
entre 6kWt e, no máximo, 24kWt PCS de potência térmica. O equipamento funciona
com gás natural. Há a previsão de ser comercializado em 2004.
Os motores Stirling de pistão livre da STC foram desenvolvidos para
funcionarem sem a necessidade de componentes de borracha de vedação, e outros
que não se desgastam, desta forma, estes motores não necessitam de lubrificação.
Com isto, estes motores podem ser hermeticamente fechados. O que reduz a
necessidade de manutenções (STC,2003).

3.4.1.4.8.4 – Sunmachine
Este equipamento ainda está em desenvolvimento, a previsão para a
comercialização do equipamento é para 2006 com investimento de 6 milhões de
dólares (SUNMACHINE/2, 2003). O protótipo é um gerador com capacidade para
gerar de 0,5 a 2kWe de potência elétrica, com 20 a 25% de eficiência; 1,2 a 5kWt de
potência térmica. A eficiência global é de 80 a 85%. As emissões, utilizando propano
ou gás natural, são menores do que 10ppm de NOx e menores do que 5 ppm de CO.
Este motor operando com gás natural, GLP, biogás tem eficiência de 30% com
perspectiva de alcançar 35% (SUNMACHINE/3, 2003). Além destes combustíveis,
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ainda pode operar com: energia solar concentrada, cavacos de madeira, óleo
combustível, biodiesel, óleo vegetal e outros.
Figura 3.43 - Motor Stirling da SunMachine.

Fonte: SUNMACHINE/5 (2003).

Serão comercializados minicogeradores com potência de 1 kWe / 2,5kWt,
2kWe / 5kWt e 4kWe / 10kWt (SUNMACHINE/2, 2003). Os componentes mecânicos
sob atrito não necessitam de lubrificação, o motor pode trabalhar sem óleo, desta
forma não necessita de troca de óleo.
O mecanismo é do tipo alfa e o gerador integrado ao motor será um modelo
síncrono. O fluido de trabalho é o nitrogênio a pressão de 30bar.
O nitrogênio, ao invés de estar acumulado em um cilindro, é extraído do ar
ambiente através de uma peneira de fibras moleculares, com isto o motor é capaz de
compensar a pressão interna continuamente. Este micro-cogerador tem o custo atual
de 50.000 Euros (SUNMACHINE/4, 2003) para os investidores interessados em
participar do desenvolvimento.
O interessante deste motor é que, segundo o fabricante, o mesmo microcogerador pode ser aplicado tanto em queima de combustíveis quanto para
concentradores solares.

3.4.1.4.8.5 - SOLO Stirling
O Solo Stirling é um equipamento micro para mini cogerador, visto que a
potência elétrica varia de 2 a 9kWe e a potência térmica varia de 8 a 24 kWt. A
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eficiência elétrica é de 24% e a eficiência global varia entre 92 a 96%. A temperatura
de queima é limitada em 700°C devido a considerações mecânicas: limite da
resistência do material.
Diferentemente da maioria dos motores Stirling que utilizam o gás nitrogênio
como fluido de trabalho este motor utiliza o hélio como fluido de trabalho. O gás
trabalha sob pressão que varia entre 32 e 280 bar. O motor é do tipo alfa com dois
pistões montados a 90 graus. O motor utiliza óleo lubrificante e requer a troca a
cada15.000 horas.
Figura 3.44 - Motor Stirling da Solo Stirling.

Fonte: SOLO (2003)

O equipamento demora alguns minutos para gerar energia após iniciado o
fornecimento de calor ao motor. Os ciclos de desligamento e religamento do motor
afetam o intervalo de manutenção, encurtando-o. A melhor operação do equipamento,
segundo o fabricante, é o funcionamento contínuo.
Este motor é um micro-minicogerador, não sendo indicado para ser instalado
como um eletrodoméstico. É um equipamento mais indicado para uso em condomínios
ou pequeno comércio ou postos de saúde.

3.4.1.4.8.6 – STM
O motor Stirling fabricado pela STM tem capacidade para gerar 55kWe; com
eficiência de 30%. Pela potência, este é um equipamento que se encaixa na faixa dos
pequenos cogeradores, junto com as micro-turbinas. A potência térmica é de 91kWt; e
a eficiência global é de 80%.
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O motor utiliza um motor Stirling de quatro cilindros e de dupla ação. O fluido
de trabalho é o hidrogênio. O ruído emitido é de 58dB(A)@7 metros.
Figura 3.45 - Unidade de pequena cogeração da STM.

Fonte: STM/2 (2003).

Este motor já é preparado para funcionar com diesel, querosene, álcool, gás
natural, hidrogênio, propano, calor recuperado de queimadores de segurança, metano
de minas de carvão, biogás e outros combustíveis. O impacto sobre o pequeno
cogerador devido ao uso de combustíveis com alto teor de particulados será apenas a
manutenção mais freqüente do equipamento. Como o motor é selado, a manutenção
resume-se a limpeza de fuligem, não afetando qualquer componente vital do
equipamento, somente o rendimento térmico cai devido à fuligem.
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Tabela 3.5 - Fabricantes, equipamentos e suas características.
Microcogeraçã
o

origem
Tensão de
saída (V)
Freqüência
(Hz)
Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura
do calor
recuperado
(oC)
Peso e
dimensões
W (kg)
Profundidade
(mm)
Altura (mm)
Largura (mm)

United
Stirling

WhisperG
en

Microgen

Enatec

Suécia

Nova
Zelândia

Inglaterra

Alemanha

Solo
Stirling
Engine

STM
Power

Sunmachine

Magnet
Motor

EUA

Alemanha

Alemanha

480
trifásico

*****

*****

*****

230

*****

230

400
Trifásico

*****

50

*****

50

50

60

*****

*****

34,5
11,4
15,5

10,5
1,2
8,0

1,1
36

1
24

16 - 40
2,0 ~ 9,5
8,0 ~ 26

55
91

0,5 ~ 2
1,2 ~ 5

35 / 140
10 / 40
22 / 88

98,3

90%

23
67
90

30
50
80

20 ~ 25
60
80 ~ 85

*****

Água a
75C
12l/min

*****

*****

*****

Água a 90ºC

33
44,9
77,9

22 ~ 24
>90
65C
Vazão de
água 0,5 ~
2 m3/h
Temp.
mín. 65C

40ºC =>
80ºC

300

138

*****

*****

460

1591

350

*****

554

*****

*****

700

2590

1200

850 / 800

*****
*****

840
500

*****
*****

*****
*****

1300 / 1900
850 / 1000

*****

Stirling
4 cilindros
de dupla
ação

*****

*****

1100
860
4
Cilindro
s de
dupla
ação

1200
800

Motor

Tipo α

*****

Modelo

*****

*****

*****

*****

980
1.280
V2 Stirling,
90° (αType) gas
hélio
150bar
Solo
Stirling
161

STM

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Gerador
síncrono

*****

Ruído

*****

*****

*****

*****

58dB(A
) @ 7m

*****

*****

Emissão
(NOx)

*****

*****

*****

*****

*****

10 ppm

*****

CO

*****

*****

*****

*****

53 – 60 dB
(A) @ 1m
6,4 ~ 9,6
ppm
34 ~ 51,6
ppm

*****

5 ppm

*****

Tipo de
gerador
Poluições

Temperatura
da exaustão
RPM
Tempo vida
Tempo entre
manutenções
(horas)
Consumo de
óleo
Preço
aproximado
(US$)

*****

110C

*****

*****

85

*****

*****

*****

*****
*****

*****
20.000

*****
*****

*****
>69.000

1.500

*****
*****

400 ~ 900
*****

*****
*****

*****

3.000
Limpeza

*****

>50.000

15.000
troca de
óleo

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

4.000

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Whispergen: Há outro modelo que funciona com diesel e querosene, gerando 0,75kWe e 5kWt.
CO: 1 mg/m3 = 0,86 ppm (CROWCON, 2003);
NOx: 1 mg/m3 = 0,80 ppm (CROCOWN, 2003);
***** Não há dados relativo a este campo
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3.4.1.5 - Ciclo Rankine

3.4.1.5.1 - Introdução
As máquinas que operam segundo o ciclo Rankine, as máquinas a vapor, são
equipamentos utilizados na geração de energia elétrica em: usinas termoelétricas e
geração

distribuída,

operando

em

ciclos

combinados

ou

cogerados.

Estes

equipamentos estão instalados em usinas: nucleares, a carvão, a óleo combustível, de
recuperação do calor de incineradores e a ciclo combinado com turbinas a gás. O ciclo
Rankine é o ciclo ideal para as máquinas a vapor.
As turbinas a vapor possuem diversas configurações 28 do circuito e/ou
propriedades (temperatura e pressão) do vapor que permitem aumentar a eficiência
e/ou adequar-se às necessidades dos processos indústrias. Em usinas termoelétricas
elas são projetadas para se obter o maior rendimento na geração de energia elétrica.
Isto aumenta a complexidade do projeto, várias implementações são introduzidas na
turbina a fim de se retirar o máximo de rendimento do vapor. Já nas indústrias, ela é
utilizada em geral, na cogeração.
O projeto de co-geração deve contemplar a redução dos custos de operação e
manutenção, isto é, equipamentos simples, de baixa manutenção e de baixo custo de
aquisição e operação. O vapor é normalmente utilizado no processo industrial, o que,
dependendo da configuração, pode reduzir a eficiência para a geração elétrica. Há
dois modos de operar na indústria, uma é “topping cycle” e o outro é o “bottoming
cycle” (EDUCOGEN, 2002).
No “topping cycle”, o vapor é produzido a altas temperatura e pressão para ser
injetado em uma turbina a fim de gerar energia elétrica. O vapor que deixa a turbina, à
pressão e à temperatura mais baixas, é então utilizado nos processos industriais. No
“bottoming cycle”, o calor, ou vapor, à alta temperatura, é utilizado, primeiramente,
para o processo industrial e o calor residual do processo que ainda conserva calor
suficiente para gerar vapor, é utilizado para aquecer ou pré-aquecer a água para gerar
energia elétrica em um ciclo Rankine.
28

As configurações podem ser com reaquecimento, regenerativo, co-geração (WYLEN, 1995). E na cogeração há variação na extração do vapor, pode ser : no meio ou no final do impulsionamento da turbina
(EPA, 2002).
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O funcionamento dos mini e micro cogeradores é semelhante ao dos
equipamentos industriais. Funcionam de acordo com ciclo de Rankine, entretanto não
há o superaquecimento do vapor. Além da água, fluidos orgânicos também estão
sendo utilizados como fluido de trabalho em ciclos do tipo Rankine. O funcionamento
de todos os micro-cogeradores, até agora, é do tipo “topping cycle”. Estes
equipamentos já estão sendo utilizados pelo exército americano (PICKARD et al.,
2001) e em fase de testes para o uso civil.

3.4.1.5.2 – Descrição da tecnologia
As máquinas a vapor, também conhecidas como motores a ciclo Rankine,
utilizam a água como fluido de trabalho. A água circula dentro do sistema de potência
impulsionando o expansor 29 . O circuito por onde a água circula é selado. Não há
rejeição da água para o meio ambiente, há apenas reposição da água devido a
vazamentos do sistema.
Este ciclo, na configuração mais simples, utiliza uma caldeira, uma turbina a
vapor, um condensador e uma bomba de água (WYLLEN, 1995). A caldeira é onde a
água é aquecida por uma fonte quente externa. A água é aquecida, em uma caldeira,
conforme (2→3) na figura 3.46, para passar do estado de líquido para o estado de
vapor superaquecido.
O vapor, então, percorre um circuito hidráulico até a turbina, onde a energia da
pressão do vapor é liberada. A energia na forma de pressão contida no vapor é
convertida em energia cinética conforme o vapor impulsiona as lâminas da turbina,
conforme (3→4) na figura 3.46, ou expande em um outro expansor.
O vapor a baixa pressão por sua vez passa por um condensador, conforme
(4→1) na figura 3.46, um radiador que tem por objetivo resfriar a água até que esta
passe para o estado líquido novamente.
A água no estado líquido é então pressurizada com uma bomba, conforme
(1→2) na figura 3.46, e retorna para a caldeira.

29

O expansor pode ser uma turbina, pistão alternativo ou outro mecanismo onde a fluido sob pressão
realiza trabalho enquanto expande. O primeiro é o mais utilizado atualmente em usinas termoelétricas.
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Figura 3.46 - Gráfico Temperatura x Entropia para o ciclo de Rankine ideal, ciclo LIC e
o ciclo de Carnot.
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Fonte: WYLLEN (1995) e AFONSO (2003).

Figura 3.47 - Ciclo Rankine básico.
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O ciclo descrito apresenta diferenças em relação ao ciclo de Carnot, conforme
(1’→2’→3’→4’→1’) na figura 3.46, pois haveria problemas técnicos se acaso o ciclo
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real funcionasse segundo o ciclo ideal de Carnot. Um dos problemas é na expansão
do vapor na turbina; se houver condensação do vapor na turbina, a água formada
provoca erosão nas lâminas das turbinas através da colisão entre as gotículas de água
e as lâminas da turbina (HERIOT-WATT, 2000; DHULIKHEL, 2003). Desta forma a
temperatura, em relação à pressão do vapor, ter que ser alta de forma que somente
haja vapor. Na bomba também ocorre desgaste, só que provocado pela cavitação30. A
água tem que estar totalmente condensada antes de ser bombeada de volta à caldeira.
Entretanto, o avanço tecnológico está permitindo a redução da escala na
geração. Isto está sendo realizado através variações do ciclo Rankine. Uma delas é
através do uso de novos componente mecânicos e controles, o LIC (Liquid Injected
Cogeneration), e a outra é através da troca do fluido de trabalho, o Organic Rankine.
Como já dissemos o ciclo Rankine tem que trabalhar com somente vapor seco
na turbina, desde a entrada até a saída; e somente água na bomba, desde a entrada
até a saída. Entretanto, no LIC, conforme (1→2→3’’→4’’→1) na figura 3.46, é possível
que, na transformação mecânica, o fluido de trabalho não esteja completamente na
fase de vapor, conforme (3’’→4’’) na figura 3.46, e sim com uma mistura de água em
vapor que varia de 0 a 70% de vapor (PICKARD, 2001). Isto é possível, pois os
componentes que realizam esta transformação, de vapor alta pressão para baixa
pressão, são expansores de deslocamentos positivos, diferentemente de uma turbina
a vapor, a qual durante a expansão tem que somente estar presente o vapor seco. A
tecnologia LIC permite que o ciclo de Rankine, utilizado pelos micro-cogeradores, se
aproxime mais do ciclo Carnot.
As tecnologias que estão sendo utilizada atualmente para os motores dos
micro-cogeradores são: o expansor espiral, o pistão rotativo semelhante ao motor
Wankel, e o pistão. Todos trabalham com mistura de líquido e vapor na realização do
trabalho.

30

Erosão causada pela colisão de um microjato que se forma devido ao colapso de uma bolha de vapor
numa região de interface entre a alta e a baixa pressão próximo às lâminas da da bomba (De FALCO,
1992).
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Segundo AFONSO (2003), um microgerador, em que na expansão do vapor
haja 50% de líquido e 50% de vapor, gera 95% da potência mecânica de um ciclo de
Rankine que opere somente com vapor superaquecido. Sem que se altere a potência
térmica fornecida ao sistema.
Figura 3.48 - Potencial mecânico de um expansor LIC.
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Fonte: AFONSO (2003).

Figura 3.49 - Tipos de expansores utilizados nos micro-cogeradores baseados no ciclo
Rankine.

Expansor
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Expansor
alternativo

Expansor
rotativo (Wankel)

Fonte: AFONSO (2003); PICKCARD (2001), KEVENEY (2000) e KARIN (2004).

O primeiro expansor é o alternativo, funciona similar ao motor de explosão
interna, sendo que ao invés de utilizar a energia química de um combustível, é o vapor
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a alta pressão que desloca o cilindro para baixo, num movimento alternativo. A volta
para posição superior é feita através de uma massa inercial. Esta configuração está
sendo utilizada pela COGEN Microsystems (VAN DE LOO, 2003) com várias
implementações tecnológicas de controle.
O segundo modelo de expansor foi originariamente projetado para funcionar
como um “pistão” de combustão interna. Há um “pistão” rotativo no interior de uma
câmara de combustão epitrocóide 31 . Este projeto é conhecido como Wankel ou,
também conhecido como motor excêntrico. Esta tecnologia está sendo utilizada pela
Enginion (CLEMENS et al., 2003), um motor a vapor com dois rotores Wankel.
O terceiro tipo de expansor é o espiral. Neste, o fluido a alta pressão entra no
centro da espiral. Uma espiral é fixa e a outra é móvel. O fluido a alta pressão
movimenta-se através das câmaras que se expandem em um movimento para fora do
centro da espiral, resultando em um movimento rotativo da espiral que se movimenta.
Esta configuração está sendo utilizada pela ECR International e pelo Grupo Energetix
e Batelle. Nesta configuração, os Grupos Energetix e Batelle estão utilizando fluidos
orgânicos ao invés de utilizarem o vapor em um ciclo similar ao do ciclo Rankine.
Estes novos equipamentos possuem um funcionamento silencioso, com baixas
emissões, se comparadas com os motores de combustão interna. O custo é mais
baixo do que os motores ciclo Stirling, segundo o COGEN Microsystems. A tecnologia
é conhecida e já está pronta para o uso. O preço aproximado de um micro-cogerador
da COGEN Microsystem de 2,5kWe é de US$3.900,00. O tempo de vida destes
equipamentos é entre 15 e 20 anos (COGEN, 2004).
Estes equipamentos são adequados para o funcionamento residencial. São
pequenos, normalmente ocupam o espaço de um boiler com reservatório, silenciosos,
uma vez que não há expansão de gases por explosão. Como a fonte de calor é
externa, podem adaptar-se facilmente a vários tipos de combustíveis. Normalmente
são utilizados os gasosos, ou propano, ou butano ou o metano.
Alguns equipamentos não utilizam óleo lubrificante, tal qual o da Enginion,
sendo assim não é necessária à troca de óleo, isto reduz o impacto ambiental e o
custo de manutenção. Com pequenos ajustes, este equipamento fica pronto para
31

Curva que define o interior de uma superfície de uma câmara. É descrita por uma circunferência que
percorre o exterior de uma outra circunferência (MARR, 1996).
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funcionar com diversos tipos de combustíveis: gás natural, óleo combustível, gasolina,
diesel, propano, hidrogênio e biocombustíveis.

3.4.1.5.3 - Características de projeto
São silenciosos uma vez que na queima do combustível não há explosões,
como nos motores ciclo Otto e Diesel (COGEN, 2004). Além disso, a expansão do
fluido de trabalho é realizada por meio de expansores positivos, uma vez que o fluido é
constituído de 50% de água e 50% de vapor. Desta forma, não há jatos de vapor
pressurizado que impelem uma lâmina de turbina.
Segundo a Cogen Microsystems, o custo de manutenção é mais baixo do que
os motores Stirling e não requerem novas tecnologias de fabricação como as pilhas a
combustível.
Como a combustão é externa, este microgerador pode funcionar com uma
grande gama de combustíveis e fontes de calor.
Por ser um sistema fechado, isto é, não há contato do sistema de geração de
potência com o ambiente externo, não há contaminação do motor. A manutenção é
simples e o ambiente externo não influencia no desgaste dos componentes.
Da mesma forma que os motores Stirling, neste motor também há um intervalo
de tempo entre ligar e gerar energia. Como o equipamento funciona com o fluido de
trabalho a alta temperatura e pressão é necessário um tempo até que o fluido alcance
a temperatura e pressão de trabalho. Isto se assemelha ao tempo requerido para que
a água em uma panela de pressão ferva. Estes motores são mais recomendados a
funcionar por longas horas, pois há um consumo de combustível envolvido no início do
funcionamento, e o desperdício de energia na parada, que não é recuperado. O
funcionamento contínuo evita o aumento do custo de operação.
Em geral, têm durabilidade maior do que os motores de combustão interna,
segundo a COGEN microsystem.
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3.4.1.5.4 - Características de desempenho

Ainda são equipamentos em desenvolvimento e há pouca informação
disponível a respeito da companhia e dos micro-cogeradores. Apesar disso, através
das patentes dos equipamentos é possível ver que cada companhia está seguindo um
conceito próprio de equipamento. Não há configuração igual entre eles. Cada um
utiliza diferentes expansores e queimadores; ou o fluido de trabalho é diferente.
Estes equipamentos, em sua fase inicial de desenvolvimento, têm potência
entre 1 a 10 kWe, com eficiência elétrica na faixa de 15%; e energia térmica na faixa
de 8,5 a 60 kWt. A maior parte da energia do combustível é utilizada na potência
térmica.
Valores iniciais sugerem que o preço do microgerador apenas esteja na faixa
dos US$ 3.900,00, o que resulta em um preço de US$ 1.560,00 por kWe. Um preço
razoável em relação aos outros equipamentos de microcogeração.

3.4.1.5.5 - Recuperação do calor

No ciclo Rankine, a recuperação do calor pode ser realizada em dois pontos do
sistema: um é na exaustão dos gases quentes resultante da queima do combustível; o
outro é na retirada do calor para a condensação do vapor.
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Figura 3.50 - Pontos para a recuperação do calor para a cogeração.
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3.4.1.5.6 - Emissões
Ainda não há muitos dados disponíveis sobre as emissões destes
equipamentos. O nível de emissão variará de acordo com a tecnologia a ser
empregada. Como em outros equipamentos nos quais os componentes mecânicos
ficam isolados do ambiente ao redor, a incorporação de tecnologias de queima menos
poluente é possível. Alguns micro-cogeradores estão sendo equipados com tecnologia
de queimadores de estrutura porosa, apesar de a temperatura alcançar 1300°C, as
emissões podem ser baixas (CLEMENTS et al., 2003).

3.4.1.5.7 - Avanços tecnológicos
Pelas patentes, os processos que devem demandar mais avanços tecnológicos
referem-se à melhoria da queima do combustível, através de um melhor controle da
queima utilizando materiais cerâmicos. Um exemplo é a tecnologia da Catalytica,
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Xonon Cool Combustion (CATALYTICA, 2004). Isto tem como objetivo reduzir as
emissões de NOx e CO.
Como a eficiência deste ciclo aumenta com o aumento da pressão e
temperatura, novos patamares de pressão e temperatura deverão ser pesquisados,
sem que se diminua a segurança dos usuários. Além do processo de queima, as
trocas de calores possivelmente serão melhoradas.
O ciclo orgânico é uma variação do ciclo Rankine. O fluido de trabalho, que
normalmente é a água, é trocado por um fluido orgânico. Isto é preferível, pois a água
em dias frios de inverno nas regiões temperadas pode congelar, inviabilizando o
funcionamento do sistema; além disso, a água pode danificar o equipamento e as
tubulações hidráulicas32.
Outra vantagem citada por HANNA et al. (2003) é que diferentemente da
oxidação do aço na presença de água e oxigênio, isto não ocorre com os fluidos
orgânicos, além de vantagens em relação às propriedades termodinâmicas,
comparado com a água, tal como a menor pressão de vapor.
Neste caso, há vários fluidos, tais como o pentano, butano, propano,
isopentanos, e outros. Entretanto, alguns fluidos são mais indicados do que outros
devido a considerações ambientais e propriedades termodinâmicas e químicas. Por
exemplo, o R-11 é um fluido que foi banido por razões ambientais e o R-123
desestabiliza-se quimicamente em certas condições dentro do micro-cogerador. Os
fluidos

preferencialmente

utilizados

são

refrigerantes

halocarbonatos

e

os

hidrocarbonetos naturais. Exemplos de compostos são o R-245fa; e os alcanos, como
o isopentano (HANNA et a., 2003).

32

A água quando solidifica expande o volume. Em regiões muito frias há problemas de canos danificados
por congelamento da água.
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3.4.1.5.8 - Equipamentos existentes

3.4.1.5.8.1 - COGEN Microsystems (COGEN/2, 2004)
O micro-cogerador da COGEN Microsystems utiliza um pistão para transformar
a energia térmica em energia mecânica. Por muito tempo o pistão foi utilizado pelas
máquinas a vapor, entretanto eram muito ineficientes. A COGEN Microsystems
retomou essa concepção de projeto com novos mecanismos de controle. A
implementação foi feita no mecanismo das válvulas que controlam entrada e saída do
vapor para dentro do mecanismo motor (VAN DE LOO, 2003).
Figura 3.5.1 - Micro-cogerador da COGEN Microsystems

Fonte: COGEN (2004)

Este micro-cogerador tem potência elétrica de 2,5kWe e 11kWt. A Eficiência
elétrica é de 17% e a eficiência global alcança 90%. O equipamento pode variar a
potência térmica de 3kWt até 22kWt, esta última com o auxílio de um pós-combustor.
Segundo a Cogen Microsystems (COGEN/2, 2004) o equipamento é silencioso,
tem baixo custo de fabricação, baixos níveis de emissão e possui grande durabilidade.

3.4.1.5.8.2 - ECR Climate Energy
Os micro-cogeradores da ECR Climate Energy utilizam um expansor espiral.
Estes equipamentos já têm sido utilizados como compressor de condicionadores de ar
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por várias empresas, tais como a: Copeland, Carrier e Hitachi. Este tipo de expansor,
comparada com o expansor a pistão, possui algumas vantagens, tais como: não utiliza
válvulas, não há necessidade de óleo lubrificante e opera silenciosamente (AFONSO,
2003).
O equipamento tem potência elétrica de 3kWe e potência térmica de 30kWt. A
potência pode variar de acordo com a necessidade. A eficiência elétrica é de 10% e a
global pode chegar a 95% (AFONSO, 2003). Este micro-cogerador utiliza uma mistura
de água e vapor no expansor que varia de acordo com a potência térmica requerida. A
variação do vapor é de 0% a 70% (PICKARD, 2001).
Figura 3.52 - Expansor espiral e o micro-cogerador com a unidade acumulação.

Fonte: AFONSO (2003).

Este equipamento é direcionado a demanda prioritariamente térmica. O
exército americano tem estudado o uso destes micro-cogeradores em cozinhas “semfio”, isto é, cozinhas auto suficientes de energia elétrica. O uso em cozinhas é muito
conveniente, pois a energia térmica é que tem a maior demanda: “somente 5-10% da
energia é utilizada no expansor, liberando grande parcela da energia para o uso
térmico” (PICKARD, 2001).

3.4.1.5.8.3 - Energetix
O micro-cogerador da Energetix utiliza um expansor espiral, do mesmo tipo que
o utilizado pela ECR Climate Energy. Entretanto a água é substituída por um fluido de
trabalho orgânico.
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O projeto tem como parâmetros a relação de 7:1 até 11:1 para potência térmica
em relação à potência elétrica. Segundo a Energetix, uma relação mais baixa do 7:1
pode resultar em desperdício de energia elétrica e acima de 11:1 pode resultar em
perda de energia térmica em locais de clima frio. Este equipamento está bem
direcionado para as regiões frias, ou onde a demanda térmica é predominante.

3.4.1.5.8.4 – Enginion (ENGINION, 2004)
O micro-cogerador da Enginion utiliza dois pistões “rotativos” do tipo Wankel
como expansor. Este equipamento, para o uso estacionário, está direcionado ao uso
em residências, condomínios, piscinas, padarias, hotéis etc. Outra aplicação que está
sendo desenvolvida é para ser utilizado como motores, em substituição aos atuais, em
caminhões, carros, veículos comerciais leves, lanchas e outras aplicações.

Figura 3.53 – Micro-cogerador da Enginion.

Fonte: ENGINION/2, 2004.

A potência elétrica gerada é variável, desde 0,5 a 6kWe e a potência térmica
também, de 2kWt a 25kWt. A operação é silenciosa e sem vibrações, segundo a
Enginion.
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Tabela 3.6 - Características dos minicogeradores ciclo rankine pesquisados.
Microcogeração

origem
Tensão de saída (V)
Freqüência (Hz)
Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do calor
recuperado (oC)
Peso e dimensões
Número de expansores
Poluições
Ruído
Emissão (NOx)
CO
CO2
Temperatura da exaustão
Tempo de vida útil
Tempo entre manutenções
Consumo de óleo

LIC

Ciclo orgânico

CogenMicro

Climate Energy LLC e
ECR

Enginion

Energetix
microPower
Ltd.

Austrália
*****
*****

EUA
*****
*****

*****
400
60

E.U.A.
*****
*****

*****
2,5
11

*****
1
8,5

*****
6
25

*****
10
60

17
71
90

10
75
85

*****
*****
*****

*****
*****
90

*****

*****

*****

30ºC - 50ºC

1

1

1

1

*****
0,0039kg /
MWh
*****
188 kg/MWh
*****
*****
*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****
*****
*****
20.000
5.000
Não utiliza óleo
lubrificante
*****

*****
*****
*****
*****
*****

*****
*****
*****
*****
*****

*****

*****

*****

*****

*****

Preço aproximado (US$)
3.900
**** Não há dados referente a este campo.

92

3.4.1.6 - Termoelétrico33

3.4.1.6.1 - Introdução
Os microgeradores termoelétricos34 estão sendo utilizados em regiões onde há
fontes geotermais, como na Islândia. Neste país a tecnologia está disponível para o
uso residencial e comercial. Em algumas regiões remotas onde há fonte térmica
disponível, também está sendo feito o uso deste tipo de microgerador para alimentar
equipamentos eletrônicos, tais como: sinais de passagem de nível, repetidoras de
rádio remotas, faróis marítimos e gasodutos (WILLEY, 1993).
Outras aplicações também estão em desenvolvimento, tais como o uso do
calor rejeitado pelos gases de combustão de motores de caminhões35 e automóveis a
fim de substituir os alternadores (NASA/2, 2004). No futuro, a eficiência dos motores
dos carros de passeio pode aumentar dos 30% atuais para até 51,8%, uma economia
de combustível de pelos menos 10% (VÁSQUEZ et al., 2002). Além disso, os impactos
ambientais serão reduzidos.
Estes microgeradores ainda apresentam um custo muito alto. Um microgerador
de 36We chega a custar US$ 4.000,00 sem cogeração. Somente em alguns lugares
tais com o Alaska, ou países do norte da Europa estão utilizando estes microcogeradores nas residências.
A Islândia tem projetos para gerar energia a partir desta tecnologia. O potencial
estimado de geração é de 4.000GWe. Esta capacidade é maior do que a potência
instalada mundial estimada em 3.300GWe (COLCF, 2003; KILGROW et al., 2003). A
Islândia pretende utilizar a energia elétrica gerada pelos geradores termoelétricos e
produzir hidrogênio, através de hidrólise, a fim de transportar energia para locais
afastados de fontes geotermais (COLCF, 2003; JØRGENSEN, 2003).

33

Também conhecidos como termopilhas, refriadores termoelétricos, módulos termoelétricos, bombas de
calor, geradores termoelétricos e geradores por Efeito SEEBECK.
34
A geração termoelétrica aqui exposta é difente da energia elétrica gerada a partir de máquinas térmicas
que acoplados a geradores geram energia elétrica.
35
Esta aplicação visa aproveitar o calor dos gases de escapamento de um motor de caminhão diesel, para
gerar 1kWe de energia elétrica. Desta forma será possível substituir o alternador. Esta substituição fará
com que o motor deixe de gastar entre 3 a 5 hp de potência na geração de energia elétrica. Com isto,
haverá um aumento na eficiência do uso do combustível, o que reduzirá o custo do transporte de cargas.
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3.4.1.6.2 - Descrição da tecnologia
Os

geradores

termoelétricos são

dispositivos

rígidos

que

convertem,

diretamente, a energia térmica em energia elétrica, ou vice-versa, isto é, não
necessitam

de

componentes

mecânicos

móveis

para

realizar

tal

tarefa

(THERMOELECTRICS, 2004; KOMATSU, 2004; PELTIER, 2004). Um módulo de 9We
da Hi-z (HI-Z, 2004) possui espessura menor do que 7 mm e área de 40 cm2. Para
aumentar a tensão e potência do gerador, é só acrescentar mais módulos em série ou
paralelo, dependendo da necessidade.
A propriedade de resfriamento deve-se ao Efeito Peltier e a geração de energia
elétrica ao efeito Seebeck. Este último foi descoberto, em 1821, pelo médico alemão
Thomas Johann Seebeck (VOLLSTEDT, 2001; THERMOELECTRICS, 2004), nesta
mesma época Watt inventou o motor a vapor (SHROEDER, 2000). O mesmo
equipamento pode ser utilizado para gerar energia, aquecer e resfriar; entretanto as
eficiências vão ser diferentes. Cada par de semicondutor, que é necessário para gerar
energia, ou aquecer, ou resfriar, apresenta respostas diferentes para cada objetivo.
Para cada aplicação, utiliza-se um par distinto de semicondutores a fim de conseguir o
máximo rendimento. Para se produzir o efeito Peltier normalmente usa-se o par de
bismuto e telúrio (Bi2Te3) e para produzir o Efeito Seebeck, o par PbTe ou SiGe, ou
Bi2Te3 são utilizados (TELLUREX, 2004).
Figura 3.54 - Duas configurações possíveis para os geradores termoelétricos.
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Fonte: GLOBAL (2004) e VARMARAF (2004).
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Estes equipamentos utilizam um par de semicondutores de materiais diferentes
para gerar energia. Este par de semicondutores é montado entre duas placas
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cerâmicas. Para se alcançar a potência elétrica requerida é necessária à montagem
em paralelo de vários pares de semicondutores.
A eficiência deste equipamento é limitada pela lei de eficiência de Carnot,
sendo assim a eficiência depende da diferença térmica entre a fonte quente e a fonte
fria. A temperatura da fonte quente é limitada pelas características de resistência
térmica dos módulos de semicondutores.
Cada material semicondutor tem uma direção fluxo elétrico e fluxo térmico. Os
fluxos podem ser coincidentes ou não

36

. A necessidade de ser utilizar dois

semicondutores de fluxos diferentes é para diminuir a corrente elétrica e aumentar a
tensão de cada módulo e facilitar a montagem dos módulos. Caso utilizasse apenas
um tipo de semicondutor a corrente seria alta e a tensão baixa, ou haveria cruzamento
de condutores como mostra a figura abaixo, o que tornaria a fabricação mais
complicada, com custos maiores e módulos menos compactos.
Figura 3.55 - Montagem dos semicondutores.

+

+
+

-

-

--

+

+

Sentido do fluxo térmico
Sentido do fluxo elétrico

+

-

-

Semicondutor do tipo P
Semicondutor do tipo N

Fonte: TELLUREX (2004).
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O semi-codutor em que o sentido do fluxo elétrico coincide com o fluxo térmico é o tipo n, dopado
negativamente; e o semi-condutor no qual os sentidos dos fluxo elétrico e térmicos são contrários é do
tipo p, dopado positivamente.
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Como há fluxo de energia térmica através do equipamento, a capacidade de
dissipação da fonte fria também é importante para manter a diferença de temperatura
entre as faces das placas. O equipamento funcionando no desempenho máximo de
projeto pode alcançar 130W para uma diferença de 85°C entre a fonte quente e a
fonte fria, em um equipamento com 234x358x95 mm de tamanho (VARMARAF, 2004).
O equipamento, dependendo do projeto, pode funcionar com qualquer fonte
quente. Nos países nórdicos, a preferência está sendo pelas fontes geotermais e o
gelo como fonte quente e fonte fria respectivamente. Em outras regiões usa-se a água
quente de um boiler, queima direta de combustíveis gasosos, fogões a lenha ou outros
combustíveis.
Um micro-cogerador poderá adotar o fluxo de água quente advindo de um
aquecedor ou a queima direta do combustível de um lado e a passagem de água
quente do outro, como no desenho da figura anterior.

