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O presente projeto tem por objetivo realizar análise técnica e econômica da implantação de 

sistemas de cogeração a gás natural em empreendimentos do setor terciário. Para 

realização da análise foi utilizada a ferramenta COGERAR, desenvolvida no Microsoft 

Excel.  

Foram desenvolvidos três estudos de caso em empreendimentos com tamanhos e 

demandas diferentes (pequeno, médio e grande porte). Para cada caso foram simulados 

diferentes cenários de sistemas de cogeração, tendo como base as seguintes variáveis:  

equipamentos geradores de potência mecânica, número de unidades instaladas e a opção 

de comercialização de energia no mercado. 

Com os dados obtidos, foi possível encontrar diferentes cenários viáveis, do ponto de vista 

econômico, para investimento em sistemas de cogeração no setor terciário. Foi possível 

também analisar a viabilidade econômica e eficiência energética da aplicação de turbinas e 

motores em sistemas de cogeração. 
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The purpose of this project is to perform a technical and economic analysis of the 

implementation of natural gas cogeneration systems in tertiary sector enterprises. The 

COGERAR tool, developed in Microsoft Excel, was used to perform the analysis. 

Three case studies were developed in enterprises with different sizes and demands (small, 

medium and large). For each case, different scenarios of cogeneration systems were 

simulated, based on the variables: mechanical power generating equipment, number of 

units installed and the option to market energy in the free market. 

It was possible to find different feasible scenarios, from the economic viewpoint, for 

investment in cogeneration systems in the tertiary sector. It was also possible to analyze 

the economic viability and the energy efficiency of the application of turbines and motors 

in cogeneration systems. 
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1 - Introdução 
 

A energia é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento de um país, 

apresentando-se em diferentes formas: térmica, nuclear, hidráulica, eólica, solar, 

mecânica, dentre outras. A forma de energia mais empregada no mundo é a elétrica. A 

utilização da energia elétrica marcou o início de um novo momento no desenvolvimento 

tecnológico da humanidade, conhecido como Segunda Revolução Industrial. 

Com a substituição das máquinas a vapor por motores elétricos na segunda metade 

do século XIX, as indústrias instalaram seu próprio sistema de geração de energia elétrica 

utilizando turbinas a vapor. O processo de geração possuía um baixo rendimento e, 

consequentemente, elevava consideravelmente os custos de produção. Para melhorar o 

aproveitamento energético do processo, as indústrias começaram a utilizar o vapor da 

descarga das turbinas no processo produtivo. A estratégia de aproveitar o calor residual 

do vapor do processo de geração de eletricidade deu origem ao termo cogeração. 

No início do século XX, a geração distribuída de energia (produção e 

gerenciamento da energia no mesmo local de consumo) foi substituída pela geração 

centralizada (produção de energia em grandes centrais de geração e, posterior, 

transmissão aos centros consumidores). No mesmo período, foi iniciada uma forte 

regulação estatal sobre a geração de eletricidade. Com isso, a cogeração industrial de 

energia perde força e sofre uma redução significativa em sua utilização. 

  A década de 70 marca o início de um novo momento no mercado de energia com 

a crise mundial do petróleo. O choque de oferta levou os países importadores a buscar 

estratégias de melhoria da eficiência e diversificação da matriz energética. A cogeração 

ganhou destaque e voltou a ser observada como uma importante estratégia de redução de 

custos pelas indústrias. 

 A crescente preocupação mundial com o desenvolvimento sustentável e o uso 

eficiente dos recursos energéticos está levando a cogeração a ser observada como um 

importante método de maximização do aproveitamento energético de um processo de 

geração e minimização do consumo de energia primária. Conforme observado ao longo 

da história, a utilização da cogeração depende também da disponibilidade e custo dos 

combustíveis. 
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 Além da melhoria no aproveitamento energético, a cogeração é uma importante 

forma de garantir a segurança no abastecimento energético de um empreendimento. É 

também uma alternativa à ampliação da capacidade de geração centralizada de energia. 

O Brasil possui 4.898 empreendimentos de geração de energia em operação, 

totalizando 154.297.559 kW de potência instalada [1]. Para os próximos anos, está 

previsto um aumento de 23.416.219 kW na capacidade de geração do país, há 252 

empreendimentos em construção atualmente e 554 com construção ainda não iniciada [1]. 

Na figura 1 é apresentada a atual composição da matriz de energia elétrica 

brasileira. Conforme pode ser observado, grande parte da energia gerada no país é 

proveniente de usinas hidrelétricas (60,73%). A geração a partir de combustíveis fósseis 

(gás natural, carvão mineral, petróleo e outros) corresponde a 16% e a geração utilizando 

biomassa (biocombustíveis líquidos, resíduos sólidos urbanos, agroindustriais, animais e 

florestais) é responsável por 9%. A tabela 1 apresenta mais detalhes sobre a geração de 

energia elétrica no Brasil, indicando o número de usinas de geração e a capacidade total 

instalada em kW por tipo de fonte de energia. 

 

  

Figura 1: Matriz de energia elétrica brasileira no ano de 2018 [1] 

 

As estimativas do setor elétrico apontam que a demanda por energia elétrica no 

Brasil será triplicada até o ano de 2050, alcançando 1.624 TWh [2]. Para atendimento da 

demanda futura serão necessários investimentos em novos projetos de geração, melhoria 

da eficiência energética das centrais geradoras em operação e diversificação da matriz 

energética.  
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Tabela 1- Geração de energia elétrica no Brasil [1] 

Fonte 

Capacidade 
instalada 

(kW) 
Número de 

usinas Percentual (%) 

Biomassa 14.503.243 546 9 

Eólica 12.329.443 502 7,454 

Fóssil 27.027.542 2457 16 

Hídrica 100.451.154 1.309 60,729 

Nuclear 1.990.000 2 1,203 

Solar 935.325 81 0,5654 

Undi-Elétrica (ondas do mar) 50 1 0,1093 

Importação 8.170.000 - 4,9393 

Total 165.406.757 4898 100 

 

A geração distribuída permite produzir e gerenciar a energia no mesmo local de 

consumo, eliminando as perdas por transmissão [3]. É prática comum em diversos 

empreendimentos o uso do seu próprio sistema de geração de energia para evitar possíveis 

quedas na rede elétrica. 

Em abril de 2012, a Resolução Normativa nº 482 da ANEEL entrou em vigor e 

estabeleceu que o consumidor brasileiro pode gerar a sua própria energia elétrica a partir 

de fontes renováveis ou cogeração qualificada. A resolução estabeleceu também que o 

consumidor pode fornecer o excedente gerado para a rede de distribuição de sua região. 

A regulamentação é destinada a iniciativas de micro e minigeração distribuídas. 

A resolução define como microgeração distribuída a central geradora com 

potência instalada de até 75 kW e minigeração distribuída a central geradora com potência 

instalada entre 75 kW e 5 MW (até 3 MW para fontes hídricas). Permite ao consumidor 

acumular créditos de energia com a distribuidora com validade de 60 meses. Os créditos 

de energia podem ser utilizados para pagamento do consumo da unidade geradora em 

períodos de déficit na geração de energia ou abatimento do consumo de outras unidades 

consumidoras de mesma titularidade, localizadas na mesma área de concessão. 

A ANEEL aponta as seguintes vantagens na geração distribuída: 

• Adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de distribuição e 

transmissão; 

• Baixo impacto ambiental; 

• Redução no carregamento das redes; 

• Minimização das perdas; 

• Diversificação da matriz energética. 
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 Apesar de haver uma série de incentivos para a instalação de sistemas de 

cogeração de energia, a falta de informações precisas, a dificuldade de obtenção de 

licenças ambientais e os altos investimentos iniciais são entraves para a aplicação da 

cogeração na matriz energética brasileira [4]. 

 Com isso, há uma crescente demanda pelo desenvolvimento de análises de 

sistemas de cogeração para avaliação da viabilidade econômica de sua implantação. As 

análises são direcionadas de modo a encontrar a melhor relação custo-benefício (maior 

eficiência energética e menor custo de implantação/operação). 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo principal do presente trabalho é realizar uma análise técnica e 

econômica da implantação de sistemas de cogeração a gás natural em empreendimentos 

do setor terciário da economia. Para a análise econômica será utilizada como base a 

ferramenta computacional COGERAR [5]. 

A ferramenta COGERAR foi desenvolvida em 2015 na plataforma Microsoft 

Excel para realização dos cálculos dos principais indicadores da viabilidade de um 

investimento em cogeração. A ferramenta foi atualizada com a inclusão de novos 

equipamentos em seu banco de dados, revisão do custo dos combustíveis e da energia 

elétrica e atualização dos indicadores econômicos. 

Foram realizados três estudos de caso em empreendimentos com diferentes 

demandas por energia elétrica e térmica. Para cada empreendimento foi analisada a 

instalação de diferentes equipamentos geradores de potência mecânica no sistema de 

cogeração. Com isso, foi possível avaliar a viabilidade técnica e econômica de diferentes 

tecnologias para cada caso. 

 

1.2 Organização do Trabalho 

  

 O trabalho é organizado em cinco capítulos, nos quais são descritos a metodologia, 

os princípios norteadores, as análises desenvolvidas e os resultados obtidos. 

 No segundo capítulo, são apresentadas as principais definições sobre cogeração e 

as tecnologias utilizadas nos sistemas de cogeração. É apresentado também um panorama 

geral do setor elétrico no Brasil. 
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 O terceiro capítulo apresenta a formulação econômica utilizada e a ferramenta 

computacional COGERAR, seu funcionamento, as atualizações realizadas e as variáveis 

utilizadas nos cálculos. 

 O quarto capítulo apresenta os empreendimentos estudados e as análises 

desenvolvidas para diferentes configurações do sistema de cogeração. 

 O quinto capítulo traz as considerações finais do trabalho com a avaliação da 

viabilidade de implantação de diferentes tecnologias de cogeração em empreendimentos 

do setor terciário. 

 Por fim, o sexto capítulo aborda, tendo em vista os resultados obtidos nas análises, 

recomendações de desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre cogeração. 
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2 – Conceitos Teóricos  

 

2.1 Cogeração de energia 

 

A cogeração pode ser definida como a geração simultânea de duas ou mais formas 

de energia útil a partir de uma única fonte de energia primária. As fontes de energia 

primária mais utilizadas em processos de cogeração no Brasil são o bagaço da cana de 

açúcar, o gás natural, o licor negro, o cavaco de madeira e o biogás [6].  

O início da aplicação da cogeração no Brasil foi motivado pela disponibilidade de 

bagaço de cana no setor sucroalcooleiro e não por uma estratégia nacional de política 

energética [7]. Em países como Estados Unidos, Dinamarca e Holanda, a cogeração foi 

estabelecida por meio de incentivos de políticas estratégicas [8].  

No contexto atual da crescente necessidade de redução da emissão dos gases do 

efeito estufa, a cogeração é uma estratégia importante para suprimento da demanda 

energética com racionalização de insumos, segurança e redução das emissões de 

poluentes [9]. 

 

2.2 Regime operacional de sistemas de cogeração 

  

O regime operacional dos sistemas de cogeração tem com base quatro estratégias 

operacionais [10]: 

• Atendimento da demanda térmica; 

• Atendimento da demanda eletromecânica; 

• Despacho econômico; 

• Retirada da central de cogeração do sistema. 

No atendimento da demanda térmica, o sistema de cogeração opera de acordo com 

a curva de demanda térmica da unidade de processo, podendo ou não haver fornecimento 

de calor por caldeiras auxiliares nos casos de grande demanda. A eletricidade é exportada, 

no caso de atendimento total da demanda eletromecânica com excedentes, ou importada 

caso necessário. 

No caso do atendimento da demanda eletromecânica, o sistema de cogeração tem 

por objetivo atender às necessidades da unidade de processo regida pela curva de 
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demanda eletromecânica. O calor gerado no processo é utilizado para atendimento da 

demanda térmica e as caldeiras auxiliares podem ser usadas para suprir a demanda 

adicional, caso necessário. Caso a energia elétrica gerada não seja suficiente para 

atendimento da demanda da unidade, é necessário a realização da importação de energia 

da rede elétrica local. Em casos de produção de excedente, é possível negociar a venda 

de energia no mercado ou exportar para a rede elétrica local no sistema de acúmulo de 

créditos. 

O despacho econômico consiste na operação do sistema de cogeração em períodos 

nos quais a tarifa paga pela concessionária corresponda a um retorno de interesse do 

investidor. 

A retirada da central de cogeração de operação é realizada nos casos em que não 

há economicidade que justifique a manutenção do sistema em funcionamento. É uma 

estratégia que gera custos devido à ociosidade dos equipamentos. A estratégia é utilizada 

também para manutenção programada do sistema. 