3.4.1.6.3 - Características de projeto
Não possuem nenhuma parte móvel no gerador, isto significa que não há
emissão de ruídos, o equipamento funciona silenciosamente, também não há
desgaste mecânico ou substituição de lubrificantes.
Os custos de operação e manutenção são baixos, uma vez que, respeitados os
limites térmicos, não há dano nos semicondutores e na placa cerâmica. A temperatura
máxima de operação depende do tipo de semicondutores e do projeto do fabricante,
há geradores termoelétricos em que há avaria a temperatura de 315°C (WILLEY,
1993), em outros a temperatura máxima de operação é de 200°C (TELLUREX, 2004).
Podem funcionar em qualquer posição e são instaláveis em qualquer lugar
onde a tubulação possa chegar.
O intervalo de tempo necessário para o equipamento alcançar a temperatura
de trabalho é de 20 segundos, no caso do TEG5000 (TEG, 2004).
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3.4.1.6.4 - Características de desempenho
O custo de operação utilizando propano sem cogeração é de 2 dólares por
kWh. Um equipamento de 36We custa 4.000 dólares e aparelhos maiores com 90We
custam 8.000 dólares. Um equipamento pode funcionar 6 anos, apenas com
manutenção de limpeza a cada ano. Isto representa 52.560 horas de funcionamento
sem troca de qualquer componente, apenas, como já dito, limpeza de fuligem. Outro
exemplo da durabilidade destes geradores é o equipamento instalado na nave
espacial não tripulada Voyager, que após 14 anos ainda gera eletricidade conforme o
projeto (VOLLSTEDT, 2001).

3.4.1.6.5 - Recuperação do calor
A fonte térmica dos equipamentos normalmente é a própria água aquecida.
Como no caso do Rankine. A fonte térmica aquece a água, esta circula pelo
equipamento, juntamente com a água de retorno, ou uma água fria.
Figura 3.56 - Configuração possível para recuperação do calor.

Aquecimento de
água para
banho, calefação
etc.

+
Entrada de
água fria

Saída de
água morna

térmico

Fluxo
Entrada de
água quente
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Saída de
água morna

3.4.1.6.6 - Emissões
As emissões deste sistema dependerão da tecnologia envolvida nos
queimadores. Como a combustão é externa, diversas tecnologias podem ser aplicadas,
como a tecnologia já citada nas tecnologias anteriores a XONON, que reduz as
emissões e NOx para menos do que 3ppm (CATALYTICA, 2004).

3.4.1.6.7 - Avanços tecnológicos
Uma variação dos geradores termoelétricos é o termoiônico e o termotúnel.
Estes dois últimos têm o funcionamento operacional igual ao primeiro. Quando
exposto entre uma fonte quente e uma fria há produção de corrente elétrica. A
diferença é o modo de produção de corrente entre as placas. Estes equipamentos
foram criados em 1900 e depois a pesquisa foi abandonada na década de 70 por
problemas construtivos (BOREALIS, 2003). Entretanto, na década de 80 o
desenvolvimento foi retomado.
Apesar de ser uma tecnologia antiga, somente agora que estão conseguindo
evolução, graças à tecnologia de componentes de estado sólido: microprocessadores,
transistores e outras tecnologias que dependem de componentes semicondutores
(SCHROEDER, 2000).
Esta nova tecnologia em desenvolvimento, termoelétricos-termoiônicos, pode
alcançar entre 20% e 30% de eficiência para geração de energia elétrica, segundo a
Borealis. Há a previsão de equipamentos compactos que poderão gerar 5kWe/cm2.
KILGROW (2003) também cita que avanços na melhoria da eficiência dos
trocadores de calor aumentarão o desempenho dos equipamentos.
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3.4.1.6.8 - Equipamentos existentes
3.4.1.6.8.1 – Varmaraf
A Varmaraf, empresa Islândense, está utilizando os geradores termoelétricos
em regiões onde há fonte de calor geotérmica e temperaturas ambientes muito baixas
inclusive com neve. Este equipamento gera 65W a 12V em corrente contínua, a partir
de fluxos de água com uma diferença de 75°C. As dimensões são pequenas, 359 mm
de comprimento, 234 mm de largura e 95 mm de altura.
Figura 3.57 – Micro-cogerador da Varmaraf, montado e somente o módulo.

Fonte: VARMARAF/2 (2004).

Outro gerador desta própria empresa é utilizado de duas formas a interna na
residência e a externa, isto é possível, pois a fonte fria não provém de um trocador de
calor à água, mas a troca térmica é com o ar ambiente. Quando se utiliza a água
quente a 75°C e a temperatura ambiente interna à residência, 20°C, o gerador fornece
2,5W em 12 Volts e quando a fonte quente é vapor vindo de um boiler e a fonte fria é o
ambiente externo que está a 5°C, consegue-se 20W a 12V.

3.4.1.6.8.2 - TEG Power Products
Há equipamentos de maiores potências, que têm 5,0kWe de potência elétrica e
fornecimento de energia a 120/240 volts em corrente alternada, este é o TEG 5000
(TEG, 2004; SCHROEDER, 2000) da Cold Power Company. É um microgerador
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multicombustível, utiliza combustíveis gasosos, álcool e diesel. Pesa 12 kg, inicia a
operação em carga máxima em 20 segundos.
Figura 3.58 – Micro-cogerador da TEG Power Products.

Fonte: TEG (2004)

Apesar de possuir 5,0kWe, o microgerador é do tamanho de uma “pasta do tipo
007”, é um equipamento muito compacto se comparado com as tecnologias anteriores.
A eficiência para geração elétrica está em 12% sendo que a proposta é de se chegar a
pelo menos 20%.

3.4.1.6.8.3 - Hi-Z Gasuine
A Holanda também está testando microgeradores termoelétricos. Tem
rendimento perto de 95% LHV e fornece 95We de energia elétrica e 18kWt de
potência térmica, consumo de gás de 2m3/h. Este programa de testes está sendo
realizado pela Hi-Z e pela Gasuine (HI-Z, 2004).
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Tabela 3.7 - Características dos mini-cogeradores termoelétricos pesquisados.
Microcogeração
VARMARAF

Cold Power Company

origem
Tensão de saída (V)
Freqüência (Hz)

Islândia
12 V DC
*****

EUA
240 trifásico
60

Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do calor
o
recuperado ( C)
Peso e dimensões
W (kg)
Profundidade (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Motor
Modelo
Tipo de gerador
Poluições

dT=85ºC
*****
0,130
6

*****
5
*****

*****
*****
*****

12
*****
*****

*****

*****

358
91
324
Termoelétrico
Thermator Type T
Termoelétrico

12
400
150
600
Termoelétrico
TEG 5000
Termoelétrico

Tempo vida
Tempo entre
manutenções

Pode alcançar mais de
190.000 horas

*****

> 8.000

*****

**** Não há dados para este campo.
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3.4.2 - Máquinas não térmicas
As máquinas aqui referenciadas como não térmicas são aquelas que não
funcionam baseadas no limite da eficiência postulado por Carnot, isto porque elas não
dependem do fluxo térmico entre uma fonte quente e uma fonte fria para funcionarem.
Isto é, o calor não é utilizado para gerar trabalho.
Em alguns destes geradores a transformação da energia química em energia
elétrica ocorre de forma direta. A cadeia de transformação: energia química, queima,
energia térmica, conversão em energia mecânica e por fim conversão em energia
elétrica é reduzida. No caso da célula combustível, a energia eletroquímica é
convertida diretamente para a energia elétrica, deixando de existir a energia térmica e
a energia mecânica necessárias à produção de eletricidade como na maioria dos
ciclos anteriores.
Entretanto, apesar de o gerador termofotovoltaico não funcionar como uma
máquina térmica, a queima do combustível é necessária. A energia irradiada da fonte
quente é convertida em energia elétrica. A energia fotovoltaica é o gerador elétrico
mais parecido com a termofotovoltaica.
As pilhas a combustível são equipamentos de conversão eletroquímica
(GOTTESFELD et al., 1999). Seu funcionamento é diferente do dos outros microcogeradores anteriores, pois o funcionamento daqueles é baseada na diferença de
temperatura entre uma fonte quente e uma fria, a fonte quente, que é a queima do
combustível, e a fonte fria, que é o meio ambiente.
Figura 3.59 - Conversão da energia química para energia elétrica utilizando o calor.
Energia térmica

Energia elétric a

Energia química

Conversão mec ânic a
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Os motores convencionais necessitam de uma fonte térmica para funcionarem.
O ciclo Otto, Brayton e Diesel utilizam a expansão dos gases resultante da queima do
combustível para a conversão química para a mecânica. Outros, como no caso do
ciclo Stirling e Rankine, o aproveitamento térmico é resultante da expansão de um
fluido de trabalho devido à exposição a uma fonte quente qualquer, exemplos: queima
de combustível, geotérmica, solar. Há outro, gerador termoelétrico, que transforma o
fluxo térmico em elétrico diretamente, sem transformação mecânica. Na figura 3.59
podemos ver as transformações requeridas para até a geração de energia elétrica.
Nas pilhas a combustível, a energia é gerada através de uma reação
eletroquímica entre o hidrogênio e o oxigênio, não envolve a queima do combustível.
Nos painéis termofotovoltaicos, a queima serve para gerar energia térmica irradiada.
Figura 3.60 - Conversão da energia química para energia elétrica sem estágios
intermediários – Célula combustível.
Energia térmica

Energia elétric a

Energia química

Conversão mec ânic a

Os diversos tipos de pilhas a combustível são caracterizados pelo tipo de
eletrólito utilizado (EERE, 2004). Cada célula possui características técnicas (eficiência
de geração de energia elétrica em relação à energia do combustível e dimensão e
peso do equipamento, temperatura de operação e segurança) e econômicas (preço da
matéria prima) que as diferenciam e que determinam à aplicação e forma de uso do
equipamento (backup, uso contínuo, horário de ponta, qualidade de energia).
O eletrólito serve para dissociar uma substância em íons positivos e negativos
na presença de água, desta forma, transforma a solução aquosa em eletricamente
condutora. As pilhas a combustível atualmente dividem-se em dois tipos, as de baixa
temperatura e as de alta temperatura, como pode ser visto na tabela 3.4.2.1:
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Há diversos tipos de pilhas a combustível (EERE, 2004):
Solid Oxide Fuel Cell (SOFC);
Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC);
Phosforic Acid Fuel Cell (PAFC);
Alkaline Fuel Cell (AFC);
Polymer Electrolyte Fuel Cell (PEFC).
Direct Metanol (Em desenvolvimento);
Molten Carbonate Fuel Cell (Em desenvolvimento);
Regenerative (Reversible) Fuel Cells
Tabela 3.8 - Tabela comparativa das tecnologias atualmente existentes.

Tecnologia

eletrólito

Solid Oxide
Fuel Cell
(SOFC);

Molten
Carbonate
Fuel Cell
(MCFC);

Phosforic Acid
Fuel Cell
(PAFC);

Alkaline Fuel
Cell (AFC);

Polymer
Electrolyte Fuel
Cell (PEFC).

ZrO2
estabilizado

Li/Na ou
Li/K Sal
carbonato

Ácido fostórico
estabilizado
H3PO4

Hidróxido de
potássio

“Perfluorated
sulphonated
polymer”

100 ~
250
23 ~ 70
(mais
recentemente)

Ambiente ~ 90

Temperatura
de operação
(°C)

700 ~ 1.000

650 ~ 700

200

Combustível

H2 e CO
reformado
do Gás
natural o
Carvão
gaseificado

H2 e CO
reformado
do Gás
natural o
Carvão
gaseificado

H2 reformado
de Gás natural
e
Metanol

45 ~ 55

45 ~ 55

35 ~ 45

60
Até 70%*

Alta
eficiência
Capacidade
de reforma
interna

Alta
eficiência
Capacidade
de reforma
interna

Produto
comercialmente
disponível

Alta eficiência
Muito caro

Eficiência
Elétrica

Características

Hospitais,
hotéis, prédios
comerciais,
Estação de
escolas,
geração de
aplicações
produtor
energia
independente e
terminais de
aeroportos
Fonte: *DOE (1999); FUEL CELLS (2004) e SHINOHARA (2003).
Estações de
geração de
energia
elétrica
central e
indústrias

H2

Utilizado nas
missões
espaciais.

H2 e H2
Reformado (Gás
natural, Metanol,
Gasolina)
30 ~ 40
Até 50%*
Baixa
temperatura de
operação
Alta densidade
de potência
Rápido
funcionamento

Casas e
automóveis

Além destas tecnologias há outras sendo pesquisadas. As mais recentes são
as biocélulas combustíveis, que são bactérias que produzem eletricidade durante o
processo de decomposição (TECHNOLOGY, 2004). As pilhas a combustível,
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atualmente, adequadas ao uso em micro e minicogeração são a SOFC, PAFC, MCFC
e a PEM (JHFC/1, 2004; ECW/1; e SHIPLEY et al., 2004).
Dentre estas 4 pilhas a combustível, a única que estava sendo comercializada
era a PAFC. A fábrica que as comercializava, a United Technologies Corporation37
(UTC), parou de produzi-las devido à falta de encomendas (SHIPLEY et al., 2004). A
UTC comercializava equipamentos com potência elétrica de 200kWe. Atualmente, esta
fábrica está desenvolvendo pilhas a combustível PEM de mesma potência das PAFC
que comercializava (SHIPLEY et al.; e 2004; UTC, 2004). Além disso, em parceria
com a Toshiba, está desenvolvendo uma com 1kWe para o mercado de microgeração
japonês (UTC, 2004).
As MCFC são pilhas a combustível de alta temperatura, o que possibilita a
reforma dos combustíveis de hidrocarbonetos no seu interior (ECW/1; e SHIPLEY et
al., 2004). São pilhas a combustível de alta durabilidade, mais de 40.000 horas de
operação (ECW/1, 2004). Atualmente há duas empresas que estão desenvolvendo
esta pilha a combustível a Energy Research Corporation (ERC) e a MC-Power (ECW/1,
2004). Estes equipamentos são adequados para potências elétricas entre 250kWe e
3MWe (ECW/1, 2004; JHFC/1, 2004; e SHIPLEY et al., 2004).
A SOFC utiliza cerâmica de óxido metálico como eletrólito, desta forma
também é conhecida como pilha a combustível cerâmica. Este tipo de célula
combustível utiliza o oxigênio como condutor de íons do eletrólito, e somente em altas
temperaturas é que a alta condutividade iônica do oxigênio é alcançada (EERE, 2004),
isto reduz o custo da célula combustível, pois reduz a necessidade de catalisadores de
metais preciosos. Entretanto, a temperatura alta faz com sejam necessários cuidados
construtivos, tais como: proteção térmica, resistência dos materiais envolvidos superior
às outras tecnologias, além de problemas operacionais, regime transiente de
temperatura maior ao ligar e desligar o equipamento e rejeição do calor.
A Sulzer-Hexis está desenvolvendo um equipamento, à pilha a combustível
SOFC, destinado ao mercado de microcogeração. A potência elétrica é de 1kWe e
potência térmica de 2,5kWt, podendo alcançar 22kWt com queimadores auxiliares. A
eficiência elétrica varia entre 25 e 30%, e a global é de 85%. É um equipamento
grande para a microcogeração, requerendo 4m2 de área instalada (SULZER-HEXIS,

37

Antes esta empresa era a International Fuel Cells/ONSI.
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2004). A previsão para o início da pré-comercialização é para o início de 2005
(SULZER HEXIS, 2004), ou para o final de 2005 (LOC, 2004).
A célula de Membrana de Eletrólito de Polímero, também conhecida como
Membrana trocadora de prótons, é a mais pesquisada dentre elas, e, possivelmente,
deverá ser a mais difundida. Esta tecnologia tem sido desenvolvida para atender as
necessidades energéticas de desde aparelhos portáteis à geração descentralizada. As
indústrias: de eletro-eletrônicos, automotivas e de geração de energia estão
interessadas em utilizar esta tecnologia.
As características que atraem o foco da atenção para a pilha a combustível
PEM são à baixa temperatura de operação e à alta densidade de energia (potência por
peso ou volume) (ECW/1, 2004). A indústria eletrônica visa utilizar à pilha a
combustível para substituir as pilhas e baterias (MAEDA, 2003) de aparelhos
tocadores de música e computadores portáteis (BBC NEWS, 2004) 38.
A indústria automobilística está desenvolvendo as PEM para utilizar em
veículos de baixa e de emissão zero de gases poluentes. A maioria das indústrias está
desenvolvendo a pilha a combustível PEM para equipar os carros. Exemplos são:
Toyota FCHV, Nissan X-Trail FCV, Honda FCX, DailmerChrysler F-CELL GM
Hydrogen3, Mistsubishi FCV e Suzuki wagonR-FCV (JHFC/2, 2004).
Este trabalho irá focar nas células combustível do tipo PEM, pois como visto:
ainda não há previsão de uso comercial da MCFC; a PAFC deixou de ser
comercializada; e a SOFC há apenas a Sulzer-Hexis com previsão de précomercialização de equipamentos de microcogeração. Segundo informações do
Micromap (BURTON, 2003) e da Osaka gás (MATSUMOTO, 2004) e LOC (2004),
estas células combustível deverão entrar em operação comercial no ano de 2005 no
Japão.
A PEM é a tecnologia que deverá ser referencia entre as pilhas a combustível
no mercado de micro e minicogeração, de equipamentos portáteis e de automóveis.
Isto devido aos grandes investimentos realizados por parte das indústrias
automobilísticas, de energia e de eletro-eletrônicos (SHIPLEY et al., 2004; e ECW,
2000). É a única dentre todas que possui amplo uso atualmente, o que facilitará a
38

Neste caso é utilizado uma variação da PEM que utiliza o metanol diretamente na pilha a combustível,
também chamada de Direct Methanol Fuel Cell (DMFC).
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escala de produção da tecnologia e sua queda de preço (SHIPLEY et al., 2004). Esta
pilha a combustível é a que está em melhor posição, atualmente, para aproveitar dos
processos de “learning by search”, “learning by doing”, “learning by using” e “learning
by interacting”.
Esta célula combustível necessita apenas de hidrogênio, oxigênio do ar e água,
para funcionar. Um dos problemas relatados é o limite superior de temperatura de
funcionamento, em geral 80°C. Um exemplo de célula combustível é o equipamento
da Toshiba o qual pesa 550 kg, tem o tempo transiente de início de funcionamento de
9 minutos, e a eficiência elétrica é de 32%.
Apesar da PEM atualmente ser a mais pesquisada, é difícil prever qual será a
vencedora absoluta, o que não deverá existir, pois cada tecnologia possui virtudes e
mazelas. O que poderá acontecer e que cada tecnologia seja adequada a um
determinado nicho de aplicação energética (ECW, 2000).
O micro-cogerador termofotovoltaico possui algumas semelhanças com o
microgerador termoelétrico. Nos dois é necessária a queima do combustível para
funcionar. A queima do combustível gera energia térmica, que é importante para o
funcionamento desses dois geradores. Entretanto, o modo pelo qual a energia térmica
é aproveitada é diferente.

Figura 3.61 - Conversão de energia química para térmica e por fim para elétrica nos
geradores termoelétricos e termofotovoltaicos.
Energia térmica

Energia elétrica

Energia química

Enquanto que no gerador termoelétrico o calor é que induz a geração de
corrente elétrica nos semicondutores, no termofotovoltaico a energia irradiada, que é
coletada pelos painéis termofotovoltaicos, é o que gera energia elétrica. Por isso a
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semelhança da figura 3.61. Um precisa de energia térmica condutiva, o outro precisa
da energia térmica irradiada; a fonte é a mesma, a queima do combustível. O gerador
termoelétrico obedece à lei do rendimento máximo de Carnot, já o termofotovoltaico
não obedece.
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3.4.2.1 – Pilhas a combustível

3.4.2.1.1 - Introdução
Esta é uma tecnologia que teve impulso há três décadas e o seu
desenvolvimento está sendo muito rápido. Indústrias como a Ballard, canadense, e a
Toshiba,

japonesa,

estão

iniciando

a

comercialização

de

equipamentos

microgeradores de energia sem o aproveitamento do calor, isto é, sem cogeração.
Além do Japão e Canadá, muitos países da Europa, os EUA, e mais recentemente o
Brasil estão engajados no desenvolvimento da tecnologia para a produção da célula
combustível.
Parece consenso mundial de que as primeiras pilhas a combustível microcogeradoras a serem comercializada em grande escala para residências serão no
Japão em 2005 (MATSUMOTO, 2003; BURTON, 2003). A tecnologia a ser utilizada
nas pilhas a combustível residenciais será a PEM e o combustível será o GLP ou o
gás natural.
O desenvolvimento das células combustível no Japão está avançado graças ao
apoio governamental. O governo japonês, através da Japan Gás Association (JGA,
2003), está financiando um programa que culminará na comercialização de células
combustível para residências até 2008. O montante financiado a todas as empresas
participantes, 7 no total, é de 875 milhões de Yen (US$ 7,3 milhões de dólares)
(CROPPER, 2001). O programa chama-se Japan’s Millenium PEFC Programme. Este
valor refere-se somente às pesquisas voltadas ao setor residencial. Dentre todas as
iniciativas e programas de apoio e pesquisa, o Japão já destinou 500milhões de
dólares desde 2001 e mais 300 milhões serão investidos em 2004 (CELULA, 2004).

3.4.2.1.2 – Descrição da tecnologia
O funcionamento da célula combustível é semelhante ao de uma pilha no que
diz respeito à geração de energia elétrica, em corrente contínua, através de uma
reação eletroquímica ao invés de queimar o combustível (DOE, 1999). A capacidade
de fornecimento de energia de uma bateria é limitada pela quantidade de reagentes
químicos que uma bateria possui ao ser montada. Uma vez que ocorre toda a reação
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é necessário que haja o fornecimento de energia elétrica para reverter o processo
químico, para que a bateria armazene energia novamente.
Nas pilhas a combustível, a energia é gerada através da reação eletroquímica
que ocorre enquanto houver o fornecimento de combustível – hidrogênio - e de
oxidante - oxigênio.
Na figura abaixo, figura 3.62, pode se ter uma breve noção do funcionamento
de uma pilha a combustível do tipo PEM. Os átomos de hidrogênio estão
representados pelas bolas verdes e o oxigênio pelas bolas azuis. O íon positivo de
hidrogênio, próton, pela bola verde com o sinal de mais; os elétrons pela letra e; e a
água quente pelas duas bolas verdes com a azul dentro da bola vermelha.
Figura 3.62 - Esquema de uma célula combustível do Tipo PEM.

Anodo

Catodo

ee-

ee-

Saída do exc eso
de hidrogênio puro

+
+

eeee-

Entrada de
hidrogênio puro
Plac a c ondutora
estrutural

Água,
vapor d ’água e
excesso de ar.

+
+

+

+ +
+

+

eeEntrada de ar
(oxigênio)

+

PEM

Catalisadores
Montagem da
membrana eletrolític a

Plac a c ondutora
estrutural

Fonte: FUELCELLS (2004); THOMAS (1999); USFCC (2004), e Ballard (2003).

A célula combustível do tipo PEM, Membrana Eletrolítica Polimérica, utiliza
uma membrana polimérica como eletrólito, placa de cor roxa na figura 3.62. Esta
membrana

promove

a

dissociação

entre

íons

carregados

positivamente

e

negativamente, na presença de água. Esta membrana apenas permite a passagem de
íons carregados positivamente, que no nosso caso é o íon positivo de hidrogênio, o
próton. Esta membrana é um meio isolante, não há passagem de elétrons através da
membrana (GOTTESFELD, 1999).
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Além da membrana eletrolítica, há duas placas porosas de carbono
pigmentadas com platina e que são montadas sobre as duas faces da membrana,
placas de cor amarela na figura 3.62. O carbono serve de substrato para a deposição
da platina e para a captação e condução dos elétrons. A platina além de ser condutora
é, também, o catalisador da reação de dissociação do hidrogênio em uma face e na
outra é o catalisador da reação entre o hidrogênio, elétron e o oxigênio que tem como
resultado a água (GOTTESFELD, 1999).
Como os elétrons não podem passar pela membrana eles são coletados no
anodo através da placa catalisadora que por sua vez é coletada por uma placa
condutora estrutural, placa de cor bege na figura 3.62, isto é, é uma placa que mantém
a estrutura de membrana eletrolítica e placa catalisadora montadas. Os elétrons então
circulam de um lado ao outro da membrana, do anodo para o catodo, através de um
circuito externo às pilhas a combustível. Esta circulação de elétrons que alimentará
uma casa ou um carro com energia elétrica (GOTTESFELD, 1999).
Cada módulo de membrana polimérica produz uma tensão de 0,7V (THOMAS,
1999). Como as aplicações normalmente requerem tensões maiores, cerca de 200V a
300V em aplicações rodoviárias, várias placas são empilhadas de forma a aumentar a
tensão produzida. Isto também a aplica-se em usos onde a energia elétrica é
convertida de corrente contínua, a que é produzida pela célula combustível, para
corrente alternada, o tipo de corrente fornecida e utilizada nas residências.

3.4.2.1.3 – Características de projeto
As células combustíveis são silenciosas uma vez que não há partes mecânicas
móveis e reações químicas de explosão, como nos motores de combustão interna. Um
exemplo é a célula combustível da Matsushita (JARN, 2004), que tem eficiência
elétrica de 35%, e emissão de ruído de 44dB. Ainda é um equipamento experimental.
Entretanto, o microgerador AIRGEN® da Ballard tem ruído de 65db(A) a uma
distância de um metro, pode ser que os micro-cogeradores, apesar das características
acima colocadas, não garantam que a célula combustível tenha operação silenciosa
(BALLARD, 2003). Os micro-cogeradores com motor Stirling têm operação mais
silenciosa comparada com estes microgerador.
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Possuem alta densidade de energia. Isto permite que os microgeradores
tenham tamanho reduzido comparado com as tecnologias anteriores.
O combustível utilizado nas células PEM é o hidrogênio. Como o hidrogênio
pode ser extraído dos hidrocarbonetos, este microgerador pode funcionar com uma
ampla variedade de combustíveis. O que é necessário para isto é o reformador, o
componente auxiliar a pilha a combustível que irá extrair o hidrogênio dos
hidrocarbonetos.
A baixa temperatura de operação, em relação às outras pilhas a combustível,
entre 80°C a 90°C, favorece a rápida entrada em operação. Isto é interessante sob o
aspecto da flexibilidade do uso, pois podem ser utilizadas como sistemas auxiliares de
energia, “no breaks” (GOTTESFELD, 1999).

3.4.2.1.4 – Características de desempenho
As pilhas a combustível PEM têm alto rendimento, podem ter entre 31,5% e
50% de eficiência elétrica (NUVERA, 2004) e ultrapassar os 80% de rendimento global
– eficiência térmica mais elétrica.
O custo do equipamento está na faixa dos 25.000 dólares para o da Toshiba e
o AirGen, um microgerador da Ballard que está sendo comercializado pela própria,
com 1kWe de potência elétrica, sem cogeração, por 5.995 dólares. O da Toshiba
funciona com gás natural ou GLP, já o da Ballard funciona com hidrogênio puro
fornecido através de hidrogênio armazenado industrialmente ou cilindros (canister)
contendo hidrogênio.

3.4.2.1.5 - Recuperação do calor

O aproveitamento do calor pode ser feito através do calor que é dissipado pela
carcaça da pilha a combustível e a água quente e o vapor que são o resultado da
reação eletroquímica (YAMAMOTO, et al., 2002).
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Figura 3.63 - Aproveitamento do calor produzido pela célula PEM.
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A temperatura da água que pode ser recuperada de uma célula combustível de
membrana de eletrólito é, em geral, de 80°C.

3.4.2.1.6 – Emissões
Utilizando o hidrogênio como combustível, a célula combustível, sob o aspecto
das emissões, é totalmente não agressiva ao meio-ambiente. As emissões são de
apenas vapor d’água e água quente.
Entretanto caso seja utilizado um hidrocarboneto, como gás natural ou álcool, é
necessário que este combustível passe por um reformador para se extrair o hidrogênio
que alimentará a célula combustível. Além do hidrogênio extraído pelo reformador,
haverá a emissão de dióxido de carbono e monóxido de carbono para o meio
ambiente e outros gases resultantes da separação do hidrogênio do hidrocarboneto.
Segundo a NUVERA (2004), as emissões de NOx e CO deverão ser menores
do que 10ppm utilizando o gás natural como combustível. Utilizando dados de
reformadores de gás natural de pilhas a combustível para o setor automobilístico, os

113

valores de emissão são menores, segundo TOSCA et al. (2004), a emissão de NOx é
menor do que 2 ppm e a emissão de CO é menor do que 20 ppm.
O cogerador da Plug Power Inc. de 5kWe de potência elétrica, utilizando a
tecnologia PEM (FUEL CELLS, 2003), emite menos do que 1ppm de NOx e menos do
que 1ppm de SOx (FUEL CELLS/2, 2003). Outro micro-cogerador da Plug Power, um
com 2,5kWe de potência elétrica, emite menos do que 5ppm de NOx, menos do que
1ppm de SOx e menos do que 50 ppm de CO (HOLCOMB, 2003).
O micro-cogerador da Idatech, o alpha-prototype emite menos do que 1 ppm de
NOx (EDLUND, 2000).

3.4.2.1.7 – Avanços tecnológicos
Os avanços tecnológicos para as células PEM estão ligados à redução dos
custos de fabricação. Essa redução de custos envolve redução do preço da matériaprima e melhoria da qualidade de fabricação.
A redução de custo da matéria-prima, o Nafion®, pode ser feita através do
aumento de escala ou de descoberta de novas tecnologias que funcionem de modo
similar ao Nafion® (HICKNER et al., 2002), bem como a abertura do direito da patente.
O DuPont, detentora do Nafion®, já foi acusada de cobrar preços exorbitantes pelo
Nafion® (TIXHON, 2000). A melhoria da qualidade de fabricação também é importante
(DOE,1999), como visto anteriormente a montagem errada das placas de estruturais,
tais como fora de paralelismo, muito apertadas ou pouco apertadas afeta o
funcionamento de toda a célula, bem como irregularidades que criam gradientes de
pressão na membrana (SHELTON, 2000).
Outro aspecto importante para a redução dos custos refere-se ao projeto, à
redução de tamanho e às técnicas de fabricação do reformador (DOE, 1999). Este
equipamento não faz parte da pilha a combustível em si, mas é importante, visto que a
produção de hidrogênio a partir dos hidrocarbonetos é feita pelo reformador.
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3.4.2.1.8 – Equipamentos existentes
Segundo CROPPER (2001), várias empresas japonesas se engajaram no
programa governamental para impulsionar o desenvolvimento das pilhas a
combustível PEM desde 1992. Empresas tais como Toshiba, Ebara Ballard, Fuji,
Osaka Gás (H Power), Japan Storage Battery Co. Ltd., Kubota e GE Microgen,
Mtsushita Electric Industrial Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Nippon Mitsubishi Oil,
Sanyo Electric Co. Ltd., Tokyo Power Electric Power Company, Toshiba e Toyota.
Estas empresas pretendem comercializar as primeiras unidades entre 2004 e 2005.
Os equipamentos terão potência entre 1 e 3kW com unidades de cogeração. O preço
inicial será de 3.500 a 5.000 dólares por kWe, com previsão para redução para 1.250
dólares por kWe.
Outras empresas com projetos:

o

Ballard www.ballard.com

o

Vaillant (5kWe) PEM (Harrison)

o

European Fuel Cells (1,5kWe) PEM

o

Johnson Matthey PEM

o

Sulzer HEXIS (1kWe) SOFC (Solid Oxid Fuel Cell)

o

Fuel Cell Technologies – 5kWe (SOFC), com preço de US$ 5.000,00,
operará a temperaturas entre 700ºC e 1.000ºC, eficiência global de 90%
com previsão de 45% de eficiência elétrica.

o

Mechanical Techn. Inc Plug Power (PEM).

o

Idatech 4,6kWe e 7 kWt.

o

Toshiba PEM – 1kWe

o

Fuji PEM – 1kWe / PAFC – 100kWe

o

H Power – 3kWe (CROPPER, 2001)

o

Japan Storage Battery Company 1kWe (CROPPER, 2001);

o

Kubota Corporation (GE Microgen) – 7kWe (CROPPER, 2001);

o

Sanyo 1kWe (US$ 8.300)

o

Toshiba – 700We, 35% de eficiência elétrica (www.toshiba.co.jp), ao
preço inicial entre US$3.300 e US$ 4.100, com previsão de redução
para US$ 1.250. (CROPPER, 2001)
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o

Além do micro-cogerador a Nuvera pesquisa um outro apropriado para
minicogeração com equipamentos que variam de 75kWe a 300kwe.
Utilizam o PEM.

Figura 3.64 - Micro-cogerador semi-comercial da Ebara-Ballard com célula
combustível PEFC.

Fonte: EBARA (2004)

Este equipamento da Ballard, Figura 3.64, tem potência elétrica de 1kWe, com
eficiência elétrica em carga total de 34%, já em corrente alternada, e em carga parcial
de 50 % de 17%. A eficiência térmica é de 58%. O tanque termoacumulador,
equipamento da direita, possui capacidade para 227 litros e tem dimensões: altura 900
mm x profundidade 280 mm x largura 900 mm.
Atualmente no Japão, há micro-cogeradores a pilha a combustível sendo
testadas provenientes de 9 fabricantes: Ishikawajima-Harima Heay Industries Co. Ltd.;
Ebara Ballard Corporation, Sanyo Electric Co. Ltd.; Toshiba IFC; Toyota Motor
Corporation; Plug Power Inc.; Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.; Matsushita
Electric Works Ltd.; e Mitsubishi Industries Ltd.(SHINOHARA, 2003).
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Tabela 3.9 - Fabricantes, potência elétrica e capacidade do tanque acumulador.
Potência Elétrica (kWe)

Tanque termoacumulador (l)

Toshiba IFC

0,7

300

Sanyo Electric Co. Ltd.

0,8

160

Mitsubishi Industries Ltd

1

200

Ebara Ballard Corporation

1

200

Toyota Motor Corporation

1

150

1

150

Matsushita Electric Works Ltd

1

150

Plug Power Inc

4

315

5

200

Matsushita Electric Industrial Co.
Ltd

Ishikawajima-Harima Heavy
Industries Co. Ltd
Fonte: SHINORAHA (2003).

Os testes realizados pela Associação de Inspeção de Eletrodomésticos a Gás
do Japão são para levantar as: características de partida; características de
desligamento;

eficiência

da

geração

elétrica;

percentual

de

calor

utilizado;

características da umidade/temperatura do ambiente; aumento da temperatura;
características de resistência ao vento; características de resistência à chuva;
características de operação contínua e intermitente; características de segurança na
operação com o gás e com a energia elétrica; características da energia gerada; e
medidas contra erros de controle (SHINOHARA, 2003).
Esses testes que a Associação de Inspeção de eletrodomésticos a gás do
Japão está realizando tem por objetivo criar normas de uso, fabricação, segurança e
de projeto para os micro-cogeradores a célula combustível para o mercado Japonês.
Além disso, estas normas e o conhecimento adquirido com o uso de tal equipamento
serão importantes para o Japão poder assegurar a uniformidade das normas no
Acordo sobre Barreiras Técnicas para o Comércio da Organização Mundial do
Comércio. Desta forma, o mercado Japonês estará mais seguro e garantido.
Se o mercado dos micro-cogeradores à pilha a combustível for realmente se
concretizar no mundo, o Brasil precisa participar da formulação das normas como
forma de estar inserido no processo de crescimento do mercado. A participação na
criação das normas permite que o país detenha maior conhecimento das exigências
do padrão internacional, bem como abre a possibilidade recomendar modificações de
forma que atendam os interesses nacionais e os internacionais.
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Um dos poucos equipamentos micro-cogeradores à pilha a combustível com
dados completos disponíveis é o da Nuvera Fuel Cells. Este é um equipamento de
minicogeração, fornece 3,7kWe com eficiência elétrica de 32%, tabela 3.4.1.2.1.8 – 2.
Fornece energia em corrente alternada. Os dados ainda são preliminares, uma
primeira referência dos equipamentos a pilha combustível PEM.
Tabela 3.10 - Equipamento da Nuvera Fuel Cells.
Microcogeração
Nuvera
Fuel Cells
Itália
240
60Hz
PEM

origem
Tensão de saída (V)
Freqüência (Hz)
Eletrólito
Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do calor
o
recuperado ( C)
Peso e dimensões
W (kg)
Profundidade (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Motor
Modelo
Poluições
Ruído
Emissão (NOx)
CO
Tempo entre
manutenções

11,7kWth
3,7kW
5,7kW
31,5
48,5
>80%
65ºC
431
790
1520
700
PEM
AVANTI

<10ppm
<10ppm
1.000

Fonte: Nuvera Fuel Cells (2003).
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3.4.2.2 - Termofotovoltaico
3.4.2.2.1 - Introdução
Esta tecnologia de gerador está sendo desenvolvida para o uso militar. É um
equipamento projetado para ser facilmente transportado dentro de mochilas por
soldados através dos campos de batalha. O modelo militar utiliza diesel como
combustível, é silencioso, gera 500We de energia elétrica a uma eficiência de 15%.
Gera 2.000Wh por kg de combustível (MALFA, 2002).
Entretanto a ABB Ricera - Itália através ou em parceria com a JX Crstals Inc.
está atualmente desenvolvendo produtos para o uso civil, tal como o forno cogerado a
gás natural. Este é um equipamento diferente dos outros será um forno com
capacidade de gerar de energia elétrica e aquecimento de água (FRAAS et al., 2002),
além de servir, é claro, para a cocção. Então o mercado deste equipamento é mais
abrangente, pois a intenção é além de substituir o aquecedor de água, é também
substituir o forno convencional. Já é comercializado um forno que, além de assar
alimentos produz energia elétrica, mas ainda não é cogerado.
Figura 3.65 - Fogão Midnight Sun da JX Crystal.

Fonte: JXCRYSTALS (2003).

Este equipamento, diferentemente dos painéis solares fotovoltaicos, que
convertem a energia luminosa do espectro visível, em energia elétrica, converte a
energia térmica em energia elétrica através do uso de painéis coletores de radiação
infravermelha (FRAAS/2 et al., 2002).
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3.4.2.2.2 – Descrição da tecnologia
Este equipamento utiliza células fotovoltaicas de uma faixa de baixa freqüência,
a faixa que compreende a radiação infravermelha, de menores comprimentos de onda,
pois o painel não é capaz de converter em energia elétrica as radiações
infravermelhas de longos comprimentos de onda. Estes painéis ficam dispostos no
entorno de um tubo irradiador de calor que é aquecido através da queima de
combustível no seu interior às temperaturas que variam entre 1.200°C e 1500°C. As
células dispostas no entorno do tubo irradiador são incididas por energia radiante da
faixa do infravermelho e a convertem em energia elétrica (FRAAS/2 et al., 2002).
Figura 3.66 - Esquema do funcionamento de um cogerador termofotovoltaico.
Saída de água
de refrigeraç ão

Painel Fotovolta ic o
Em issor de IV
Gás inerte

Entrad a d e água
de refrigeração
Entrad a d e ar e
combustível

Saída de gases
quentes

Rec up eradores
Fonte: FRAAS, et al. (2002).

A fonte de energia térmica são anéis aletados aquecidos, empilhados de modo
que tenham a forma de um tubo. A parte interna é aquecida através da queima de um
combustível a temperaturas que variam entre 1.200 oC e 1500 oC e o calor é dissipado
pelo lado externo dos anéis empilhados em forma de tubo, o emissor de Infravermelho.
Este tubo de anéis é enclausurado por uma casca cilíndrica a qual possui os painéis
fotovoltaicos, que é chamado de painéis termofotovoltaicos. Estes painéis utilizam uma
liga de antimônio e gálio, GaSb. O calor dissipado pelos anéis aletados na forma de
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radiação infravermelha é então coletado pelo painel e convertido em energia térmica.
O calor dos gases quentes é utilizado para aquecer água (FRAAS et al., 2002).

3.4.2.2.3 – Características de projeto
Este equipamento é projetado prioritariamente para o aproveitamento da
energia térmica proveniente da queima de um combustível
A proposta do equipamento, como outros com a mesma proporção de potência
térmica e potência elétrica é a substituição de equipamentos tais como fornos e boilers.
A geração de energia elétrica é um aproveitamento a mais que o equipamento tem. Os
equipamentos de cogeração deste tipo podem ser fabricados em tamanhos que
variam entre 300We até 3kWe de potência de energia elétrica (FRAAS et al., 2002).
Estes equipamentos são multicombustíveis podem funcionar com uma
variedade ampla de combustíveis gasosos e líquidos.
Não emitem ruído, pois não há partes móveis. Isto é um dos requisitos para
que seja aceito como equipamento de uso militar em campo de batalha.
Possuem baixa manutenção por não possuírem partes móveis, pois as partes
móveis desgastam e utilizam óleo lubrificante, que precisa ser trocado em intervalos
regulares. A manutenção deste equipamento fica restrita a limpeza de fuligem no tubo
irradiante e por onde passam os gases queimados. O painel não necessidade de
manutenção por estar isolado e hermeticamente fechado sob atmosfera de gás inerte.
Não há corrosão, sujeira e impactos diretos.
Este equipamento se ajusta a estas condições de demanda térmica e elétrica
para os padrões de uso das casas da Europa (MALFA, 2002).
Atualmente a detentora da patente está comercializando um equipamento
baseado nesta tecnologia. O produto é o forno Midnight Sun que é um forno à propano
que possui os painéis fixados no seu interior, equipamento da Figura 3.65. A potência
elétrica gerada é de 100W. O primeiro equipamento de cogeração com a tecnologia
descrita acima, que substituirá os aquecedores e boilers será um com capacidade de
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1,5kWe. Já há outros equipamentos com tal tecnologia sendo testados por militares
americanos para, primariamente, gerar energia elétrica.
Os equipamentos militares geram 500We com eficiência de 15%. Utilizam
diesel como combustível e para cada kg de combustível geram 2.000Weh. Foi
desenvolvido para ser transportado por soldados, pesam 18 kg.

3.4.2.2.4 – Características de desempenho
A eficiência global do equipamento é de mais de 90%, sendo que 80% para a
eficiência térmica e somente 10% para eficiência elétrica. A razão entre a energia
térmica e energia elétrica é de 8.
A densidade de potência destes equipamentos é de 1W/cm2 que segundo
FRAAS et al. (2002) e FRAAS et al. (2003) é 100 vezes maior do que os painéis
fotovoltaicos solares.
Segundo

FRAAS

et

al.

(2003),

o

processo

produtivo

dos

painéis

termofotovoltaicos será semelhante ao processo utilizado na fabricação dos painéis
fotovoltaicos. Com isto, espera-se que o custo de produção por área de painel
termofotovoltaico produzido seja igual, ou próximo ao do fotovoltaico. Como a
densidade de potência dos painéis termofotovoltaicos é maior e espera-se que o custo
de produção seja igual, estes dois fatores permitirão que o custo do MW para os
equipamentos termofotovoltaicos seja menor.
Espera-se que quando o volume de produção alcançar 50MWe, o custo de
produção seja de 500 US$/kW. Atualmente o custo do equipamento está em 10.000
US$/kWe.

3.4.2.2.5 – Recuperação do calor
A recuperação do calor é realizada através da água que refrigera a carcaça do
equipamento. Esta água circula em torno da parte superior, onde se localiza o
queimador e as placas fotovoltaicas. Esta é a parte mais quente do equipamento.
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Figura 3.67 - Esquema da recuperação de calor de um cogerador termofotovoltaico
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Fonte: FRAAS, et al. (2002).

O aproveitamento do calor também é realizado através dos gases quentes
resultantes da combustão. Estes gases quentes antes de deixarem o equipamento
também são utilizados para aumentar a eficiência do equipamento através do aumento
de temperatura da queima dos gases. Apesar de o aumento da temperatura aumentar
a eficiência do equipamento, este não segue a Lei de Carnot, pois a fonte quente
serve para emitir energia através da radiação infravermelha, não é necessária a
rejeição de calor para uma fonte fria para gerar trabalho. Este equipamento é esfriado
por questões de resistência dos materiais envolvidos e aproveitar a dissipação térmica
que ocorre através da parede do equipamento para esquentar água.

3.4.2.2.6 – Emissões
Segundo FRAAS et al. (2002) e FRAAS (2003) este equipamento possui baixo
índices de emissão de poluentes, pois a queima que se realiza no interior do tubo
radiante é feita em uma atmosfera pobre em oxigênio, isto reduz a formação de NOx.
Os gases restantes com maior formação de CO e a presença de combustível não
queimado são postos em uma queima posterior a mais baixa temperatura e pressão.
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3.4.2.2.7 – Avanços tecnológicos
Há previsão de aumento da eficiência elétrica para este equipamento para
alcançar até 30% (MALFA, 2002). A ABB tem enfatizado esta tecnologia como a que
melhor se ajusta as necessidades do uso de micro-cogeradores. Usos tais como em
cabines telefônicas, sistemas militares portáteis, pequenas e médias embarcações,
sistemas híbridos solares e TPV e em carros elétricos (MALFA, 2002).
Atualmente o custo de produção dos chips de GaSb que são utilizados para a
conversão da energia térmica em elétrica é de 14 cents de dólar por cm2, isto é 7
vezes o valor atualmente dos chips empregados em painéis de Si que são utilizados
em painéis solares fotovoltaicos. Entretanto com a produção em escala atingindo o
volume de produção de 100MWe anuais será possível fabricá-los ao custo de 0,5
cents de dólar por cm2 (FRAAS et al., 2003).

3.4.2.2.8 – Equipamentos existentes
Ainda não há equipamento de co-geração disponível para venda, entretanto há
um forno, como foi dito, que aproveita a energia para a cocção, geração de energia
elétrica e aquecimento. Não é um equipamento de cogeração, o qual gera energia e
aproveita o calor, mas há um aproveitamento triplo do gás utilizado, aumentando a
eficiência do uso do energético queimado.
Apenas uma empresa domina a tecnologia e detém a patente para o uso dos
painéis de GaSb para a geração de energia elétrica. A JX Crystals Inc. já comercializa
produtos de aplicações militares (MALFA, 2002) e fornos (JXCRYSTALS, 2004). O de
cogeração está em desenvolvimento (MALFA, 2002; FRAAS, 2002, FRAS/2, 2002, e
FRAAS, 2003).
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Tabela 3.11 –- Equipamentos existentes e em desenvolvimentos utilizando a
tecnologia termofotovoltaica.
Microcogeração

Origem
Potência
Pentrada (kW)
Pelétrica (kW)
Ptérmica (kW)
Eficiência (%)
ηelétrica
ηtérmica
ηglobal
Temperatura do calor
o
recuperado ( C)

Termofotovoltaico
Forno, aquecimento e geração
de energia elétrica.

Equipamento de
cogeração

EUA

EUA

*****
0,1
7,3

15
1,5
13,5

*****
*****
*****

10
80
90

*****

*****

****Não há dados para este campo
Fonte: JXCRYSTALS (2004).
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3.5 - Comparativo entre as tecnologias
Na tabela seguinte foi colocado às características típicas encontradas nos
equipamentos de microcogeração.
Tabela 3.12 - Características típicas de cada tecnologia de micro-cogeradores.
Máquinas não térmicas

Máquinas Térmicas

Eficiência
elétrica
Eficiência
térmica
Eficiência
global

Ciclo

Ciclo

Ciclo

Otto

diesel

Brayton

Ciclo

Termo

Stirling

elétrico

20~28

*****

22~30

10~17

22~33

65~70

*****

42~70

71~75

80~90

*****

70~96

1~5,5

*****

3,3~12,5

*****

Ciclo Rankine

PEFC

GaSb

10

31,5

10

45~67

80

48,5

80

85~90

78~98,3

90

>80

90

30~105

1~10

0,5~55

0,13~3

1~3

0,1~1,5

85~216

8,5~60

1,2~91

1,17~6

1,5~5,5

7,3

Potência
Elétrica
(kWe)
Potência
térmica (kWt)

Combustível

Gás
natural

*****

Custo do
equipamento

Gás
natural

1.300

Gás

Gás

Gás

natural

natural

natural

*****

3.300

5.000

2.000*

*****

Gás natural

Gás natural

~4.500

*****

*****

*****

6.500

*****

*****

*****

*****

*****

50

*****

70

*****

53~60

*****

44~65

*****

NOx (ppm)

<60

*****

<9

0,0039kg/mWh

<6,4~9

*****

*****

*****

Portabilidade

sim

*****

Não

sim

sim

sim

sim

Sim

Tempo de

Sem

Com

Com

demora

demora

rápido

*****

FOB

(US$/kWe)
Custos de
O&M
Ruído (dB
(A)@1m)

partida

atraso

*****

Com
demora

Com demora

Tempo entre
manutenção

5.000

*****

7.000

5.000

>50.000

>8.000

*****

*****

50.000

*****

80.000

20.000

>69.000

190.000

*****

*****

(horas)
Tempo entre
revisão (h)

***** Não há dados para este campo
* Preço como referencia de início de comercialização.
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No entanto, a carga parcial, devida às demandas descontínuas do setor
residencial, reduzirá os valores das eficiências. Quanto mais descontínua a carga,
menor será a eficiência. Os equipamentos que são menos sujeitos a esta perda são
aqueles que têm partida rápida, tais como o motor ciclo Otto e as pilhas a combustível.
Então se deve comparar a eficiência, o tempo de partida e o perfil de demanda para
poder-se determinar o equipamento mais adequado. Como pode ser visto na tabela
3.11 no item de eficiências e tempo de partida.
Figura 3.68 - Gráfico de eficiência elétrica, térmica e global típica para cada tecnologia
de micro-cogeradores.
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3.5.1 – Conclusão do comparativo.
Há várias tecnologias sendo desenvolvidas e aplicadas em micro-cogeradores.
Muitas delas já eram conhecidas desde o século retrasado, mas por falta de tecnologia
em outras áreas (engenharia de materiais, eletrônica de potência, controle, informática,
e outras), acabaram no esquecimento até umas décadas atrás. Outros motivos tais
como o não aproveitamento dos processos de “learning by using”, “learning by doing”
e “learning by interacting”, também contribuíram para o não desenvolvimento contínuo
de tais tecnologias. Os países que estão na frente desta corrida tecnológica, atribuem
que as tecnologias que elas detêm são as soluções para o futuro da microcogeração.
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A Europa em geral coloca que o motor Stirling terá a maior parcela do mercado
de micro-cogeradores, seguido da célula combustível. (MICROMAP, 2001). Já alguns
países do norte da Europa defendem o uso do gerador termoelétrico.
O Japão está investindo em várias tecnologias de geração de energia através
de investimento público ou privado. As indústrias estão trabalhando com parceiras em
todo o mundo: a Rinnai e a BG têm parcerias na MicroGen (BG GROUP, 2002) para o
desenvolvimento do micro-cogerador; a The Japan Steel Works Ltd. está trabalhando
com a Varmaraf para desenvolver tanques de armazenamento de hidrogênio; a Ebara
e a Ballard, provavelmente, serão as primeiras empresas a comercializarem microcogeradores residenciais a célula combustível; a Honda (HONDA, 2004), através das
companhias de gás, está comercializando os seus micro-cogeradores a gás sob o
programa chamado EcoWill (TOHO GAS, 2004; OSAKA GAS, 2002); em
microturbinas, há o desenvolvimento próprio e em parceria; e outras atividades.
Entretanto, apesar de, no Japão, terem iniciado a comercialização do microcogerador da Honda, que é um motor ciclo Otto, está previsto para, em 2005, iniciar a
comercialização das células combustível PEFC. Este programa tem total apoio de
várias organizações japonesas e do governo Japonês.
Os EUA iniciaram o levantamento do potencial do mercado no ano passado. Já
há mercado para as microturbinas e levantando o potencial de microcogeração no
setor residencial.
Cada mercado está desenvolvendo soluções próprias com possibilidades de
exportação dos micro-cogeradores. Na Europa, são os geradores Stirling, no Japão,
os motores ciclo Otto e posteriormente a pilha a combustível.
As tecnologias que têm maior potencial são aquelas que atendem as
necessidades locais de conforto e aquelas que, dentro da dinâmica do mercado de
energia, se encaixam melhor. Na Europa, em geral, a potência térmica é mais
requerida do que a elétrica, pois o gás pode ser inteiramente utilizado, sem sobras de
energia térmica e elétrica. Mas caso o mercado de venda de energia elétrica dos
consumidores residenciais se torne um negócio rentável, outra tecnologia que tenha
maior eficiência elétrica será a escolhida, pois permitirá ganhos econômicos com a
venda de energia elétrica.
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Por estes motivos acima colocados, a escolha tecnológica dependerá muito
das condições climáticas e econômicas da região onde será instalada. Na Europa e o
no Japão, a priori, a análise é menos complicada. A região européia está localizada
em latitudes elevadas e a extensão latitudinal é de pequena extensão, fazendo com
que seja predominantemente mais frio, como pode ser visto pelos mapas das figuras
A2 A3 e A4 do Apêndice 9. O Japão possui clima definido ao longo do ano, possuindo
as quatro estações bem determinadas, segundo o Diagrama do Conforto Humano, de
confortável para muito frio.
O clima determina o destino da energia final para o condicionamento ambiental,
para calefação e aquecimento em regiões frias, ou refrigeração em regiões quentes.
Na geração distribuída residencial, as demandas de energia dependem do clima, pois
a finalidade é o conforto humano, diferente da geração distribuída industrial, na qual a
finalidade é o uso do calor no processo produtivo, e isto não depende do clima.
Outro fator de análise refere-se ao que possa ser chamado de flexibilidade
adaptativa ambiental, a capacidade de determinada tecnologia poder ser aproveitada
em diversas situações restritivas, adaptando-se dessa forma às condições existentes
de fontes de energia. Por exemplo, um motor ciclo Otto para funcionar depende de
algum combustível que possa ser misturado com o ar, de forma homogênea,
comprimida e queimada, tendo como resultado o aumento da pressão. Uma fonte
quente qualquer outra seria de difícil aplicação neste motor.
Os motores Stirling já são mais flexíveis. Para funcionarem, podem utilizar
qualquer fonte quente. O mesmo motor Stirling, segundo a Sunmachine, pode ser
utilizado em micro-cogeradores a gás, e pode ser montado em espelhos parabólicos
concentradores solar. Isto é, passam de uma economia fóssil para uma economia
renovável apenas com um “upgrade”. Para uma sociedade que vive na transição de
uma economia fóssil para uma economia sustentável, determinadas tecnologias
podem ser mais adequadas do que outras (CAPRA, 2003).
Além das características do clima, sociedade, economia e técnicos do microcogerador influenciar na sua escolha, outros fatores tecnológicos que acoplados aos
micro-cogeradores

também

serão

determinantes

na

escolha

tecnológica.

A

refrigeração por absorção está sendo desenvolvida no Japão para ser utilizada junto
com os micro-cogeradores (HONDA, 1998; e FUKUDA, 2000). Para o uso em
pequenos cogeradores, tais como a microturbina, tal tecnologia já está sendo utilizada
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pela Capstone, Meidensha, Bowman e outros. Desta forma, uma tecnologia que
forneça muito calor e pouca energia elétrica, e que a princípio seria descartada em
regiões quentes, poderá vir a ser utilizada.
Para o caso do Brasil, é necessária uma análise, a priori, das condições
climáticas. Mas antes desta análise, será necessário o entendimento da tecnologia
“complementar” aos micro-cogeradores. No capítulo seguinte, será exposta a
tecnologia de refrigeração por absorção.
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4 – Ciclos de refrigeração

4.1 – Introdução
Os dois tipos mais comuns de sistemas de refrigeração a vapor são: o ciclo por
compressão (ABREU, 1999) ou também conhecido como ciclo operado a trabalho
(STOECKER, 1985); e o ciclo por absorção (ABREU, 1999) ou referido como ciclo
operado a calor (STOECKER, 1985). Há outros ciclos de refrigeração que estão sendo
desenvolvidos, tais como a refrigeração termoelétrica, presente em geladeiras
portáteis termoelétricas (VECTOR, 2004), refrigeração por Ciclo Stirling e refrigeração
por adsorção.
O princípio do funcionamento do ciclo de refrigeração por absorção foi
descoberto no Século XVII. Mas somente em 1860 é que foi patenteada a primeira
máquina de refrigeração (SRIKHIRIN, 2001). Hoje em dia há diversas configurações
deste sistema de refrigeração: sistema de absorção de simples-efeito; absorção por
transformação de calor; ciclo de refrigeração por absorção de multi-efeito; ciclo de
absorção com trocador de calor (STOECKER, 1985; e SHRIKHIRIN, 2001) e outras.
Os países onde estão sendo desenvolvidos alguns dos equipamentos de
refrigeração de pequeno porte são o Japão e os Estados Unidos. Estes países têm
regiões onde a temperatura é elevada em algumas épocas do ano e dispõem de
equipamentos de micro e/ou minicogeração. Já na Europa, a refrigeração não é muito
desenvolvida, visto que somente alguns países do sul da Europa (Grécia, Sul da Itália
e Espanha) têm um pequeno potencial econômico (MICROMAP, 2002). Além disso,
para os equipamentos disponíveis na Europa há a necessidade da instalação
hidráulica para levar a refrigeração para a casa toda, no caso de pequenos sistemas
centralizados, o que não é economicamente viável (BURTON, 2003; MICROMAP,
2002). O desenvolvimento de equipamentos de condicionamento ambiental na Europa
é direcionado aos sistemas de aquecimento.
O Japão é um país que tem investido tanto em equipamentos de aquecimento
quanto de refrigeração. A maior variedade de equipamentos de refrigeração está no
Japão

(IGU,

2003),

inclusive

os

equipamentos

residenciais

de

absorção

disponibilizados pela OSAKA GAS desde 1999 (OSAKA GAS, 1999). O menor
equipamento do mundo em desenvolvimento é o da Honda (HONDA, 1998), o qual
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gera 2,5kWr de refrigeração, e está sendo projetado para ser utilizado em conjunto
com o equipamento de cogeração da própria empresa.
E isto é o que torna a refrigeração por absorção interessante: a possibilidade
de se utilizar o calor da co-geração. O sistema reduz os impactos ambientais, por um
lado, pois utiliza motores elétricos de pouca potência nos compressores, a qual,
normalmente, pode ser desprezada na análise de eficiência do sistema (SRIKHIRIN et
al., 2001); e por outro lado, pois utiliza uma energia que seria rejeitada, aumentando a
eficiência do uso do combustível. Estes dois fatores significam redução de emissão de
CO2 (WU, 2000; e SRIKHIRIN, 2001), considerando que a energia elétrica fornecida
ao sistema de refrigeração por compressão de vapor é gerada a partir de uma fonte
que emite CO2. Além disso, estes equipamentos utilizam fluidos de trabalho que não
promovem a redução da camada de ozônio.

4.2 - Descrição da Tecnologia
Os equipamentos de refrigeração por absorção funcionam de forma muito
parecida com os condicionadores de ar por compressão de vapor. Os dois possuem
um ciclo de potência, que envolve e compressão, e um ciclo de refrigeração, que
envolve o condensador e o evaporador (STOECKER, 1995).
A diferença entre o ciclo de compressão de vapor para o ciclo de refrigeração
por absorção é na fase da compressão. O compressor de vapor é substituído por um
sistema de compressão de líquido para aumentar a pressão.
O sistema de refrigeração por absorção consome menos energia elétrica do
que o sistema de compressão de vapor, pois o trabalho realizado para comprimir um
líquido é menor do que o trabalho realizado para comprimir um vapor. Neste caso,
embora a COP do sistema de absorção seja menor do que o do sistema de
compressão, o primeiro representa uma possibilidade de substituição de eletricidade
(energia de alta qualidade) por calor residual (energia de baixa qualidade), o que
representa um ganho de eficiência de 2aLei.
O sistema da figura 4.1 abaixo mostra um sistema de refrigeração por
compressão de vapor. Este sistema é o mais popular e conhecido. São amplamente
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utilizados em equipamentos “self-contained”, - de “janela” - e nos “split” - os que têm
partes do sistema separadas.
O condicionador de ar por compressão de vapor ou chamado ciclo operado a
trabalho possui um evaporador, que é um trocador de calor que fica no interior do
ambiente a ser refrigerado; um compressor, para comprimir o vapor e enviá-lo ao
condensador; um condensador, que rejeita calor para o meio ambiente; e uma válvula
de expansão.
Figura 4.1 - Esquema de funcionamento de um condicionador de ar por compressão
de vapor.
CICLO DE POTÊNCIA

CICLO DE REFRIGERAÇÃO
Calor Rejeitado

Condensador

Válvula de expansão

Compressor

Evaporador

Calor Absorvido

Fonte: STOECKER (1985).

O refrigerante no estado líquido e à alta pressão deixa o condensador e segue
para a válvula de expansão, na válvula de expansão o gás perde pressão e entra no
evaporador. Quando entra no evaporador o líquido a baixa pressão expande-se e
retira o calor do ambiente. Após retirar o calor do ambiente, segue para o compressor,
onde este aumenta a pressão do vapor antes de entrar no condensador. No
condensador, o vapor a alta pressão e temperatura troca calor com o ambiente
externo e passa para a forma líquida novamente, sai do condensador na forma líquida
e a alta pressão.
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Este é o ciclo mais utilizado porque é simples, modular e seguro, permitindo
que haja condicionadores de ar de várias capacidades de refrigeração que atendam o
mercado. Entretanto, o ciclo de refrigeração por compressão de vapor consome mais
energia elétrica do que o sistema por absorção. Este consome um quinto da energia
elétrica requerida por um sistema de refrigeração por compressão de vapor. De fato, o
que ocorre é uma substituição do aporte de energia elétrica de um ciclo, pelo aporte
de calor de média entalpia no ciclo alternativo.
A refrigeração por absorção consiste em um par de substâncias em que uma é
a solução e a outra é o refrigerante. Na figura 4.2 (b) temos o processo de refrigeração
por absorção. O recipiente do lado esquerdo contém a solução e do lado direito o
refrigerante. Os dois recipientes estão conectados, permitindo a passagem do
refrigerante.

A solução absorve o refrigerante, o que resulta em uma queda de

pressão no sistema. Para compensar a queda de pressão, o refrigerante vaporiza.
Figura 4.2 - Esquema de funcionamento da absorção.

Calor para
a atmosfera

Solução

Refrigerante

(a)

Refrigerante

(b)

Calor de uma
fonte quente

Solução
Processo espontâneo
Calor do ambiente
a ser condicioando

Calor para
a atmosfera
Fonte: SRIKHIRIN (2001).

Durante o processo de vaporização, o refrigerante absorve calor, esta é uma
reação endotérmica.

Este processo continua enquanto que a solução ainda seja

capaz de absorver o refrigerante. A absorção do refrigerante pela solução absorvedora,
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normalmente, é um processo exotérmico (SRIKHIRIN, 2001; e MÜHLE, 2000). Desta
forma é necessário retirar o calor a fim de manter o processo de absorção.
Para reverter o processo, após a saturação da solução com o refrigerante, é
necessário fornecer calor ao recipiente da esquerda, figura 4.2 (a), onde se encontra a
solução. No processo de aquecimento, o refrigerante é liberado da solução. Para
liquefazer o refrigerante no recipiente da direita, é necessário que se retire calor.
O processo descrito anteriormente não é contínuo, visto que o mesmo local
onde a refrigeração ocorre é o mesmo que rejeita calor no processo reverso. O mesmo
ocorrendo com o lado que rejeita calor na refrigeração é o mesmo que recebe calor no
processo inverso. Esse processo também é chamado de processo de refrigeração por
absorção intermitente (ABREU, 1999).
Para transformar este processo intermitente em contínuo é necessário
adicionar alguns elementos mecânicos, tais como um compressor de líquidos, uma
válvula e um capilar. Com isso, este sistema contínuo de refrigeração torna-se
semelhante a um sistema de refrigeração por compressão de vapor. Como pode ser
visto na figura 4.3.
O condensador e o evaporador do gás refrigerante permanecem. Já o
compressor é substituído por um sistema que comprime a solução de vapor absorvido
pela solução, isto é, o compressor passa a comprimir um líquido, o que reduz o
trabalho e por conseqüência o consumo de eletricidade.
O vapor a baixa pressão, que sai do evaporador, entra em um absorvedor e é
absorvido por uma solução forte. Isto acontece enquanto a temperatura da solução for
tal que favoreça a absorção, isto é, a combinação entre a solução e o vapor é uma
reação exotérmica, há a necessidade de se retirar calor para perpetuar a absorção do
vapor pela solução.
A solução é então bombeada para o gerador onde ocorre a separação da
solução e do vapor. Como a solução separa-se sob calor, é necessária uma fonte
quente para fazer isto, podendo ser a queima de um combustível ou o aproveitamento
de calor rejeitado de uma fonte térmica, de um micro-cogerador, por exemplo. O vapor
a alta pressão segue para o condensador e a solução sem o vapor retorna para o
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absorvedor. A válvula serve para manter as diferentes pressões que há no absorvedor
e no evaporador.

Quando o vapor a alta pressão entra no condensador o processo que ocorre é
igual ao ciclo de refrigeração por compressão de vapor. O vapor perde calor para a
atmosfera e condensa. O vapor, na forma líquida e à alta pressão, perde pressão ao
passar pela válvula de expansão. O fluido refrigerante entra no evaporador a baixa
pressão e no estado de vapor retirando calor do ambiente a ser refrigerado.
Figura 4.3 - Esquema um sistema de refrigeração por ciclo de absorção.

CICLO DE POTÊNCIA

CICLO DE REFRIGERAÇÃO
Calor para
a atmosfera

Gerador
Solução
forte
Trocador de
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Refrigerante a
alta pressão

Calor de uma
fonte quente

Condensador

Válvula de expansão

Válvula redutora
de pressão

Absorvedor

Evaporador

Refrigerante a
baixa pressão

Calor do ambiente
a ser condicioando

Processo espontâneo
Reação
exotérmica
Fonte: STOECKER (1985), ASHRAE (1985) e SRIKHIRIN (2001).

Após retirar o calor do ambiente, o fluido refrigerante retorna para o absorvedor,
onde a solução irá absorver o fluido refrigerante na forma de vapor, reiniciando o ciclo.
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Nos ciclos de absorção, há diversos pares de fluidos refrigerantes e soluções
(GOPALNARAYANAN, 1998; WU et al., 2000; SRIKHIRIN et al., 2001; e IASTATE,
2004). A seleção39 dos pares a serem utilizados dependerá da aplicação (refrigeração
ou condicionamento) (IASTATE, 2004 E GOLPARAYANAN, 1998), do equipamento,
isto é, da configuração do sistema de refrigeração (IASTATE, 2004), e da
regulamentação governamental (GOLPANARAYANAN, 1998), no caso de participação
de acordos ambientais internacionais.
Os dois pares mais comuns de solução e refrigerante são: água (refrigerante) e
brometo de lítio (solução absorvedora) e amônia (refrigerante) e água (solução
absorvedora) (WU et al., 2000; SRIKHIRIN et al., 2001; e HEATPUMPCENTRE, 2004).
Outros pares também utilizados são: CH3OH/CH3OH-solução salina, R22 (CHCIF2)
/E181 ou outro solvente orgânico e o R133a (CHCIF3) /ETFE. Além desses, há outros
pares conhecidos que estão sendo desenvolvidos (GOPALNARAYANAN, 1998; WU et
al., 2000; SRIKHIRIN et al., 2001; e KUIJPERS, 2002).

4.3 - Característica de projeto
Baixo consumo de energia elétrica, pois o compressor aumenta a pressão de
um líquido ao invés de um vapor ou gás de processo, o que exige menos trabalho e,
por conseguinte menos energia a ser utilizada. O padrão atual para compressores,
tanto de refrigeradores quanto de condicionadores de ar de uso residencial, é o
compressor de vapor.
A eficiência global do uso de um energético pode aumentar ainda mais se o
sistema for acoplado a uma unidade de cogeração de energia elétrica, pois o calor
rejeitado na geração de energia pode ser utilizado como fonte quente no ciclo de
refrigeração.
A temperatura da fonte quente é que determina a configuração que pode ser
utilizada: ciclo de absorção de simples, duplo e multi-efeitos e outras (WU et al., 2000).
39

Segundo GOPALNARAYANAN (1998), os principais fatores envolvidos na escolha do refrigerante
para uma dada aplicação são: o desempenho, a segurança, a confiabilidade, a adequação ambiental e
fatores econômicos. KUIJPERS (2002) explicita os seguintes fatores: propriedades termodinâmicas e de
transporte (desempenho), requerimento do compressor, compatibilidade com o material do equipamento e
com o óleo lubrificante, aspectos de saúde, segurança e flamabilidade, e por fim parâmetros ambientais,
tais como, Potencial de Depletação da Camada de Ozônio (DOP), Potencial de Aquecimento Global
(GWP) e meia-vida.
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A figura 4.3 abaixo relaciona a temperatura que pode ser obtida dos gases de
exaustão ou da cogeração e relaciona com a tecnologia de refrigeração por absorção
com a qual pode ser utilizada. Observa-se que os motores ciclo Otto e Diesel, e as
pilhas a combustível PEFC são utilizados em sistemas de simples estágio; as pilhas a
combustível PAFC e as microturbinas em sistemas de duplo estágio; e por fim,
turbinas a gás e pilhas a combustível SOFC em sistemas de refrigeração por absorção
de três estágios.
Figura 4.4 - Tecnologia de cogeração e tecnologia de refrigeração que podem ser
utilizadas (180°F ≈ 82°C; 360°F ≈ 182°C; 600°F ≈ 316°C; 800°F ≈ 426°C).