 

2.3 Classificação dos sistemas de cogeração 

 

 A classificação mais comum dos sistemas de cogeração é baseada na sequência 

de atendimento energético, sendo divididos em dois grandes grupos: 

• Sistema topping – caracterizado pelo atendimento da demanda elétrica e 

aproveitamento do calor gerado no processo para atendimento da demanda 

térmica (geração de vapor ou frio). Nesse sistema, o calor é gerado em 

baixas temperaturas. De acordo com [7], trata-se do regime mais usado no 

mundo por sistemas de cogeração, pois é adequado para todos os processos 

produtivos que operam em temperaturas não muito elevadas; 

• Sistema bottoming – caracterizado pelo atendimento prioritário da 

demanda térmica e aproveitamento de parte do calor gerado para produção 

de energia elétrica. O regime se restringe a indústrias que operam 

processos produtivos em alta temperatura [7]. 

Além disso, os sistemas que operam com geração simultânea de energia elétrica, 

vapor e frio são comumente denominados como sistemas de trigeração. Em geral, são 

configurações com elevada eficiência energética e muito empregadas em indústrias 

alimentícias, hospitais e cervejarias (empreendimentos com demanda de vapor e frio). 
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2.4 Mercado de energia no Brasil 

 

O mercado de energia brasileiro é constituído por quatro segmentos com grau 

diferenciado de regulação: geração, transmissão, distribuição e comercialização [11]. O 

segmento de geração é classificado como “ambiente de competição controlada”, isto é, 

novos empreendimentos no setor de geração necessitam de autorização para atuarem no 

mercado. 

A geração é o segmento do setor responsável por produzir energia elétrica e 

disponibilizá-la ao sistema de transmissão. 

A transmissão é responsável por transportar a energia produzida nas grandes 

unidades geradoras, é caracterizada por operar linhas em tensão elétrica superior a 230 

mil Volts. A distribuição recebe a energia do sistema de transmissão e a distribui aos 

médios e pequenos consumidores (linha em tensão elétrica inferior a 230 mil Volts). Há 

unidades de geração de menor porte que transmitem a energia produzida diretamente ao 

sistema de distribuição. Há uma perda de 10% da potência gerada ao longo do processo 

de transmissão e distribuição da energia elétrica [12]. 

O mercado de energia brasileiro está dividido em dois ambientes: ambiente de 

contratação regulada (ACR - consumidores cativos) e ambiente de contratação livre (ACL 

- consumidores livres). 

Os consumidores cativos compram a energia das concessionárias de distribuição. 

Cada unidade consumidora paga apenas uma fatura mensal de energia, incluindo os custos 

de transmissão e geração da energia. 

Os consumidores livres compram energia diretamente dos comercializadores ou 

geradores, através de contratos bilaterais com condições livremente negociadas (preço, 

prazo, volume, entre outras). Cada unidade consumidora paga uma fatura referente ao 

serviço de distribuição para a concessionária local (tarifa regulada) e outra fatura referente 

à compra de energia (preço negociado no contrato). É uma forma segura, confiável e 

econômica de adquirir energia elétrica por um valor negociável.  

O mercado livre foi criado no Brasil em 1995 com a lei 9.074 e regulamentado 

pelo decreto nº 5.163 de julho de 2004. Atualmente, corresponde atualmente a 30% de 

toda a carga do sistema interligado nacional [13]. 

No mercado livre, a energia contratada pode ser convencional ou incentivada. A 

energia incentivada foi estabelecida pelo Governo Federal como forma de estimular a 
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expansão da geração de energia a partir de fontes renováveis (pequenas centrais 

hidrelétricas - PCH’s, biomassa, eólica e solar) e também de sistemas de cogeração 

qualificados. O incentivo concedido aos consumidores é um desconto na tarifa de uso do 

sistema de distribuição. A energia convencional é obtida em geradores tradicionais, como 

grandes centrais hidrelétricas ou usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis. 

No Brasil, apenas empresas podem ser consumidores livres de energia. Para 

ingresso no mercado livre é necessário que a demanda contratada seja igual ou superior a 

500 kW (por unidade ou somatório de unidades como o mesmo CNPJ). Empresas com 

demanda igual a 500 kW e inferior a 3000 kW podem adquirir somente energia gerada 

por fontes incentivadas. Já empresas com demanda contratada igual ou superior a 3000 

kW podem adquirir energia de qualquer fonte de geração.  

 

2.5 Tecnologias de cogeração 

  

A cogeração é um processo realizado em etapas, o principal componente do 

sistema de cogeração são os equipamentos responsáveis pelo processo inicial de geração 

de energia. Na sequência, serão apresentados os principais ciclos termodinâmicos 

aplicados em sistemas de cogeração. 

 

2.5.1 Ciclo Brayton 

 

O ciclo Brayton, ciclo ideal das turbinas a gás, é constituído por três componentes 

principais: compressor, câmara de combustão e turbina a gás.  O ciclo é iniciado com a 

admissão e compressão de ar no compressor. O ar comprimido segue para a câmara de 

combustão onde é misturado com combustível gasoso para realização da combustão. Com 

a combustão da mistura, os gases gerados em alta temperatura seguem para a turbina onde 

exercem força sobre as pás, movimentando o eixo e produzindo trabalho. O eixo da 

turbina é acoplado ao compressor e também ao gerador elétrico. O trabalho produzido 

será utilizado para movimentar o compressor e também para gerar energia elétrica. A 

figura 2 ilustra o funcionamento do ciclo Brayton no atendimento a demanda elétrica 

regional. 
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Figura 2: Ciclo Brayton [14] 

 

O reaproveitamento da energia térmica dos gases de exaustão das turbinas a gás 

caracteriza a cogeração no ciclo Brayton. Em geral, os gases apresentam temperaturas 

elevadas que podem chegar até 600 ºC, concentrando entre 50 a 70% da energia liberada 

pela combustão interna nas turbinas [15].  

Como possuem alta temperatura, os gases de exaustão podem ser usados por 

caldeiras de reaproveitamento na produção de vapor. 

O ciclo Brayton pode utilizar também microturbinas, pequenas turbinas a gás de 

baixo potencial energético. As microturbinas podem ser combinadas com um ciclo de 

cogeração e atingir um nível de eficiência superior a 70% [15]. 

 

2.5.2 Ciclo Rankine 

 

 O ciclo Rankine utiliza a água como fluido de trabalho e, em seu formato mais 

simples, é constituído por quatros componentes: caldeira, turbina a vapor, condensador e 

bomba. O ciclo é iniciado com o bombeamento do fluido de trabalho, utilizando a bomba, 

até a caldeira. Na caldeira o fluido é aquecido a pressão constante até se tornar vapor 

superaquecido. O vapor superaquecido sofre expansão na turbina, movimentando o eixo 

e produzindo trabalho. Com a expansão, há uma redução da temperatura e pressão do 

vapor, sendo então resfriado no condensador até a condição de líquido saturado para 

reinício do ciclo. A figura 3 apresenta os principais componentes do ciclo e a sequência 

de processos termodinâmicos. 
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O vapor produzido nas caldeiras do ciclo Rankine pode ser utilizado na geração 

de potência mecânica em uma turbina e, sem seguida, na geração de energia térmica para 

um processo industrial, sistema classificado como uma cogeração em regime topping. Há 

também a possibilidade de utilizar o vapor na geração de energia térmica e, em seguida, 

emprega-lo na geração de energia elétrica, esse sistema é bastante utilizado em situações 

que demandam uma quantidade considerável de energia térmica [8]. 

Figura 3: Ciclo Rankine [16] 

 

2.5.3 Ciclo combinado 

 

Consiste basicamente numa associação em série dos ciclos Brayton e Rankine. A 

associação é uma forma de atingir um alto nível de eficiência na produção de energia 

elétrica, podendo atingir até 57% em grandes usinas termelétricas [15]. O processo 

empregará turbinas a gás e a vapor, a energia térmica contida nos gases de exaustão da 

turbina a gás será aproveitada na geração de vapor na caldeira do ciclo Rankine e, 

consequentemente, energia elétrica na turbina a vapor. A figura 4 ilustra o funcionamento 

de um ciclo combinado na geração de eletricidade. 

A maior parte da energia gerada na cogeração no ciclo combinado é a energia 

elétrica, porém é possível utilizar parte do vapor gerado ou dos gases de exaustão como 

fontes de energia térmica. 
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Figura 4: Ciclo combinado [14] 

 

2.5.4 Ciclos Otto e Diesel 

 

Os ciclos Otto e Diesel representam o funcionamento dos motores de combustão 

interna alternativos amplamente utilizados atualmente. Os motores alternativos possuem 

construção compacta, são versáteis e podem utilizar diferentes combustíveis: gás natural, 

óleo diesel, etanol, gasolina, biodiesel e biogás. O funcionamento dos motores é 

basicamente caracterizado pelo movimento do pistão entre duas posições fixas (ponto 

morto inferior e ponto morto superior) no interior de um cilindro. O ar ou mistura ar-

combustível é admitida no cilindro através da válvula de admissão, e os produtos da 

combustão são expelidos através da válvula de descarga. 

Os motores alternativos são classificados de acordo com o início do processo de 

combustão no cilindro. Nos motores de ignição por centelha, a combustão da mistura ar-

combustível é iniciada por uma vela de ignição. Nos motores de ignição por compressão, 

a combustão da mistura ar-combustível é obtida com a compressão da mistura acima da 

temperatura de autoignição.  

O ciclo Otto representa o funcionamento dos motores de ignição por centelha, 

sendo constituído por quatro processos. O ciclo tem início com a compressão da mistura 

ar-combustível (as válvulas permanecem fechadas ao longo desse processo) através do 

movimento do pistão do ponto morto inferior em direção ao ponto morto superior. Ao 

atingir o ponto de ignição, a vela libera faíscas que dão início a combustão da mistura ar-
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combustível. Os gases forçam o pistão para baixo produzindo trabalho. Após atingir o 

ponto morto inferior, o pistão expele os produtos da combustão através da válvula de 

descarga. Em seguida, uma nova mistura ar-combustível é admitida no cilindro com o 

movimento do pistão do morto superior em direção ao ponto morto inferior (a válvula de 

admissão permanece aberto ao longo desse processo).  

Os motores que operam um tempo para cada processo são chamados de motores 

de combustão interna de quatro tempos. Há motores que executam os quatro processos 

em apenas dois tempos (apenas tempo motor e tempo de compressão), sendo conhecidos 

como motores de combustão interna de dois tempos. Nesses motores, o cárter é vedado e 

o movimento do pistão no tempo motor é usado para pressurizar a misturar ar-combustível 

no cárter. As válvulas de admissão e descarga são substituídas por aberturas na parte 

inferior da parede do cilindro. A figura 5 apresenta o funcionamento do motor de ignição 

por centelha de quatro tempos. 

Figura 5: Funcionamento do Ciclo Otto [17] 

 

 O ciclo Diesel representa o funcionamento do motor de ignição por compressão, 

projetado pela primeira vez pelo engenheiro Rudolph Diesel. Seu funcionamento é 

semelhante ao motor de ignição por centelha, a principal diferença está na no processo de 

início da combustão. Nos motores de ignição por compressão, o ar é comprimido até uma 

temperatura acima da temperatura de autoignição do combustível, e a combustão é 

iniciada pela pulverização do combustível no ar quente. Com isso, tais motores podem 

operar em taxas de compressão mais elevadas, pois somente o ar é comprimido no tempo 

de compressão. A figura 6 ilustra o funcionamento do motor de ignição por compressão. 

A cogeração utilizando motores de combustão interna operando nos ciclos Otto e 

Diesel é realizada através do aproveitamento da energia térmica contida nos gases de 

exaustão, no óleo lubrificante e no fluido de refrigeração. Não é possível produzir energia 
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térmica em grande quantidade, sendo assim seu uso é limitado a aplicações que 

necessitam de pouca fonte de energia térmica [15].  

 

 

Figura 6: Funcionamento do Ciclo Diesel [17] 

 

2.5.5 Ciclo de refrigeração por absorção 

 

O ciclo de refrigeração por absorção é conhecido desde o século XIX sendo 

caracterizado por utilizar um conjunto gerador-absorvedor em substituição ao compressor 

e uma solução refrigerante-absorvente [18]. Em geral, são utilizadas as soluções de água-

brometo de lítio e água-amônia. Enquanto o ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor demanda energia elétrica para acionamento do compressor, o ciclo de refrigeração 

por absorção demanda, em grande parte, calor para separação do fluido refrigerante do 

fluido absorvente no gerador e, em menor parte, energia elétrica para acionamento de uma 

bomba (BSC na figura 7). A figura 7 ilustra o funcionamento do ciclo de refrigeração por 

absorção.  