Fonte: WHITE (2002).
Este tipo de condicionador necessita de uma fonte quente para que o processo
funcione. Esta fonte quente pode ser a queima de um combustível, normalmente
combustível gasoso, como o GLP ou o gás natural, que está sendo muito utilizado
atualmente.
Em sistemas de ciclo combinado (ciclo de refrigeração acoplado a um ciclo de
potência) o calor resultante do processo de geração de energia elétrica é utilizado para
o funcionamento do ciclo de refrigeração por absorção. Os gases quentes aquecem a
solução fraca. Este sistema está sendo muito desenvolvido para o uso com
microturbinas e micro-cogeradores.
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4.4 - Característica de desempenho
Os equipamentos de refrigeração por absorção ainda são caros. O preço de
um equipamento chega a 1.200 Euros por kWr, em termos de unidade inglesa, mais
comumente utilizada fica em 0,350 Euros por BTU. Um equipamento de compressão
de vapor custa em torno de 590 Euros por kWr, ou 0,167BTU por Euro.
Utilizando estes valores para um equipamento de 12.000 BTU, o preço é de
4.200 Euros, e para um com compressor a vapor seria de 2.000 Euros. O preço do
equipamento de refrigeração por absorção é o dobro do preço de um equipamento de
refrigeração por compressão de vapor.
Um condicionador por compressão de vapor no Brasil modelo ST-241FLA com
24.000 BTU custa em torno de 3.600 Reais. O consumo de energia elétrica deste
equipamento é perto de 2.500 We, este condicionador de utiliza compressor rotativo.
24000 BTU são 7000 Wr, com base nisso calculamos o COP para este equipamento o
que dá um COP de 2,8. Este valor para o Coeficiente de Performance é um valor bom
para um condicionador de ar. A média do Coeficiente de Performance para os
equipamentos vendidos no mercado brasileiro é de 2,740.
Os equipamentos de refrigeração por absorção são menos eficientes do que os
equipamentos de refrigeração por compressão. Os condicionadores de ar de ciclo de
absorção mais eficientes, de uso residencial, podem alcançar um C.O.P. de 0,9
(SCHWEITZER, 2003); e no caso dos condicionadores de ar por ciclo de compressão
de vapor, podem alcançar um C.O.P. de 6,0 (TOSHIBA, 2004).
Só haverá vantagens em se utilizar o sistema de refrigeração por absorção se
a energia térmica necessária ao funcionamento do sistema por absorção for de um
aproveitamento de calor rejeitado ou barato. Análises sobre este caso são realizadas
no capítulo 7.

40

Vide apêndice 7.
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4.5 – Recuperação do calor
Os equipamentos de condicionamento do ar são máquinas que funcionam
obedecendo à eficiência máxima de Carnot. Trabalham entre uma fonte fria e uma
fonte quente, entretanto ao invés de produzir trabalho e rejeitar calor, o sistema recebe
trabalho e rejeita calor. Os equipamentos discutidos no capítulo anterior são
equipamentos que produzem trabalho e rejeitam calor que é aproveitado.
Os condicionadores de ar rejeitam calor ao meio ambiente em duas partes do
processo: no condensador e no absorvedor. Há configurações deste ciclo que
aproveitam o calor rejeitado, mas somente dentro do ciclo e não para um processo
externo a este.
Figura 4.5 – Desenho esquemático indicando onde o calor recuperado é utilizado nos
equipamentos de condicionamento de ar
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4.6 - Emissões
Como os condicionadores de ar funcionarão conforme a figura 4.5, não
haverá emissões de gases de combustão do condicionador de ar. Além disso, como já
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dito, a solução e o refrigerante utilizados não contribuem para os gases do efeito
estufa e nem deplecionam a camada de ozônio.

4.7 - Avanços tecnológicos
Desenvolvimento de novos trocadores de calor (evaporador e condensador)
mais eficientes que permitam a redução do tamanho. Com isto os equipamentos
podem ficar mais compactos e gastar menos material na fabricação, reduzindo o seu
custo também. As vantagens com equipamentos mais compactos vão além, pois o
custo até o consumidor diminui mais ainda, menores custos e transporte, manuseio e
armazenamento. Isto envolverá novos materiais e desenhos de projeto (ARTI, 2004).
WU et al. (2000) cita arranjos no ciclo de refrigeração de modo a tornar os
equipamentos mais eficientes, tal como o ciclo GAX. Esse ciclo é particularmente
interessante para os equipamentos de baixa potência, pois são sistemas similares aos
de simples-estágio. Outros arranjos mais complexos, tais como o de multiestágios,
também possuem potencial para o aumento da eficiência. Entretanto, estas
configurações tendem a ser mais complexas e maiores, o que limitaria a aplicação em
conjunto com os mini e micro-cogeradores.
Novos arranjos internos ao equipamento de forma a possibilitar a redução do
tamanho do equipamento (FUKUDA et al., 2000). Tal como a que está sendo
conseguida com o equipamento da Honda.
Motores mais eficientes para os compressores.
Desenvolvimento de novos pares de solução e refrigerante para equipamentos
e pequena potência; e de novos arranjos de funcionamento dos equipamentos de
refrigeração por absorção de modo que possa haver a supressão do uso do
compressor sem que afete a performance do condicionador de ar (ABREU, 1999).
Apesar de as pesquisas com novos pares e combinações ternárias e
quaternárias de refrigerantes e soluções (ABREU, 1999; WU et al., 2000; e ARTI,
2004), segundo WU et al. (2000), não há evidências de que em breve substituirão os
pares Brometo de lítio-água e água-amônia.
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4.8 – Equipamentos existentes
4.8.1 - Honda
Ainda em desenvolvimento este equipamento poderá funcionar em ciclo
combinado de refrigeração por absorção. As primeiras configurações contam com uma
potência de resfriamento de 2,5kWr, aquecimento de 4,0kWt, com uma fonte de calor
necessária de 4,5kWt.
Figura 4.6 – Protótipo do condicionador de ar e bomba de calor da Honda.

Fonte: HONDA (1998).

As dimensões da unidade externa
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são de 800 x 250 x 680 mm.

Diferentemente dos sistemas tradicionais residenciais de compressão de gás, que
utilizam o gás Freon e os de absorção que utilizam o par água/amônia ou LiBr, este
sistema utiliza dois produtos um é o Trifluoroetanol fluido refrigerante e o
dimetilimidazole como a solução absorvedora (FUKUDA et al., 2000).
O tamanho compacto deste equipamento foi conseguido através da disposição
interna dos componentes do sistema de refrigeração e o uso deste par
especificamente (FUKUDA et al., 2000).

4.8.2 - Robur
A Robur é uma empresa Italiana fabricante de equipamentos de refrigeração
por absorção. O equipamento da Robur tem capacidade de 3 toneladas de
refrigeração, o que equivale a 36.000Btu ou 10,55kWr. O Coeficiente de Performance
41

A instalação do equipamento é similar a de um split, uma unidade com o sistema de resfriamento,
instalado externamente ao ambiente, e a outra, instalada no interior do ambiente, contendo o trocador de
calor e a circulador de ar.
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deste equipamento é de 0,62, este valor considera o consumo de algum energético
como fonte de calor, entretanto, se considerarmos que o calor vem de uma fonte que
estaria rejeitando calor, o Coeficiente de Performance sobe para 12,56, o que
corresponde à potência do compressor. Entretanto, este equipamento é, atualmente,
fabricado apenas para funcionar a partir da queima de gás natural ou GLP.
Figura 4.7 - Condicionador de ar da Robur de 3 ton. De refrigeração.

Fonte: ROBUR (2004).

Este equipamento funciona como um equipamento de condicionamento central
visto que o equipamento pesa 280 kg; tem dimensões de 1200 mm de altura, 1000
mm de profundidade e 700 mm de largura. O par utilizado para a refrigeração é a
amônia e a água. Além de fornecer água fria, também é capaz de fornecer água
quente.

4.8.3 - Osaka Gás
A Osaka Gás Co. Ltd. tem instalado condicionadores de ar utilizando a
refrigeração por absorção desde 1996 nas residências que são atendidas pela sua
rede de gás. Estes equipamentos não são fabricados pela Osaka Gás, mas
comercializados por ela. Isto é interessante, pois estes equipamentos aumentam o
consumo de gás e, naturalmente, o faturamento é maior.
Figura 4.8 - Equipamento de refrigeração por absorção “Eco-Life Multi”.

Fonte: OSAKA (1999).
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4.8.4 - Aplicados em microturbinas
Uma microturbina de 30kW funcionando em ciclo combinado de refrigeração
por absorção pode fornecer de 12 a 14 TR42 , e uma de 60 kW pode gerar 25 a 28 TR,
Para este teste, foi utilizado o conjunto Capstone/Takuma/Broad/GTI (WHITE, 2002).
Figura 4.9 - Aquecedor e chiller por absorção.

Fonte: TOBY (2002).

Estes resultados foram parte de uma pesquisa patrocinada pelo Departamento
de Energia dos EUA. Esta pesquisa teve um aporte de 3 milhões de dólares. Nesta
mesma pesquisa, a potência térmica alcançada por outro conjunto de equipamentos,
uma microturbina de 70kW, foi de 25 TR e potência térmica em água quente de
100kW.

42

Grandeza de energia utilizada em refrigeração 1 TR = 12.000 BTU
•
TR – Toneladas de Refrigeração – Em inglês “Ton of Cooling” – A quantidade de calor
necessária para derreter uma tonelada de gelo a 32oF (0oC) em uma hora
•
BTU – British Thermal Unit – Unidade térmica britânica de energia.
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Tabela 4.1 - Equipamentos de refrigeração por absorção residencial e comercial de
pequeno porte.
Microcogeração

origem

SERVEL
ROBUR

Eco LIfe Multi
RNAL 67G

Honda

Itália

Japão

Japão

0,84 de ener. Elétric
17 de gás natural
10,55
(36.000 BTU/h)

7,12 gás natural
+ energia elétrica
6,7
(23.000BTU/h)

0,62
12,6
*****

0,94
*****
0,77

0,56
*****
*****

270
1.000
1.170
740
ACF36
717 e água
*****

*****
*****
*****
*****
*****
*****
8.000,00 EU

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

Potência
Pconsumo (kWc)
Prefrigeração (kWr)
Eficiência (%)
C.O.P. energia total
C.O.P energia elétrica
COPaquecimento
Peso e dimensões
W (kg)
Profundidade (mm)
Altura (mm)
Largura (mm)
Modelo
Refrigerante
Preço

***** dado não disponível
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4,5 de gás natural
2,5

5 – Escolha do combustível

Os micro-cogeradores, em geral, são multicombustíveis, funcionam com uma
grande gama de combustíveis gasosos (gás natural, biogás, GLP, propano, butano
etc.), líquidos (gasolina, diesel e biodiesel), sólidos (carvão, lenha) e renováveis
(fontes geotermais). Apesar disso, para este trabalho será feito um estudo com base
no uso do gás natural como opção de combustível.
O gás natural apesar de ainda responder por 0,7% do consumo de energético
no setor residencial é o energético que tem apresentado a maior expansão nos últimos
anos. Nos últimos 10 anos o crescimento médio do consumo do gás natural foi de 23%.
Muito acima de qualquer outro energético como pode ser visto no gráfico da figura 5-1.
O aumento do uso do gás natural, como energético, é uma tendência mundial, muitas
tecnologias de geração de energia estão sendo otimizadas para serem utilizadas com
gás natural.
As reservas provadas de gás natural somente no Brasil são de 240 BBM3 (ANP,
2004). Além disso, há a importação de gás natural da Bolívia onde as reservas
provadas são estimadas em 680BBM3. O Brasil tem capacidade de importar, com o
Gasoduto Bolívial-Brasil, 30MMm3/dia durante a vigência do contrato de 20 anos
renováveis (GASPETRO, 2004). Atualmente o Brasil consome 28MMm3/dia do gás
natural brasileiro e consome 14MMm3/dia do gás natural importado da Bolívia (SAUER,
2003). Pelo consumo atual das reservas brasileiras, há gás natural para 23 anos. Além
da importação através do gasoduto, há a possibilidade de importação de gás natural
liquefeito, aumentando ainda mais a oferta de gás natural no Brasil.
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Figura 5.1 - Consumo de energéticos por ano.
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Dados da tabela encontram-se no apêndice 3.
Fonte: Balanço Energético Nacional 2002.

Os combustíveis líquidos em geral não possuem rede de distribuição por
tubulação. Apresentaria um custo muito alto e seria perigoso com riscos de acidentes.
A aplicação dos combustíveis líquidos para o uso em motores se restringe aos locais
rurais onde são utilizadas moto bombas ou pequenos geradores.
No caso dos mini e micro-cogeradores, o uso do biodiesel pode se tornar viável
em pequenos comércios e hospitais, como o caso da microturbina à biodiesel que
fornece energia e calor para um hospital japonês. O óleo de cozinha é coletado
beneficiado para ser utilizado como combustível nas instalações da microturbina,
como visto anteriormente.
Além da vantagem do gás natural ser transportado por redes de tubulação de
gás, a Petrobrás está trabalhando com Gasodutos Virtuais utilizando gás natural
comprimido e futuramente o liquefeito (SAUER, 2003). Isto possibilitará que a zona
rural e outras localidades no interior sejam abastecidas por gás natural, ampliando
ainda mais o potencial dos micro-cogeradores.
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Figura 5.2 - Variação do consumo de energéticos por ano.
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A lenha e o carvão vegetal são utilizados praticamente somente na zona rural para cocção
Dados da tabela encontram-se no apêndice 4.
Fonte: Balanço Energético Nacional 2002.

A escolha atual pela utilização do gás natural em relação aos outros
combustíveis (SCHWEITZER, 2003) traz vantagens em termos técnicos e/ou
econômicos e/ou ambientais. É o combustível com a queima mais limpa entre os
fósseis, também é economicamente viável; há segurança no uso, a rede de
distribuição está em expansão.
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6 - Fluxos de energia
6.1 - Introdução
A geração localizada implica a alteração dos fluxos de energia. Podemos
separar os fluxos de energia tendo como referência o medidor de consumo residencial,
desta forma, haverá o fluxo de energia antes do relógio e após o relógio. O primeiro
fluxo de energia refere-se à energia desde a geração até as residências. O outro fluxo
é o fluxo da energia no interior da residência. Nos dois casos haverá mudanças do
padrão atual para um alternativo.
Este trabalho analisará os fluxos de energia elétrica, térmica e do gás natural.
Quais são as possíveis mudanças que poderão ocorrer com a penetração dos
sistemas de microcogeração. Por exemplo, a substituição da eletricidade que vem da
rua, pela gerada na casa, ou a troca do uso de um energético por outro, em um
determinado uso final. Tal como a troca da energia elétrica pelo uso do gás natural no
condicionamento ambiental.
É necessário analisar outras configurações do fluxo de energia, que serão
vistos com a microcogeração, de modo que a energia possa ser utilizada de forma
mais eficiente do ponto de vista energético e/ou econômico. Aqui são apresentadas
alterações do fluxo de energia com base no uso de equipamentos de cogeração e
geração de energia elétrica.
Há outras formas de fluxo das quais não serão apresentadas aqui, como por
exemplo o GHP, Gás Heat Pump, que é um condicionador que possui um compressor
impulsionado por um motor a gás natural. Como já dito no parágrafo anterior, apenas
os fluxos de energia substituíveis pelos aparelhos de microcogeração é que serão
analisados.

6.1.1 - Fluxo atual até a residência
A estrutura do setor elétrico dominante no mundo é o resultado da adoção do
modelo e da tecnologia de Tesla, introduzida por Westinghouse, (BELLIS, 2004) ao
invés da de Edson. A tecnologia de Tesla que influenciou o modelo do setor é baseada
na corrente alternada. A tecnologia de Edson era de energia elétrica corrente contínua.
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Na época43, a corrente alternada era a tecnologia que permitia a transmissão através
de longas distâncias ao contrário do sistema de Edson.
A tecnologia introduzida por Tesla e Westinghouse, apesar de ter sido depois
da de Edison, tornou-se padrão, pois podia explorar as economias de escala dos
projetos elétricos. A energia elétrica era gerada em grandes geradores e a tensão
podia ser elevada, para a transmissão através de longas distâncias, e reduzida, para
tensões mais seguras para a distribuição e consumo. A primeira hidroelétrica foi a da
Cataratas de Niagara. A energia era transportada a uma tensão de 11kV até a cidade
de Búfalo que ficava a uma distância de 32 km, um feito para a época (BICALHO,
1997). O preço da energia caiu e a demanda subiu.
A primeira instalação de geração de energia elétrica de Edson foi construída no
distrito financeiro de Nova York em 4 de setembro de 1882 (BICALHO, 1997;
ENERGYQUEST, 2004). Utilizava 24 caldeiras (BABCOCK, 2004) e uma máquina a
pistão para mover o gerador. Na época, a distância máxima que era conseguida para
a transmissão era de no máximo 1 milha (HEIN, 2003). Os custos eram altos, e o
retorno financeiro somente ocorreu cinco anos depois. (SMITHSONIAN, 2004). Além
de gerar energia, o calor rejeitado era utilizado no que chamamos hoje em dia de
“district heating44” (BREYMAN, 2000). O modelo de Edson nos remete ao modelo de
geração descentralizada e próxima do local de consumo. A instalação de Edison foi a
primeira central cogeradora do mundo.
O fluxo atual da energia elétrica pode ser visto na figura abaixo. A configuração
é de grandes centrais geradoras de energia elétrica, transporte a longas distâncias,
distribuição dentro da cidade e o consumo.

43

Atualmente a melhor tencologia para transmitir energia elétrica através de grandes distâncias é a
corrente contínua, pois as perdas na transmissão são menores. Vide exemplo da transmissão em corrente
contínua da Usina de Itaipu para São Paulo que é em corrente contínua a uma tensão de 750kV.
44
Distribuição de aquecimento utilizando água aquecida através de uma rede de encanamento entre os
prédios e o cogerador.
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Figura 6.1 - Fluxo atual de energia até o consumidor.
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Fonte: Elaboração própria, KENNEDY (2000).

Este modelo na qual a indústria da eletricidade se baseou e se desenvolve até
os dias de hoje começou a apresentar exaustão anos 70. A espiral virtuosa dos
ganhos de escala e sua conseqüente redução de preços e expansão do sistema foi
invertida. Os custos dos insumos, do petróleo, começaram a aumentar, a indústria não
conseguia manter os ganhos em eficiência ao explorar usinas maiores45. Além disso,
os problemas ambientais relativos à poluição gerada pelas usinas e o sério risco que
elas representavam, no caso da geração termonuclear, também contribuíram para
pressionar os custos para cima. Um exemplo disso foi o acidente que ocorreu em
Three Mile Island. Após o acidente, os custos da geração nuclear subiram muito
devido às exigências relativas à segurança e ao meio ambiente (DUNN, 2000).
Após este choque triplo: tecnológico, ambiental e econômico (DUNN, 2000) do
modelo até então presente, é que começaram as reformas políticas e econômicas em
direção à abertura do setor elétrico. As novas regras do setor, como por exemplo, a
maior competitividade, e as inovações tecnológicas estão impulsionando o modelo do
45

Segundo BICALHO (1997), “de 1955 a 1961 a disponibilidade dos equipamentos que funcionavam a
temperaturas entre 560 e 570 ºC era de 0,88, enquanto que aqueles que operavam entre 480 e 510 tinham
uma disponibilidade de 0,91”.
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setor elétrico a novas, ou melhor, à retomada da primeira configuração do setor
elétrico: a geração distribuída e localizada.
O Brasil, a partir da década de 30 até meados da década de 80, sempre esteve
sob o risco de racionamento, sempre houve alguma região operando sob
racionamento (DIAS, 1996). Apenas na metade da década de 80, após forte expansão
do setor elétrico nos anos 60 e 70, mais o cenário macroeconômico recessivo, é que o
Brasil deixou de ter o risco do racionamento (DIAS, 1996). Entretanto, no ano de 2000,
o Brasil passou por mais um racionamento de energia elétrica.
Uma análise do fluxo atual que é incompleta remete-nos à avaliação da
eficiência do uso da energia primária e o impacto ambiental causado na geração da
energia. Uma análise simplista é tomar como verdadeiro que a energia elétrica é uma
energia primária, isto é, como se não houvesse transformações e nem perdas até o
consumo. Normalmente avalia-se a eficiência de uso da energia elétrica sem que se
levem em consideração as perdas até o consumo. Nem se levam em conta os
impactos ambientais na cadeia de consumo da energia elétrica.
Figura 6.2 - Fluxo atual da energia utilizada e convertida até a residência.

39%

43%

100%

Uso final

4% perdas na transmissão
57% Calor rejeitado
Fonte: BEZILLA et al. (2003).

As perdas da energia elétrica podem ser vistas na figura acima. Uma fonte de
energia como o gás natural que entra em uma termoelétrica tem apenas parte de sua
energia convertida em energia elétrica. A maior parte é perdida na transformação e é
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rejeitada na atmosfera na forma de calor. As outras perdas são as transformações da
energia elétrica em alta tensão para o transporte e para baixa tensão para a
distribuição e consumo. E o próprio transporte e distribuição apresentam perdas.

6.1.2 - Fluxo proposto da energia até a residência.
O fluxo proposto de energia nesta tese aproxima-se do modelo de Edison,
geração próxima ao centro de consumo e em corrente contínua (proposta a ser
comentada). Este modelo de geração de energia elétrica, no local, ou perto do local de
consumo, é, atualmente, conhecido como geração distribuída. Este modelo já está
sendo utilizado pelos grandes consumidores de energia, os quais têm demanda de
energia térmica e elétrica. E para suprir estas necessidades energéticas, estão
utilizando a tecnologia de cogeração.
Isto foi possível devido, por um lado, aos avanços tecnológicos que estão
permitindo reduzir o tamanho dos equipamentos e ao mesmo tempo mantendo o seu
desempenho, e pelo lado econômico a necessidade de reduzir os custos. Antigamente
os ganhos de escala apenas ocorriam em grandes projetos de usinas.
Figura 6.3 - Fluxo proposto de energia.

Energia elétrica do
sistema interligado

Rede doméstica de
distribuição de
energia elétrica

Rede de gás natural
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Entretanto, devido às mudanças regulatórias e ao preço da energia, novos
equipamentos como os descritos anteriormente estão ficando mais acessíveis e
interessantes para os pequenos consumidores, pequenos comércios e residências.
Tanto para o uso com cogeração quanto para o ciclo combinado de refrigeração.
Estão ficando mais acessíveis devido à queda do preço dos equipamentos e devido ao
apoio das distribuidoras de gás natural, as quais vêm com uma forma de aumentar o
consumo de gás natural 46 . O interesse se justifica pela redução dos gastos com
energia elétrica e gás e a possibilidade de conseguir ganhos ao vender o excedente
de energia. Logicamente dependerá da regulação do setor elétrico.
A figura 6.3 mostra as novas possibilidades de fluxo. Uma vez que a energia
elétrica também passaria a ser gerada nas residências, o excedente poderia ser
injetado diretamente na rede (linhas pretas). Algo que está acontecendo isoladamente
nos EUA. Ou dependendo do tipo da energia gerada (valor da tensão e tipo da
corrente), ou se utilizaria a mesma rede física, (linhas pretas) ou se criaria uma rede
local alternativa (linhas vermelhas), mais segura, com qualidade da energia melhor e
talvez até mais confiável, uma vez que o número de pequenos geradores poderá ser
maior do que o dos grandes geradores. A energia poderia ser conduzida de residência
a residência diretamente em corrente contínua.
Isto implicaria uma mudança em todo o fluxo de energia da rede, desde o
gerador até o consumidor. A situação do que é hoje, a rede entregando energia firme e
os microgeradores servindo de energia de backup, pode inverter. O gerador poderá vir
a se tornar o backup e os micro-cogeradores, a geração de base.

46

As distribuidoras de gás japonesas estão apoiando fortemente a entrada destes pequenos equipamentos
consumidores de gás natural ou GLP.
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Figura 6.4 - Fluxo de energia até a residência.

Uso final
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100%
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10% Calor rejeitado
Fonte: BEZILLA et al. (2003).

Esta mudança acarreta em alterações nos fluxos da energia até o consumidor.
A energia de ponta, como dito anteriormente, que passaria a ser gerada pela geração
centralizada, poderia nem mais ser através desta, mas sim através de uma geração
distribuída. A geração centralizada poderia deixar de existir, e sem o grande gerador,
outras partes da rede, também, deixariam de existir, tais como a transmissão e as
subestações. A energia seria transformada no local ou próxima ao local de consumo.

6.1.3 – Conclusão
O fluxo de energia no futuro com a introdução dos micro-cogeradores e
microgeradores sofrerá mudanças radicais. Novos instrumentos de medição e de
controle da rede terão que ser criados e implementados. Novas legislações terão que
ser implementadas de forma que sinalizem de forma correta a entrada dos microcogeradores no mercado.
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6.2 - Importância sob o aspecto ambiental

O clima no planeta está se modificando a cada dia. Ainda não está clara a
influência das atividades antrópicas, mas o “balanço de evidências sugere que há uma
influência humana discernível sobre o clima global” (MCT, 2002). A temperatura média
global aumentou 1°C nos últimos 100 anos decorrente do aumento da concentração
de gases do efeito estufa47 (LOPES, 2002).
Os gases do efeito estufa, creditados em muito às emissões decorrentes das
atividades econômicas, é o resultado da queima de combustíveis fósseis em carros,
em termoelétricas, nas indústrias, das emissões da queima de lixo, lixões e aterros
sanitários.
O aquecimento global não só modificará o clima, provocando mais chuvas e
inundações em alguns lugares e desertificação em outras, mas também provocará a
elevação dos níveis dos oceanos, fazendo com que faixas litorâneas e ilhas nos
oceanos desapareçam (ROSA, 2001). Isto trará conseqüências sociais e econômicas
incalculáveis.
Além das emissões, outros impactos ambientais trazem preocupação, tais
como a construção de grandes usinas hidroelétricas. A construção destas usinas afeta
todo um ecossistema e com impactos sociais graves. A região do lago formado pela
barragem destrói milhares de quilômetros de área de flora e obriga a população ali
instalada a migrar para outras regiões, fazendo com que abandonem cidades e estilos
de vida próprio dos locais de moradia.
Outro problema é a transmissão de energia, uma vez que as barragens quase
sempre são construídas a quilômetros de distância dos centros consumidores. Isto
obriga a construção de longas malhas de linhas de transmissão, que por muitas vezes
cria corredores, faixa de servidão, que não podem ser utilizadas devido a riscos
acidentes e saúde (FUNASA, 2002).
No capítulo anterior foi mostrada a possível mudança do fluxo de energia atual
com um futuro, a possibilidade de gerar energia nas dependências das residências
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Principalmente o dióxido de carbono, CO2, metano CH4 e óxido nitroso N2O.
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com possíveis ganhos em eficiência no uso do combustível e com mitigação do
impacto ambiental.
A eficiência global da geração termoelétrica é menor do que a geração
localizada; em termos de eficiência elétrica ainda há uma vantagem para a geração
termoelétrica, quando comparada às máquinas térmicas convencionais, mas no
aproveitamento global os ganhos de eficiência dos micro-cogeradores são óbvios. A
pequena desvantagem da eficiência elétrica dos mini e micro-cogeradores será
diminuída, uma vez que a tecnologia da maioria dos micro-cogeradores é recente e
por isso há grandes possibilidades de alcançarem maiores níveis eficiência, inclusive
ultrapassando os níveis de eficiência da geração termoelétrica. Entretanto, caso os
micro-cogeradores sejam utilizados tanto para extração de energia térmica e elétrica, a
eficiência elétrica será menor do que as centrais termoelétricas, mesmo que haja
avanços nos ganhos da eficiência elétrica.
Para a geração hidroelétrica, apesar de possuir baixa emissão de gases do
efeito estufa e grande eficiência na conversão energética, há todo um problema
técnico, ambiental e social ligado à questão da formação dos reservatórios. Problemas
técnicos referem-se à perda da capacidade de geração devido ao assoreamento;
danos ambientais são relativos à perda da flora e o deslocamento da fauna; e os
problemas sociais são devido ao deslocamento de famílias a outras regiões diferentes
(UEHARA, 2002; e FUNASA, 2002). Apesar de utilizarem o gás natural, os microcogeradores não necessitam de grandes linhas de transmissão, uma vez que a
geração é localizada e nem de grandes lagos. Com isto não há a perda decorrente do
transporte de energia e nem os impactos ambientais.
Os impactos ambientais devidos às emissões também poderão ser reduzidas
no futuro. Há tecnologias sendo desenvolvidas para o aproveitamento do biogás de
aterros sanitários e esgoto residência (DRANCO, 2004; e FARMATIC, 2004), que no
futuro poderão abastecer os micro-cogeradores através da própria rede de gás natural.
A parceria entre a Capstone e a Meiden é um exemplo. Esta parceria está
pesquisando o uso das microturbinas utilizando o biogás do tratamento de efluentes,
dos dejetos animais e da decomposição do lixo orgânico, biogás de qualquer fonte.
Tem como objetivo a mitigação do efeito estufa e a geração de energia elétrica, frio e
calor (TAKAYAMA, 2002).
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Na Europa, os estudos indicaram que o potencial de redução das emissões dos
gases do efeito estufa, devido ao uso dos micro-cogeradores, é de 7,5 milhões de
toneladas de CO2 até o ano de 2020 (MICROMAP, 2001).

6.2.1 - Conclusão
As emissões dos micro-cogeradores dependerão: da forma com que serão
utilizados; da tecnologia a ser empregada; da melhoria da eficiência da tecnologia; do
preço dos energéticos do; custo dos equipamentos; da flexibilidade dos equipamentos
para utilizarem outras formas de energia; dos avanços dos queimadores de
combustível, filtros e outros. Isto é, dependerão dos potenciais técnicos, econômicos e
de mercado (WATSON et al., 1996).
Como a geração é localizada, poderá haver o deslocamento das emissões de
uma região a outra. Isto é, as emissões na região da usina geradora poderão sofrer
decréscimos, enquanto que, no local da microgeração, a poluição atmosférica se
elevar. Mas isso vai depender da região, do clima, e dos três fatores citados no
parágrafo anterior.
As emissões na Europa serão reduzidas com o uso dos micro-cogeradores em
nível global. Localmente não sofrerá acréscimos, pois o uso de calefação a gás natural
ou óleo de aquecimento é intenso. E os micro-cogeradores substituem esses
equipamentos. Então não é de se esperar que haja aumento das emissões,
localmente.
Em outros locais onde o uso de queima de combustível não é comum, como
em regiões quentes e sem uso de condicionamento por absorção, é de se esperar que
haja aumento do nível de poluição atmosférica local e redução global, uma vez que
parte da energia elétrica deixaria de ser gerada nas usinas que estão afastadas do
centro consumidor.
Devido a estas particularidades, é necessário que se avaliem os impactos
ambientais no local de uso. Pois o perfil de uso e o tipo de tecnologia empregada
variarão de acordo com o local onde os micro-cogeradores serão utilizados. Esta
discussão é feita no capítulo 7 deste trabalho.
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6.3 - Potencial introdução da corrente contínua
6.3.1 - Introdução
O momento histórico do desenvolvimento tecnológico do setor elétrico e da
economia impôs que a melhor solução na época do surgimento do setor elétrico fosse
à corrente alternada. Desde então, como visto anteriormente, a corrente alternada nas
mãos de Westinghouse ganhou o mundo, vencendo a corrente contínua de Edison,
permitindo que o setor elétrico se desenvolvesse a partir de um círculo virtuoso
baseado nos ganhos de escala.
Durante muito tempo a corrente alternada foi a melhor alternativa tecnológica
para transportar energia através de longas distâncias, pois havia o transformador. Este
equipamento foi peça chave para a vitória da corrente alternada, pois com ele é
possível elevar e abaixar a tensão (RUDERVALL et al., 2000; DOES, 1996). Para
transportar a energia através de longas distâncias é necessário que se use alta tensão
para que as perdas sejam menores, isto porque a potência é igual à tensão vezes a
corrente, então quanto maior a tensão menor a corrente, menor é o cabo e as perdas.
Naquela época ainda não havia tecnologia que possibilitasse o mesmo para a
corrente contínua - a elevação e a redução da tensão - limitando a área de atuação de
Edison. Entretanto, com o desenvolvimento tecnológico, em 1954, entrou em operação
comercial o primeiro transporte de energia em corrente contínua do mundo na Suécia.
E graças à eletrônica de potência, em 1984 entrou em operação em Itaipu, a
transmissão com a mais alta tensão em corrente contínua do mundo até hoje, +/600kV cc, com 785 km + 805 km de extensão e 6.300MWe de potência (RUDERVALL
et al., 2000).
A transmissão em corrente contínua a alta tensão, ou HDVC (High Voltage
Direct Current), é melhor do que a corrente alternada, pois tem custo menor, são mais
estáveis, é uma energia de qualidade e tem menor impacto ambiental (RUDERVALL et
al., 2000; WECC, 2002).
A HDVC tem custo menor, pois pode transportar energia a distâncias maiores e
mais energia para um mesmo condutor comparada com a corrente alternada; e tem
confiabilidade maior. Elas trazem menores impactos ao meio ambiente, pois
necessitam de uma área de segurança menor do que a transmissão em c.a. (corrente
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alternada) (RUDERVALL et al., 2000). Em grande parte porque para transportar a
energia em c.c. (corrente contínua) são necessários apenas 2 condutores, isto
representa um terço do que seria necessário. Menos cabo significa torres menores,
que por sua vez significa menos material, menores custos. E sendo as torres mais
estreitas, a faixa de serviço é menor, o que representa menor impacto ambiental
(WECC, 2002).
Nas transmissões através de longas distâncias têm se optado pela HVDC. Em
outros usos, a corrente alternada ainda é uma opção devido a sua grande flexibilidade
(facilidade de variação de tensão). Mas, avanços tecnológicos relacionados à corrente
contínua podem reduzir custos de inversores e retificadores, além de tornar mais
flexível estes sistemas.

6.3.2 - Sistemas Híbridos de Fornecimento de Energia
Com a introdução de novas tecnologias tanto pelo lado da oferta quanto pelo
lado da demanda está fazendo com que a corrente contínua ganhe adeptos. Muitas
tecnologias de geração de baixo impacto ambiental geram energia em corrente
contínua, a nova sociedade da informação, com o uso massivo de computadores
também necessita de energia em corrente contínua.
A geração distribuída, bem com as novas formas de geração como a aqui
discutida microcogeração, está abrindo novos horizontes nas discussões a respeito da
corrente contínua. A maioria dos equipamentos de mini e microgeração de energia
elétrica transforma a energia elétrica em corrente contínua em alguma parte do
processo, antes de fornecerem-na em corrente alternada.
Figura 6.5 - seqüência para gerar energia.
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Fonte: CHEN (2001).
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A maioria das formas de energia renováveis gera energia elétrica que varia em
potência e tensão junto com as variações climática (vento, insolação, etc.) (CHEN,
2002). A energia é retificada, isto é, convertem-na em corrente contínua, para depois
converterem-na em corrente alternada através de um inversor, e por fim, filtrar a
energia de forma que ela seja fornecida o mais próximo de uma onda senoidal a 60Hz
de freqüência. Estes equipamentos são normalmente os geradores eólicos, motores
de combustão interna e externa e painéis fotovoltaicos. Apesar de a tensão da pilha a
combustível ser constante, é necessária a inversão e retificação para a energia ser
fornecida a rede.
Por que isto ocorre? A diferença entre uma usina hidroelétrica e uma
termoelétrica industrial é a velocidade de rotação do eixo que move o gerador. Nestes
dois, casos a rotação que otimiza a geração é fixa, isto permite que a energia seja
gerada diretamente em corrente alternada a 60Hz (chamada de geração assíncrona).
Entretanto para um gerador eólico ter o máximo de rendimento, é necessário que a
geração varie com a rotação do gerador, o qual acompanha a rotação do hélice
(chamada de geração síncrona). Uma possibilidade é a colocação de um acoplamento
variável, mas isto acrescentaria mais peso, maiores perdas mecânicas e complexidade
ao sistema.
Os equipamentos de mini e microcogeração também retificam a energia
elétrica gerada. As microturbinas possuem geradores que trabalham em alta rotação,
pois desta forma evitam a instalação de um redutor, o qual traria menor eficiência
através da perda mecânica. Os motores a ciclo Stirling e ciclo Rankine também variam
de rotação, a fim de compatibilizar o fluxo de energia gerada com a demanda térmica
e elétrica. A variação da rotação, como colocado no parágrafo anterior, requer que a
energia seja primeiramente retificada e depois invertida e condicionada.
Os geradores que geram energia diretamente tais como painéis solares,
células combustível, geram energia naturalmente em corrente contínua. Inclusive, os
acumuladores de energia fornecem energia em corrente contínua. No paradigma atual,
esta energia precisa ser transformada em corrente alternada, num inversor, para poder
ser utilizada.
Os inversores de freqüência, que são instalados nos equipamentos de mini e
microcogeração, dentro do paradigma atual de fornecimento de energia em corrente
alternada, geram distúrbios na rede elétrica. Esses distúrbios, que causam a distorção
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da forma de onda da energia elétrica, são os harmônicos (CHEN, 2001; e DUGAN,
2000), variação da tensão, flickers, potência reativa e outros.
Muitos equipamentos residenciais, excetuando aqueles com motor elétrico, têm
que converter em um transformador de corrente alternada para corrente contínua,
inclusive lâmpadas de alta eficiência. Nas indústrias, atualmente, com a introdução
dos inversores de freqüência, há a conversão da corrente alternada para corrente
contínua. Os equipamentos que podem ser utilizados diretamente em corrente
contínua são, inversores de freqüência, no-breaks, equipamentos de escritório e
iluminação (BARKER, 2002).
Figura 6.6 - Condicionamento para o uso da energia elétrica.
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Fonte: KENNEDY (2000).

Apesar da corrente alternada ter ganhado a batalha contra a corrente contínua,
devido ao problema da elevação de tensão, hoje em dia, os problemas de qualidade
da energia inerente à corrente alternada têm sido um crescente incômodo às
geradoras e às distribuidoras. Vários problemas relacionados com a qualidade da
energia poderiam ser evitados se fosse utilizado a corrente contínua ou minimizados.
Problemas tais como a forma da onda: harmônicos, fatores de potência, dificuldades
de conexão (DUGAN, 1996; KENNEDY, 2000). Outros problemas que ocorrem tanto
na corrente contínua quanto na alternada são de dimensões bastante inferiores no
primeiro caso (SUN, 2004).
Em termos econômicos, BARKER (2002) coloca que se os equipamentos de
geração não necessitassem de inversores de freqüência, poder-se-ia reduzir o custo
de instalação em 1US$/W, no caso de painéis fotovoltaicos, cerca de 20% do custo do
capital inicial. Além dos custos de instalação, os de manutenção também seriam
reduzidos, pois significa menos um equipamento a ser feito manutenção e substituição.
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Ainda segundo BARKER (2002), a não instalação dos inversores de freqüência
proporciona de 5 a 10% de aumento na eficiência de na produção de energia. No geral,
podem-se conseguir até 25% de redução dos custos relacionado com a vida útil do
equipamento, no caso painéis fotovoltaicos. Apesar de ser um estudo específico para
painéis fotovoltaicos, pode-se ver que há ganhos no uso de corrente contínua
diretamente.
E por que não se usa a corrente contínua? Não se usa a corrente contínua,
pois não há grandes ofertas de equipamentos que utilizam a corrente contínua
diretamente, os equipamentos são caros e ainda de tamanhos portáteis. E
logicamente, também não há rede de corrente contínua.
Entretanto, em alguns locais onde é imprescindível a alta qualidade da energia,
como nos “data centers”, “server farm” e “web hosts”, estão sendo instalados
equipamentos que são ligados diretamente em corrente contínua. Esses prédios estão
sendo equipados com uma rede de corrente contínua. Há uma tendência de que
somente os servidores (SUN/2, 2004) que são alimentados por corrente contínua
sejam aptos a serem qualificados para receberem o certificado de nível 3 do NEBS48.
A falha nos “data centers” dos Estados Unidos custam perto de US$29 bilhões
anualmente (KING, 2002).
Estes locais, tais como “data centers”, "server farm”, estão iniciando o que pode
ser uma nova forma de gerenciar a energia, os sistemas híbridos. Segundo SAVAGE
(2003), os sistemas híbridos são prédios que deslocam a conversão da corrente
alternada para a corrente contínua dos equipamentos para a entrada do fornecimento
de energia do prédio; com isto o sistema elétrico de todo prédio funcionaria em
corrente contínua, aproveitando diretamente o fornecimento da energia gerada em
mini-micro-cogeradores e sistemas de backup, tais como bateria e célula combustível,
como cita BAKER (2002) e SAVAGE (2003).
Segundo TAKEHIRO (2003), a NTT através do programa i-DC POWER está
promovendo o uso da corrente contínua em data centers. Para ele a corrente contínua
48

NEBS – Network Equipment Buildin System – Sistema de arquitetura de equipamentos de rede –
Sistema de qualidade para equipamentos de rede e comunicação. Possui três níveis de certificação, nível
um: requer apenas compatibilidade com os outros equipamentos, é aplicado a protótipos e equipamentos
utilizados em sistemas não vitais; nível 2: garante a operabilidade do equipamento em ambientes
controlados ou normais, é aplicado a equipamentos utilizados em data-centers e serviços que toleram
falhas; nível 3: garante a máxima operabilidade do equipamento: são certificados apenas os equipamentos
aptos a desempenhar papéis críticos de operabilidade.
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não só contribui para reduzir os custos com a eletricidade, mas também reduzir os
impactos ambientais. O uso mais eficiente da energia dos equipamentos que
consomem energia em corrente contínua, faz com que seja necessário menos energia
a ser transportada. A menor potência dos equipamentos e a maior eficiência no
transporte de energia em corrente contínua permitem a redução das torres de
transmissão.
Além disso, a simplificação dos equipamentos consumidores de energia resulta
em equipamentos que aquecem menos. Menor aquecimento significa menor carga
térmica a ser refrigerada pelos condicionadores de ar, isto é, reduz-se o consumo de
energia pelos condicionadores de ar (TAKEHIRO, 2003).

6.3.3 - Rede em corrente contínua para residências.
As inúmeras vantagens em se utilizar a corrente contínua em data centers com
sistemas híbridos pode ser um estudo de caso de forma a demonstrar a viabilidade de
ser utilizar a corrente contínua nas residências.
Há inúmeras vantagens de se utilizar a corrente contínua em baixa tensão no
interior das residências, desde a economia de energia até a segurança (MOENCH,
2003). Como dito anteriormente, os equipamentos eletrônicos condicionam a corrente
alternada para corrente contínua para ser utilizada. Atualmente nas residências há
inúmeros

equipamentos

com

estas

características:

lâmpadas

eficientes,

recarregadores em geral, aparelhos eletrônicos portáteis, computadores e outros. Os
equipamentos que não se enquadram neste tipo são os eletrodomésticos com motores,
por enquanto, pois já há motores para corrente contínua tão ou mais eficientes do que
os de corrente alternada atuais (MOENCH, 2003).
Apesar de a tensão ser baixa, 12 ou 24V, as distâncias entre as casas também
é pequena, o que possivelmente não acarretaria problemas na distribuição de energia
entre as casas próximas equipadas com micro-cogeradores. Isto pode sugerir uma
configuração para um novo formato da distribuição de energia, poderia ser através de
clusters. Seriam um conjunto de residências compartilhando a própria energia em
corrente contínua, com fornecimento da energia de base ou suplementar, dependendo
do caso, da rede elétrica.
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Outro fator que atrai muito é a segurança, com tensões baixas o risco de
eletrocutamento é baixo, sendo uma energia segura para se utilizada nas residências.

6.3.4 – Conclusão
A microgeração é uma alternativa energética cada vez mais factível: na Europa
já estão sendo comercializados os motores Stilirling; o microgerador da Honda já
sendo comercializado no Japão e em 2005 o mercado japonês já estará
comercializando pilhas a combustível (MATSUMOTO, 2003; e LOK, 2004).
A energia da corrente contínua tem qualidade maior, pois a característica da
energia é mais simples. Não há a característica ondulatória da corrente alternada.
Com isto, vários problemas são evitados, fator de potência é um deles.
Muitas configurações para a distribuição de energia podem surgir, uma vez que
este tema ainda é fonte de pesquisas recém iniciada e divulgada, como os realizados
pelo EPRI, pela NTT, pela SUN Microsystems e na Austrália.
Um fator que poderá ser o impulsionador do uso da corrente contínua serão os
carros elétricos com pilhas a combustível, uma vez que a energia gerada pela pilha a
combustível é em corrente contínua. Os carros fornecerão energia elétrica às
residências enquanto estiverem estacionados. Se a rede for em corrente contínua, a
operação é simplificada, reduzindo custos e aumentando ainda mais o mercado de
microgeração.
Segundo DUGAN (2002), os equipamentos de geração distribuída terão
impactos variados na qualidade da energia. Em relação à confiabilidade, se operar em
paralelo com a rede, haverá ganhos em relação à continuidade do fornecimento. Caso
sejam criadas redes em corrente contínua, dependerá do número de mini e
microgeradores disponíveis na rede.
A forma da onda, no caso dos mini e micro-cogeradores operarem em paralelo
com a rede, pode ser distorcida. Isto é, haverá a introdução de harmônicos, fatores de
potência e de outros distúrbios da forma da onda. Se trabalharem em uma rede de
corrente contínua, esses problemas serão minimizados. A qualidade da energia
dependerá das normas de conexão e de fabricação dos equipamentos.
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6.4 – Fluxo da energia no interior da residência atual x proposto

A partir do uso de cogeradores o fluxo de energia no interior das residências
poderia ser modificado. Isto porque o gás natural não seria utilizado apenas para
aquecimento de água e cocção, mas também para gerar energia elétrica e
possivelmente condicionar o ambiente, tanto resfriar, quanto aquecer.
A discussão sobre as possibilidades de uso da energia elétrica e do gás natural
no interior das residências permite uma maior compreensão do potencial da cogeração
residencial. Além de mostrar a importância deste equipamento, fazendo com que
barreiras psicológicas relacionadas à compra e ao uso sejam vencidas e incentivem o
morador a utilizar a cogeração.
Além dos moradores, as empresas fabricantes de eletrodomésticos têm que
acompanhar os avanços tecnológicos e atender as necessidades dos consumidores,
de modo que coloquem no mercado aparelhos que possam explorar o potencial dos
equipamentos de cogeração. Isto também é válido para os projetos residenciais, pois a
instalação deve contemplar a possibilidade do uso dos cogeradores.
As companhias de gás do Japão já estão realizando campanhas em prol da
microcogeração. Sites das companhias de gás, tais como da Osaka Gás, Shikoku Gás,
Nagano Gás e outras, informam como utilizar e as vantagens dos moradores
possuírem um equipamento de cogeração residencial.
É uma nova forma de pensar sobre a energia, pois ela se transforma e se
modifica junto ao consumidor. Este terá o poder de decidir como será o uso da energia
elétrica ou do gás natural.

6.4.1 - Uso da energia no interior das residências
Atualmente os aparelhos residenciais priorizam o uso da energia elétrica a
outros energéticos, tal como o gás manufaturado, o GLP ou o gás natural. Por
exemplo, uma máquina de lavar roupas para aquecer a água utiliza resistência elétrica
e não o aquecedor residencial. O chuveiro elétrico também tem preferência porque o
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usuário não tem que esperar a água aquecer, ou porque não depende da rede física
de distribuição gás. O aquecimento residencial é feito por resistência elétrica.
O uso da energia elétrica para fins de aquecimento não é a melhor opção,
apesar da alta eficiência de conversão de energia elétrica para térmica, cerca de 95%.
Isto porque a energia elétrica gerada por uma termoelétrica que chega até a residência
perde grande parte de sua energia na conversão de gás natural para energia elétrica e
parte dela na transmissão, cerca de 60%. A parcela que chega até a residência é em
torno de 39% da energia contida no gás natural. O uso efetivo do gás natural é então
perto de 37%. Já o uso do gás natural, nas residências, para o aquecimento tem
eficiência em torno de 80% (CRISMIL, 2004).

Tabela 6.1 - Usos possíveis e potenciais para os eletrodomésticos.
Têm demanda
térmicas

Usam
Energia
elétrica

Usam gás
natural

Potencial para o uso de
cogeração e/ou ciclo
combinado

Máquina de lavar
roupas

Sim

Sim

Não

Energia elétrica
Água quente

Ferro de passar
roupas

Sim

Sim

Não

Energia elétrica

Geladeira por
compressão de gás

Não

Sim

Não

Energia elétrica

Geladeira por
absorção

Sim

Sim

Sim

Gases quentes e
energia elétrica

Fogão

Sim

Não*

Sim

Calefação

Sim

Sim

Não**

Aparelhos eletroeletrônicos

Não

Sim

Não

Energia elétrica

Condicionador de ar
por compressão

Não

Sim

Não

Energia elétrica

Condicionador de ar
por absorção

Sim

Sim

Sim

Energia elétrica
Gases quentes

iluminação

Não

Sim

Não

Energia elétrica

Banho

Sim

Sim

Sim

Água quente

*descartou-se possibilidade de uso de fogão elétrico
** em geral, no Brasil utiliza-se aquecimento elétrico.
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Sim
(pré aquecimento da
água para cocção)
Através do uso da
circulação de água
quente

Na tabela acima estão listados alguns equipamentos, a energia que utilizam
(energia elétrica e/ou térmica), gás natural e qual energia que utilizariam de um microcogerador, se energia elétrica ou térmica. Por exemplo, o ferro-de-passar-roupas tem
demanda térmica, e para este fim utiliza energia elétrica e não gás natural. Podemos
ver que pode haver uma modificação do fluxo de energia nas residências.
Em geral, o fluxo de energia pode ser ilustrado como na figura abaixo. A
energia elétrica é provida pela rede de distribuição, como a água e o gás (em muitos
casos ainda não há). Cada energético desempenha praticamente um papel único no
interior das casas. Não há interdependência entre os usos, raro são os casos onde há
rede independente de água quente.
Para o uso térmico temos o uso em cocção, eletrodomésticos, aquecimento de
banho e refrigeração; para o uso elétrico temos o uso em aparelhos eletroeletrônicos.
Um fogão pode utilizar gás ou energia elétrica, normalmente, no Brasil, utiliza-se o gás
GLP ou o gás natural; uma máquina de lavar roupa utiliza energia elétrica para força
motriz e para o aquecimento da água; uma máquina de lavar pratos idem para a
máquina de lavar roupas; uma secadora utiliza energia elétrica para aquecimento e
força motriz; uma geladeira utiliza a energia elétrica para força motriz de forma a
utilizar na energia térmica, há outra que utiliza o calor para ciclo de resfriamento; e um
condicionador de ar utiliza, como a geladeira, a energia elétrica.
Já a máquina de lavar roupas utiliza resistência elétrica para o aquecimento da
água, mas poderia utilizar água quente aquecida por gás natural. Poderíamos pensar
que não utiliza água quente aquecida por um aquecedor por este estar longe, e até
que a água quente chegue até a máquina de lavar roupas, esta já estaria cheia com
água fria. Este é um exemplo também serve para ilustrar a importância da articulação
entre todos os participantes da construção de uma habitação. Pois o uso racional dos
energéticos pode ser viabilizado ou melhorado ainda na fase do projeto.
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Figura 6.7 - Fluxo de energia atual no interior das residências.

Gás
Energia elétrica
Água fria
Água quente

Fonte: SAIBU GAS (2003) e OSAKA (2002).

A figura 6.7 ilustra os usos mais gerais da energia elétrica, gás, água quente e
água fria. A água também é importante não só sob o ponto de vista ambiental relativo
à conservação da água, mas também sob o ponto de vista energético, pois a água
será um transportador de energia.
Com a entrada da cogeração residencial, parte do fluxo de energia é alterada,
pois há a possibilidade de se utilizar a energia de formas mais criativas. Uma delas e a
principal é a energia elétrica gerada pelo cogerador a partir do gás natural. A energia
elétrica também passaria a ser gerada na residência. O tipo do uso (backup,
fornecimento contínuo, horário de pico etc.) vai depender do preço relativo entre o gás
natural é a energia elétrica. Neste caso, uma política de preços das tarifas é
importante.
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Figura 6.8 - Novas possibilidades de fluxo da energia utilizando a microcogeração com
ciclo combinado.

Gás
Energia elétrica
Água fria
Água quente

Fonte: SAIBU GAS (2003) e OSAKA (2002).

Como na figura 6.8, podem se ver alguns exemplos de variações no fluxo
energético, a máquina de lavar roupas poderá utilizar a água quente já existente em
um termoacumulador; a água de cozimento utilizada pode ser já pré-aquecida (se a
receita do prato permitir), a máquina de lavar louças também pode utilizar a água préaquecida e armazenada, o aquecimento do chão das casas para condicionamento
ambiental utilizando água quente ao invés de utilizar resistência elétrica, e muitas
outras modificações no uso da energia. Alguns desses fluxos energéticos alternativos
já estão sendo utilizados, com o cogerador e a refrigeração separadamente.

6.5 – Conclusão
Como foi visto neste capítulo há várias vantagens por trás da geração de
energia localizada. Impactos ambientais menores, maiores eficiências no uso do
combustível e energético, adequação da energia ao uso, novas possibilidades de fluxo
da energia no interior da residência, pode se resumir isto como sendo novas formas de
se utilizar a energia.
As tecnologias atualmente já disponíveis para a comercialização, ainda, têm
eficiência elétrica abaixo da eficiência de uma central térmica a gás. Em um primeiro
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momento isto representa um impacto ambiental maior dos micro-cogeradores, mas
como a geração é realizada na residência, há a possibilidade do aproveitamento dos
gases rejeitados, o que pode aumentar a eficiência global para até 95%.
Apesar de uma hidroelétrica possuir níveis de emissões mais baixos do que as
tecnologias que utilizam fontes fósseis, há os impactos ambientais relacionados com o
lago formado e a faixa de servidão das linhas de transmissão. Os impactos sociais
com a transferência de cidades inteiras para beneficiar pessoas que moram a milhares
quilômetros das usinas são muito altos.
A introdução da microcogeração vai mudar totalmente o cenário do mercado da
energia, tanto da energia elétrica quanto a do gás natural. Novos fluxos serão criados,
tanto externos às residências quanto internos. A busca pela maior eficiência do uso da
energia e a imposição pela melhor qualidade da energia pela sociedade digital fará
com que mudanças estruturais ocorram, como a mudança da corrente alternada para
a contínua.
Entretanto, é necessário avaliar se os benefícios mais diretos (uso da energia
elétrica, térmica e da refrigeração) do uso da cogeração residencial são válidos. Como
já colocado anteriormente, na Europa, através de um amplo estudo, foram
selecionadas três tecnologias, foi levantado o perfil de uso dos equipamentos, e a foi
estudada a forma de introdução. No Japão, desde o ano passado, as empresas de gás
começaram a instalar os micro-cogeradores a ciclo Otto. Em 2005, está previsto o
início da instalação de pilhas a combustível. Nos EUA, os estudos de viabilidade
começaram a ser feitos ano passado. E no restante do mundo não se tem notícias de
iniciativas de estudos para a viabilidade de mini e micro-cogeração.
No próximo capítulo será feita uma avaliação do potencial dos microcogeradores. É importante lembrar que cada caso país possui características próprias
que determinam à escolha de determinadas tecnologias. A solução japonesa é
diferente da Européia; e a brasileira será diferente das duas.
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7 – Potencial uso de micro-cogeradores no setor residencial brasileiro

7.1 - Introdução
Na Europa, um amplo estudo foi feito a respeito do potencial dos microcogeradores (COGEN, 1999; FROST & SULLIVAN, 2001, COGEN, 2002). Dois fatores
que têm pesado muito nos estudos referem-se ao clima e ao tipo do sistema de
geração de energia elétrica (térmica e hidroelétrica). Logo é de se esperar que as
tecnologias de microcogeração européias utilizem estes dois fatores como base de
referência que norteia os seus esforços de desenvolvimento destes equipamentos.
No Japão tem acontecido algo semelhante. Mas como o país possui maior
diversidade climática, em relação aos países europeus, a linha de equipamentos já
será um pouco diferente. O sul do Japão possui clima quente e úmido em algumas
épocas do ano. Necessitando de condicionamento ambiental e/ou desumidificadores.
O Brasil está um pouco atrás dos EUA no que diz respeito ao estudo do
potencial do mercado. Os Estados Unidos iniciaram a discussão sobre a
microcogeração há pouco tempo. Ainda estão definindo o mercado alvo, o potencial,
as tecnologias mais adequadas, enfim, começaram a desenvolver um estudo do
mercado de micro-cogeradores financiado pelo governo americano através do
Departamento de Energia (USDOE, 2003).
Este trabalho realizará um estudo técnico baseado nos valores de eficiência
elétrica, térmica e nos coeficientes de performance da refrigeração por absorção.
Estes valores serão aplicados às características energéticas brasileiras. Apesar da
importância para o dimensionamento dos micro-cogeradores no caso do uso prioritário
da energia elétrica, não será discutido, a priori, a adequação dos micro-cogeradores
ao fator de carga do setor energético residencial brasileiro.

7.2 – Mercado Europeu, Japonês e americano
Dos países que estão desenvolvendo equipamentos, apenas os países
europeus já têm um estudo completo a respeito da introdução dos micro-cogeradores
(COGEN, 2002); e a Inglaterra já está discutindo leis de incentivo e o modelo
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econômico de introdução dos microgeradores (LONDON, 2004; Parlamento do Reino
Unido, 1999; CHOUDHURY et al., 2002).
O Japão já possui equipamentos de microcogeração e estão sendo
introduzidos via concessionárias de gás, como na Osaka Gás. Nesta concessionária
de distribuição de gás, o projeto de micro-cogeradores recebeu o nome de Eco will (GLIFE, 2004). Outro projeto é a instalação de condicionadores de ar por ciclo de
refrigeração

por

absorção,

Eco-Life.

Outros

micro-cogeradores

estão

em

desenvolvimento com apoio governamental, tais como a pilha a combustível PEM que
possivelmente será comercializado até 2005. Não há referência sobre estudos
realizados no mercado japonês em língua inglesa.
No mercado Europeu os microgeradores serão comercializados através da
substituição dos aquecedores antigos (COGEN, 2002). Isto é, ao invés de uma pessoa
comprar um aquecedor a gás para a residência, ele opta por um micro-cogerador. O
equipamento novo, o micro-cogerador, vai funcionar como o outro, isto é, aquecendo a
casa e ainda gerará energia elétrica. HARRISON (2003) define que a microgeração é
a substituição do aquecedor/acumulador em um sistema hidrônico de aquecimento o
qual produz simultaneamente calor e energia térmica.
Na Europa, Japão e região Norte dos Estados Unidos, grande parte do
consumo de energia é utilizada para aquecimento devido ao clima frio (COGEN, 2002;
USDOE, 2003, G-LIFE, 2004). As casas possuem algum tipo de aquecimento: por
resistências elétricas, á gás, através de óleo de aquecimento, diesel, ou lenha. O
aquecimento pode ser direto, como na resistência, ou através de um circuito de água
quente que flui em trocador de calor e, neste o ar, é forçado a passar com a ajuda de
ventilador. Ou no sistema mais moderno chamado de “hydronic”, que é uma rede
hidráulica instalada no piso das casas a pouca profundidade. Nesta rede hidráulica, flui
água quente para aquecer o ambiente de baixo para cima, ou, alternativamente,
podem-se utilizar resistências elétricas, ao invés da rede hidráulica de água quente.
Nos EUA, na Europa e Japão já é utilizado, no Sul do Brasil, São Paulo e regiões frias,
tais como Petrópolis – RJ, há empresas que instalam sistemas de calefação
residencial do tipo Hydronic, chamado, aqui no Brasil, de aquecimento por piso
radiante (EICATEL, 2004; LAREIRAS, 2004).
O desafio agora é saber qual o equipamento mais adequado ao mercado
brasileiro. O primeiro parâmetro a ser utilizado é a razão entre a potência térmica e a
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potência elétrica. Após se chegar a um valor para esta relação será possível identificar
a relação entre eficiência elétrica e eficiência térmica que o equipamento deve
apresentar para se adequar às necessidades brasileiras, levando-se em conta a maior
eficiência global possível. O parâmetro potência térmica/elétrica se relaciona com o
perfil de consumo térmico e elétrico numa residência. Quanto maior a fração, maior é a
parcela do consumo térmico sobre o elétrico.
Na Europa a introdução dos microgeradores será feita através da substituição
dos aquecedores centrais das casas. No caso europeu, a demanda térmica é
prioritária, a energia elétrica será um ganho mantendo-se o consumo atual de gás
natural. A possibilidade de uso de condicionadores de ar foi virtualmente descartada
devido a parâmetros do mercado e técnicos (MICROMAP, 2002).
Os parâmetros utilizados pelo MICROMAP (2002) para a adequação da
tecnologia foram pilhas a combustível para casas com demanda térmica menor do que
15.000kWth/ano; motores Stirling pequenos, entre 15.000 e 23.000 e motores Stirling
grandes acima de 23.000kWth/ano.
Na Alemanha, aproximadamente 65% das residências possuem aquecimento
central a base de gás natural. Na França e na Holanda são 80% das residências,
sendo que na França do total de residências, 56% são casas e 44% são apartamentos.
Na Holanda a proporção é maior para as casas, 70%. No Reino Unido, 80% das
residências contam com aquecedores centrais. (MICROMAP, 2002).
O aproveitamento do uso da cogeração vai depender muito dos fatores
climáticos. Na Europa em geral, nos países mais frios, o uso de calefação numa
residência é o que demanda o maior consumo de energia. A geração de energia
elétrica não é determinante, e sim uma energia a mais que pode ser gerada (HANNA
et al, 2003).
A razão entre os usos da energia elétrica e da energia térmica ideal no interior
da residência é de 1:6 (MALFA, 2002), segundo HANNA et al. (2003) a relação ideal é
de 1:7 até 1:11. Ainda segundo GUYER (2001), a relação ideal seria 1:29. Haverá
pouco

ganho

para

os

micro/minicogeradores

se

a

eficiência

elétrica

dos

microgeradores for maior do que 15% (MALFA, 2002; HANNA et al., 2003; GUYER,
2001). O que reforça a política da Europa a respeito dos micro-cogeradores, que é de
gerar muito mais energia térmica do que elétrica.
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No Brasil o uso de aquecedor não é comum nas casas, mesmo nas regiões
mais frias. As temperaturas médias no Brasil não são muito baixas.

7.3 - Clima
É importante analisarmos as diferenças climáticas, pois grande parte, cerca de
60% da energia a ser aproveitada nos micro-cogeradores é energia térmica. O clima
influi na forma de como é feito o condicionamento ambiental, se o clima é quente, o
condicionamento deve ser para esfriar o ambiente; se frio, deve-se utilizar o calor para
aquecer o ambiente. E isto influi no modo de se utilizar o equipamento e a tecnologia
mais apropriada.
Outro fator relativo à análise climática refere-se à sazonalidade. A variação do
clima ao longo do ano influencia no dimensionamento do sistema de cogeração como
um todo. O equipamento tem que operar satisfatoriamente, tanto tecnicamente quanto
economicamente ao longo do ano. Um equipamento dimensionado para o inverno
poderá estar super, ou subdimensionado, em algum parâmetro técnico para o verão.
Isto acarretará na ineficiência técnica e econômica do sistema. Um exemplo é o Japão,
cujo clima varia, definidamente, conforme a mudança de estações.
Uma forma de se analisar a necessidade de condicionamento ambiental,
quente ou frio, e o controle de umidade é através do Diagrama do Conforto Humano.
Este gráfico relaciona a temperatura ambiente e a umidade e indica a necessidade de
aquecimento ou refrigeração. Pelo diagrama, pode se ver que nem sempre será
necessário condicionar um ambiente com a temperatura mais baixa que um outro,
ainda dependerá avaliar a umidade. A discussão e a análise do Diagrama do Conforto
Humano podem ser vista no apêndice 8.
Com o auxílio do diagrama do conforto humano e dos mapas climáticos será
possível analisar as diferenças entre os climas da Europa e do Brasil e desta forma
avaliar a necessidade de condicionamento ambiental, tanto quente quanto frio, a fim
de poder estimar a relação entre potência elétrica e térmica que um micro-cogerador
para uso nacional deve ter.
O Brasil possui o clima mais quente em toda a extensão territorial e em quase
todas as épocas do ano. Sendo que somente em algumas regiões o Brasil possui o
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clima mais ameno para frio. O clima brasileiro sugere a existência de todas as áreas
de classificação do Diagrama do Conforto Humano espalhadas em todas as regiões.
Desta forma, o Brasil requer soluções específicas para cada região e cidades. Como
por exemplo, a cidade de Petrópolis, o qual possui clima ameno para frio. Sendo que
esta cidade fica no Estado do Rio de Janeiro, o qual possui, em geral, clima quente.
A Europa é uma região predominante muito fria, com algumas regiões onde a
temperatura média anual é 0 °C. Isto demonstra claramente a necessidade de
calefação. A análise com as diferenças climáticas entre a Europa e o Brasil pode ser
vistas no apêndice 9 e 10.
No próximo item, serão analisadas as demandas térmicas e elétricas do setor
residencial. Com isto, será possível confrontar a diferença entre as relações
elétricas/térmicas da Europa com a do Brasil.

7.4 – Análise da demanda energética por uso final no setor residencial
Para estimar um potencial dos micro-cogeradores será necessário utilizar as
eficiências dos micro-cogeradores na redução do consumo de alguns energéticos.
Mas para isso, a priori, será necessário calcular o consumo de energia final do setor
residencial.
Para o cálculo da energia final serão utilizados os dados disponíveis do ano de
2000 e os valores percentuais dos consumos finais apresentados em diversas fontes
pesquisadas. O ano de 2000 foi escolhido como ano base de correção dos dados
anteriores a este ano, pois o perfil de consumo por uso final utilizado se refere ao ano
de 1997. Isto tem que ser feito, pois o ano de 2000 é o ano pré racionamento e até
este ano o comportamento de consumo de energia evoluiu sem grandes mudanças.
Após o racionamento o comportamento do consumo de energia foi alterado, não
acompanhando mais o comportamento de consumo dos anos anteriores.
Outro motivo para corrigir os dados para o ano de 2000 e utilizar esta data
como data inicial da projeção é por causa dos dados do censo do IBGE, que são do
ano de 2000.
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Os dados agregados do consumo de energia no setor residencial podem ser
vistos na tabela 7.1. A energia mais consumida no setor residencial no ano de 2000 foi
a energia elétrica, com 6.680 mil tEP, seguido da lenha 6.553 mil tEP.

Tabela 7.1 - Consumo de energia no setor residencial ano base 2000 (mil tEP).
FONTES
Gás Natural
Lenha
Gás Liquefeito de Petróleo
Querosene
Gás Canalizado
Eletricidade
Carvão Vegetal
TOTAL

Mil tEP
100
6.553
6.206
37
57
6.680
375
20.008

Fonte: BEN (2002).

Para termos uma noção do consumo de cada energético, a tabela 7.2
apresenta os valores dos energéticos na unidade alternativa dado no balanço
energético nacional ou em unidades físicas correspondentes.

Tabela 7.2: Consumo de energia no setor residencial ano base 2000 em unidades
físicas correspondentes.
Combustível
Gás Natural
Lenha
Gás Liquefeito de Petróleo
Querosene
Gás Canalizado
Eletricidade
Carvão Vegetal

Unidades
106 m3
3
10 toneladas
103 m3
103 m3
106 m3
103 MWeh
103 toneladas

117
21.415
10.326
46
157
83.494
595

Fonte: Balanço Energético Nacional 2002.

O consumo de energia final foi divido em seis categorias, cinco delas baseadas
na classificação feito por ALMEIDA (2001), refrigeração, aquecimento de água (calor
de processo), iluminação, condicionamento de ar e outros usos; e complementada
pelo Balanço de Energia Útil 1995: cocção (aquecimento direto). A memória de cálculo
pode ser vista no apêndice 11.
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Tabela 7.3 - Consumo de energia final por regiões ano de referência 2000 em mil tep.
Aquecimento
Refrigeração
de água
Brasil

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
CentroOeste

Iluminação

Outros
Condicionador consumos
Cocção
de ar
de energia
elétrica
213,8
1.996,8
13.200,2
29,3
96,8
1.035,2

Total de
energia
consumida
por região
20.009,5
1.351,7

2.294,0
110,2

1.422,6
17,5

882,1
62,8

407,6

86,1

187,2

30,8

303,2

4.132,4

5.147,3

1.273,5

956,9

451,6

127,0

1.115,7

4.486,5

8.411,2

340,6

244,8

121,5

15,7

341,6

2.613,7

3.677,9

162,1

117,3

59,0

11,1

139,5

932,5

1.421,4

* a diferença entre esse valor do total de energia consumida e o valor apresentado na tabela 7.21 deve-se à manipulação matemática de arredondamento das várias tabelas envolvidas.
Fonte: Balanço de Energia Útil 1995; Balanço Energético Nacional, 2002; ALMEIDA, 2001,
Anuário da Agência Nacional do Petróleo de 2003 e ACHÃO, 2003.

Os equipamentos que se incluem na classificação de outros usos são os
equipamentos de telecomunicações, os receptores de televisão, as máquinas de cópia
eletrostática, os computadores, etc.
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Figura 7.1 - Resumo dos valores da tabela 7.3.
Heliotérmica
Fotovoltaica

12,3%

821,6

3,0%

200,4

Energia Elétrica 34,1%

Hídráulica
Gasolina

6.680

Óleo comb.

20,7%

1.382,8

Óleo diesel

29,9%

1.997,3
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Considerando uso total
em iluminação*

37,0

Considerando o uso
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6.143,9
GLP 6.206
e canalizado=57

62,1

6.553
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em cocção***.
375,0

Gás Natural 100,0

Considerando o uso
em cocção****
( e aquecimento)

81,7
18,3

12,3%

821,6

3,0%

200,4

34,1%

2.277,9

Biomassa

Carvão Vapor

Energia Elétrica

20,7%
29,9%

1.382,8
1.997,3

Fonte: Elaboração própria e valores do BEN (2002) e BEU (1995), ACHÃO, (2003) E ALMEIDA, (2001).