O fluido refrigerante do ciclo de absorção é direcionado na forma de vapor de alta 

pressão até um condensador. No condensador, o refrigerante será condensado, com a 

transferência de calor para o ambiente, e seguirá para válvula de expansão (VEX na figura 

7). Após passagem pela válvula, o refrigerante, sob baixa pressão e na fase líquida, 

seguirá até o evaporador. No evaporador, haverá transferência de calor do ambiente para 

o refrigerante que será vaporizado e direcionado para o absorvedor. No absorvedor, o 

fluido absorvente absorverá o refrigerante e haverá transferência de calor para o meio. A 

mistura absorvente-refrigerante será bombeada até o gerador, em que ocorre a separação 

entre os fluidos através do aquecimento por uma fonte de calor externa. A solução líquida 
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resultante será direcionada por uma válvula redutora (VRP na figura 7) até o absorvedor 

e o vapor será direcionado até o condensador.  

Figura 7: Ciclo de refrigeração por absorção [16] 

 

Na figura 7, TG, TC, TA, TE, qG, qC, qA e qE representam a temperatura (T) e a 

transferência de calor (q) em cada componente do ciclo de refrigeração. 

 

2.6 Gás natural 

 

O gás natural é um combustível constituído por uma mistura de hidrocarbonetos 

de baixo peso molecular que permanecem no estado gasoso nas condições ambiente, o 

metano (CH4) é o seu principal constituinte com teores acima de 70% [19].  O gás natural 

pode ser classificado em duas categorias: associado e não associado [19]. É classificado 

como associado quando está dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa de gás 

no reservatório geológico. Quando está livre do petróleo e da água no reservatório, é 

classificado como não associado. 

A cadeia de valor do gás natural é constituída por diferentes segmentos, são eles: 

exploração, processamento, liquefação, transporte, regaseificação, estocagem, 

distribuição e comercialização. A indústria de gás natural demanda uma ampla rede de 

gasodutos para o transporte e distribuição do combustível. A figura 8 é um cartograma da 

ANP que apresenta a infraestrutura de produção e movimentação do gás natural no Brasil 

em 2016. 
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Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro concentram uma grande infraestrutura 

da indústria do gás natural no Brasil, são os estados que mais consomem o combustível 

no país. A ampliação do consumo de gás natural como combustível é uma estratégia 

importante para diversificação da matriz energética brasileira. 

Em comparação com outros combustíveis, o gás natural possui algumas 

vantagens: redução no custo da estocagem, facilidade de manuseio, alto rendimento 

energético, não toxicidade e ausência de propriedades corrosivas. Em relação aos 

combustíveis fósseis, o gás natural apresenta a vantagem de uma combustão mais limpa 

com uma redução de 30% na emissão de CO2 [20]. 

Figura 8: Infraestrutura brasileira de produção e movimentação de gás natural [19] 
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3 - Metodologia 

 

A implementação de um projeto depende de muitos aspectos, o aspecto financeiro 

é, em geral, o de maior peso na tomada de decisão. A realização do estudo de viabilidade 

econômica tem o objetivo principal de analisar a capacidade do projeto de gerar de retorno 

financeiro. A análise do ambiente de negócios e das condições de financiamento também 

são importantes para a tomada de decisão. Por mais que um projeto seja capaz de gerar 

bons retornos financeiros, é importante verificar a estabilidade do ambiente de negócios. 

No estudo da implantação de projetos de cogeração foram analisados o fluxo de 

caixa, a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o payback. Além da economia 

operacional com a implantação da cogeração, é essencial a existência do retorno do 

investimento realizado dentro de um período de tempo razoável, de acordo com os 

critérios do investidor. 

 

3.1 Formulação Econômica 

 

Nesta seção serão descritos os indicadores financeiros (VPL, TIR e Payback) 

utilizados na análise e seus respectivos critérios de avaliação. É apresentada também a 

metodologia utilizada para o cálculo do fluxo de caixa.  

 

3.1.1 Fluxo de caixa 

 

É um importante instrumento de planejamento financeiro que consiste no 

equacionamento dos balanços financeiros anuais ao longo da vida útil do projeto [21]. 

Com a elaboração do fluxo de caixa dentro da vida útil do projeto, é possível obter 

indicadores que permitem avaliar a viabilidade financeira. 

No caso analisado de projetos de cogeração, a receita bruta anual (entrada) é a 

economia operacional anual gerada com a implantação do sistema (redução no custo da 

energia elétrica, redução na demanda por eletricidade pelo sistema de refrigeração e venda 

da energia excedente). As saídas de dinheiro do caixa correspondem ao pagamento de 

impostos, custos de operação e manutenção do sistema (O&M), juros e amortizações de 

dívidas. 
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Os impostos incidentes no projeto são o PIS/COFINS (alíquota é função de 

algumas variáveis do empreendimento) e o Imposto de Renda (alíquota de 34%). Há o 

benefício fiscal da depreciação, que contabiliza o desgaste do equipamento ao longo de 

sua vida útil. A depreciação é calculada dividindo o total do investimento pelo prazo de 

depreciação, determinado pela Secretaria da Receita Federal em sua Instrução Normativa 

SRF Nº 162 (31/12/1998). No caso de sistemas de cogeração, os equipamentos possuem 

um prazo de depreciação de dez anos, sendo assim a cada ano um custo referente a 10% 

do total investido será descontado na receita líquida. 

Figura 9: Impostos e benefícios fiscais incidentes sobre projetos de cogeração 

 

A figura 9 apresenta de modo simplificado os impostos e benefícios fiscais 

incidentes sobre projetos de cogeração no Brasil. A receita líquida é obtida pela subtração 

do PIS/CONFIS da receita bruta do projeto. Da receita líquida, são subtraídos os custos 

com a operação e manutenção do sistema, e a depreciação dos equipamentos, obtendo o 

lucro antes dos juros e imposto de renda (LAJIR). Subtraindo o valor dos juros e as 

amortizações da dívida do LAJIR, é obtido o lucro antes do imposto de renda (LAIR). O 

imposto de renda é então descontado do LAIR (apenas quando houver). O resultado é o 

produto do fluxo de caixa anual do projeto [22]. 

 

 

 

PIS/COFINS (alíquota variável)

São deduzidos da receita bruta.

Depreciação (benefício fiscal = investimento/10)

Dedução na receita líquida do valor referente a 
depreciação dos equipamentos considerando um 
período de vida útil de 10 anos.

Imposto de Renda (alíquota de 34%)

É calculado sobre o lucro líquido após abatimento de 
juros e amortizações da dívida.
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3.1.2 Valor presente líquido 

 

O método conhecido como valor presente líquido (VPL) consiste em uma 

formulação da matemática financeira capaz de determinar o valor presente de pagamentos 

futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, chamada de taxa mínima de 

atratividade (TMA) [21]. A TMA representa a valorização mínima que o empreendedor 

admite para valorização do capital investido (em geral, é superior à taxa básica de juros). 

O valor presente líquido é obtido pela equação (3.1). 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝐿

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑖 − 𝐼𝐶𝐹𝑁
𝑖=1   (3.1) 

Onde: 

FCL: Fluxo de caixa livre anual (R$); 

ICF: Investimento de capital fixo (R$); 

N: Período de duração do investimento (anos); 

TMA: Taxa mínima de atratividade (%). 

 

Caso o VPL seja negativo, o projeto deve ser rejeitado. O retorno será superior ao 

capital investido nos casos em que o VPL for positivo [22]. 

 

3.1.3 Taxa interna de retorno 

  

A taxa interna de retorno (TIR) é um método de avaliação semelhante ao VPL, a 

principal diferença está na ausência do estabelecimento de uma TMA [21]. A TIR é a taxa 

de valorização do capital investido. Didaticamente, a TIR pode ser entendida como a 

TMA para a qual o VPL é igual a zero. 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝐿

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑖 − 𝐼𝐶𝐹𝑁
𝑖=1  = 0 (3.2) 

 

Sendo assim, para que o projeto possa ser considerado viável, a TIR calculada 

deve ser maior ou igual ao custo do capital. Caso a TIR seja menor, o projeto torna-se 

pouco atraente do ponto de vista econômico. 
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3.1.4 Payback 

 

Payback é um método de avaliação simples, consiste na determinação do tempo 

necessário para que o projeto pague o investimento [21]. O tempo de payback é calculado 

como o tempo necessário para que o total dos fluxos de caixa somados alcance o valor do 

investimento realizado. A equação 3.3 apresenta o cálculo do tempo de payback. 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑁, 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒: ∑ 𝐹𝐶𝐿 =  𝐼𝐶𝐹𝑁
𝑖=1  (3.3) 

 

Se o tempo de payback for superior ao tempo de projeto, o investimento torna-se 

inviável. Quanto menor for o tempo de payback, mais atraente será o investimento no 

projeto (o projeto apresenta um rápido retorno do valor investido). 

 

3.2 Ferramenta Cogerar 

 

A ferramenta computacional COGERAR foi desenvolvida em Microsoft Excel 

para avaliação técnica e econômica da implantação de sistemas de cogeração em 

empreendimentos comerciais e industriais. Foi criada por Rodrigo Albino Caramicoli 

Oliveira (UFRJ) sob orientação do professor Silvio Carlos Anibal de Almeida (UFRJ) em 

2015 [5]. O programa é constituído por uma planilha eletrônica com 19 abas. A divisão 

foi realizada de modo didático, permitindo que usuários realizem diversas simulações 

sem encontrar muitas dificuldades. 

Cada aba foi nomeada de acordo com sua função na ferramenta, sendo seus nomes 

(ordenados de acordo com a disposição na planilha): demandas, premissas, resultados, 

análise técnica, qualificação ANEEL, fluxo de caixa, controle financeiro, análise 

financeira, custo do gás, custo da energia elétrica, custos complementares, banco de 

dados, central de água gelada, Elektro, Enel, Light, CEG e COMGAS. 

Com as novas regulamentações da ANEEL sobre as bandeiras tarifárias e a 

introdução de novas tecnologias de cogeração no mercado, a ferramenta foi atualizada 

para possibilitar a avaliação da instalação de uma ampla gama de sistemas de cogeração. 

Foi realizada também a inclusão de novas abas para a distribuidora de gás natural 

SULGAS e de energia elétrica CEE-RS, permitindo a análise de projetos de cogeração 

no Rio Grande do Sul. 
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No presente projeto, foi realizada a inclusão de novos motores e turbinas no banco 

de dados da ferramenta. 

Na sequência, será realizada uma descrição do funcionamento geral da ferramenta. 

A figura 10 ilustra o funcionamento da ferramenta, indicando os dados de entrada 

(específicos de cada empreendimento), os parâmetros selecionados para o sistema de 

cogeração e os principais resultados gerados pela ferramenta. 

 

 

Figura 10: Fluxograma de funcionamento da ferramenta Cogerar 

 

3.2.1 Demandas 

 

Na aba inicial “Demandas” são inseridos os principais dados energéticos do 

empreendimento. Há três tabelas disponíveis para inserção da demanda mensal por 

energia elétrica (potência requerida e consumo energético), refrigeração (capacidade e 

vapor ao longo de um ano. É de suma importância que os dados correspondam a realidade 

do empreendimento para que a análise desenvolvida seja relevante. A ferramenta permite 

avaliar um sistema com geração de frio, vapor e eletricidade simultâneos.  

Com os dados da demanda elétrica, o programa gera uma curva de consumo 

elétrico para que seja possível analisar o perfil anual do empreendimento.  

Dados do empreendimento
- Consumo de energia elétrica

- Consumo de frio ou vapor

- Rotina operacional (dia/horário de operação)

- Perfil de consumo elétrico

- Mercado de energia (livre ou cativo)

Parâmetros para análise

- Cotação do dólar

- Combustível utilizado

- Venda de energia excedente

- Seleção do sistema de cogeração

Resultados
- Indicadores financeiros (VPL-TIR-Payback)

- Economia operacional

- Eficiência energética

- Balanço energético

- Qualificação do sistema
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Nos casos em que há demanda de vapor, é necessário especificar a vazão mássica 

mensal (Kg/mês) e as características requeridas para o vapor. Com esses dados, o 

programa seleciona uma caldeira do banco de dados (criado a partir dos catálogos dos 

principais fabricantes de caldeiras no Brasil), calcula o consumo de combustível pela 

caldeira e a demanda energética mensal para geração do vapor (kWh/mês), como 

apresentam as equações (3.1) e (3.2). 

𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 =
𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 

𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
 (3.1) 

𝐸𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟.
𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

1000
. 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙. (0,001162)  (3.2) 

Onde: 

𝐶𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎  −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 (
𝑚3

𝑡
) ; 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 (
𝑚3

ℎ
) ; 

𝑃𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  −  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑡

ℎ
); 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟 − 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 (
𝑘𝑔

𝑚ê𝑠
) ; 

𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 − 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚3
) ; 

𝐸𝑟𝑒𝑞 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 [𝑘𝑊.
ℎ

𝑚ê𝑠
] . 

 

3.2.2 Premissas 

 

A segunda aba da ferramenta (apresentada na tabela 2) é a de “Premissas”. Na 

referida aba são inseridos ou selecionados dados básicos para realização da análise. São 

eles: cotação do dólar, seleção do chiller utilizado para complementar o sistema de 

cogeração, PCI do gás natural e óleo combustível, preço do óleo combustível, jornada 

diária de funcionamento do empreendimento, número de dias de funcionamento, seleção 

da distribuidora de energia elétrica local, tarifa do mercado livre, seleção da distribuidora 

de gás natural local, classe de tensão do empreendimento, seleção do combustível 

utilizado na caldeira auxiliar e o custo anual com perdas de produção. 
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O programa permite simular sistemas de cogeração utilizando como combustível 

o gás natural e o óleo combustível. No caso do presente projeto, o objetivo é analisar 

sistemas de cogeração operando com gás natural. 

Após a entrada dos dados básicos, é necessário selecionar qual será o destino da 

energia térmica: produção de vapor ou água gelada. É possível selecionar as duas opções, 

nesse caso, o sistema é classificado como trigeração. Caso o empreendimento produza 

excedentes de energia elétrica, o programa disponibiliza a opção de venda do excedente, 

solicitando apenas a tarifa de venda em R$/kWh. 

Na mesma aba, é selecionado o equipamento utilizado no sistema de cogeração 

com base nos equipamentos disponíveis no banco de dados. Com isso, o programa 

informa a energia elétrica produzida pelo sistema, a necessidade de importação de 

eletricidade e a energia térmica disponível. Para atendimento da demanda térmica total 

do empreendimento, deve ser realizada a escolha do uso da energia térmica disponível e 

também dos possíveis equipamentos auxiliares (caso seja necessário). 

Nas tabelas de 2 a 7 são apresentadas as informações e seleções demandadas pelo 

programa para realização das análises. Os dados são divididos em seis seções: premissas, 

objetivos da cogeração, venda de energia elétrica, geração elétrica com cogeração, 

equipamentos para refrigeração e queima adicional. Os dados apresentados nas tabelas 

são ilustrativos, inseridos apenas para exemplificar o uso da ferramenta. 

 

Tabela 2 - Dados necessários para análise do sistema (seção - Premissas) 

PREMISSAS 

Cotação do dolar [R$] 3,20 

Chiller da planta sem cogeração Chiller Elétrico  

PCI do gás natural [kcal/m³] 8.560 

PCI do óleo combustível [kcal/m³] 9.300.000 

Custo do óleo combustível [R$/m³] 1750,00 

Hora de início de operação da planta [h] 0 

Hora do fim de operação da planta [h] 24 

Nº de dias de funcionamento por ano 365 

Número de horas de operação na Ponta por mês [h] 90 

Número de horas de operação na Fora da Ponta por mês [h] 630 

Tarifa de EE Elektro 

Tarifa Mercado Livre [R$/MWh] 0,00 

Tarifa de Gás COMGÁS 

Classe de Tensão A4 AZUL 

Custo Anual com Perdas de Produção [R$] 0,00 
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Tabela 3 - Dados necessários para análise do sistema (seção - Objetivos da cogeração) 

OBJETIVOS DA COGERAÇÃO 

Vapor (Calor) Não 

Água Gelada (Frio) Sim 
 

Tabela 4 - Dados necessários para análise do sistema (seção - Venda de energia elétrica) 

VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Deseja vender energia elétrica excedente?  Sim  

Preço para venda de energia elétrica[R$/kWh] 0,21 
 

Tabela 5 - Dados necessários para análise do sistema (seção – Geração elétrica com cogeração) 

GERAÇÃO ELÉTRICA COM COGERAÇÃO 

Demanda Elétrica a ser suprida na Ponta  [kW] 2.100 

Demanda Elétrica a ser suprida Fora de Ponta  [kW] 2.200 

Consumo de Energia Elétrica a ser suprido na Ponta [kWh] 1.355.291 

Consumo de Energia Elétrica a ser suprido Fora de Ponta 
[kWh] 13.072.680 

Consumo Total de Energia Elétrica a ser suprido/ano [kWh] 14.428.404 

Equipamento Selecionado MICROTURBINA 250kW 

Dimensão do Equipamento selecionado [kW] 250 

Quantidade de equipamentos 1 

Potência Instalada [kW] 250 

Importação de energia necessária/ano [kWh] 12.457.404 

Excedente de energia gerada/ano [kWh] 0,00 

Fator de carga do equipamento 90% 
 

Tabela 6 - Dados necessários para análise do sistema (seção – Equipamentos para refrigeração) 

EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO 

Produção de Frio Necessária [TR] 440  

Capacidade máxima de produção de frio por Absorção [TR] 77  

Produção com Chiller de Absorção [TR] 70  

Produção com Chiller de Queima Direta [TR] 0  

Chiller Elétrico Utilizado 
Chiller Elétrico 

Alternativo 

Produção com Chiller Elétrico [TR] 380  

Produção Total [TR] 450  
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Tabela 7 - Dados necessários para análise do sistema (seção – Queima adicional) 

QUEIMA ADICIONAL   

Necessidade de queima adicional na caldeira Não 

Demanda térmica adicional a ser suprida [kWh] 0 

Combustível para queima adicional na caldeira Gás Natural 

Consumo Anual de combustível adicional na caldeira 
[m³] 0 

 

Para análise do investimento no projeto, é importante a seleção do tempo de vida 

útil do sistema de cogeração. Com isso, o programa calcula os principais indicadores do 

investimento e os apresenta de modo resumido ainda na aba “Premissas”, conforme pode 

ser observado na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resumo dos resultados do sistema de cogeração. 

RESUMOS DOS RESULTADOS 

Tempo de projeto (anos) 15 

Economia operacional anual da planta [R$] R$ 2.413.587 

Aumento do Custo de EE [%] 0% 

Economia operacional anual da planta [%] 44% 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 28% 

PAY-BACK (anos) 4,8 
 

 

3.2.3 Análise técnica 

 

É a aba em que são realizados os balanços de energia do sistema de cogeração. 

Inicialmente, é calculado o consumo específico de gás natural pelo equipamento 

selecionado, conforme a equação (3.3).  

 

𝐶𝑒𝑠𝑝 =
860[

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑊ℎ
]

𝑃𝐶𝐼.𝜂𝑒𝑞
 (3.3) 

Onde: 

𝐶𝑒𝑠𝑝  −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 (
𝑚3

𝑘𝑊ℎ
) ; 

𝜂𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝  −  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%). 
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A eficiência do equipamento é obtida no banco de dados dos equipamentos da 

planilha. Com base na potência térmica útil disponível no banco de dados do 

equipamento, é realizado o cálculo da energia térmica útil que pode ser utilizada na 

geração de vapor ou água gelada, conforme equação (3.4). A energia elétrica gerada pelo 

equipamento é calculada com a equação (3.5). 

 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑄ú𝑡𝑖𝑙 . 𝐹𝑒𝑞[
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
]. ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐 (3.4) 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑒𝑞 . 𝐹𝑒𝑞[
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
]. ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐 (3.5) 

Onde: 

𝐸𝑡𝑒𝑟𝑚  −  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑘𝑊ℎ); 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  −  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑘𝑊ℎ); 

𝐹𝑒𝑞  −  𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎𝑛𝑜
); 

ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐  −  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (ℎ); 

𝑃𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝  −  𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑊). 

 

Com os dados da energia gerada, é verificado se o sistema de cogeração supre a 

demanda energética total do empreendimento com a equação (3.6). Caso o delta 

energético seja positivo, o sistema é capaz de gerar mais energia do que o necessário. Nos 

casos em que o delta for negativo, será necessário um suprimento externo de energia.  

 

∆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜= 𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  (3.6) 

Onde: 

∆𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 − 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑊ℎ) 

𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎  −  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑊ℎ); 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  −  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑘𝑊ℎ); 

 

A energia elétrica excedente pode ser comercializada no mercado cativo ou no 

mercado livre. Caso o sistema atenda aos requisitos da ANEEL e seja considerado 

“qualificado”, há incentivos para comercialização da energia. 
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3.2.4 Qualificação ANEEL 

 

A ANEEL possui uma série de políticas de incentivos à diversificação da matriz 

energética brasileira. Com o objetivo de incentivar a comercialização da energia elétrica 

excedente dos sistemas de cogeração a gás natural, a ANEEL estabeleceu a resolução 

normativa nº 235/2006. A resolução estabelece os requisitos necessários para que o 

sistema possa ser classificado como “cogeração qualificada”, obtendo benefícios como 

tarifa especial de gás natural e o direito de venda de energia elétrica excedente (mercado 

cativo e mercado livre). Os requisitos demandam que os sistemas de cogeração tenham 

uma boa eficiência energética. 

A aba “Qualificação ANEEL” possui a função de verificar se o sistema de 

cogeração atende aos requisitos de qualificação da ANEEL. 

Os requisitos mínimos de racionalidade energética são atendidos mediante o 

atendimento dos requisitos a e b estabelecidos na resolução, tais requisitos são 

apresentados nas equações (3.7) e (3.8). 

a) 
𝐸𝑡

𝐸𝑓
≥ 15%  (3.7) 

b) 

𝐸𝑡
𝐸𝑓

𝑋
+

𝐸𝑒

𝐸𝑓
≥ 𝐹𝑐% (3.8) 

Sendo: 

• Ef - Energia da fonte: energia recebida pela central cogeradora, em seu regime 

operativo médio, em kW, com base no conteúdo energético específico, que no 

caso dos combustíveis é o poder calorífico inferior (PCI);  

• Ee - Energia da utilidade eletromecânica: energia cedida pela central cogeradora, 

em seu regime operativo médio, em kW, em termos líquidos, ou seja, descontando 

da energia bruta gerada o consumo em serviços auxiliares elétricos da central;  

• Et - Energia da utilidade de calor: energia cedida pela central cogeradora, em seu 

regime operativo médio, em kW, em termos líquidos, ou seja, descontando das 

energias brutas entregues ao processo as energias de baixo potencial térmico que 

retornam à central;  

• Fc% - Fator de Cogeração: parâmetro definido em função da potência instalada e 

da fonte da central cogeradora, o qual se aproxima do conceito de Eficiência 

Exergética;  
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• X - Fator de Ponderação: parâmetro adimensional definido em função da potência 

instalada e da fonte da central cogeradora, obtido da relação entre a eficiência de 

referência da utilidade de calor e da eletromecânica, em processos de conversão 

para obtenção em separado destas utilidades.  

Os valores dos fatores X e Fc são dados em função da fonte de energia e da 

potência instalada. A tabela 9 apresenta os valores estabelecidos pela portaria da ANEEL. 

 

Tabela 9 - Parâmetros da ANEEL para cogeração qualificada 

Fonte/potência elétrica instalada X Fc% 

Derivados de petróleo, gás natural e carvão   

Até 5 MW 2,14 41 

Acima de 5 MW e até 20 MW 2,13 44 

Acima de 20 MW 2,00 50 

Demais combustíveis   

Até 5 MW 2,50 32 

Acima de 5 MW e até 20 MW 2,14 37 

Acima de 20 MW 1,88 42 

Calor recuperado de processo   

Até 5 MW 2,60 25 

Acima de 5 MW e até 20 MW 2,17 30 

Acima de 20 MW 1,86 35 

 

3.2.5 Custo do gás 

 

Possui a função de calcular o custo do gás natural para funcionamento do 

empreendimento no modo convencional e com implantação do sistema de cogeração. As 

tarifas variam de acordo com a companhia distribuidora de gás (selecionada na aba 

“Premissas”), cada companhia distribuidora possui uma aba no programa com suas regras 

tarifárias. A ferramenta foi atualizada com inclusão de uma nova aba para a Sul Gás 

(companhia responsável pela distribuição de gás no Rio Grande do Sul). 

O consumo anual de gás natural pelo sistema de cogeração é calculado com a 

equação (3.8). A referida equação apresenta apenas o consumo do equipamento principal 

de geração, há casos em que são necessários equipamentos auxiliares para atendimento 
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da demanda energética do empreendimento. Nesses casos, o programa adiciona o 

consumo dos equipamentos auxiliares no cálculo do consumo total. 

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙. ℎ𝑓𝑢𝑛𝑐 . 𝐹𝑒𝑞 (3.8) 

 

Onde: 

𝐶𝑒𝑞 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 (
𝑚3

𝑎𝑛𝑜
) ; 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 −  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 (
𝑚3

ℎ
) . 

 

3.2.6 Custo da Energia Elétrica 

 

Possui a função de calcular o custo da energia elétrica para o empreendimento 

operando no sistema convencional e também nos casos do sistema de cogeração operando 

com importação de energia elétrica da rede. O programa possui abas auxiliares com as 

tarifas de energia de diferentes concessionárias. No caso em estudo, foi adicionada a 

concessionária CEE-RS, responsável pela distribuição de energia no Rio Grande do Sul.  

Na aba “Premissas”, são selecionados a classe de tensão e a concessionária. Nos 

casos em que há importação de energia, são considerados os seguintes parâmetros: 12% 

da energia elétrica total importada na ponta e 88% fora de ponta. 