Com base nos resultados dos usos finais de energia, é possível calcular a
razão energia térmica/ energia elétrica e condicionamento ambiental / energia elétrica.
Como hipótese os usos finais que demandam energia elétrica serão os que estão
classificados como outros, refrigeração e iluminação (isto é, equipamentos que
utilizam a energia elétrica sem substitutos no presente trabalho).
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Tabela 7.4 - Dados agregados para energia elétrica, energia térmica e energia para
condicionador de ar (mil tEP).

Brasil
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO OESTE

Energia
elétrica
5.172,9
269,8
898,0
2.840,8
803,8
360,5

Energia térmica
1.422,6
17,5
86,1
956,9
244,8
117,3

condicionador
de ar
213,8
29,3
30,8
127,0
15,7
11,1

Tabela 7.5 - Relação entre o uso de energia térmica e energia elétrica; e energia para
condicionador de ar e energia elétrica.
Relação
Brasil
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO OESTE

Energia térmica : energia elétrica
1 : 3,6
1 : 15,4
1 : 10,4
1 : 3,0
1 : 3,3
1 : 3,1

condicionador de ar : energia elétrica
1 : 24,2
1 : 9,2
1 : 29,1
1 : 22,4
1 : 51,3
1 : 32,5

Como pode ser visto na tabela acima, a relação entre a demanda térmica e a
energia elétrica é de 1 para 3,6. Isto muito diferente do que ocorre na Europa. Como já
dito, a relação térmica : elétrica européia para o dimensionamento do microgerador é
de 6 para 1, isto é, para cada 1kWe de energia elétrica, se gasta 6kWt em energia
térmica (MALFA, 2002), ou de até 11 para 1 segundo HANNA et al. (2003). Pelos
mapas climatológicos isto não é de surpreender. Cruzando os mapas de temperatura e
o gráfico do conforto humano, é de se esperar o uso de aquecimento quase o ano
inteiro.
No Brasil as temperaturas são mais elevadas, e o resultado da relação energia
térmica : energia elétrica não surpreende. Em muitas épocas do ano não há
necessidade de aquecimento e nem refrigeração. Entretanto, como o país ainda não
chegou a um nível de desenvolvimento em que grande parte das residências já
possua os equipamentos de conforto, tais como condicionadores de ar, máquina de
lavar roupa, aquecimento ambiental (nas regiões mais frias) e outros, é de se esperar
que ocorram mudanças na relação energia térmica : energia elétrica, devido ao uso
mais intenso de aquecedores ambientais por piso radiante a gás natural; e ao uso de
condicionadores de ar.
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Esta razão é um importante indicador do tipo de tecnologia que deve ser
utilizada em cada região. Na Europa prioriza os equipamentos com geração de
energia térmica 6 vezes maior do à elétrica.
No Brasil, pela relação maior da energia elétrica, pode-se ver que é muito
diferente o tipo de tecnologia a ser escolhida. A escolha deve priorizar os microcogeradores que produzam a maior quantidade de energia elétrica possível, ou
condicionamento ambiental, para que sejam candidatos a entrar em uma residência.
Entretanto, quando o micro-cogerador é acoplado a um sistema de refrigeração
por absorção, um micro-cogerador com alta eficiência térmica pode ser mais
adequado. Tudo dependerá das fronteiras da análise, isto é, se for considerado ou não
a participação da geração elétrica de origem térmica, ou ainda num estudo prospectivo
se forem consideradas as alternativas de expansão do sistema elétrico: se ocorrerá
com a mesma estrutura atual (88% hídrico; 12% térmico), ou de maneira diferente,
como por exemplo, se a expansão vier ocorrer baseada em usinas térmicas.

7.5 – Análise do potencial
Como uma estimativa inicial, será calculado o potencial de geração utilizando
como parâmetro de projeção a instalação em cada domicílio de uma unidade de microcogerador com a potência de 1kWe, que é a potência média dos projetos de microcogeradores no Japão e Europa. Segundo o IBGE há 44.776.740 domicílios
(domicílios particulares permanentes). O que representaria, baseado nas hipóteses
anteriores, uma capacidade de geração 44.700MWe Isto representa metade da
capacidade de geração de energia elétrica no Brasil. Este valor nos mostra que apesar
de a potência individual ser baixa, a potência total no sistema pode ser significativa.
A eficiência dos microgeradores na conversão da energia a partir do gás
natural varia conforme a tecnologia. Há microgeradores que geram energia elétrica
com 15% de eficiência e outros com até 40%, sendo que a eficiência global em geral
se situa em 90%, podendo alcançar até 95%.
As possibilidades, como já ditas anteriormente, da cogeração residencial são
bem grandes. Pelo fato de gerarem energia térmica, os micro-cogeradores podem, da
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mesma forma que na Europa, substituir os equipamentos de aquecimento de água e
fornecer água quente para o uso mais diverso, desde banho a aquecimento residencial.
Outra possibilidade é a substituição do fornecimento de energia elétrica da rede
pelo fornecimento de energia elétrica pelo micro-cogerador, com as vantagens já
descritas neste trabalho, tais como: qualidade da energia, fornecimento em corrente
contínua a baixa tensão e outras. Lembrando que quando se fala em energia térmica
em um estudo com micro-cogeradores, há também a energia elétrica, e vice-versa.
E a terceira possibilidade é o uso dos micro-cogeradores em conjunto com um
equipamento de refrigeração por absorção. No ciclo combinado, a eficiência do ciclo
de refrigeração por absorção em termos de consumo de energia elétrica é muito
superior a dos ciclos de refrigeração por compressão de gás, como visto anteriormente.
Este fato leva em consideração que o calor rejeitado está sendo reaproveitado no ciclo
de refrigeração por absorção. Aqui, além condicionamento ambiental frio, há a energia
elétrica e energia térmica, para serem consideradas em uma análise.
Estas possibilidades de uso e análise são influenciadas, como já dito, pelo
clima. Com uma análise baseada nos parâmetros de sazonalidade e/ou regionalidade
é possível desenvolver uma metodologia para calcular o potencial de participação do
uso da cogeração no setor residencial, por região, ao longo do ano.
Os impactos destas substituições serão na variação do consumo de gás natural
e energia elétrica. Pode haver, ou o aumento, ou a diminuição do consumo destes
energéticos, tudo dependerá das características técnicas entre os equipamentos
substituídos e os micro-cogeradores.
Até agora, as hipóteses para o estudo (características técnicas, substituição de
fluxos no interior da residência e climatologia) supõe uma análise de âmbito
residencial. Isto é, um estudo dos impactos do micro-cogerador no perfil de consumo
energético, energia elétrica e gás natural, dentro de uma casa.
Entretanto, os impactos do micro-cogerador vão além da fronteira de análise da
residência. A energia elétrica que o micro-cogerador gera desloca a energia elétrica
gerada pelas centrais elétricas do sistema interligado, isto porque a residência passa a
consumir a energia autogerada. Além disso, se houver sobra da energia elétrica
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autogerada, há a possibilidade de que outra residência, ou consumidor qualquer,
utilize esta energia.
Além dos impactos na geração de energia elétrica do sistema interligado,
haverá, também, impactos no consumo de gás natural. Isto porque, a energia elétrica
deslocada pode ser gerada tanto a partir do gás natural, quanto a partir de fontes
renováveis. A combinação das hipóteses é que determinará o resultado.
O cenário de expansão térmica ganha uma maior importância na medida em
que a expansão da oferta de energia elétrica no Brasil vem sendo realizada através da
implantação de centrais térmicas.
Para o presente trabalho serão analisados os impactos sobre o consumo de
gás natural e energia elétrica, bem como os impactos no sistema relativo à geração
térmica a gás natural ou energia renovável, nas hipóteses relativas à substituição: de
aquecedores de água; do fornecimento de energia elétrica do sistema; e a substituição
de condicionadores de ar comuns pelos condicionadores de ar por ciclo de absorção.
Na figura 7.2 abaixo, segue um resumo gráfico indicando as hipóteses relativas
ao sistema elétrico; às demandas de gás natural e elétrico; e às substituições de
aquecedores, de fornecimento de energia elétrica e de condicionadores de ar de ciclo
de compressão de vapor pelos de ciclo de absorção.
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Figura 7.2 - Uso dos micro-cogeradores e os impactos na geração de energia elétrica por centrais térmicas, hidroelétricas e energias
renováveis.
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7.5.1 – Metodologia de cálculo
A metodologia de cálculo terá como base as duas figuras abaixo. A primeira
figura 7.3 (a) refere-se ao fluxo de energia onde somente está envolvido o microcogerador. O gás natural entra no micro-cogerador, este por sua vez converte parte da
energia do gás natural em energia térmica e parte em energia elétrica. O percentual de
energia convertida em térmica e elétrica vai depender das eficiências térmica e elétrica,
respectivamente, do micro-cogerador.
Figura 7.3 - Fluxo da energia em (a) um micro-cogerador e (b) em um micro-cogerador
e um ciclo de refrigeração por absorção.

Gás natural
100%
10%
cogerador

Perdas
60%

30%
Energia elétrica

Energia térmica

Gás natural
100%
10%
Cogerador

Perdas

Energia elétrica
consumida pela
refrigeração por
absorção

60%

30%
Energia elétrica

C.O.P. =0,9
refrigeração
por absorção

condicionamento
ambiental

Energia térmica

(a)

energia
térmica

(b)

A segunda figura 7.3 (b) refere-se ao fluxo de energia de um micro-cogerador
no qual está acoplado um ciclo de refrigeração por absorção. O ciclo de refrigeração
utiliza a energia térmica e uma pequena parte da energia elétrica para o
funcionamento do ciclo. Este fluxo fornece, então, energia elétrica, condicionamento
ambiental e aquecimento. Da mesma forma que a figura 7.3 (a), este fluxo pode ser
aplicado na maioria dos casos, apenas os valores das eficiências utilizadas é serão
alteradas.
Como hipótese, as eficiências utilizadas serão as mesmas da figura 7.3 (a)
para o micro-cogerador e para o ciclo de refrigeração serão utilizados C.O.P. de 0,9.
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7.5.2 – Desenvolvimento da metodologia de cálculo
7.5.2.1 – Hipótese - 1 : substituição de um aquecedor
7.5.2.1.1 – Análise energética sob o aspecto da casa
Para poder se comparar o consumo de gás de um micro-cogerador com o
objetivo de substituir os aquecedores a gás natural sem tanque é necessário conhecer
o fluxo de energia de um aquecedor comum e comparar com o fluxo de energia de um
micro-cogerador.
Figura 7.4 - Fluxo de energia de um aquecedor (a) e fluxo de energia de um microcogerador (b).
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Analisando a figura 7.4 (a) pode se ver que o aquecedor fornece calor a partir
do gás natural. Um aquecedor novo em geral tem eficiência térmica de 80%. Quando
são fornecidas 100 unidades de energia para um aquecedor, 80 unidades são
convertidas em energia útil e 20 unidades são perdidas.

Energia útil = η térmico do aquecedor × Energia de alimentação
Energia útil = 80% × 100unidades
Energia útil = 80unidades de energia térmica

Para que um micro-cogerador realize a mesma tarefa, figura 7.4 (b), isto é,
fornecer 80 unidades de energia térmica será necessário que se forneça 133 unidades
de energia. Como pode ser visto no desenvolvimento matemático abaixo.
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η térmico o microcogerador =
d

Energia térmica
Energia de a lim entação do microcogerador

Energia de a lim entação do microcogerador =

Energia térmica

η térmico o microcogerador
d

=

80unidades
60%

Eenergia de a lim entação do microcogerador = 133,3unidades

Num primeiro momento poder-se-ia concluir que a microcogeração com
eficiência térmica menor do que a dos aquecedores consome mais energia e por isso
o impacto ambiental é maior. Entretanto, o micro-cogerador gera energia elétrica, e
para se saber a quantidade de energia elétrica gerada é necessário multiplicar a
eficiência elétrica pela energia de alimentação do micro-cogerador, que pode ser o gás
natural.

η Elétrica do microcogerador =

Energia elétrica
Energia de a lim entação do microcogerador

Energia elétrica = η Elétrica do microcogerador × Energia de a lim entação do microcogerador
Energia elétrica = 30% × 133unidades ≅ 40unidades
Então, um micro-cogerador consome 33% mais de energia para fornecer a
mesma energia útil, que é o aquecimento. Entretanto, gera 40 unidades de energia
elétrica. Ao compararmos a energia total fornecida pelos dois temos que: o aquecedor
de 100 unidades fornece 80 unidades, ou seja, os 80% integrais em calor e o microcogerador de 133 unidades fornece 120 unidades, ou seja, 90% de eficiência.
Sob o aspecto da eficiência, a análise, agora, favorece a microcogeração, pois
o rendimento global é 90%, enquanto que em um aquecedor é de 80%, isto é, o microcogerador é 11% mais eficiente do que o aquecedor comum. Realmente, em termos
de eficiência dos equipamentos em si, o micro-cogerador é mais eficiente no uso do
combustível.

7.5.2.1.2 – Análise energética sob o aspecto do sistema elétrico
Na análise anterior, a superfície de controle foi limitada à residência. Mas os
impactos do micro-cogerador vão além da fronteira da residência. A energia elétrica
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gerada pelo micro-cogerador é uma energia elétrica que deixa de ser gerada pelo
sistema.
Se analisado dentro do contexto do sistema interligado, o micro-cogerador tem
impactos distintos em relação à forma de como a energia elétrica do sistema é gerado.
A figura 7.5 ajudará a esclarecer este ponto.

Figura 7.5 - Fluxo de energia de um aquecedor (a); fluxo de energia de um microcogerador (b); e a geração de energia elétrica do sistema interligado.
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Comparando a geração de energia elétrica gerada pelo sistema interligado e a
da microcogeração, observa-se que há duas possibilidades de análise: uma é em
relação à geração térmica e a outra em relação as energia renováveis. Cada análise
resultará em conclusões distintas.
Se a energia elétrica for gerada por uma usina térmica a gás natural, o
consumo de gás natural necessário para a usina térmica não renovável realizar a
mesma tarefa, isto é gerar as 40 unidade de energia térmica, é de 80 unidades de
energia.

188

η Elétrica da térmica =

Energia elétrica
Energia de alimentação da térmica

Energia de alimentação da térmica =

Energia elétrica

η Elétrica do microcogerador

=

40unid .
33,9%

Energia de alimentação do microcogerador = 80unidades

Isto significa que a energia elétrica que o micro-cogerador fornece reduz o
consumo de gás natural na térmica de 80 unidades de energia.
O balanço de consumo de energia do sistema é então: para realizar a mesma
tarefa do aquecedor de gás, o micro-cogerador consome 33 unidades a mais de
energia, isto é, 33%. Porém, no sistema interligado, reduz o consumo em 80 unidades
de energia. Tem se então que a colocação do micro-cogerador reduz em 45 unidades
de energia o consumo do sistema como um todo.
Outra forma de ver o consumo é: o aquecedor consome 100 unidades de
energia para aproveitar 80 unidades. O micro-cogerador gasta 133 unidades, mas
evita o consumo de 80 unidades no sistema, isto é, consome 53 unidades para gerar
80 unidades de energia.
Entretanto, sob o ponto de vista da geração hídrica ou das fontes renováveis, o
uso do micro-cogerador não traz benefícios, pois a geração de energia elétrica agora
citada não consome combustível fóssil, e o seu balanço de emissão de gases do efeito
estufa é muito reduzido. Logo, a contabilização da energia elétrica gerada pelo microcogerador torna-se inócua. Tem se então que o micro-cogerador para realizar a
mesma tarefa do que um aquecedor consome 33% a mais de energia.

7.5.2.2 - Hipótese - 2: Substituição do fornecimento de energia elétrica do sistema

7.5.2.2.1 – Análise sob o aspecto da residência
A segunda hipótese analisada neste trabalho refere-se à substituição do
fornecimento de energia elétrica do sistema interligado pela energia elétrica fornecida
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pelo micro-cogerador. Neste caso, como colocado anteriormente, não será avaliado,
no presente trabalho, a eficiência do micro-cogerador em relação ao fator de carga do
setor energético residencial.
Figura 7.6 - Esquema da substituição do fornecimento da energia elétrica do sistema
333 unid.
Gás natural
100%
10%
cogerador
Energia elétrica

Perdas
60%

30%

100unid.

33 unid.

Energia elétrica

Energia térmica

200 unid.

100unid.

(b)

(a)

Por hipótese tem se o fornecimento de 100 unidades de energia para uma
residência. A energia pode vir da rede elétrica do sistema ou do micro-cogerador. Se a
energia elétrica for fornecida pelo micro-cogerador, este consumirá 333 unidades de
energia do gás natural.

η Elétrica do microcogerador =

Energia elétrica
Energia de a lim entação do microcogerador

Energia de a lim entação do microcogerador =

Energia elétrica

η Elétrica do microcogerador

=

100unid .
60%

Energia de a lim entação do microcogerador = 333unidades

Para uma residência que consumia 100 unidades de energia, agora, com o
fornecimento destas 100 unidades de energia elétrica pelo micro-cogerador, passa a
consumir 333 unidades de energia. Isto significa um aumento de 233 unidades de
energia para realizar a mesma tarefa. E mais, emitindo dióxido de carbono, monóxido
de carbono, óxidos nitrosos e outros gases.

190

Entretanto, há ainda o fornecimento de energia térmica na forma de água
quente que pode ser utilizada em banhos, máquinas de lavar roupa, aquecimento
residencial e outros usos.

η térmico o microcogerador =
d

Energia térmica
Energia de a lim entação do microcogerador

Energia térmica = η térmicod o microcogerador × Energia de a lim entação do microcogerador
Energia térmica = 60% × 333unid . = 200unid .
O micro-cogerador, que por hipótese tem o rendimento térmico de 60%, gera
200 unidades de energia térmica. Isto é, neste caso, o equipamento gera o dobro de
energia térmica comparada com a energia elétrica. Voltando a relação de uso da
energia térmica pela energia elétrica, isto resulta em 2 : 1. Para o Brasil, segundo as
relações calculadas na tabela 7.4.13, a que mais se aproximaria seria a da região
sudeste, mas mesmo assim, esta é 1 : 3, isto, 6 vezes maior.
Aqui sim, haveria desperdício de energia térmica. Pois destas 200 unidades de
energia, na melhor das hipóteses, apenas 33 unidades de energia seriam aproveitadas.
No Brasil, o perfil de consumo de energia elétrica é muito maior do que a térmica ou
condicionamento ambiental. Já na Europa, haveria desperdício de energia elétrica,
pois para compensar a baixa eficiência térmica, seria necessário consumir maior
quantidade de gás natural, e com isso a produção de energia elétrica seria o dobro da
necessária.
Nesta hipótese analisada, o uso de micro-cogerador no Brasil não traz
benefícios para a residência, pois o consumo de energia de alimentação é maior e há
desperdício de energia térmica.

7.5.2.2.2 - Análise energética sob o aspecto do sistema interligado
Da mesma forma que a hipótese anterior, será analisada o impacto do uso da
energia sob o aspecto do sistema como um todo.
O total da energia de alimentação necessária para fornecer as 100 unidades de
energia elétrica é de 295 unidades de energia do gás natural. O sistema é 66% mais
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eficiente para fornecer energia elétrica a partir do consumo de gás natural. Sendo
assim, com estas hipóteses, não há vantagem em utilizar o micro-cogerador para
fornecer energia elétrica, pois o consumo de gás natural é maior.
Se considerarmos que a energia elétrica é gerada a partir de fontes renováveis,
a desvantagem do micro-cogerador é total. Isto é, consumo de gás natural e emissão
de gases poluentes acumulativos.
Figura 7.7 - Esquema da substituição do fornecimento da energia elétrica do sistema e
geração de energia elétrica.
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200 unid.

100unid.

100unid.

Perdas
60%

30%

100unid.

33 unid.

(b)

(a)

Analisando em termos de uso do gás natural, tem-se que: uma residência
utiliza energia térmica na proporção de 1:3, logo o consumo total de energia na
residência é de 100 unidades de energia elétrica mais 33 unidades de energia
térmica49, totalizando 133 unidades de energia aproveitada. Isto representa 40% das
333 unidades de energia consumidas pelo micro-cogerador.
A energia térmica pode vir da conversão de energia elétrica para energia
térmica. Na ausência do micro-cogerador, ou um aquecedor, essa energia elétrica é
fornecida pelo sistema interligado. Considerando que a eficiência de conversão de
energia elétrica para energia térmica é de 95%, logo há a necessidade de 35 unidades
de energia elétrica para gerar 33 unidades de energia térmica. Com pode ser visto na
figura 7.8 (b).

49

Devido a relação de 1 : 3 de consumo de energia térmica : energia elétrica.
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Então, a necessidade de energia elétrica fornecida pelo sistema integrado é de
135 unidades. Com pode ser visto na figura 7.8 (a), se essa energia for gerada a partir
do gás natural, serão necessárias 270 unidades de energia de gás natural. Isto
representa 63 unidades de energia do gás natural a menos do que o utilizado pelo
micro-cogerador.
Figura 7.8 - Esquema da substituição do fornecimento da energia elétrica do sistema e
geração de energia elétrica, inclusive para a energia elétrica para conversão
em energia térmica.
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Sob este aspecto, a microcogeração, há um desperdício de 167 unidades de
energia térmica, se comparada a um sistema interligado de base térmica. Isto
representa uma desvantagem no uso da microcogeração.
E se o sistema, para esta análise, for de base hídrica, as desvantagens, sob o
aspecto da análise, são totais.
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7.5.2.3 - Hipótese 3 – Substituição dos equipamentos de condicionamento de ar por
compressão de vapor pelos equipamentos de ciclo de absorção
7.5.2.3.1 – Análise energética sob o aspecto da residência
A figura 7.9 refere-se a analise da cogeração com ciclo de absorção, também
referido como trigeração. A energia térmica não é utilizada diretamente na residência,
o calor residual da cogeração é utilizado como a fonte quente do sistema de
refrigeração por absorção e parte da energia elétrica também é utilizada na
refrigeração. Os valores de COP são os coeficientes de performance do sistema.
Este tipo de sistema, para o uso residencial está sendo desenvolvido pela
Honda e pela Osaka Gás. Este sistema além de funcionar como sistema de
refrigeração, também pode ser utilizado como sistema de desumidificação ambiental.
Como pode ser visto no Diagrama do Conforto Humano, o ambiente, em determinadas
condições, pode ser tornar agradável com a redução ou aumento da umidade no
ambiente. O sistema acima a partir do gás natural fornece energia elétrica,
refrigeração ambiental e controle de umidade e aquecimento.
A análise segue o mesmo modelo anterior. Sendo que o ponto de partida agora
é a energia final utilizada no condicionamento ambiental. Como não há especificação
de uso de equipamentos de refrigeração por absorção residencial no Brasil em
ALMEIDA (2001), toda a energia final utilizada é de origem elétrica. Para sabermos a
necessidade energética da refrigeração por absorção, será utilizada a energia útil
como parâmetro de comparação. A média dos Coeficientes de Performance de
aparelhos novos é de 2,5. Utilizando como base 100 unidades energéticas que entram
no condicionador de ar por compressão de vapor, este fornece 250 unidades de
refrigeração.

C.O.P. de condicionadores de ar por compressão de vapor =
2,5 =

Energia térmica fria
Energia requerida para realizar o trabalho

Energia térmica fria

100unid .
Energia útil − térmica fria = 250unid .

Para que o condicionador de ar de ciclo de absorção forneça 250 unidades de
refrigeração, ele precisa de 277,8 unidades de energia térmica. Como sugerido por

194

SHINKHRIN et al. (2001) o COP será considerado todo como advindo de fonte térmica.
Esta energia térmica por sua vez é fornecida, no presente trabalho, pelo microcogerador. A eficiência térmica, adotada nesta análise como sendo, do microcogerador é de 60%. Com isso, é necessário que seja fornecido ao micro-cogerador
462 unidades de energia.

Figura 7.9 - Fluxo da energia em cogerador combinado a um ciclo de refrigeração por
absorção.
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0,9 =
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térmica

C.O.P.condicionadores de ar por absorção =
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Energia térmica

Energia elétrica
consumida pela
refrigeração por
absorção
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Energia elétrica

138-20=118unid.

Perdas
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Energia térmica fria
Energia térmica para realizar a refrigeração

Energia térmica fria

100unid .
Energia útil ⇒ térmica fria = 277unid .

η térmica =
60% =

Energia térmica quente
Energia de requerida

277unid .
Energia de requerida

Energia de requerida = 462unid .
Em termos de energia térmica, a refrigeração por absorção consome 277
unidades de energia. E com dados de fabricantes é possível estimar a potência
elétrica requerida no caso a ser analisado, através de uma relação entre a potência de
refrigeração e a potência elétrica requerida. Isto será necessário, pois a energia
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elétrica consumida será advinda de um micro-cogerador. O valor utilizado será 12.
Com este valor, o equipamento requer 12 unidades de energia elétrica para produzir
cerca de 250 unidades de refrigeração.
Comparando os dois resultados é possível ver que, mais uma vez, o microcogerador necessita de mais energia para realizar a mesma tarefa. O condicionador
de ar leva vantagem neste aspecto. Entretanto a análise ainda não está finalizada.
Como o objeto de análise é um micro-cogerador, este produz energia elétrica também.
Com as 277 unidades de energia que entram e uma eficiência elétrica de 30%, este
equipamento gera 138,9 unidades de energia, mas como o refrigerador necessita de
20,8 unidades, a energia que pode ser utilizada é de 118 unidades.

η elétrica =
30% =

Energia elétrica
Energia fornecida

Energia elétrica

462unid .
Energia elétrica = 138,9unid .
Energia elétrica líquida = Energia elétrica produzida − Energia elétrica consumida

Energia elétrica líquida = 138,9 − 20,8 = 118,1unid .

O ar-condicionado para gera 250 unidades de frio com 100 unidades fornecidas
e a refrigeração por absorção precisa de 462 unidades de energia para gerar 250
unidades de frio e 118 unidades de energia elétrica. Este último gasta mais energia
para realizar a mesma tarefa, entretanto há a geração de energia elétrica.

7.5.2.3.2 – Análise sob o aspecto do sistema interligado
A energia elétrica pode ser gerada em vários centros de transformação, das
mais diversas fontes de energia. Para muitas análises energéticas a origem da energia
elétrica não importa, mas nesta análise, a origem é importante.
Da mesma forma como foram realizadas na análise das hipóteses 1 e 2. A
energia elétrica gerada pelo micro-cogerador é uma energia elétrica que deixa de ser
consumida do sistema interligado. Do ponto de vista de uma análise envolvendo o
sistema interligado, o micro-cogerador, como na análise anterior, apresentará
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vantagens e desvantagens dependendo da geração de energia elétrica do sistema
interligado. Se energia elétrica é gerada por uma fonte renovável, o micro-cogerador
não apresentará vantagem, pois estará queimando gás natural e emitindo dióxido de
carbono. Neste caso, é mais correto, sob o aspecto técnico e ambiental, o uso de
condicionadores por compressão de vapor, os utilizados atualmente.

Figura 7.10 - Fluxo da energia em cogerador combinado a um ciclo de refrigeração por
absorção, sob o aspecto do sistema interligado.
236unid.
Gás natural

134unid.

200unid.
Gás natural

105unid.

50%

118unid.

95%

100%

Energia elétrica

10%

100unid.

cogerador

condicionamento
ambiental

60%

138-20=118unid.

-20unid.
Energia elétrica
consumida pela
refrigeração por
absorção

C.O.P. =0,9
refrigeração
por absorção

condicionamento
ambiental

energia
térmica

250unid.

250unid.

(a)

η da u sin a térmica =

277unid.

Energia térmica

Energia elétrica

C.O.P. =2,5
refrigeração
por compressão

Perdas

138unid. 30%

95%

Energia elétrica

50% =

Gás natural

Usina
hídroelétrica

Usina térmica

50%

462unid.

Usina
hídroelétrica

Usina térmica

energia
térmica

(b)

Energia elétrica gerada
Energia consumida

118
Energia consumida

Energia consumida = 236unid .
Se a geração de energia do sistema interligado for baseada em combustíveis
fósseis, a análise precisa ser mais abrangente. A energia elétrica que o sistema
interligado não precisa produzir, 118 unidades, corresponde a 236 unidades que
deixam de ser queimadas numa central térmica. Desta forma o micro-cogerador
consome 462 unidades de energia, mas no sistema interligado contribui para a
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redução de 236 unidades de energia. Logo o sistema consome, no total líquido, 226
unidades de energia de gás natural.
Por hipótese, a energia elétrica do condicionamento ambiental com o
condicionador de ar por compressão de vapor também é gerada com a partir do gás
natural. Isto significa que o sistema interligado precisa fornecer 200 unidades de
energia.

η da u sin a térmica =
50% =

Energia elétrica gerada
Energia consumida

100
Energia consuida

Energia consumida = 200unid .
Nesta análise, com as hipóteses acima colocadas, o sistema de refrigeração
por absorção com o micro-cogerador, numa análise envolvendo o sistema interligado,
consome mais energia do que o condicionador de ar comum. Em torno de 26 unidades
de energia a mais, isto é 13% de energia a mais para realizar a mesma tarefa,

Consumo de energia em relação ao sistema comum = energia consumida pelo sistema
de microcogeação. − Energia consumida na geração de energia elétrica para o
condicionador de comum −
Consumo de energia em relação ao sistema comum = 226 − 200 ≈ 26unid .

Percentual de consumo = 1 −

energia consumida pelo sistema de microcogeação
Energia consumida na geração
de energia elétrica para o condicionador de comum.

Percentual de consumo = 1 −

226
≅ 13%
200

Indo, talvez, além da análise, pode-se considerar que o sistema também está
deixando de consumir 200 unidades de energia que seriam transformadas em energia
elétrica, pois está sendo substituído por um equipamento que está acoplado a um
sistema de microcogeração. Desta forma, o micro-cogerador com a refrigeração por
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absorção permite uma economia de 187 unidades de energia sobre as 295 unidades
de energia consumidas pelo condicionador de ar comum. Isto é, 63% mais eficiente.

7.5.3 – Conclusão
No tópico anterior, tópico do desenvolvimento da metodologia de cálculo, foi
possível ter um esclarecimento dos diferentes impactos que a microcogeração pode
ter. E estes impactos dependem claramente das fronteiras de análise, isto é, analisar o
fluxo de energia de uma residência ou do sistema interligado; ou ainda, a influência da
fonte de geração térmica e elétrica.
E ainda dependerá das características técnicas do micro-cogerador. Para a
análise acima foram utilizados valores de eficiência elétrica e térmica arbitrários, e
esses variam para cada tecnologia empregada. Vide tabela abaixo:
Tabela 7.6 - Eficiências elétrica, térmica e global médias para as diferentes tecnologias.
Tecnologia
termofotovoltaico GaSb
termoelétrico
ciclo rankine
ciclo Otto
ciclo brayton
ciclo stirling
célula combustível PEFC

elétrica
10,0
10,0
13,5
24,0
26,0
27,5
32,5

térmica
80,0
80,0
73,0
67,5
56,0
56,5
48,5

global
90,0
90,0
87,5
85,0
83,0
88,2
80,0

E um resumo dos valores de coeficientes de performance para a refrigeração
segue abaixo.
Tabela 7.7 - Eficiência dos condicionadores ambientais.
C.O.P.
Refrigeração por
absorção
Refrigeração por
compressão de vapor

0,90
2,5

A microcogeração pode ser benéfica ou não, tudo dependerá de como a
análise for feita e do modelo do sistema elétrico.
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7.6 – Análise de caso
O modelo de análise será feito tendo como base o Brasil. A análise para as
regiões também pode seguir o mesmo modelo a ser apresentado, apenas alterando os
valores conforme a região a ser analisada e a tecnologia utilizada. Primeiro, serão
construídas as hipóteses básicas de evolução habitacional e populacional, pois isto
afeta no nível de penetração dos aparelhos eletrodomésticos nas residências. A seguir
será

construída

a

evolução

da

penetração

dos

equipamentos

domésticos

consumidores de energia elétrica e de gás natural a partir dos dados construídos com
base nas hipóteses básicas da evolução habitacional e populacional.
Serão calculadas as evoluções do consumo de energia elétrica e de gás
natural com base na hipótese a ser selecionada no estudo de caso. Com os dados da
evolução do consumo de energia elétrica e de gás natural: sem a entrada dos microcogeradores, e com a entrada dos micro-cogeradores, será montado um gráfico para
que se possa fazer a comparação entre as hipóteses levantadas.

7.6.1 - Construção dos cenários
Para a construção dos cenários será utilizado o ano de 2000 como referência.
Isto será feito devido aos dados utilizados (ALMEIDA, 2001) para a construção do
perfil de consumo de energia elétrica pelo setor residencial serem do período de antes
racionamento. Todos os dados energéticos e sociais estão uniformizados a este ano.
Este também será o ano base para a projeção dos cenários a serem apresentados.
Para os dados sócio-econômicos e demográficos serão utilizados os dados do
IBGE do Censo 2000 e da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, PNAD,
de 2001.
Os dados sobre a penetração e os valores do consumo de aparelhos
domésticos serão extraídos do Censo 200, do PNAD 2001, do Balanço Energético
Nacional 2002, ano referência 1997, dos dados regionais do Balanço Energético
Nacional 2002 da internet, ano referência 1997, dos dados do ALMEIDA (2001) e do
Balanço de Energia Útil 2001.
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As hipóteses contemplam a variação do crescimento populacional, do consumo
de energia, da penetração de eletrodomésticos, das regionalidades e da penetração
dos micro-cogeradores. Para este trabalho não serão consideradas a sazonalidade e
nem dados econômicos referentes à variação do preço da: energia, dos equipamentos;
ao fluxo de caixa; e a quaisquer dados que envolvam a manutenção dos
equipamentos.
O primeiro cenário a ser construído refere-se ao Brasil como um todo. Após a
análise do Brasil, a memória de cálculo será repetida, levando-se em consideração as
regionalidades.
O consumo de energia elétrica em 2000 foi de 6.680.000,0 tEP. A energia
elétrica produzida neste ano foi 87,60% de origem hídrica e 12,40% de origem térmica,
com usinas operando a 33,90%50 de eficiência, em média.
No ano de 2000, a população do Brasil era de 169.282.561 habitantes,
morando em 44.776.740 residências, isto representa uma média de 3,78 pessoas por
residência.
O número de casas atendidas pela rede elétrica era de 42.331.817 domicílios.
Isto representa 160.014.268 pessoas atendidas pela rede elétrica.
Na tabela abaixo é mostrado um resumo das características dos domicílios
segundo o Censo de 2000.