Figura 11 – Padrão de ponderação utilizado no cálculo do custo da energia elétrica 

 

Como o programa foi desenvolvido em 2015, o mecanismo de cálculo das 

bandeiras tarifárias estava defasado. Foi realizada uma atualização do mecanismo, sendo 

realizada uma média ponderada entre as tarifas de energia para bandeiras verde, amarela, 

25% 
Bandeira 
vermelha 
(patamar 

1)

25% 
Bandeira 
vermelha 
(patamar 

2)

30% 
Bandeira 
amarela

20% 
Bandeira 

verde
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vermelha - Patamar 1 e vermelha - Patamar 2, de modo que a análise tenha uma boa 

acurácia. O padrão de ponderação utilizado no cálculo do custo da energia elétrica está 

descrito na figura 11.  As bandeiras são utilizadas no cálculo do custo de aquisição da 

energia elétrica no mercado cativo. O peso de cada bandeira multiplica as respectivas 

tarifas de energia e o custo total é obtido através do somatório de todas as tarifas 

multiplicado pelo consumo do empreendimento. 

 

3.2.7 Análise Financeira 

 

A função da aba “Análise Financeira” é a realização da análise de viabilidade 

econômica, os resultados obtidos na análise são fundamentais para a tomada de decisão 

sobre o investimento no sistema de cogeração. 

Inicialmente, a aba calcula os custos totais de instalação do sistema de cogeração 

selecionado. Na sequência, é calculada a economia operacional, isto é, a diferença entre 

os custos de operação do empreendimento no modo convencional (adquirindo energia no 

mercado) e com o sistema de cogeração. Com os custos de instalação e a economia 

operacional definidos, é necessário inserir o percentual do valor total da instalação 

financiado, a taxa de juros anual do financiamento e o valor da taxa SELIC para fins de 

reajuste.  

A aba “Fluxo de Caixa” gera o fluxo de caixa do projeto e aba “Controle 

Financeiro” realiza os cálculos dos indicadores econômicos analisados: VPL, TIR e 

Payback. 

Os custos dos equipamentos utilizados no sistema de cogeração são inseridos nas 

abas “Banco de dados” e “Central de Água Gelada”, tais informações são provenientes 

de catálogos e relatórios técnicos dos equipamentos. Além dos custos de instalação, a 

ferramenta inclui também os custos complementares (na aba “Custos Comp”). Tais custos 

incluem acompanhamento de obra, consultorias, despesas com viagens e outras despesas 

necessárias para realização do projeto. 

 

3.2.8 Dados de equipamentos 

 

A aba “Banco de Dados” armazena os dados dos equipamentos utilizados na 

geração de energia. No presente projeto, os dados dos equipamentos foram atualizados 
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com a inclusão de novos equipamentos na ferramenta, possibilitando a análise de grande 

variedade de sistemas de cogeração. Os dados dos equipamentos foram obtidos nos 

relatórios periódicos do United States Department of Energy (DOE) sobre tecnologias 

utilizadas em sistemas de cogeração. Os dados requeridos para cada equipamento são:  

 

• Potência elétrica nominal [kW]; 

• Eficiência elétrica [%]; 

• Calor recuperado [kW]; 

• Custo total de instalação [U$/kW]; 

• Custo total com operação e manutenção (O&M) [U$/kWh]. 

 

A aba “Central de Água Gelada” armazena as informações sobre os equipamentos 

utilizados na produção de água gelada. Os dados requeridos para cada equipamento são: 

 

• Coeficiente de eficácia (COP); 

• Consumo de gás [m³]; 

• Consumo de energia elétrica [kWh]; 

• Custo de manutenção e tratamento químico [U$/TRh]; 

• Custo de instalação [U$/TR]. 

 

3.2.9 Resultados 

 

A ferramenta gera um quadro comparativo entre os custos do empreendimento 

operando no modo convencional e com o sistema de cogeração na aba “Resultados”. A 

tabela comparativa é dividida em cinco seções, sendo elas: 

 

• Custo anual com energia da rede elétrica; 

• Custo anual com a produção de vapor; 

• Custo anual com refrigeração; 

• Venda de energia elétrica excedente; 

• Custo anual operacional. 
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A tabela 10 apresenta a síntese dos resultados fornecidos pelo programa. A 

principal receita nos projetos de cogeração é a economia operacional obtida com a 

implantação do sistema. Além da economia operacional, os principais indicadores 

financeiros apresentados nesta aba são a TIR e o payback. 

 

Tabela 10 – Resultados financeiros do projeto de cogeração em relação ao sistema convencional 

RESULTADOS DO PROJETO DE COGERAÇÃO 
1. CUSTO ANUAL COM ENERGIA 

ELÉTRICA DA REDE 
CONVENCIONAL 

(SEM COGERAÇÃO) 
COGERAÇÃO 

Demanda Ponta [kW] 19.200 0 

Demanda Fora de Ponta [kW] 20.000 0 

Consumo Ponta [kWh] 12.137.222 0 

Consumo Fora de Ponta [kWh] 117.622.055 0 

Consumo Total [kWh] 129.759.277 0 

Custo anual [R$] 40.617.118 0 
2. CUSTO ANUAL COM 

REFRIGERAÇÃO 
CONVENCIONAL 

(SEM COGERAÇÃO) 
COGERAÇÃO 

Produção de Água Gelada [TRh] 8.433.541 8.433.541 

Operação e Manutenção [R$] 1.660.000 750.000 

Custo anual [R$] 1.660.000 750.000 
3. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

EXCEDENTE 
CONVENCIONAL 

(SEM COGERAÇÃO) 
COGERAÇÃO 

Preço de venda de Energia Elétrica 
excedente [R$/kWh] 

0 
0,210 

Excedente de energia gerada/ano 
[kWh] 

0 
312.107.387 

Faturamento anual com venda de 
Energia Elétrica [R$] 

0 
65.542.551 

Ganho Anual [R$]  0 65.542.551 

4. CUSTO ANUAL OPERACIONAL 
CONVENCIONAL 

(SEM COGERAÇÃO) 
COGERAÇÃO 

Custo com Energia Elétrica [R$] 40.617.118 -65.542.551 

Consumo de Combustível [m³] 0 96.042.864 

Custo com Combustível [R$] 0 107.718.720 

O&M [R$] 1.660.000 12.768.773 

Custos com perdas na produção [R$] 0 0 

Custo anual [R$] - 42.277.118 10.597.610 

Economia Anual [R$] 52.874.727 
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4. Estudos de caso 

 

Para realização da análise técnica e econômica da implantação de sistemas de 

cogeração a gás natural em empreendimentos do setor terciário, foram selecionados três 

casos de empresas com interesse na implementação do sistema. Os casos analisados são: 

 

• Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão); 

• Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho); 

• Fundação Biblioteca Nacional. 

 

Foram escolhidos dois aeroportos de grande importância para a aviação civil 

brasileira, pois são edificações de grande porte com elevados índices de carga térmica, 

demandando um sistema de climatização de grande capacidade térmica e eficiente. A 

movimentação de passageiros pelos aeroportos brasileiros passou por um grande 

crescimento na última década, gerando uma demanda pela modernização e crescimento 

das estruturas aeroportuárias brasileiras [23]. Os aeroportos são caracterizados por 

destinarem uma parcela significativa do consumo de energia elétrica ao suprimento do 

sistema de climatização. Sendo assim, é de suma importância a investigação de estratégias 

para redução do consumo e gasto com energia elétrica. 

Além disso, a implantação de sistemas auxiliares de geração elétrica é um 

requisito obrigatório nos aeroportos de grande e médio porte para evitar interrupções 

completa das atividades por conta de problemas no fornecimento de energia. A segurança 

operacional dos aeroportos é importante até mesmo para garantia da segurança do tráfego 

aéreo nacional. 

Todos os casos analisados possuem demanda somente na geração de energia 

elétrica e frio. Tendo como prioridade o atendimento da demanda elétrica, os sistemas de 

cogeração analisados serão operados em regime topping. 

 

4.1 Premissas gerais 

 

O ambiente de contratação livre é caracterizado pela negociação direta entre 

produtores e consumidores, o preço da energia é bastante influenciado pelas previsões de 

disponibilidade energética. Nos últimos anos, o percentual de consumo energético no 
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mercado livre tem aumentado consideravelmente. Em 2018, do total de energia 

consumida no Brasil, 30% foram negociados no ambiente de contratação livre [20]. Com 

a tendência atual de crescimento da demanda por energia no mercado livre, as 

perspectivas são atraentes para investimentos em sistemas de cogeração com produção de 

excedente para comercialização. 

O preço de venda da energia elétrica excedente no mercado livre foi definido com 

base em diferentes análises de mercado. Foram levados em consideração o relatório de 

perspectivas do mercado de energia para o período de 2018-2020 da consultoria Thymos 

Energia [25], o projeto final “Previsão de preços futuros de energia elétrica no ambiente 

de contratação livre – uma abordagem de equilíbrio de mercado sob incertezas” da Escola 

Politécnica da UFRJ [26] e as previsões da Associação Nacional dos Consumidores de 

Energia (ANACE) [27]. O valor adotado como referência foi o menor valor previsto para 

contratos tradicionais, caracterizados basicamente pela definição prévia do preço e da 

quantidade de energia comercializada, sendo este R$ 210/ MWh. Os contratos 

tradicionais são os mais praticados no mercado, pois possibilitam que consumidores e 

geradores possam planejar suas atividades sem riscos elevados em relação ao preço e 

quantidade de energia comercializada [26]. 

Para avaliação da implantação de sistemas de cogeração, foram analisados vários 

casos utilizando diferentes modelos de motores de combustão interna estacionários e 

turbinas a gás, variando também o número de unidades instaladas para cada equipamento 

selecionado.  

Na produção de frio, foram especificados chillers de absorção de acordo com a 

produção de calor útil de cada caso. Nos casos em que o sistema de absorção não era 

capaz de atender totalmente a demanda térmica, a produção de frio foi complementada 

com chillers elétricos alternativos. 

 

4.2 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

 

4.2.1 Dados gerais 

 

A proposta de construção de um aeroporto internacional moderno e capaz de 

atender a demanda da então capital do país surgiu na década de 40. Em 1946, foi realizada 

a escolha do local: a ponta do Galeão na Ilha do Governador (bairro da cidade). O 
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primeiro terminal aeroportuário foi inaugurado apenas em 1977 pelo Governo Federal. 

Com o crescimento econômico e populacional do Brasil, o primeiro terminal teve sua 

capacidade ampliada na década de 90, no mesmo período foi edificado e inaugurado o 

segundo terminal do aeroporto.  

Com os grandes eventos esportivos mundiais sediados na cidade (Copa do Mundo 

e Olimpíadas), o aeroporto teve novamente sua capacidade ampliada através da edificação 

de um píer moderno, anexo ao segundo terminal. Atualmente, possui uma área de 280 mil 

m². No ano de 2017, o aeroporto atendeu 16.243.253 passageiros [24].  

Os dados de consumo e demanda contratada de energia elétrica e de consumo de 

frio foram fornecidos pela concessionária Rio Galeão. Os dados foram inseridos na 

ferramenta na aba “Demandas”, as tabelas são apresentadas a seguir. O aeroporto opera 

em regime de 24 horas/dia. A energia elétrica é adquirida no mercado livre, o preço é fixo 

por MWh reajustado anualmente conforme o IPCA. Foi inserida a opção de venda do 

excedente de energia elétrica, considerando a venda no ambiente de contratação livre.  

 

Tabela 11 - Consumo de frio do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

 

Tempo Consumo [TR.h/mês]

Janeiro 1.089.907,76

Fevereiro 979.053,90

Março 921.245,11

Abril 713.172,36

Maio 573.716,07

Junho 549.868,61

Julho 453.169,03

Agosto 423.713,54

Setembro 596.550,91

Outubro 578.983,17

Novembro 682.946,99

Dezembro 871.213,83

TOTAL/ANO 8.433.541

REFRIGERAÇÃO



36 

 

Tabela 12 - Demanda e consumo de eletricidade do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

 

Na tabela 13 são apresentadas as premissas específicas inseridas na ferramenta 

para avaliação dos diferentes cenários no estudo de caso. 

 

Tabela 13 – Premissas para análise do caso Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

 

 

 

Ponta Fora de Ponta Ponta Fora de Ponta

Janeiro 19.200 20.000 1.230.939 12.032.285

Fevereiro 19.200 20.000 1.051.221 10.697.471

Março 19.200 20.000 1.205.748 10.981.386

Abril 19.200 20.000 902.334 9.981.899

Maio 19.200 20.000 992.987 9.278.215

Junho 19.200 20.000 939.311 8.722.072

Julho 19.200 20.000 853.735 8.294.664

Agosto 19.200 20.000 921.694 8.149.201

Setembro 19.200 20.000 900.398 8.658.609

Outubro 19.200 20.000 1.002.453 10.128.051

Novembro 19.200 20.000 1.004.096 9.917.101

Dezembro 19.200 20.000 1.132.306 10.781.101

12.137.222 117.622.055

ELETRICIDADE

 Consumo de Energia [kWh]
Tempo

TOTAL

Demanda Elétrica  [kW]

3,70

Chiller Elétrico Alternativo

8.560

9.300.000

1750,00

0

24

365

63

393

Mercado Livre

224,90

CEG

A4 Azul

0,00

Não

Sim

Sim

0,21

VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA

Vapor (Calor)

Água Gelada (Frio)

Deseja vender energia elétrica excedente?

Preço para venda de energia elétrica[R$/kWh]

PREMISSAS

Tarifa de EE

PCI do gás natural [kcal/m³]

PCI do óleo combustível [kcal/m³]

Cotação do dolar [R$]

Número de horas de operação na Fora da Ponta por mês [h]

Hora de início de operação da planta [h]

Número de horas de operação na Ponta por mês [h]

Hora do fim de operação da planta [h]

Nº de dias de funcionamento por ano

Custo do óleo combustível [R$/m³]

Chiller da planta sem cogeração

Classe de Tensão

OBJETIVOS DA COGERAÇÃO

Tarifa de Gás

Custo Anual com Perdas de Produção [R$]

Tarifa Mercado Livre [R$/MWh]



37 

 

4.2.2 Análise da implantação de sistemas de cogeração 

 

A implantação de diferentes sistemas de cogeração foi analisada com o objetivo 

de identificar quais cenários seriam viáveis economicamente para o empreendimento. 

Como não havia demanda de vapor ou pela implantação de um sistema de refrigeração 

exclusivo de absorção, não foi avaliada a geração adicional de calor pela queima de gás 

natural em caldeiras auxiliares. 

Os cenários são descritos pela especificação do equipamento, número de unidades 

instaladas, energia elétrica gerada, excedente de eletricidade produzido, importação de 

energia necessária e capacidade térmica do sistema de refrigeração por absorção. Os 

resultados de cada cenário são apresentados por três indicadores: TIR, Payback e o 

percentual de economia operacional anual com a operação do sistema de cogeração. 

As tabelas 14 e 15 apresentam todos os cenários avaliados e os resultados obtidos 

em cada um deles, considerando um tempo de projeto de 15 anos. Indica também o frio 

gerado pelo sistema de absorção (TR) em cada um dos cenários. Foram analisados 54 

cenários, sendo estes: 

• 6 cenários utilizando motores de combustão interna com atendimento 

parcial da demanda elétrica; 

• 11 cenários utilizando motores de combustão interna com atendimento 

total da demanda elétrica; 

• 11 cenários utilizando turbinas a gás com atendimento parcial da demanda 

elétrica; 

• 26 cenários utilizando turbinas a gás com atendimento total da demanda 

elétrica. 
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Tabela 14 – Cenários avaliados e resultados obtidos no caso Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro utilizando motores 

Equipamento Un 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Motor Wartsila   

9341kW 

1 73.644.444 0 56.124.409 1.719 - 4,00% 0% 

2 147.288.888 17.520.035 0 3.438 16,5 16,00% -1% 

3 220.933.332 91.168.355 0 5.157 6,8 44,00% 17% 

4 294.577.776 164.814.794 0 6.875 5,2 71,00% 25% 

5 368.222.220 238.461.176 0 8.594 4,5 98,00% 30% 

6 441.866.664 312.105.620 0 10.313 4,2 125,00% 34% 

Motor GE J624 

GS 4MW 

1 31.599.072 0 98.170.784 847 - 0,73% 0% 

2 63.198.144 0 66.570.766 1.693 - 4,20% 0% 

3 94.574.827 0 35.193.114 2.540 - 7,70% 0% 

4 122.348.408 0 7.418.564 3.387 - 8,60% 0% 

5 157.995.360 28.229.357 0 4.233 12,3 23,15% 3% 

6 189.594.432 59.829.398 0 5.080 8,6 35,40% 11% 

7 221.193.504 91.429.439 0 5.926 7,2 47,60% 15% 

8 252.792.576 123.029.480 0 6.773 6,4 59,80% 19% 

9 284.391.648 154.629.521 0 7.620 5,7 72,00% 21% 

Motor GE J620 

GS 3.3MW 

5 126.012.272 0 3.749.855 3.536 0 8,90% 0% 

9 236.425.392 106.661.829 0 6.366 6,9 52,30% 16% 

15 394.042.320 264.283.043 0 10.609 4,9 112,40% 27% 
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Tabela 15 – Cenários avaliados e resultados obtidos no caso Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro utilizando turbinas 

Turbina Un. 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Turbina Titan130 15MW 

1 115.877.837 0 13.887.539 4.769 0 -3,50% 0% 

2 236.520.000 106.760.039 0 9.539 14,3 30,30% 1% 

3 354.780.000 225.020.723 0 14.308 8,4 63,60% 11% 

4 473.040.000 343.280.723 0 19.078 7,3 96,70% 15% 

5 591.300.000 461.540.723 0 23.847 6,7 129,80% 17% 

Turbina 4324 kW 

1 34.090.416 0 95.678.551 1.631 - -14,23% 0% 

2 68.180.832 0 61.588.135 3.262 - -25,60% 0% 

3 103.051.940 0 26.715.146 4.893 - -35,40% 0% 

4 127.732.334 0 2.032.772 6.524 - -45,25% 0% 

5 170.452.080 40.690.569 0 8.155 - -43,90% 0% 

6 204.542.496 74.782.820 0 9.786 - -45,10% 0% 

7 238.632.912 108.873.635 0 11.416 - -46,55% 0% 

Turbina TaurusS60 5.6MW 

1 44.702.280 0 85.066.459 1.834 - -6,70% 0% 

2 89.364.249 0 40.402.381 3.669 - -10,60% 0% 

3 127.566.301 0 2.198.220 5.503 - -13,85% 0% 

4 178.809.120 49.046.651 0 7.338 - -2,18% 0% 

5 223.511.400 93.751.040 0 9.172 - 6,75% 0% 

6 268.213.680 138.454.403 0 11.006 - 15,50% 0% 

7 312.915.960 183.156.683 0 12.841 - 24,02% 0% 

8 357.618.240 227.858.963 0 14.675 22 32,55% -12% 

9 402.320.520 272.561.243 0 16.509 19,5 41,09% -6% 

10 447.022.800 317.263.523 0 18.344 17,8 49,62% -3% 

11 491.725.080 361.965.803 0 20.178 16,7 58,15% -1% 

12 536.427.360 406.668.083 0 22.013 15,8 66,70% 0% 

13 581.129.640 451.370.363 0 23.847 13,8 75,23% 2% 

Turbina TaurusS70 8MW 

1 62.796.060 0 66.972.223 2.201 - -4,62% 0% 

2 122.113.393 0 7.654.054 4.403 - -8,35% 0% 

3 188.388.180 58.624.913 0 6.604 - 10,12% 0% 

4 251.184.240 121.423.481 0 8.805 19,7 26,13% -7% 

5 313.980.300 184.221.023 0 11.006 13,6 41,95% 2% 

6 376.776.360 247.017.083 0 13.208 9,7 57,47% 6% 

7 439.572.420 309.813.143 0 15.409 9,3 73,00% 8% 

Turbina MARS100 

11.4MW 

1 89.442.301 0 40.324.329 3.669 - -9,27% 0% 

2 178.966.800 49.204.331 0 7.338 - 0,50% 0% 

3 268.450.200 138.690.923 0 11.007 - 19,48% 0% 

4 357.933.600 228.174.323 0 14.675 18,7 37,88% -5% 

 

Com base nos resultados obtidos, é possível constatar que, nos casos de total 

suprimento da demanda de energia elétrica e venda do excedente produzido, a 
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implantação de um sistema de cogeração apresenta vantagens econômicas substanciais 

para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Nesses casos, a viabilidade econômica 

é constatada por taxas de retorno mais elevadas e menores payback.  

Em alguns cenários, a economia operacional atingiu valores próximos de 100% 

com a produção de grandes volumes de energia para comercialização.  

A utilização de turbinas e microturbinas nos sistemas de cogeração não apresentou 

viabilidade econômica considerável em nenhum dos cenários avaliados. Apenas dois 

cenários apresentaram TIR maior ou igual a 15%, utilizando 4 e 5 unidades da turbina 

TITAN 130 15 MW. Foram encontradas TIR’s de 15% e 17%, respectivamente. Um 

retorno pouco atraente em relação ao alto investimento necessário para a implantação do 

sistema. 

Em relação aos motores de combustão interna, as turbinas possuem um custo de 

aquisição mais elevado (variando em função da potência instalada). O seu custo de 

operação & manutenção também é mais caro. Além disso, os motores estacionários 

possuem uma elevada eficiência energética na geração de potência mecânica, tornando 

tais equipamentos mais atraentes para sistemas de cogeração, mesmo com uma taxa de 

reaproveitamento de energia térmica mais baixa em relação às turbinas. 

 

4.3 Aeroporto Internacional de Porto Alegre 

 

4.3.1 Dados gerais 

 

O Aeroporto de Porto Alegre foi inaugurado em 1923 como propriedade do 

Serviço de Aviação da Brigada Militar [23]. Em 1974, a Infraero assumiu a administração 

e exploração do aeroporto. Na década de 90, o único terminal do aeroporto passou por 

uma série de reformas de modernização e ampliação para atendimento da demanda 

crescente de passageiros. No mesmo período, foi iniciada a construção de um novo 

terminal com alta capacidade operacional, sendo inaugurado em 2001 [23]. 

Atualmente, o aeroporto foi concedido à iniciativa privada por um período de 25 

anos, a empresa concessionária é a Fraport. A concessionária assumiu o compromisso e 

investir em reformas e na modernização de todas as áreas aeroportuárias. Em 2017, 

7.648.743 passageiros utilizaram o aeroporto [23], sendo considerado o oitavo mais 

movimentado do Brasil. 
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Os dados de consumo e demanda contratada de energia elétrica e de consumo de 

frio foram fornecidos pela referência [23]. Os dados foram inseridos na ferramenta na aba 

“Demandas”, as tabelas são apresentadas a seguir. 

 

Tabela 16 - Consumo de frio do Aeroporto Internacional de Porto Alegre 

REFRIGERAÇÃO 

Tempo Consumo [TR.h/mês] 

Janeiro 253.378 

Fevereiro 251.430 

Março 208.725 

Abril 148.282 

Maio 119.067 

Junho 108.363 

Julho 123.469 

Agosto 119.575 

Setembro 119.785 

Outubro 136.436 

Novembro 145.014 

Dezembro 180.724 

TOTAL/ANO 1.914.247 

 

Tabela 17 - Demanda e consumo de eletricidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre 

 

Na tabela 18 são apresentadas as premissas básicas inseridas na ferramenta para 

avaliação dos diferentes cenários no estudo de caso. 

O aeroporto opera em regime de 24 horas/dia. A energia elétrica é adquirida no 

mercado cativo da distribuidora estadual, Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio 

Grande do Sul (CEEE-RS). Foi inserida a opção de venda do excedente de energia 

Ponta Fora de Ponta Ponta Fora de Ponta

Janeiro 2.100 2.200 127.363 1.359.120

Fevereiro 2.100 2.200 142.097 1.332.960

Março 2.100 2.200 116.680 1.107.840

Abril 2.100 2.200 112.678 1.192.200

Maio 2.100 2.200 101.706 946.080

Junho 2.100 2.200 92.238 861.360

Julho 2.100 2.200 100.729 985.800

Agosto 2.100 2.200 107.737 944.520

Setembro 2.100 2.200 104.671 949.440

Outubro 2.100 2.200 112.714 1.087.920

Novembro 2.100 2.200 121.062 1.148.760

Dezembro 2.100 2.200 115.616 1.156.680

1.355.291 13.072.680

ELETRICIDADE

 Consumo de Energia [kWh]
Tempo

TOTAL

Demanda Elétrica  [kW]
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elétrica, considerando a venda no ambiente de contratação livre nos moldes dos contratos 

tradicionais. 

 

Tabela 18 – Premissas para análise do caso Aeroporto Internacional de Porto Alegre 

 

 

4.4.2 Análise da implantação de sistemas de cogeração 

 

Assim como no caso anterior, a avaliação de diferentes sistemas permitiu 

identificar os cenários com maior viabilidade econômica. 

Os cenários são descritos pela especificação do equipamento, número de unidades 

instaladas, energia elétrica gerada, excedente de eletricidade produzido, importação de 

energia necessária e capacidade térmica do sistema de refrigeração por absorção. Os 

resultados de cada cenário são apresentados por três indicadores: TIR, Payback e o 

percentual de economia operacional anual com a operação do sistema de cogeração.  