50

Esta eficiência é baixa pois estas centrais térmicas são a carvão e nuclear, não modernas turbinas a gás
industriais de ciclo combinado (CCGT)
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Tabela 7.8 - Características das residências brasileiras por região.
Brasil
Número de
residenciais

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro
oeste

44.776.740 2.938.197 11.398.078 20.215.397 7.201.178 3.153.281

Existência de:
Iluminação elétrica
Forno de microondas
Geladeira ou freezer
Máquina de lavar
roupa
Aparelho de ar
condicionado

42.331.817 2.392.838
8.620.189

162.052

9.996.237 19.967.332 7.057.200 3.020.374
628.441

5.814.051 1.592.565

429.635

37.361.071 1.966.830

7.222.917 18.838.791 6.685.733 2.735.302

14.715.859

529.003

1.068.583

3.298.114

320.410

540.818

8.895.784 3.436.441

808.112

1.649.063

202.494

598.377

Rádio

39.351.595 2.076.149

9.234.089 18.723.084 6.751.702 2.664.114

Televisão

39.060.188 2.087.900

8.724.573 18.982.078 6.613.719 2.743.263

Videocassete

15.743.852

512.884

2.054.383

Microcomputador

4.727.212

130.082

511.813

9.735.575 2.553.253

907.820

2.970.903

289.975

829.117

Fonte: IBGE (2004) e CENSO (2000).

7.6.1.1 – Nível de penetração de aquecedores de água nas residências brasileiras
Para este trabalho foram coletados dados sobre o nível de penetração de
aparelhos eletrodomésticos nas residências a nível nacional. Na ausência de dados
referentes a alguns aparelhos, foi desenvolvida uma memória de cálculo. A memória
de cálculo encontra-se no apêndice 12. Aqui se considera que em cada unidade
residencial há somente um aparelho eletrodoméstico.
Em termos de aquecimento de água, as residências brasileiras utilizam
aquecimento elétrico ou aquecimento a gás, sendo que este último, é ainda divido
segundo o tipo de gás, que pode ser o gás canalizado (de Nafta), o gás liquefeito de
petróleo (GLP) e o gás natural (GN).
Os chuveiros elétricos estão instalados em 67% das residências brasileiras,
segundo estimativas da ELETROBRAS de 1988, isto é, há 30 milhões de residências
com chuveiros elétricos. O número de residências que possuem aquecedores a GLP
foi estimado em 233 mil. Os aquecedores a GN, segundo pesquisas em fontes de
notícia, estão presentes em cerca de 460 mil residências. O número estimado para
aquecedores a GN é de 461 mil residências, um valor bem próximo ao anunciado pela
imprensa. Para este trabalho, será utilizado o valor de 461mil, cerca de 1% das
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residências brasileiras. Segundo as estimativas, cerca de 124mil residências possuem
aquecedores a gás canalizado.

7.6.1.2 – Crescimento populacional
Os dados utilizados como projeção do consumo até o ano de 2015 são do
crescimento populacional e habitacional. Segundo a Comunicação do IBGE (2003), o
Brasil manteve uma taxa média de crescimento da população de 2,93% entre os anos
de 1950 e 1960, e declinou para 1,63% na década de 1990. Essa tendência, ainda
segundo o IBGE, deverá manter uma trajetória descendente. Para o ano de 2020, a
taxa média de crescimento populacional projetada deverá ser de 0,71% ao ano.

7.6.1.3 – Crescimento habitacional
O crescimento habitacional médio anual entre os anos de 1970 e 2000,
segundo a SINDUSCON (2003), foi de 2,6%, sendo que na década de 1980 o
aumento foi de aproximadamente 4,8%, na década de 1990 foi de 2,0% e na última
década, de 2000, o crescimento foi de 1,8%. Isto mostra uma desaceleração no
crescimento habitacional. Seguindo esta tendência, para este trabalho, será utilizada
uma taxa decrescente linear que alcance 1,3% no ano de 2015.
Os dados das duas figuras abaixo são as hipóteses básicas que não serão
alteradas nos cenários seguintes. Estes dados foram calculados segundo as hipóteses
de

crescimento

populacional

e

habitacional

apresentadas

anteriormente.

O

preenchimento dos dados na tabela seguiu um padrão linear de variação, tendo como
referência os dados relativos ao ano inicial de 2000 e final de 2015. A tabela com os
dados numéricos consta no apêndice 13.
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Figura 7.11 – Crescimento populacional e habitacional.
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Dados da figura constam no apêndice 13.

Figura 7.12 – Residências equipadas com aquecimento de água.
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Dados constam no apêndice 13.
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7.6.2 - Cenário base
O Cenário base descreverá a evolução do consumo baseada nas taxas de
variação média para: o número de residências, número de habitantes, e o consumo:
de energia dos equipamentos classificados como outros, de refrigeração e de
iluminação.
As hipóteses para as residências com chuveiro elétrico, condicionador de ar
seguirão os índices de penetração residencial destes equipamentos referente ao ano
de 2000. O consumo de energia será corrigido pelo número de residências e pelo
número médio de pessoas residentes por domicílio.
No caso de residências com aquecimento à GN, GLP, ou manufaturado, estes
dois últimos, por hipótese, serão substituídos até 2008 pelo GN. A taxa de penetração
destes aquecedores a gás permanecerá fixa de acordo com o índice calculado para o
ano de 2000. Mesmo na substituição pelos aquecedores à GN em 2015, o índice de
penetração será o mesmo do ano de 2000.

Tabela 7.9 - Hipóteses das taxas médias de variação do consumo e o percentual de
participação de equipamentos aquecedores de água e condicionamento de ar,
tendo o ano de 2000 como ponto de referência; e algumas características
técnicas.
Parâmetros
Crescimento do consumo de energia elétrica

3,5%

Residências com chuveiro elétrico

67%

Residências com condicionador de ar

7,8%

Residências com aquecedores a GLP

0,5%

Residências com aquecedores a GN

10,0%

Residências com aquecedores a GC

0,6%

Participação da geração hídrica de eletricidade

87,6%

Participação da geração térmica de eletricidade

12,4%

Eficiência média da geração térmica

33,9%
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A figura abaixo mostra o consumo de energia em mil tEP dos aquecedores a
gás. Os aquecedores a gás que não sejam a gás natural, foram considerados como
sendo substituídos, por hipótese, até o ano de 2008.
Figura 7.13 – Consumo de GN, GC e GLP no cenário de substituição de aquecedores
a GLP e GC pelo o de GN
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Dados da figura constam no apêndice 14.
Segundo os dados calculados, em 2015 o número de residências com chuveiro
elétrico passa a ser de 38 milhões; residências com aquecimento a gás natural sobem
para 1 milhão. Por hipótese, o gás canalizado e o GLP serão substituídos pelo gás
natural até o ano de 2007. Haverá quase 5 milhões de residências com condicionador
de ar. Pelas hipóteses utilizadas, o consumo de energia foi calculado em 10 milhões e
500 mil tEP. Esse é um número bem expressivo, considerando o consumo de gás
natural.
Lembrando que a evolução do cenário proposto utilizou dados de diferentes
anos anteriores a 2000 e todos foram corrigidos para tal ano. Este cenário, portanto,
não considerou os efeitos do racionamento de energia do ano de 2001. Se fosse para
considerar o racionamento na evolução dos cenários, os dados da participação
percentual das demandas finais por finalidade de uso de energia elétrica não poderiam
ser anteriores ao ano do racionamento, pois o racionamento impôs mudanças nos
hábitos de consumo de energia elétrica.
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7.6.3 – Hipótese a ser analisada: Substituição dos aquecedores comuns pelos microcogeradores.
Este cenário irá analisar os impactos na introdução dos micro-cogeradores
substituindo os aquecedores residenciais, e como isto afetará o consumo de gás
natural na residência e no sistema interligado, bem como o fornecimento de energia
elétrica.
Da mesma forma que o caso europeu, onde a microcogeração irá ser instalada
no lugar dos aquecedores, este cenário irá analisar o que poderia ocorrer no Brasil
caso esta estratégia também fosse utilizada aqui, como meio de introduzir a
microcogeração.
Os microgeradores nesta análise têm a eficiência térmica de 55% e a eficiência
elétrica de 33%. Pois a análise da microcogeração acima indica que para o caso
brasileiro haverá maior vantagem dos micro-cogeradores que têm alta eficiência
elétrica. Estas características são semelhantes aos micro-cogeradores à pilha a
combustível.
Como os micro-cogeradores serão instalados a partir da substituição de
aquecedores comuns, isto é muito semelhante à evolução da substituição e expansão
do mercado de aquecedores a gás natural que está ocorrendo no Brasil. A figura 7.14
abaixo é a hipótese a que será utilizada para calcular a substituição por microcogeradores bem como a sua expansão.
A expansão do mercado de micro-cogeradores está baseada no aumento
habitacional e ao percentual fixo de penetração dos aquecedores a gás. Isto é, o
aumento do mercado de micro-cogeradores segue o crescimento habitacional
mantendo a mesma proporção de residências que têm aquecedores a gás relativo ao
ano de 2000.
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Figura 7.14 - Evolução do número de residências com aquecedores.
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Dados da figura constam na tabela do apêndice 15.

A figura acima mostra uma curva de aquecedores a GN com duas inclinações:
a primeira mais acentuada é devido à soma dos aquecedores à GN que estão
substituindo os aquecedores à GLP e nafta mais a expansão do mercado de
aquecedores; e a segunda refere-se apenas à expansão do mercado.
Com a curva da introdução dos aquecedores à GN feita será possível montar
uma curva de substituição dos aquecedores pelo micro-cogeradores. A figura 7.15
abaixo mostra uma curva rosa que é referente ao decréscimo do mercado de
aquecedores à GN, e a curva vermelha que é, na primeira inclinação, referente à
substituição de todos os tipos de aquecedores, e na segunda inclinação, a apenas a
substituição dos aquecedores à GN.
Por hipótese foi considerado que o crescimento e declínios dos mercados
ocorrem de forma linear e que a substituição termina no ano de 2015. E como a
proporção de residências com aquecedores será mantida para os microgeradores, em
2015 a quantidade de micro-cogeradores seria a mesma dos aquecedores se não
houvesse a substituição destes últimos.
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Figura 7.15 - Substituição dos aquecedores a gás pelos micro-cogeradores.
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Dados constam na tabela do apêndice 15.

Para calcular os efeitos da substituição dos aquecedores a gás pelos microcogeradores é necessário primeiro, calcular a energia útil que os aquecedores á gás
transformam e depois a energia final que o micro-cogerador precisaria para produzir a
mesma energia útil.
A energia útil é calculada multiplicando a energia demanda pela eficiência do
aquecedor comum, que pela hipótese deste trabalho é de 75%. Este é um valor
conservador, visto que a eficiência de um aquecedor novo é de 80% (RINNAI, 2004).

Energia útil da água de banho = eficiência térmica do aquecedor × energia final

Com a energia útil determinada, é possível calcular a energia final necessária
para o micro-cogerador fornecer a mesma energia útil a qual o aquecedor comum
fornece.

Energia final microcogerador =

Energia útil da água de banho
Eficiência térmica do microcogerador
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A energia final consumida pelo micro-cogerador poderá ser maior ou menor do
que a energia final consumida pelo aquecedor comum, isto vai depender da eficiência
do micro-cogerador relativo à eficiência do aquecedor comum.
Neste caso, o consumo de gás dos micro-cogeradores é maior, pois a
eficiência térmica do aquecedor a gás é maior. Desta forma, para que os microcogeradores realizem a mesma tarefa será necessário consumir mais gás do que os
aquecedores a gás.
Figura 7.16 - Consumo dos aquecedores comuns a gás e do micro-cogeradores.
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Dados constam na tabela do apêndice 15.

Por hipótese, em 2015 o número de microgeradores seria o mesmo do que o
número de aquecedores, neste ano é possível ter uma referência do consumo de gás.
Como previsto, o consumo de gás dos micro-cogeradores é maior do que o dos
aquecedores. Isto porque, voltando a frisar, a eficiência térmica dos micro-cogeradores
é menor que a dos aquecedores, desta forma os micro-cogeradores têm que gastar
mais gás para realizarem a mesma tarefa.
Até agora a análise referiu-se a residência. Até agora haverá o aumento do
consumo de gás e aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa.
Entretanto serão analisados a seguir, os micro-cogeradores e o sistema interligado.
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No ano de 2000, segundo o BEM 2002, a participação do fornecimento de
energia de fontes renováveis foi de 89% e de fontes não renováveis de 11%, sendo
que destes a participação das térmicas a GN foi de 9%. As análises a seguir
analisarão duas trajetórias da expansão do sistema interligado: uma é a participação
crescente da geração por energia não renovável, por hipótese, esta participação
alcançará 50% no ano de 2015; com a parcela de geração térmica a GN alcançando
60% na participação da geração térmica; a segunda será a expansão de energias
renováveis para até 99% em 2015.

7.6.3.1 - Cenário de expansão do sistema elétrico em base de fontes não renováveis.
O gráfico abaixo mostra a evolução das hipóteses para o caso do aumento da
participação da geração de energia elétrica por fontes não renováveis. Além do
consumo de energia elétrica do setor residencial e a geração elétrica de energia não
renováveis está mostrada a curva da evolução, por hipótese, da participação da
geração térmica à GN, curva vermelha, e o respectivo consumo de GN, curva
vermelha tracejada.
Figura 7.17 - Energias elétricas demandas e geradas.
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Dados constam na tabela do apêndice 15.

Para a comparação entre o micro-cogerador e o sistema interligado será
necessário, calcular a energia elétrica gerada pelos micro-cogeradores. A energia
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elétrica gerada pelos micro-cogeradores será calculada a partir da energia final
consumida pelo micro-cogerador.

Energia elétrica produzida pelo microcogerador = eficiência elétrica do microcogerador × energia final
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Figura 7.18 - Energia gerada pelas centrais térmicas a GN e pelos micro-cogeradores
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Dados constam na tabela do apêndice 15.

No gráfico da figura anterior, é possível ver que a geração de energia elétrica
pelas centrais térmicas à GN é maior do que a geração de energia elétrica pelos
micro-cogeradores. Desta forma, há espaço para a introdução da microcogeração com
ganhos na redução do consumo de gás natural. A redução do consumo de gás natural
devido à geração de energia elétrica nos micro-cogeradores é de 3.107 mil tEP, isto
equivale ao gás natural consumido pelas centrais térmicas no ano de 2000 e 2001.

7.6.3.2 - Cenário de expansão do sistema elétrico em base de fontes renováveis.
O segundo cenário prioriza o aumento da participação da geração de energia
elétrica por fontes renováveis, alcançando em 2015, 99% da energia elétrica gerada
no país. O gráfico da figura 7.19 mostra a evolução da participação da geração de
energia elétrica por fontes renováveis, em rosa, as não renováveis, e em azul a não
renovável por centrais térmicas a gás natural.
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A energia renovável cresce de 89% para 99%. E dentro da participação das
fontes não renováveis, o gás natural cresce em participação, de 9% para 40%.
Figura 7.19 - Evolução do cenário de expansão das fontes renováveis.
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Dados constam na tabela do apêndice 15

No gráfico da figura 7.20 é possível ver com mais detalhes o que ocorre neste
cenário.
A curva azul representa a redução da participação da geração por fontes não
renováveis. Há uma redução expressiva no período da análise, reduzindo a
participação de 11% para 1% da energia elétrica consumida pelo setor residencial.
A curva rosa refere-se à participação da geração de energia elétrica pelas
centrais térmicas à GN, e a curva rosa tracejada o respectivo consumo de GN.
Mantendo a mesma evolução do mercado dos micro-cogeradores é possível
ver que a curva vermelha que representa a energia elétrica gerada pelos microcogeradores, intercepta a curva rosa no ano de 2012. Isto significa que a geração de
energia elétrica pelos micro-cogeradores, a partir deste ano, será maior do que a
energia elétrica gerada pelas centrais térmicas à GN. E como as eficiências entre as
centrais térmicas o micro-cogerador proposto são parecidas, o comportamento da
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curva de consumo será parecida, isto é, em 2012, os micro-cogeradores irão consumir
mais gás natural do que as centrais térmicas.
Figura 7.20 - Crescimento da geração de energia elétrica dos micro-cogeradores e a
redução do mercado das centrais térmicas.
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Dados constam na tabela do apêndice 15.

E mais, em 2015, a geração de energia elétrica dos micro-cogeradores será,
inclusive, maior do que a da geração de energia não renovável. Este cenário, na
verdade é até antecipado, pois nestas curvas, a energia elétrica gerada pelas centrais
térmicas não está sendo descontada da geração de energia elétrica dos microcogeradores.
Pelo cenário colocado é possível concluir que a partir de 2012 os microcogeradores não mais proporcionarão redução no consumo de gás natural para gerar
energia elétrica. Pois por este cenário, a partir deste ano de 2012, será mais racional
consumir a energia elétrica gerada pelas fontes renováveis, e utilizar o gás natural em
equipamentos que possuam alto rendimento térmico, a fim de reduzir o consumo de
gás natural.
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8 – Conclusão

As novas tecnologias estão permitindo a redução do tamanho e da capacidade
dos sistemas de cogeração, de forma que seja possível instalar um sistema destes
dentro de uma casa. Isto está criando uma nova classe de equipamentos e mercado: o
dos micro-cogeradores.
Muitos esforços e investimentos estão sendo feitos na Europa, Japão e mais
recentemente nos EUA. Há várias tecnologias sendo desenvolvidas paralelamente por
diversas empresas com o apoio dos respectivos governos.
Segundo o estudo do MICROMAP (2003), o potencial da microcogeração na
Europa

é

estimado

em

12,5

milhões

de

unidades

de

micro-cogeradores

comercializados até 2020, evitando a emissão de 7,8 milhões de ton de CO2. O
potencial do mercado é de 13 bilhões de dólares.
No Japão, desde o ano passado, os micro-cogeradores da Honda estão
comercializados pelas companhias distribuidoras de gás sob o projeto Eco-Will
(HONDA, 2004). A refrigeração por absorção é um projeto mais antigo, e chama-se
projeto Eco-Life Multi. A grande aposta no futuro para os micro-cogeradores tem sido
na tecnologia de pilhas a combustível. O Japão até 2005 pretende iniciar a
comercialização em massa dos micro-cogeradores à pilha a combustível.
Os Estados Unidos iniciaram os estudos de viabilidade do uso de microcogeradores. E a Honda tem realizado testes.
A microcogeração também é aplicável ao Brasil. O setor residencial é o terceiro
maior consumidor de energéticos, 19.489 mil tEP’s dividido em: lenha, carvão vegetal,
GLP, GN, gás de nafta, querosene e eletricidade. Os maiores consumos urbanos são
o GLP, 31,5%; e a eletricidade, 30,4%, sendo que o gás natural vem ganhando
expressiva participação em consumo e em número de residências atendidas pelo gás
natural.
Cada tecnologia desenvolvida, a princípio, é direcionada para uso específico
relativo ao clima. Na Europa, a maioria dos equipamentos desenvolvidos visa o
aquecimento. A Europa concentra a maior diversidade tecnológica de micro-
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cogeradores, muitos dos quais já disponíveis para comercialização. Dentre todas as
tecnologias, o maior potencial de mercado é dos micro-cogeradores a ciclo stirling.
Além de fatores técnicos e econômicos, os fatores ambientais também estão
contribuindo para justificar o uso dos micro-cogeradores, uma vez que a
implementação dos micro-cogeradores pode, em alguns casos, permitir a redução de
emissão de CO2.
Na Europa, a característica dos micro-cogeradores foi escolhida em função do
clima, e reforçando para o fato de que a geração de energia elétrica na Europa é
gerada, em grande parte, a partir de energia não renovável, principalmente de
hidrocarbonetos. Como o clima europeu é predominantemente frio, a potência térmica
do equipamento é o pré-requisito para o projeto. O equipamento de microcogeração
com aproveitamento térmico e elétrico é capaz de alcançar eficiências maiores do que
90%.
Juntamente com os equipamentos de cogeração, os condicionadores de ar de
refrigeração por absorção podem aumentar a eficiência do uso do combustível. Isto
porque, ao serem acoplados aos equipamentos de microcogeração, passam a utilizar
o calor que seria rejeitado. Além disso, o consumo de energia elétrica é muito baixo,
pois o ciclo de refrigeração, ao invés de comprimir vapor, comprime líquido, conforme
página 124.
O gás natural é a escolha para os projetos de microcogeração na Europa, pois
o gás natural é o combustível que permite a queima mais limpa e está presente nas
residências através de uma ampla rede de distribuição. No Japão tem sido o GLP e o
gás natural. No Brasil, a microcogeração utilizaria o GLP e o gás natural. O GLP é,
como visto anteriormente, o segundo energético mais consumido no setor residencial,
e o gás natural, apesar de ser o quinto energético mais demandado, o seu consumo
está crescendo rapidamente tanto em participação no consumo quanto em número de
residências instaladas,
A introdução da microcogeração alterará o fluxo energético tanto no que diz
respeito à geração, distribuição e quanto ao tipo da energia elétrica (corrente alternada,
corrente contínua). O paradigma atual, que é do gerador apenas gerar energia e do
consumidor residencial apenas consumir energia, será alterado. Quando o consumidor
autogerador começar a injetar excedentes da autogeração de energia elétrica na rede,
um novo arranjo será criado, e novos problemas antes não pensados surgirão, como
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por exemplo, o medidor. O medidor funciona ao contrário quando a energia flui da
saída para a entrada, fazendo com que o consumo registrado diminua, novos
medidores poderão ter que ser instalados, e isto significa em mudanças em todas as
casas no mundo.
Em relação ao uso de gás natural, as perdas com a ineficiência do fluxo atual,
cerca de 40% da energia contida no combustível, seriam reduzidas, pois o gás natural
será utilizado e convertido em energia térmica e elétrica junto ao consumidor final.
Como haverá o aproveitamento da parcela térmica e elétrica gerada, a eficiência do
uso do combustível aumentará para mais de 90%. Isto representa um aumento de
mais de 100% em relação ao fluxo de energia anterior. Esta autogeração criará um
novo fluxo de energia intra residências. A energia elétrica do sistema interligado
poderá passar a ser apenas energia elétrica complementar ou de backup. As
residências serão abastecidas com a própria energia gerada.
Como dito anteriormente, além da mudança do fluxo de energia o tipo de
energia também poderá ser outro. Estes equipamentos de microcogeração, em geral,
geram a energia elétrica em corrente alternada não condicionada, isto é, a tensão
gerada não é a tensão da rede que é de 100V, 110V ou 127V dependo do país; e a
freqüência não é em 50Hz ou 60Hz. Há a necessidade de retificar e depois passar em
um inversor e por fim em um filtro para que a corrente seja transformada para a da
rede. O inversor e o filtro adicionam ineficiências e custos ao sistema. Além disso,
muitos equipamentos modernos ou utilizam corrente contínua ou geram corrente
alternada de alta freqüência a partir de corrente contínua. Já há motores elétricos de
corrente contínua tão ou mais eficientes do que os de corrente alternada. Então temos
a oferta e a demanda utilizando a corrente contínua. Isto já abriu o caminho para
questionar o não uso da corrente contínua. Como visto, aplicações críticas em data
centers utilizam corrente contínua, estudos do EPRI dizem que o uso da corrente
contínua irá baratear o uso de painéis fotovoltaicos, e a grande promessa para o futuro
da geração, a célula a combustível, gera em corrente contínua. Quando a
microcogeração for disseminada, a mudança para o uso da corrente contínua poderá
ocorrer. O uso da corrente contínua está para o mundo digital assim como a corrente
alternada está para o mundo analógico. Isto é particularmente interessante, pois em
geral, dentro das residências, a potência dos equipamentos que funcionam em
corrente contínua são menores do que as que funcionam diretamente com corrente
alternada.
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Não somente o fluxo fora da residência, antes do relógio medidor, poderá
mudar, mas como também internamente. O fornecimento do gás natural poderá
passar a concorrer diretamente com fornecimento da energia elétrica. Inclusive, o gás
natural poderá até a substituir por completo a necessidade do uso da energia elétrica
dentro de uma residência. O gás natural não seria utilizado apenas para o uso em
fogões e aquecedores, mas também no fornecimento de energia elétrica e
condicionamento ambiental. Como dito anteriormente, a energia elétrica da rede até
poderá a ser uma energia complementar ou de backup, ou o meio de comercializar
energia excedente.
Um dos fatores básicos para a escolha da tecnologia a ser empregada é o
clima. Como visto, através do cruzamento entre as informações do “diagrama do
conforto humano” e dos mapas de temperatura e umidade foi possível diferenciar o
perfil de aplicação entre a escolha da tecnologia a ser aplicada na Europa, a qual tem
o clima predominantemente frio, e o Brasil, com clima mais ameno para quente, e em
algumas regiões, clima frio. Desta forma, a escolha para Europa é de equipamentos
que forneçam mais calor do que energia térmica, e no Brasil o maior mercado deverá
ser dos que forneçam mais energia elétrica e condicionamento. Este último uso foi
descartado pelo estudo europeu, pois lá não há demanda que justifique esforço que
priorize geração de energia elétrica e o desenvolvimento de sistemas de
condicionamento.
O Brasil possui grande potencial de mercado para a expansão do
condicionamento e não há equipamentos de refrigeração por absorção de porte
residencial disponível no mercado. Este é um mercado que como pode ser visto pelos
mapas climáticos não é nada desprezível. O Japão que é um país menor já tem um
grande potencial de mercado.
O Japão iniciou optando pelo uso dos condicionadores de ar por absorção e
agora estão instalando micro-cogeradores ciclo Otto da Honda. Em 2005 começará a
introdução de micro-cogeradores a pilha a combustível. O Japão também possui clima
bastante variado ao longo do ano, em algumas épocas é quente é úmido. Pode ser um
comparativo para o Brasil.
O uso residencial europeu possui a relação energia térmica : energia elétrica
de 6 :1, e o uso residencial brasileiro de 1 : 3,6. Mas estes valores para o Brasil podem
mudar, visto que o uso de aquecimento ambiental no Brasil não é contabilizado,
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apenas aquecimento de água para banho e com o desenvolvimento econômico
gerando o aumento da renda da população, o consumo de energéticos para o uso em
condicionamento ambiental poderá aumentar, o que realmente fará com que esta
relação mude. Lembrando que na Europa, a geração de energia elétrica é de base não
renovável fóssil, então há o potencial de redução do consumo de gás natural. Isto,
inclusive se confirma dentro da análise feita neste trabalho, o qual compara
substituição dos aquecedores pelos micro-cogeradores.
O uso da microcogeração residencial é variado, e cada caso acarreta em
impactos variados. Além disso, os impactos dependerão das características técnicas
dos equipamentos envolvidos na análise: eficiências do micro-cogerador, dos
equipamentos substituídos, e da abrangência da análise.
Como vimos, dependendo de como a análise for conduzida, poderá haver
ganhos e perdas. Como no caso analisado neste trabalho, a substituição dos
aquecedores a gás pelos micro-cogeradores poderá apresentar vantagens e
desvantagens, tudo dependerá da abrangência da análise.
Por um lado, o uso da cogeração será ruim para o consumidor, pois aumentará
o consumo de gás, mas por outro será bom, pois haverá a energia elétrica, que se for
consumida apresentará ganhos. Se a expansão da geração de energia elétrica do
sistema interligado for baseada nas energias não renováveis, como o gás natural, a
cogeração apresentará possibilidades de redução das emissões de CO2; caso a
expansão se baseie na energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis, então o
uso do micro-cogerador será desvantajoso, pois para aquecer a água terá que
consumir mais gás natural do que um aquecedor comum, pois o micro-cogerador é
menos eficiente do que o aquecedor comum; e por fim porque a energia elétrica
gerada emitirá CO2, enquanto que neste caso, a energia elétrica gerada pelo sistema
não emitirá.
No caso analisado, neste trabalho, se os aquecedores de gás fossem
substituídos, e a expansão da geração do sistema interligado for de base térmica,
haverá uma redução de 3.107 mil tEP de gás natural entre o período de 2000 e 2015.
Isto representa uma economia de 6% no consumo de gás natural para a geração de
energia elétrica no mesmo período.
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O uso de micro-cogeradores está vindo para ficar. Em muitos países é um
esforço que se soma às outras iniciativas para a redução das emissões de CO2 e
redução da demanda por energéticos. Muitos países estão investindo em tecnologias
de microcogeração.
Entretanto, como visto, deve-se ter cuidado ao anunciar que a microcogeração
é uma boa solução para o Brasil e para o resto do mundo. Pode até ser, mas deve-se
atentar ao fato de que o Brasil é diferente da Europa, logo, serão necessárias análises
para determinar as características do equipamento que melhor adequa-se ao clima e
às demandas energéticas do setor residencial brasileiro, o que possivelmente será um
micro-cogerador à pilha a combustível. Além disso, a política energética de expansão
da geração também influenciará, e muito, na viabilidade do uso de micro-cogeradores.
Pois dependendo da forma da expansão da geração, pode representar o aumento das
emissões de CO2 ou não.
Como continuidade deste trabalho, será desenvolvida a elaboração de um
software, baseado na metodologia de cálculo apresentada neste trabalho, de forma
que seja possível avaliar o potencial de microcogeração e refrigeração por absorção
considerando o diagrama do conforto humano, as condições climáticas, o perfil de
consumo residencial de energia elétrica (curva de carga e fator de carga) e a política
da expansão do sistema interligado.
Além disso, de posse deste software será possível simular as diversas
combinações de eficiência elétrica, térmica e de refrigeração. E o resultado desta
simulação possibilitará saber os tipos de tecnologia que têm o maior potencial de
mercado em relação às regiões do Brasil. Estas informações possibilitarão a
confecção de um mapa com o potencial de microcogeração, bem como das
tecnologias mais indicadas para serem empregadas nas diversas regiões do país.
Estas informações ajudarão o governo a traçar uma política de investimentos
para o desenvolvimento de tecnologias com maior potencial, como estão fazendo a
Europa e o Japão. Além disso, investidores privados se sentirão com mais segurança
em investir nas tecnologias de microcogeração, as quais não são aplicadas somente
aos micro-cogeradores.
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APÊNDICE 1
Dados da figura 2.1
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Tabela A.1 - Dados da figura 2.1.
Setor

Consumo final em mil tEP

Industrial
Transportes
Residencial
Setor energético
Agropecuário
Comercial
Público

59.338
47.922
19.489
13.218
7.816
4.488
3.155
155.426

Fonte: BEN (2002).
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APÊNDICE 2
Dados da figura 2.3
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Tabela A2 - Dados da figura 2.3.
FONTES

Mil tEP

GÁS NATURAL

129

LENHA

6.812

GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO

6.129

QUEROSENE

53

GÁS CANALIZADO

24

ELETRICIDADE

5.902

CARVÃO VEGETAL

378

TOTAL

19.427

Fonte: BEN (2002)
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Tabela A3 - Dados da figura 2.4 e 5.1. Valores em mil tEP.
FONTES

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0

0

1

0

2

4

5

5

17

26

45

62

69

75

68

100

129

10.629

9.547

10.052

9.439

8.793

7.860

7.828

7.846

6.855

6.657

6.031

5.913

5.986

6.136

6.393

6.553

6.812

3.680

3.946

4.164

4.479

4.712

4.863

5.002

5.226

5.431

5.472

5.740

5.990

6.021

6.079

6.182

6.206

6.192

QUEROSENE

185

172

160

158

145

125

122

100

89

76

69

52

30

28

36

37

53

GÁS CANALIZADO

145

140

145

146

147

138

141

132

127

91

77

74

68

68

62

57

24

2.611

2.860

3.070

3.243

3.498

3.893

4.083

4.149

4.290

4.476

5.086

5.524

5.926

6.350

6.506

6.680

5.902

837

784

762

735

688

624

599

544

518

502

423

385

386

371

369

375

378

18.087

17.449

18.354

18.200

17.984

17.507

17.780

18.002

17.328

17.300

17.471

18.000

18.487

19.107

19.618

20.008

19.489

GÁS NATURAL
LENHA
GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO

ELETRICIDADE
CARVÃO VEGETAL
TOTAL

Fonte: BEN (2002)
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Tabela A4 - Dados da figura 2.5 e 5.1. Variação percentual.
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

0%

100%

-100%

0%

150%

20%

0%

233%

50%

73%

38%

13%

7%

-9%

48%

28%

-10%

5%

-6%

-7%

-11%

0%

0%

-13%

-3%

-9%

-2%

1%

3%

4%

2%

4%

7%

6%

8%

5%

3%

3%

4%

4%

1%

5%

4%

1%

1%

2%

0%

0%

QUEROSENE

-7%

-7%

-1%

-8%

-14%

-3%

-18%

-11%

-15%

-10%

-25%

-42%

-5%

29%

2%

41%

GÁS CANALIZADO

-4%

3%

1%

1%

-6%

2%

-7%

-3%

-29%

-16%

-3%

-9%

0%

-9%

-9%

-58%

ELETRICIDADE

10%

7%

6%

8%

11%

5%

2%

3%

4%

14%

9%

7%

7%

2%

3%

-12%

CARVÃO VEGETAL

-6%

-3%

-4%

-6%

-9%

-4%

-9%

-5%

-3%

-16%

-9%

0%

-4%

-1%

2%

1%

GÁS NATURAL
LENHA
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

Fonte: BEN (2002)
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Tabela A5 - Dados da tabela 3.1.
País
Em desenvolvimento
Em fase de
China
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Tchecoslováqu
demonstração
ia
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Dinamarca
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
França
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Alemanha
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Japão
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Holanda
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Espanha
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Suíça
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Nova Zelândia demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Inglaterra
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Resumo
demonstração
Comercialmente
disponível

Motor a gás
natural
Não

Motor
Stirling
Não

Célula
combustível
Sim

Gerador
termoelétrico
Sim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros
Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

-

Não

Não

Não

Não

-

Não

Não

Não

Não

-

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

Sim

Sim

-

-

Não

Não

Não

-

-

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

-

Não
Sim

Não

Sim

-

-

-

Não

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Não

Sim

Não

Não

-

Não

Não

Não

Não

-

-

-

-

-

-

-

-

Sim

-

-

-

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Não

Sim, TPV

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

-

Não

-

Sim

-

-

-

-

Sim

-

-

-

-

Sim

-

-

-

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

5 Países

6 Países

6 Países

4 Países

1 País

3 Países

5 Países

4 Países

1 País

-

1 País

2 Países

0 Países

-

-

Fonte: . SCHWEITZER (2003).
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Tabela A6 - Dados da tabela 3.2
País
Em desenvolvimento
Em fase de
China
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Tchecoslováqui
demonstração
a
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Dinamarca
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
França
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Alemanha
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Japão
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Holanda
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Espanha
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Suíça
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
USA
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Inglaterra
demonstração
Comercialmente
disponível
Em desenvolvimento
Em fase de
Overall
demonstração
Comercialmente
disponível

Motor a gás
natural
Sim

Unidade de
microturbina
Não

Motor
Stirling
Não

Célula
combustível
Não

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

-

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

1)

Sim

Sim

Sim

Sim

1)

Não

Não

Não

Não

Sim

Não
Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Não

5 Países

4 Países

2 Países

5 Países

1 País

5 Países

7 Países

1 País

5 Países

1 País

9 Países

5 Países

1):Desumidificador para condicionador de ar uilizado pelo micro-cogerador.
Fonte: SCHWEITZER,

Outros

JEAN, 2003
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Tabela A7 - Características dos condicionadores de ar por compressão de vapor –
Brasil. Pesquisa realizada entre dezembro de 2003 e janeiro de 2004.
Capacidade

Consumo

kW (BTU/h)

(W)

alternativo

2.200 (7.500)

rotativo

5.270 (18.000)

YCC215D

rotativo

YCH305D

rotativo

Springer

FCA078BB

Springer
Springer

Marca

Modelo

Compressor

Springer

RCB078M

Springer

XCJ185D

Springer
Springer

Springer

Springer

Springer

Springer

Springer

COP

Preço

1.225

1,80

*

1.808

2,91

*

6.150 (21.000)

2.180

2,82

*

8.790 (30.000)

3.150

2,79

*

rotativo

2,200 (7.500)

720

3,05

*

MCA108BB

rotativo

2,930 (10.000)

960

3,05

*

MCA128BB

rotativo

3.602 (12.300)

1.208

2,98

*

rotativo

2.050 (7.000)

680

3,01

*

rotativo

2.636 (9.000)

870

3,03

*

rotativo

3.515 (12.000)

1.190

2,95

*

rotativo

5.272 (18.000)

1.850

2,85

*

rotativo

7.030 (24.000)

2.420

2,91

*

42DXD07226
38RCA07226
42DCA009515LC
38XCA009515MC
42DCA012515LC
38XCA012515MC
42DCA018515LC
38XCA018515MC
42DCA024515LC
38XCA024515MC

Brastemp

BCV07

rotativo

2.200 (7.500)

780

2,82

989,00

Brastemp

BCG10A

rotativo

2.930 (10.000)

950

3,08

*

Brastemp

BCG12A

rotativo

3.515 (12.000)

980

3,59

*

Brastemp

BBL18A

rotativo

5.272 (18.000)

Elgin

EJF6.000-1

alternativo

1.757 (6.000)

900

1,95

*

Elgin

EJF8.300-1

alternativo

2.431 (8.300)

1.230

1,98

*

Elgin

EJF10.000-1

alternativo

2.930 (10.000)

1.460

2,00

*

Elgin

EJF12.000-1

alternativo

3.515 (12.000)

1.580

2,22

*

Elgin

EJF18.000-1

rotativo

5.272 (18.000)

1.990

2,65

*

Elgin

SDF8.000-1

alternativo

2.343 (8.000)

1.230

1,90

*

Elgin

SDF12.000-2

alternativo

3.515 (12.000)

1.530

2,30

*

Elgin

SCQ18.000-2

rotativo

5.272 (18.000)

2.000

2,63

*

Elgin

SAQ-24.000-2

rotativo

7.030 (24.000)

2.600

2,70

*

LG

WGE101FG

rotativo

2.930 (10.000)

928

3,16

1.150,00

LG

WGE071FG

Rotativo

2.200 (7.500)

760

2,89

892,00

LG

*

Rotativo

8.350 (28.500)

1.850

4,51

1.519,00

LG

CB-180QLA

Rotativo

5.272 (18.000)

1.750

3,01

3.739,00

LG

*

Rotativo

10.544 (36.000)

3.900

2,70

5.899,00

LG

*

Rotativo

7.030 (24.000)

2.410

2,92

4.459,00

LG

SL-121QLA

Rotativo

3.515 (12.000)

1.250

2,81

2.389,00

LG

LST-242CBG

Rotativo

7.030 (24.000)

2.525

2,78

3.799,00

LG

*

Rotativo

1.700 (5.800)

460

3,70

1.399,00

* - Não há dados referente a este campo.
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Análise do Diagrama do Conforto Humano
Analisando a figura abaixo podemos ver que há uma faixa confortável sugere
que não há necessidade de qualquer forma de condicionamento ambiental. Acima,
tem-se a área de “Necessita de Vento Para Conforto”, esta região sugere o uso de
ventiladores e dependendo da faixa de temperatura, é possível controlar o conforto
através do uso de desumidificadores, equipamento muito comum no Japão. A área
rosa sugere o uso de condicionadores de ar, para qualquer valor de umidade relativa.