As tabelas 19 e 20 apresentam os cenários avaliados e os resultados obtidos em 

cada um deles, o tempo de projeto selecionado considera a vida útil dos equipamentos de 

15 anos. Indica também o frio gerado pelo sistema de absorção (TR) em cada um dos 

cenários. Foram analisados 29 cenários, sendo estes: 
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VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
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• 7 cenários utilizando motores de combustão interna com atendimento 

parcial da demanda elétrica; 

• 9 cenários utilizando motores de combustão interna com atendimento total 

da demanda elétrica; 

• 9 cenários utilizando turbinas a gás com atendimento parcial da demanda 

elétrica; 

• 4 cenários utilizando turbinas a gás com atendimento total da demanda 

elétrica. 

 

Tabela 19 – Cenários avaliados e resultados obtidos no caso Aeroporto Internacional de Porto 

Alegre utilizando motores 

Equipamento Un. 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Motor GE J416 GS 

1.14MW 

1 8.964.108 0 5.464.855 287 3,60 31,00% 41% 

2 17.928.216 3.499.584 0 574 3,4 54,00% 44% 

3 26.892.324 12.464.022 0 862 3,8 64,00% 37% 

4 35.856.432 21.428.461 0 1.149 4,2 75,00% 33% 

Motor GE J420 GS 

1.4MW 

1 11.224.516 0 3.204.367 359 3,3 39,00% 46% 

2 22.485.168 8.056.684 0 719 3,5 60,00% 42% 

3 33.727.752 19.299.667 0 1.078 3,9 73,00% 36% 

Motor GE J412 GS 

850kW 

1 6.717.168 0 7.711.886 216 4,1 24,00% 35% 

2 13.156.919 0 1.271.907 431 3,5 44,00% 43% 

3 20.151.504 5.722.952 0 647 3,7 56,00% 39% 

Motor Andreos 

1000 kW 

1 7.884.000 0 6.544.974 273 4,3 24,00% 32% 

2 15.768.000 1.339.334 0 547 4 41,00% 35% 

3 23.652.000 9.223.630 0 820 4,5 48,00% 30% 

Motor GE J612 GS 

2MW 

1 14.037.680 0 391.146 425 3,1 52,00% 53% 

2 31.378.320 16.949.996 0 850 3,4 77,00% 44% 
Motor GE J616 GS 

2.6MW 1 21.002.976 6.574.321 0 566 3,1 63,00% 51% 
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Tabela 20 – Cenários avaliados e resultados obtidos no caso Aeroporto Internacional de Porto 

Alegre utilizando turbinas. 

Turbina Un. 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Turbina 1.15MW 

1 9.066.600 0 5.362.055 533 - 9,00% 0% 

2 18.133.200 3.705.115 0 1.065 - 9,00% 0% 

3 27.199.800 12.771.829 0 1.598 - -3,00% 0% 

Turbina Centaur40 

3.5MW 

1 27.712.260 13.284.289 0 1.678 9,5 35,00% 8% 

2 55.424.520 40.996.549 0 3.356 22 37,00% 

-

11% 

Microturbina 

250kW 

1 1.971.000 0 12.458.197 77 16,4 5,00% -1% 

2 3.942.000 0 10.487.111 154 11,8 8,00% 4% 

3 5.913.000 0 8.516.031 231 9,9 11,00% 7% 

4 7.884.000 0 6.544.940 308 9,3 15,00% 9% 

5 9.848.688 0 4.580.172 385 8,8 18,00% 10% 

6 11.959.135 0 2.469.634 462 8,2 22,00% 12% 

7 13.430.536 0 998.206 538 9,1 22,00% 9% 

8 14.049.054 0 379.545 615 9,9 23,00% 7% 

 

Os resultados obtidos apresentam cenários bastante atraentes para investimento 

em sistemas de cogeração utilizando motores de combustão interna na geração de 

potência mecânica. Todos os cenários avaliados utilizando motores apresentaram TIR 

igual ou superior a 30%. O menor payback encontrado foi de 3,1 anos, enquanto o maior 

foi de 4,6 anos. 

Há uma grande diferença em relação aos resultados encontrados no caso do 

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro devido à diferença do custo de aquisição de 

energia dos aeroportos. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre é consumidor do 

mercado cativo, enquanto o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro é consumidor do 

mercado livre. 

Em alguns cenários, foi avaliada também a venda do excedente produzido no 

mercado livre de energia. Nesses casos, os investimentos também apresentaram altas 

taxas de retorno e curtos payback. 

Da mesma forma que no caso do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, nos 

cenários em que foram selecionadas turbinas para geração de potência mecânica, os 

resultados indicaram a inviabilidade do investimento. A maior TIR encontrada foi de 12% 

com a utilização de 6 unidades da microturbina 250 kW, atendendo parcialmente a 

demanda elétrica do empreendimento. O payback no referido caso foi de 8,2 anos. 
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Os custos de aquisição e de operação & manutenção das microturbinas são 

elevados em relação aos motores estacionários de mesmo porte. Além do custo, os 

motores de mesmo porte apresentam maior eficiência energética na geração de potência 

mecânica. 

O cenário mais atraente encontrado foi com a utilização de 1 unidade do motor 

GE J612 GS 2 MW, atendendo parcialmente a demanda elétrica do aeroporto. No referido 

cenário, a TIR encontrada foi de 53% e o payback de 3,1 anos. Levando em consideração 

que independe da venda de excedente no mercado livre, o investimento na instalação do 

sistema de cogeração avaliado no cenário torna-se bastante promissor. 

 

4.4 Fundação Biblioteca Nacional 

 

4.4.1 Dados gerais 

 

A Biblioteca Nacional é a depositária do patrimônio bibliográfico e documental 

do Brasil. Segundo ranking da UNESCO, é a sétima maior biblioteca nacional do mundo 

e a maior da América Latina. Sua função é preservar, atualizar e divulgar uma coleção 

com mais de 9 milhões de peças [28]. A coleção cresce continuamente com as doações, 

aquisições e depósito legal de novas peças. 

A Fundação é localizada na cidade do Rio de Janeiro, possuindo vários espaços e 

instituições, sendo eles: Biblioteca Nacional – Sede, Depósito legal, Administração da 

Biblioteca Nacional, Auditório Machado de Assis, Casa da Leitura, Escritório de Direitos 

Autorais, Agência Brasileira do ISBN, Música e Arquivo Sonoro, Espaço Cultural Eliseu 

Visconti, Biblioteca Euclides da Cunha e Loja do Livro. Seus espaços recebem milhares 

de visitantes mensalmente e armazenam milhões de obras. 

A Fundação possui algumas edificações próprias e espaços alugados em prédios 

comerciais na área central da cidade. O seu maior e principal prédio, conhecido como 

Biblioteca Nacional, é um importante ícone da história brasileira. 

Para realização do estudo de caso, foram considerados os três principais espaços 

da instituição, sendo eles: Biblioteca Nacional – Sede (Cinelândia), prédio do Depósito 

Anexo (Região Portuária) e Espaço da Administração Geral (Rua Debret). 

Foi considerada a instalação do sistema de cogeração na Biblioteca Nacional – 

Sede (local de maior demanda por energia térmica) e exportação da energia produzida 
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para suprimento da demanda elétrica do Espaço da Administração Geral e prédio do 

Depósito Anexo.  

A resolução normativa n° 687/2015 da ANEEL estabelece que um 

empreendimento com múltiplas unidades consumidoras pode centralizar um sistema de 

cogeração qualificada com potência instalada de até 5 MW em uma de suas unidades e 

exportar, utilizando a rede de distribuição local, parte da energia produzida para as demais 

unidades (todas as unidades consumidoras devem estar localizadas na mesma área de 

concessão).  

Tabela 21 - Consumo de frio da Biblioteca Nacional - Sede. 

REFRIGERAÇÃO 

Tempo Consumo [TR.h/mês] 

Janeiro 20.597 

Fevereiro 19.400 

Março 18.898 

Abril 16.114 

Maio 15.813 

Junho 16.847 

Julho 12.864 

Agosto 15.136 

Setembro 13.227 

Outubro 16.063 

Novembro 14.392 

Dezembro 16.983 

TOTAL/ANO 196.332 

 

Os dados de consumo de energia elétrica das três unidades consumidoras 

analisadas estão apresentados na tabela 22. O consumo de frio da Biblioteca Nacional – 

Sede está apresentado na tabela 21. Os dados elétricos e térmicos foram disponibilizados 

pela Administração Geral da Biblioteca Nacional para realização do estudo de caso. 
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Tabela 22 - Consumo de energia elétrica das unidades analisadas – Fundação Biblioteca Nacional. 

ELETRICIDADE 

Tempo Consumo de energia [kWh] 

Janeiro 156.738 

Fevereiro 145.601 

Março 163.757 

Abril 167.690 

Maio 142.383 

Junho 128.787 

Julho 131.912 

Agosto 117.051 

Setembro 139.121 

Outubro 139.690 

Novembro 127.642 

Dezembro 148.938 

TOTAL 1.709.310  

 

Na tabela 23 são apresentadas as premissas básicas inseridas na ferramenta para 

avaliação dos diferentes cenários no estudo de caso. 

 

Tabela 23 – Premissas para análise do caso Fundação Biblioteca Nacional. 

 

A Biblioteca Nacional – Sede funciona apenas em horário comercial (10h/dia) nos 

dias de semana. Aos sábados, o horário de funcionamento é reduzido (5h). A maior parte 
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Número de horas de operação na Ponta por mês [h]

Hora do fim de operação da planta [h]

Nº de dias de funcionamento por ano

Vapor (Calor)

Água Gelada (Frio)

Deseja vender energia elétrica excedente?

Preço para venda de energia elétrica[R$/kWh]

VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA
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da demanda por refrigeração é dedicada a conservação do acervo. Sendo assim, foi 

considerado um regime de 24 horas/dia. A energia elétrica é adquirida no mercado cativo 

da distribuidora Light, concessionária da região Metropolitana do Rio de Janeiro. A classe 

de consumo de todas as unidades consumidoras analisadas é a classe de baixa tensão não-

residencial. 

 

4.4.2 Análise da implantação de sistemas de cogeração 

 

Como não há interesse da instituição na comercialização de energia, a opção de 

venda da energia elétrica excedente não foi analisada. Nesse caso, os excedentes 

produzidos são injetados na rede elétrica local e podem ser utilizados posteriormente 

como créditos de energia com validade de 60 meses. A aquisição de gás natural será 

realizada por meio da distribuidora CEG.  

Assim como nos casos anteriores, a avaliação de diferentes sistemas permitiu 

identificar os cenários com maior viabilidade econômica. 

As tabelas 24 e 25 apresentam os cenários avaliados e os resultados obtidos em 

cada um deles, o tempo de projeto considerado foi de 15 anos. Os cenários são descritos 

pela especificação do equipamento, número de unidades instaladas, energia elétrica 

gerada, excedente de eletricidade produzido, importação de energia necessária e 

capacidade térmica do sistema de refrigeração por absorção. Os resultados de cada 

cenário são apresentados por três indicadores: TIR, Payback e o percentual de economia 

operacional anual com a operação do sistema de cogeração. 

 

Foram avaliados 25 cenários, sendo estes: 

• 3 cenários utilizando motores de combustão interna com atendimento 

parcial da demanda elétrica; 

• 5 cenários utilizando motores de combustão interna com atendimento total 

da demanda elétrica; 

• 14 cenários utilizando microturbinas a gás com atendimento parcial da 

demanda elétrica; 

• 3 cenários utilizando microturbinas a gás com atendimento total da 

demanda elétrica. 
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Tabela 24 – Cenários avaliados e resultados obtidos no caso Fundação Biblioteca Nacional 

utilizando motores. 