Figura A1- Diagrama do Conforto Humano.

Fonte: INMET (2004).

Abaixo da área “Confortável”, está a área de “Necessita de Sol Para Conforto”
que sugere o uso de alguma forma de aquecimento, sendo que incidência solar já
satisfaz tal condição, mas na ausência deste, algum outro aquecimento seria
necessário. Da mesma forma, dependendo da temperatura é possível melhorar o nível
de conforto através do controle da umidade. A área azul sugere o uso de aquecimento
para qualquer valor de umidade.
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Análise do Clima Europeu

Como se pode ver nas três figuras seguintes, o uso primário dos microcogeradores na Europa é o de aquecer o ambiente das casas. Isto porque o clima na
Europa é predominantemente frio, com temperaturas médias máxima de 15°C no
verão e de 5°C no inverno como pode ser visto nas figuras abaixo. Há poucos locais
na Europa onde é necessário esfriar o ambiente, em geral são nos países ao sul.
Os países Nórdicos possuem temperatura média de 0°C no verão e abaixo de
zero no restante do ano. São países onde o clima é muito severo, necessitam de
calefação o ano inteiro.
Vemos que pela Figura A2, a Europa em geral situa-se na região do gráfico do
conforto humano compreendida pelo “Muito Frio” e “Necessita de Sol para o Conforto”.
Nestes países é muito adequado o uso dos micro-cogeradores. Há necessidade de
aquecimento o ano todo.
Figura A2 - Temperaturas médias para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do
ano de 2004.

Fonte: NOAA (2004).

A estas temperaturas a variação da umidade não consegue tornar o ambiente
mais confortável, nem com a luz do sol. Nestes casos há a necessidade de calefação,
tanto durante o período diurno quanto noturno.
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Figura A3 - Temperaturas médias, oC, para os meses de Julho, Agosto e Setembro no
período de 1961 a 1990.

Fonte: IRI (2004).

Mesmo nos meses mais quentes do ano, a temperatura na Europa não é muito
alta. Pela figura A3 pode se ver que a temperatura média é de no máximo 25 graus no
sul dos países mediterrâneos. O que pode sugerir até aquecimento no período noturno.
Figura A4 - Temperaturas médias, oC, nos meses de Outubro, Novembro, e Dezembro
no período de 1961 a 1990.

Fonte: IRI (2004).

Nesta figura vemos que a temperatura média no período do outono e inverno
na Europa é em geral de 0 a 5°C. O que segundo o gráfico do diagrama do conforto
humano, requer aquecimento.
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A Europa em geral é uma região fria em qualquer estação do ano.
Independente da condição de umidade e de sol, segundo o cruzamento das
informações entre o Diagrama Do Conforto Humano e os gráficos climatológicos. Os
países ao norte são regiões com temperaturas médias anuais próximo do 0°C.
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Análise do Clima Brasileiro
Através dos gráficos climatológicos do Brasil, é possível notar que é muito
grande a variação climática entre as cidades. O Brasil é um país de dimensões
continentais tanto na latitude quanto na longitude. Enquanto que no Sul do Brasil, no
inverno, em algumas cidades, há a possibilidade de nevar; no nordeste é quente o ano
inteiro; e o Rio de Janeiro, no verão, pode apresentar temperaturas superiores às do
nordestes e ao mesmo tempo tão frias quanto às do sul, região serrana por exemplo.
Há muita diferença no condicionamento do ambiente devido ao clima.
Devido às condições climáticas do país, cada região apresenta um potencial de
microcogeração diferente. A região norte segundo o diagrama do conforto humano e
das figuras de temperatura e umidade relativa sugerem o uso de desumidificadores ou
condicionamento ambiental frio. O potencial nesta região é o uso dos microcogeradores com ciclo combinado de refrigeração por absorção.
Figura A5 - Temperatura média no primeiro trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

Figura A6 – Umidade relativa no primeiro trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).
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Já na região sul é com temperaturas de 12°C no inverno e 16°C no verão e
umidade relativa em 60% sugere o uso de micro-cogeradores com aquecimento ao
longo do ano. O dia inteiro no inverno e uso nas noites de verão. Em algumas cidades
do sul e em determinados períodos, o uso de refrigeração talvez se faça necessário.
As regiões mais frias e com alto poder aquisitivo já têm a opção de instalarem o
aquecimento de piso radiante. Isto é particularmente importante, pois poderá acarretar
num grande impacto no consumo de gás natural e por conseqüente na emissão de
CO2. Por outro lado, isto significa um aumento no potencial de introdução dos microcogeradores.
Figura A7 - Temperatura média no segundo trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

Figura A8 - Umidade relativa no segundo trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

A região Sudeste sugere a necessidade de aquecimento e refrigeração do
ambiente ao longo do ano. A variação climática é muito grande durante o ano. Com o
verão mais severo no Rio de Janeiro e o inverno mais severo em São Paulo. O uso
dos micro-cogeradores seria misto, tanto o uso apenas de aquecimento quanto o uso
apenas de refrigeração.
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No Nordeste, pela composição de temperatura e umidade, o nível de conforto
humano, há a necessidade de uso de refrigeração numa estreita faixa litorânea e nas
regiões do interior. No restante da região o clima é favorável o conforto humano. Pelos
mapas não há necessidade de aquecimento ambiental. A necessidade aquecimento é
sugerida apenas para a água do banho.
Figura A10 - Temperatura média no terceiro trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

Figura A11 - Umidade relativa no terceiro trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

A região Norte do país com temperaturas médias ao longo do ano acima de
24°C e umidade relativa, em geral, acima de 80% e em determinados locais e épocas
do ano alcançando quase 100%, é a região com maior potencial, em relação às
condições climáticas, de uso de microcogeração com refrigeração por absorção e
desumidificadores do Brasil.
Da mesma forma com na região nordeste, a região norte tem potencial de
aquecimento apenas para água de banho.
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Figura A11 - Temperatura média no quarto trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

Figura A12 - Umidade relativa no quarto trimestre do ano.

Fonte: INMET/2 (2004).

O Brasil em geral, pelos mapas climáticos e de umidade, tem maior potencial
para o uso do condicionamento ambiental frio. O uso de calefação fora da região sul é
restrito a apenas algumas regiões serranas do Rio de Janeiro e alguns períodos em
São Paulo.
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Cálculo do Consumo de Energia Por Uso Final

O consumo de gás liquefeito de petróleo para cada região foi obtido no site do
Ministério das Minas e Energia na unidade de volume e convertida para tEP a partir
dos dados encontrados no Balanço Energético Nacional do ano de 2002. A
participação do consumo em tEP por região foi obtida através do cálculo da
participação por região na unidade em mil m3, e depois multiplicada pelo consumo
agregado do Brasil, em mil tEP, para cada região. A conversão dos dados está
apresentada na Tabela 7.4-3.
Tabela A8 - Consumo residencial de gás liquefeito de petróleo em mil m3 , em mil tep e
em percentual, por região do Brasil, no ano de 2000.
Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Mil m3
10.305
575
2.414
4.639
1.790
888

Mil tEP
6.206
346
1.454
2.794
1.078
535

Participação
100%
6%
23%
45%
17%
9%

Fonte: BEN (2004) e BEN (2002).

O consumo do querosene para iluminação foi estimado a partir dos dados
obtidos no site da Agência Nacional o Petróleo. Os dados extraídos da ANP são do
volume de querosene para iluminação total (setor comercial, residencial e outros)
comercializado por região. Para cada região foi calculado um percentual baseado na
tabela da ANP, e este valor foi multiplicado pelo valor de querosene para iluminação
apresentado no Balanço Energético Nacional.
Este valor estimado não considera se dentro do valor total de venda de uma
região a comercialização é maior ou menor para o setor residencial, pois os números
apresentados na ANP consideram o valor somado do setor residencial, comercial e
outros. Desta forma, em uma região o consumo de querosene pode ser apenas para o
setor comercial e este dado não é apresentado, fazendo com que o cálculo apresente
um erro. Os dados obtidos estão apresentados na tabela A9. Querosene 100%
utilizado para iluminação (BEU, 1995)
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Tabela A9 - Consumo de querosene de iluminação no setor residencial por região, no
ano de 2000.
Mil m3
46
2,2
7,8
26
9,5
0,7

Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Mil tep
37
1,8
6,3
21
7,7
0,6

Participação
100%
4,8%
17%
56%
21%
1,5%

Fonte: ANP (2004) e BEN (2002).

O consumo de energia elétrica por região foi calculado a partir dos dados
encontrados no site do Ministério das Minas e Energia. Os dados são apresentados na
tabela A10.

Tabela A10 - Consumo de eletricidade no setor residencial por região ano 2000.
Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

GWeh
83.613
3.896
12.443
48.157
13.077
6.040

mil tep
6.680
311
994
3.847
1.045
483

Participação
100%
4,7%
15%
58%
16%
7,2%

Fonte: BEN (2004) e BEN (2002).

A energia elétrica é um das fontes de energia mais versáteis, prova disso é a
variedade de aplicações dadas a esta. Desta forma, para o cálculo do potencial de
mercado dos micro-cogeradores é necessário determinar o percentual do uso da
energia elétrica em cada uso final. Os dados da contribuição de cada uso final são
apresentados na tabela A11.
Tabela A11 - Uso final da energia elétrica por região em valores percentuais.
refrigeração
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

34,1
35,4
41,0
33,1
32,6
33,6

aquecimento de
água
20,7
4,5
7,2
23,4
22,4
23,2

Iluminação
12,3
19,6
18,2
11,2
10,9
12,1

Condicionador
de ar
3,0
9,4
3,1
3,3
1,5
2,3

outros

Total

29,9
31,1
30,5
29,0
32,7
28,9

100
100
100
100
100
100

Fonte : ALMEIDA (2001).

Os dados percentuais calculados na base utilizada nesta análise são
apresentados na tabela abaixo, tabela A12. Os valores estão calculados em tEP.
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Podemos ver que maior consumo de energia elétrica é para a refrigeração, 7.325 tEP,
seguido do aquecimento de água, 5.026 tEP.
Tabela A12 - Uso final da energia elétrica por região (mil tEP)
aquecimento
Condicionador
Iluminação
de água
de ar

Região

refrigeração

outros

Total

Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

2.277,9

1.382,8

821,6

200,4

1.997,3

6.680,0

110,2
407,6
1.273,5
340,6
162,1

14,0
71,6
900,3
234,0
112,0

61,0
180,9
430,9
113,9
58,4

29,3
30,8
127,0
15,7
11,1

96,8
303,2
1.115,7
341,6
139,5

311,3
994,1
3.847,4
1.045,8
483,0

Fonte: ALMEIDA (2001) e BEN (2002), dados do ano de 1997.

O uso do gás liquefeito de petróleo é separado em aquecimento de água, 1%,
e em cocção, 99%, do uso final, segundo o Balanço de Energia Útil de 1995. Os
valores calculados para os percentuais estão em tep e referem-se ao ano de 2000.
Tabela A13 - Uso específico do Gás Liquefeito de Petróleo em mil tep; ano base 2000.
Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

2000
6.206
346
1.454
2.794
1.078
535

Uso em aquecimento de
água (1%)
62
3,5
15
28
11
5,3

Uso em cocção
(99%)
6.144
343
1.439
2.766
1.067
529

Participação
100%
6%
23%
45%
17%
9%

Fonte: BEU (1995) e BEN (2002) e BEN (2004).

O consumo de lenha foi calculado através dos valores percentuais calculados a
partir de ACHÃO (2003). Os valores percentuais foram multiplicados pelo consumo de
energia do ano base, que neste trabalho é o ano de 2000. Isto foi feito por não se
dispor de dados desagregados por região no balanço energético nacional. O carvão
vegetal foi agregado juntamente com a lenha e aplicado o mesmo valor percentual.
Segundo o Balanço de Energia Útil de 1995, toda lenha e carvão vegetal são
utilizados em cocção, isto é, uso em aquecimento direto 100% (BEU, 1995). Os
valores calculados estão em tEp.
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Tabela A14 - Consumo estimado de lenha e carvão vegetal por região base ano 2000
Região
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

Consumo em
1991
28.462
2.844
11.065
6.543
6.353
1.657

Participação
100,0%
10,0%
38,9%
23,0%
22,3%
5,8%

103 toneladas
22.010,0
2.199,3
8.556,7
5.059,8
4.912,8
1.281,4

Mil tEP
6.928,0
692,3
2.693,4
1.592,6
1.546,4
403,3

Fonte: ACHÃO (2003) e BEN (2002).

Para o cálculo do consumo de gás domiciliar por uso final e região, considerouse o uso do gás manufaturado e do gás natural. O gás natural foi considerado por
estar primeiramente deslocando o consumo do gás manufaturado. A região
considerada para o consumo foi somente o sudeste, uma vez que em valores relativos
o consumo de gás domiciliar em outros estados é baixo ou ainda inexistente.
Tabela A15 - Consumo de gás domiciliar (gás natural e gás manufaturado) por
finalidade e região (mil tep)
Região
Brasil / Sudeste
Gás natural
Gás de cidade

2000
157,0
100,0
57,0

18,3% para
aquecimento de
água
28,7
18,3
10,4

81,70% para cocção
128,3
81,7
46,6

Fonte: BEN (2002), e BEU (1995).

Para calcular o uso final do gás domiciliar foram utilizados os valores
percentuais apresentados no Balanço de Energia Útil de 1995. No BEU, a energia
destinada ao aquecimento de água no setor residencial é de 18,3%; e para o uso em
cocção no setor residencial é de 81,70%. Segundo o BEU o aquecimento direto nas
residências refere-se ao uso primordialmente na cocção, secagem de roupas e no
aquecimento de ambientes. O calor de processo refere-se ao aquecimento de água.
Segundo o BEU os equipamentos mais utilizados são o chuveiro elétrico e a torneira
elétrica sem acumuladores.
Os resultados podem ser vistos na tabela 7.3 da página 178.
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Cálculo do número de unidades residenciais equipadas com eletrodomésticos

296

Cálculo do número de unidades residenciais equipadas com eletrodomésticos

1- Número de residências com chuveiro elétrico
A demanda por aquecimento de água foi de 1.312.000 tEP. Sendo que
60.200tEP por aquecimento a GLP 25.100tEP a gás natural e 1.226.700 tEP à energia
elétrica.
Segundo PUCMINAS (2004), a estimativa da ELETROBRAS para o percentual
de penetração de chuveiros elétricos, em 1988, era de 67%, o que significa que há,
atualmente, 30 milhões de chuveiros elétricos. Para QUINTEROS (2004), 67,4% de
residências com chuveiros elétricos, isto é, 30,2 milhões de residências com chuveiros
elétricos.
No presente trabalho, será utilizado o valor de 30 milhões de chuveiros
elétricos instalados nas residências.

2 - Estimativa do número de residências com aquecedores a GLP :

Consumo de GLP (kg / h) = 1,03
Tempo de uso diário (min/ dia ) = 10
Número de pessoas por residência = 3,78
1,03 × 3,78 × 10 min .
× 365 = 236,9
60 min
1kgGLP = 1,09 × 10 −3 tEP( Fonte : CTGás )

Consumo por residência (kg / ano) =

Consumo por residência (tEP / ano) = 236,9 × 1,09 × 10 −3 = 0,26
Energia total consumida pelos aquecedores GLP (tEP / ano) = 60.200,0
Número de residências com aquecedores GLP =

60.200,0
= 233.184
0,26

Aproximadamente 233 mil residências possuem aquecedores à GLP.
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3 - Número de residências com aquecedores a GN :
O número estimado de residências atendidas pelo aquecimento a gás natural é
de 460 mil residências.

Consumo de GN (m 3 / h) = 1,1
Tempo de uso diário (min/ dia ) = 10
Número de pessoas por residência = 3,78
1,1 × 3,78 × 10 min .
× 365 = 252,98
60 min
1.000m 3 de gás natural sec o = 0,857tEP ( BEN ,2002)
Consumo por residência (m 3 / ano) =

0,857
= 0,22
1.000
Energia total de gás natural consumido (tEP / ano) = 100.000,0

Consumo por residência (tEP / ano) = 252,98 ×

Número de residências com gás natural =

100.000
= 461.238
0,22

Segundo ABRACE (2004), são 560 mil residências atendidas pelo gás natural
no Rio de Janeiro, sendo que 60% possuem aquecedores a gás, isto representa cerca
de 340 mil residências que possuem aquecedores a gás natural. Em São Paulo são
350 mil residências (MING, 2001) que são atendidas pelo gás natural e apenas 1/3
delas possuem aquecedores (LUJUDICE, 2001), isto é, aproximadamente 117 mil
residências, em São Paulo.
No Brasil há cerca 455 mil residências que possuem aquecedores a gás natural.
Isto equivale a 1% de residências no Brasil que possuem aquecimento a gás natural.
Considerando que apenas os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo possuem
residências atendidas pela rede de gás natural.

4 - Estimativa do número de residências com aquecedores a Gás Manufaturado.
Utilizando as mesmas hipóteses adotadas no cálculo da estimativa do número
de residências que possuem aquecedores a gás natural estima-se:
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Consumo de gás manufaturado (m 3 / h) = 1,1
Tempo de uso diário (min/ dia) = 10
Número de pessoas por residência = 3,78
1,1 × 3,78 × 10 min .
× 365 = 252,98
60 min
0,361 + 0,435
1.000m 3 de gás manufaturado ( Rio / São Paulo) =
= 0,398 tEP ( BEN ,2002)
2
0,398
Consumo por residência (tEP / ano) = 252,98 ×
= 0,101
1.000
Energia total de gás manufaturado consumido (tEP / ano) = 12.444,0

Consumo por residência (m 3 / ano) =

Número de residências com gás manufaturado =

12.444
= 123.592
0,101

Pelo resultado há no Brasil 124 mil casas aproximadamente que possuem
aquecedores de água abastecidos por gás canalizado.

5 - Estimativa do tempo de uso dos condicionadores de ar.
Pelo BEN 2002 tem-se que foram gastos 177.800 tEP em condicionamento
ambiental. Há no Brasil 3.298 mil residências com condicionador de ar.

Número de residências com condicionadores de ar = 3.298.114
Energia total consumida (tEP / ano) = 177.800,0
Consumo de energia por residência(tEP / ano) =

177.800
= 0,054
3.298.114

1tEP / h = 12,56 × 10 3 kWe ( BEN ,2002)
Consumo de energia por residência(kWeh / ano) = 0,054 × 12,56 × 10 3
= 677.104,6Weh / ano
Isto resulta em um consumo de 0,054tEP/ano por residência, ou 678kWeh/ano.
Com este valor é possível estimar o tempo de funcionamento e a potência média dos
equipamentos. Para o cálculo será utilizado um coeficiente de performance igual a 1,9,
que é o coeficiente de performance de um condicionador de ar com compressor
alternativo novo. Como referência de limite inferior de capacidade de equipamentos,
será utilizado o valor de 7.500BTU, ou igual a 2.198,0kWe de frio.
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Capacidade do condicionador de ar = 7.500 BTU / h = 2.198,0We
Coeficiente de performance =

Capacidade do ar
Potência consumida

Potência do condicionador de ar =

2.198,0We
= 1.156,8We
1,9

A potência consumida por um condicionador de ar segundo as hipóteses
apresentadas é de 1.156,8We.

Tempo de uso =

677.104,6Weh / ano
= 585horas / ano
1.156,8We

Considerando um uso diário durante o ano, chega-se ao resultado de 1 hora e
36 minutos de uso diário. Caso fossem considerados apenas 4 meses do ano, o
resultado seria de 4 horas e 52 minutos de uso. Este resultado mostra que os dados
são consistentes, uma vez que há residências com condicionadores de ar, mas que
não são utilizados devido ao custo crescente da energia elétrica. Optando desta forma
ao uso dos ventiladores. O autor se inclui neste último caso.
O consumo de energia elétrica referente a outros está baseado na taxa média
de crescimento do cenário Mercado de referência do Sumário Executivo do Plano
Decenal 203-2012, 5,1%.
A análise utiliza os valores percentuais referentes a cada índice de consumo de
anos anteriores a 2000, isto é, pré racionamento, e os uniformiza com os dados de
consumo de 2000. A análise então parte do ano de 2000 até o ano 2015.
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Dados do Cenário resultante.
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Tabela A16 - Dados base de crescimento populacional e habitacional.
2000
População (milhões
hab)
taxa de crescimento
Número de
residências (milhões
unid.)
taxa de crescimento
Número de
residências com
iluminação (mil unid)
Número
proporcional a 2000
de residências com
iluminação (mil
resid.)
Número de pes. por
resid.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

169,3

171,9

174,5

179,1

181,6

184,0

186,3

188,6

190,8

192,8

194,8

196,7

198,5

200,2

201,8

203,3

1,63%

1,57%

1,51%

1,45%

1,39%

1,33%

1,27%

1,21%

1,15%

1,09%

1,03%

0,97%

0,93%

0,84%

0,79%

0,73%

44,8

46,0

47,3

48,5

49,7

50,9

52,1

53,2

54,3

55,4

56,4

57,4

58,3

59,2

60,1

60,8

2,9%

2,8%

2,7%

2,6%

2,5%

2,4%

2,3%

2,2%

2,1%

2,1%

1,9%

1,8%

1,6%

1,5%

1,4%

1,3%

42.331,8

43.565,4

44.799,0

46.032,5

47.266,1

48.499,7

49.733,3

50.966,8

52.200,4

53.434,0

54.667,6

55.901,1

57.134,7

58.368,3

59.601,9

60.835,4

42.331,8

43.530,1

44.714,7

45.882,6

47.030,9

48.156,5

49.256,4

50.327,6

51.367,0

52.371,8

53.338,9

54.265,6

55.149,0

55.986,5

56.775,6

57.513,7

3,78

3,73

3,69

3,69

3,65

3,61

3,58

3,54

3,51

3,48

3,45

3,43

3,40

3,38

3,36

3,34

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SINDUSCON (2003), e IBGE (2003).

Tabela A17 - índices e taxas populacionais e residenciais.
Taxas e índices
taxa de crescimento populacional
taxa de crescimento residencial
residências eletrificadas

Ano
2000
2015
2000
2015
2000

percentual
2,40%
0,73%
2,94%
1,30%
94,54%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SINDUSCON (2003), e IBGE (2003).
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Dados do Cenário de consumo de energia.

303

Tabela A18 - Cenário de referência. Aumento proporcional do número de chuveiros elétricos e aumento proporcional dos aquecedores a gás
natural e substituição dos aquecedores à GLP e Gás de cidade pelo de GN.
2000
Número prop. a 2000
de resid. com chuv.
elétrico (mil resid.)
Cons. de energia
elétrica (mil tEP)
Resid. com aquec. à
GLP (mil resid.)
Consumo (mil tEP)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

28.362,3

29.165,2

29.958,8

30.741,4

31.510,7

32.264,9

33.001,8

33.719,5

34.415,9

35.089,1

35.737,1

36.357,9

36.949,8

37.511,0

38.039,6

38.534,2

1.818,0

1.846,5

1.874,4

1.923,3

1.950,1

1.976,0

2.001,1

2.025,3

2.048,6

2.071,0

2.092,3

2.112,6

2.131,8

2.112,6

2.131,8

2.147,4

233,2

204,0

174,9

145,7

116,6

87,4

58,3

29,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,2

52,0

44,1

36,7

29,1

21,6

14,2

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

substituição por aquec.
a GN (mil resid.)

461,2

535,9

610,4

684,7

758,8

832,6

906,2

979,4

1.052,3

1.063,3

1.073,8

1.083,9

1.093,5

1.102,7

1.111,3

1.119,3

consumo (mil tEP)

100,0

116,2

132,3

148,4

164,5

180,5

196,5

212,3

228,2

230,5

232,8

235,0

237,1

239,1

240,9

242,7

Resid. com aquec. a
gás manufaturado (mil
resid.)
consumo (mil tEP)
Número prop. ao de
2000 de resid. com
cond. de ar. (mil resid.)

193,1

169,0

144,8

120,7

96,5

72,4

48,3

24,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57,0

49,3

41,7

34,8

27,5

20,4

13,5

6,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.298,1

3.394,2

3.490,3

3.586,4

3.682,5

3.778,7

3.874,8

3.970,9

4.067,0

4.163,1

4.259,2

4.355,3

4.451,4

4.547,5

4.643,6

4.739,7

264,6

270,5

276,3

282,2

288,0

200,4

206,2

212,1

217,9

223,8

229,6

235,4

241,3

247,1

253,0

258,8

Consumo de E.E. total
com aumento de 3,5%
(mil tEP)

6.680,0

6.913,8

7.155,8

7.406,2

7.665,5

7.933,7

8.211,4

8.498,8

8.796,3

9.104,2

9.422,8

9.752,6 10.093,9 10.447,2 10.812,9 11.191,3

consumo de E.E.
(outros + iluminação
+refrigeração)
crescimento 3,5% (mil
tEP)

5.096,8

5.275,2

5.459,9

5.651,0

5.848,7

6.053,4

6.265,3

6.484,6

6.711,6

6.946,5

7.189,6

7.441,2

7.701,7

7.971,2

8.250,2

8.539,0

1.583,2

1.610,7

1.637,8

1.680,8

1.707,0

1.732,6

1.757,5

1.781,8

1.805,3

1.828,1

1.850,2

1.871,5

1.891,9

1.883,2

1.903,6

1.921,3

6.680,0

6.885,9

7.097,6

7.331,8

7.555,8

7.786,0

8.022,8

8.266,4

8.516,9

8.774,6

9.039,8

9.312,7

9.593,6

9.854,4 10.153,8 10.460,3

consumo (mil tEP)

aumento do
consumo baseado nas
hipóteses (mil tEP)
aumento do
consumo total baseado
nas hipóteses (mil tEP)
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APÊNDICE 15
Dados da hipótese a ser analisada : Substituição dos aquecedores comuns pelos
micro-cogeradores.
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Tabela A19 - Dados referentes à Figura 7.14: Evolução do número de residências com aquecedores.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Número de
residências
com
233.184 204.036 174.888 145.740 116.592 87.444 58.296 29.148
0
0
0
0
0
0
0
0
aquecedores
à GLP
Número de
residências
com
259.465 227.032 194.599 162.166 129.733 97.299 64.866 32.433
0
0
0
0
0
0
0
0
aquecedores
a gás
manufaturado
substituição
por
461.238 535.875 610.364 684.670 758.763 832.609 906.174 979.426 1.052.333 1.063.280 1.073.818 1.083.915 1.093.541 1.102.666 1.111.263 1.119.305
aquecedores
a GN

Tabela A20 - Dados referentes à Figura 7.15: Substituição dos aquecedores à gás pelos micro-cogeradores
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
decréscimo de
461.238 430.489 399.740 368.990 338.241 307.492 276.743 245.994 215.244 184.495 153.746 122.997
92.248
61.498
30.749
0
aquecedores à gás natural
substituição dos
aquecedores pelos micro0
105.386 210.624 315.680 420.522 525.117 629.431 733.433 837.088 878.785 920.072 960.918 1.001.293 1.041.168 1.080.514 1.119.305
cogeradores

Tabela A21 - Dados referentes à Figura 7.16 - Consumo dos aquecedores comuns a gás e do micro-cogeradores.
Consumo de energia pelos
aquecedores (mil tEP)
Consumo de energia pelos Microcogerador (2,6kWt Efic.
Térm.=55%) (tEP)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

217,2

217,5

218,1

219,9

221,1

222,5

224,2

226,1

228,2

230,5

232,8

235,0

237,1

239,1

240,9

242,7

-

31,2

62,3

93,3

124,3

155,2

186,1

216,8

247,5

259,8

272,0

284,1

296,0

307,8

319,5

330,9

306

Tabela A22 - Dados referentes à Figura 7.17 - Energias elétricas demandas e geradas.
Energia elétrica
demandada pelo setor
residencial (mil tEP)
Energia elétrica gerada por
energias não renováveis
11% -> 50% (mil tEP)
Energia elétrica gerada
pelas centrais térmica a
gás natural de 9% -> 60%
(mil tEP)
Consumo de gás natural da
geração térmica de 9% ->
60% (mil tEP)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.680

6.886

7.098

7.332

7.556

7.786

8.023

8.266

8.517

8.775

9.040

9.313

9.594

9.854

10.154

10.460

735

936

1.150

1.378

1.617

1.869

2.134

2.414

2.708

3.018

3.345

3.688

4.049

4.415

4.813

5.230

66

116

182

265

365

486

627

792

980

1.195

1.438

1.711

2.016

2.349

2.724

3.138

195

343

537

782

1.080

1.435

1.854

2.339

2.896

3.531

4.249

5.055

5.956

6.938

8.048

9.271

Tabela A23 - Dados referentes à Figura 7.18: Energia gerada pelas centrais térmicas a GN e pelos micro-cogeradores.
Energia elétrica gerada pelas
térmicas a gás natural (mil tEP)
GN consumido pelas centrais
térmica de 9% -> 60% (mil
tEP)
Energia elétrica gerada pelos
micro-cogeradores (1kWe)
(efic. Elet.=33%) (mil tEP)
GN consumido pelos microcogeradores (2,6kWt Efic.
Térm.=55%) (mil tEP)
Consumo de gás natural
evitado numa térmica (mil tEP)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

66

116

182

265

365

486

627

792

980

1.195

1.438

1.711

2.016

2.349

2.724

3.138

195

343

537

782

1.080

1.435

1.854

2.339

2.896

3.531

4.249

5.055

5.956

6.938

8.048

9.271

-

10

21

31

41

51

61

72

82

86

90

94

98

102

105

109

-

31

62

93

124

155

186

217

247

260

272

284

296

308

319

331

-

30

61

91

121

151

181

211

241

253

265

277

289

300

311

323

307

Tabela A24 – Dados referentes à Figura 7.19 - Evolução do cenário de expansão das fontes renováveis.
Energia elétrica
demandada pelo setor
residencial (mil tEP)
Energia elétrica gerada a
partir de fontes
renováveis 89% -> 99%
(mil tEP)
participação das térmicas
11% -> 1% (mil tEP)
Energia elétrica gerada
pelas centrais térmicas a
gás natural (mil tEP)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.680

6.886

7.098

7.332

7.556

7.786

8.023

8.266

8.517

8.775

9.040

9.313

9.594

9.854

10.154

10.460

5.945

6.174

6.412

6.672

6.926

7.189

7.461

7.743

8.034

8.336

8.648

8.971

9.306

9.624

9.985

10.356

735

712

686

660

630

597

562

524

483

439

392

341

288

230

169

105

66

79

90

100

109

115

120

123

123

121

116

108

97

82

64

42

Tabela A25 – Dados referentes à Figura 7.20 - Crescimento da geração de energia elétrica dos micro-cogeradores e a redução do mercado
das centrais térmicas
Energia elétrica gerada pelos
micro-cogeradores (1kWe) (efic.
Elet.=33%) (mil tEP)
Energia elétrica gerada pelas
centrais térmicas a gás natural
(mil tEP)
Energia elétrica gerada pelas
fontes não renováveis (mil tEP)
GN consumido pelas centrais
térmicas (geração renovável a
99%) (mil tEP)
GN consumido pelos microcogeradores (2,6kWt Efic.
Térm.=55%) (mil tEP)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

10

21

31

41

51

61

72

82

86

90

94

98

102

105

109

66

79

90

100

109

115

120

123

123

121

116

108

97

82

64

42

735

712

686

660

630

597

562

524

483

439

392

341

288

230

169

105

195

233

266

296

321

341

355

363

364

358

343

320

287

244

190

124

-

31

62

93

124

155

186

217

247

260

272

284

296

308

319

331

308