Equipamento Un 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Motor Tecogen 

Inverde Ultra 

100 kW 

1 693.792 0 1.015.655 43 - 1,00% 0% 

2 1.414.202 0 295.210 86 7,2 22,00% 16% 

3 2.365.200 0 655.844 129 - 15,00% -1% 

Motor Wartsila 

100 kW 

1 693.792 0 1.015.661 39 - 3,00% 0% 

2 1.414.192 0 295.215 78 7,2 25,00% 16% 

3 2.365.200 655.839 0 117 14,4 18,00% 1% 

Motor Wartsila 

300 kW 1 2.365.200 655.799 0 84 9,1 24,00% 10% 

Motor GE 

J208GS 335kW 1 2.641.140 931.750 0 91 8 29,00% 13% 
 

Tabela 25 – Cenários avaliados e resultados obtidos no caso Fundação Biblioteca Nacional 

utilizando turbinas 

Turbina Un. 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Microturbina 

30kW 

1 208.138 0 1.501.343 12 - -13,00% 0% 

2 416.275 0 1.293.194 24 - -9,00% 0% 

3 624.413 0 1.085.043 35 - -4,00% 0% 

4 832.550 0 876.891 47 - 1,00% 0% 

5 1.040.688 0 668.742 59 - 5,00% 0% 

6 1.261.816 0 447.596 71 - 11,00% 0% 

7 1.476.731 0 232.670 83 - 16,00% 1% 

8 1.655.444 0 53.943 95 13,4 18,00% 2% 

9 2.128.680 419.307 0 106 - 13,00% 0% 

Microturbina 

70kW 

1 485.654 0 1.223.815 21 - -5,00% 0% 

2 971.309 0 738.138 42 - 8,00% -6% 

3 1.476.739 0 232.685 62 7,8 22,00% 14% 

4 2.207.520 498.119 0 83 11,9 18,00% 4% 

Microturbina 

100kW 

1 693.792 0 1.015.666 30 - 2,00% 0% 

2 1.414.197 0 295.228 60 6,8 23,00% 17% 

3 2.365.200 655.805 0 89 14,7 15,00% 1% 

Microturbina 

250kW 1 1.686.249 0 23.158 77 7,9 28,00% 13% 

 

Os resultados obtidos apresentam cenários pouco atrativos para investimentos em 

sistemas de cogeração. A grande maioria dos cenários avaliados apresentaram TIR 

inferior a 15% e um payback superior ao tempo de projeto. Apenas três cenários 

apresentaram TIR superior a 15%, sendo eles:  
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• Motor Tecogen Inverde Ultra 100 kW – 2 unidades instaladas. TIR: 16%. 

Payback: 7,2 anos. 

• Motor Wartsila 100 kW – 2 unidades instaladas. TIR: 16%. Payback: 7,2 anos. 

• Microturbina 100 kW – 2 unidades instaladas. TIR: 17%. Payback: 6,8 anos. 

 

Como a demanda elétrica e térmica do empreendimento é pequena, a economia 

operacional gerada com a implantação de um sistema de cogeração é baixa (a máxima 

economia operacional encontrada foi de 28%). Além disso, em comparação com 

equipamentos de grande capacidade de geração, o custo de aquisição em R$/kW instalado 

dos equipamentos de menor capacidade é bastante elevado. O custo de operação & 

manutenção é igualmente elevado para equipamentos de menor capacidade. 

 

4.5 Análise dos resultados 

 

A realização de simulações para diversas configurações dos sistemas de cogeração 

permitiu identificar diferentes oportunidades de investimento para cada caso analisado. 

Possibilitou também comparar a aplicação de motores de combustão interna e turbinas 

como geradores de potência mecânica em sistemas de cogeração. Foram analisados 108 

cenários diferentes, a tabela 26 apresenta os retornos financeiros obtidos com a aplicação 

de motores e turbinas no sistema de cogeração. 

 

Tabela 26 - Distribuição do retorno financeiro em função do equipamento utilizado 

Equipamentos utilizados 
Cenários 

analisados 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

15% 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

20% 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

25% 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

30% 

Motores de combustão interna 42 27 21 20 18 

Turbinas a gás 66 3 0 0 0 

 

Como pode ser observado, os motores apresentaram boas vantagens econômicas 

e técnicas. Os motores estacionários de grande potência apresentam uma eficiência 

bastante elevada e seu custo de aquisição, em R$/kW instalado, é baixo em relação às 

demais tecnologias. Dentre os 108 cenários analisados, 42 utilizaram motores e 66 

turbinas. Os cenários com TIR maior ou igual a 15% são considerados viáveis 
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economicamente, conforme indicado na formulação econômica. Foram encontrados 30 

cenários com viabilidade econômica, dentre os quais: 27 utilizando motores e apenas 3 

com turbinas.  

O gráfico 1 apresenta a distribuição do retorno financeiro dos sistemas de 

cogeração analisados com emprego de turbinas: apenas 5% dos cenários apresentaram 

viabilidade para investimento. O gráfico 2 apresenta a mesma distribuição para os 

sistemas analisados com emprego de motores: 36% dos cenários não apresentaram 

viabilidade, 21% apresentaram viabilidade com taxas de retorno intermediárias e 43% 

apresentaram significativas taxas de retorno (TIR > 30%). 

 

Gráfico 1: Retorno financeiro dos sistemas avaliados com utilização de turbinas 

 

Gráfico 2: Retorno financeiro dos sistemas avaliados com utilização de motores  
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Sistemas de cogeração utilizando motores

Cenários com TIR menor que 15% Cenários com TIR entre 15% e 20%

Cenários com TIR entre 20% e 25% Cenários com TIR entre 25% e 30%

Cenários com TIR maior que 30%

95%

5%

Sistemas de cogeração utilizando turbinas

Cenários com TIR menor que 15% Cenários com TIR entre 15% e 20%
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A principal vantagem na aplicação de turbinas em sistemas de cogeração é a maior 

disponibilidade de energia térmica para geração de vapor ou refrigeração nos ciclos de 

absorção. Nos casos analisados, o atendimento a demanda elétrica foi considerado 

prioritário. 

A tabela 27 apresenta uma síntese dos resultados obtidos nos casos analisados ao 

longo do projeto. Na referida tabela é possível observar a distribuição dos cenários 

simulados em função da TIR. 

 

Tabela 27 - Distribuição do retorno financeiro em função dos estudos de caso 

Estudos de casos 
Cenários 

analisados 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

15% 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

20% 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

25% 

Cenários 

com TIR 

maior ou 

igual a 

30% 

Aeroporto Internacional do Rio 

de Janeiro 54 11 5 4 2 

Aeroporto Internacional de Porto 

Alegre 29 16 16 16 16 

Fundação Biblioteca Nacional 25 3 0 0 0 
 

Os gráficos 3, 4 e 5 ilustram a distribuição do retorno financeiro para cada 

empreendimento analisado. Como pode ser observado, o caso do Aeroporto Internacional 

de Porto Alegre apresenta o maior percentual de cenários com retorno financeiro 

significativo, a Fundação Biblioteca Nacional apresentou o menor percentual. 

Gráfico 3: Retorno financeiro dos cenários avaliados no caso Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro 
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Cenários com TIR maior que 30%
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Gráfico 4: Retorno financeiro dos cenários avaliados no caso Aeroporto Internacional de Porto 

Alegre 

 

Gráfico 5: Retorno financeiro dos cenários avaliados no caso Fundação Biblioteca Nacional 

 

4.5.1 Caso Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 

 

A análise do caso do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro permitiu avaliar 

a viabilidade da implantação de um sistema de cogeração em comparação com a aquisição 

de energia no mercado livre. Como o empreendimento possui uma demanda por energia 

elétrica alta, mais de 135.000.000 kWh anuais, é possível negociar um preço de energia 

elétrica bem abaixo do praticado no mercado cativo, obtendo uma economia operacional 

entre 40 a 50% [24]. Mesmo com tais premissas, dentre os 54 cenários analisados no caso, 
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11 apresentaram viabilidade econômica. O investimento em um sistema de cogeração 

voltado apenas para atendimento da demanda do empreendimento não apresentou 

viabilidade econômica. 

Todos os cenários considerados viáveis no caso do Aeroporto Internacional do 

Rio de Janeiro levaram em consideração a produção de energia para venda no mercado 

livre, tornando o empreendimento autossuficiente e produtor de energia elétrica. 

Considerando a necessidade de manter um sistema de geração auxiliar para 

segurança operacional nos casos de interrupção no fornecimento de energia, a demanda 

térmica (10000 TR) e a proximidade de potenciais consumidores do mercado livre, o 

investimento em um sistema de cogeração é uma alternativa promissora para o 

empreendimento. Na tabela 28 são apresentados os cenários com maior viabilidade 

econômica (TIR igual ou superior a 30%).  

 

Tabela 28 – Cenários com maior viabilidade econômica no caso Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro 

Equipamento Un. 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback 

Economia 

operacional 

anual 

TIR 

Motor Wartsila 

20V34SG  9341kW 
5 368.222.220 238.461.176 8.594 4,5 98,00% 30% 

Motor Wartsila 

20V34SG  9341kW 
6 441.866.664 312.105.620 10.313 4,2 125,00% 34% 

 

A instalação de um sistema com aplicação do motor Wartsila 9341 kW (modelo 

20V34SG) como unidade geradora apresentou os melhores índices de retorno financeiro. 

Além dos indicadores financeiro, a ferramenta calculou também a eficiência energética 

do sistema. No caso em questão, a eficiência energética foi de 71,4%, sendo 41,6% da 

geração de energia elétrica e 29,8% de energia térmica. As principais características 

técnicas do motor são apresentadas na tabela 29. 

 

Tabela 29 – Características do motor Wartsila 9341 kW (modelo 20V34SG) 

Pressão média efetiva (bar) 22 

Potência nominal (kW) 9341 

Rotação (rpm) 720 (@ 60 Hz) 

Eficiência elétrica (%) 41,6 

Calor recuperado pela exaustão (kW) 3500 

Calor recuperado pelo bloco do motor (kW) 4357 
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Os resultados financeiros detalhados do caso com melhores indicadores 

financeiros (6 unidades do motor Warsila 9341 kW) são apresentados na tabela 30, na 

mesma tabela são apresentados os resultados financeiros do caso sem cogeração.  

 

Tabela 30 - Resultados financeiros do sistema de cogeração de maior viabilidade no caso Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro 

RESULTADOS DO PROJETO DE COGERAÇÃO 
1. CUSTO ANUAL COM ENERGIA 

ELÉTRICA DA REDE 
CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Demanda Ponta [kW] 19.200 0 

Demanda Fora de Ponta [kW] 20.000 0 

Consumo Ponta [kWh] 12.137.222 0 

Consumo Fora de Ponta [kWh] 117.622.055 0 

Consumo Total [kWh] 129.759.277 0 

Custo anual [R$] 40.617.118 0 

2. CUSTO ANUAL COM 
REFRIGERAÇÃO 

CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Produção de Água Gelada [TRh] 8.433.541 8.433.541 

Operação e Manutenção [R$] 1.660.000 750.000 

Custo anual [R$] 1.660.000 750.000 

3. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA 
EXCEDENTE 

CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Preço de venda de Energia Elétrica 
excedente [R$/kWh] 

0 
0,210 

Excedente de energia gerada/ano 
[kWh] 

0 
312.107.387 

Faturamento anual com venda de 
Energia Elétrica [R$] 

0 
65.542.551 

Ganho Anual [R$]  0 65.542.551 

4. CUSTO ANUAL OPERACIONAL CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Custo com Energia Elétrica [R$] 40.617.118 -65.542.551 

Consumo de Combustível [m³] 0 96.042.864 

Custo com Combustível [R$] 0 107.718.720 

O&M [R$] 1.660.000 12.768.773 

Custos com perdas na produção [R$] 0 0 

Custo anual [R$] - 42.277.118 10.597.610 

Economia Anual [R$] 52.874.727 
 

A economia anual com a implantação de um sistema de cogeração foi de R$ 

52.874.727. A venda da energia elétrica excedente foi a maior fonte de receitas do projeto, 
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resultando em uma receita anual de R$ 65.542.551. O custo com a refrigeração foi 

reduzido em R$ 910.000, resultando em uma economia operacional de 54,8%. Apesar de 

ser caracterizado por um coeficiente de eficácia menor em relação ao tradicional ciclo de 

refrigeração por compressão de vapor, o sistema de refrigeração por absorção possui um 

custo de operação e manutenção significativamente menor. 

 

4.5.2 Caso Aeroporto Internacional de Porto Alegre 

 

O caso do Aeroporto Internacional de Porto Alegre apresentou o maior número de 

cenários atraentes para investimentos. A economia operacional com a instalação de 

sistemas de cogeração é significativa, pois o aeroporto possui uma demanda por energia 

elétrica considerável e, atualmente, é consumidor do mercado cativo. O sistema de 

climatização do aeroporto também possui uma demanda térmica significativa (1094 TR), 

tornando a cogeração uma alternativa estratégica para otimização dos custos operacionais 

do empreendimento. 

A tabela 31 apresenta os 16 cenários com maior viabilidade econômica (TIR igual 

ou superior a 30%). Nenhum cenário utilizando turbina como unidade geradora de 

potência apresentou viabilidade. Todos os cenários avaliados empregando motores de 

combustão interna apresentaram viabilidade com taxas de retorno superiores a 30% e 

tempo de retorno de investimento entre 3 e 5 anos. 

Ao contrário do caso anterior, os cenários que apresentaram melhor viabilidade 

econômica são caracterizados pelo atendimento parcial das demandas elétrica e térmica 

do empreendimento, sem a comercialização de excedentes de energia.  

O emprego de uma unidade do motor GE J616 GS 2,6 MW e do motor GE J612 

GS 2 MW resultou em cenários com TIR acima de 50% e payback de 3,1 anos, indicando 

uma promissora oportunidade de investimentos. A eficiência energética do sistema 

utilizando o motor GE J612 GS 2 MW foi de 79,2%, sendo 43,2% da geração de energia 

elétrica e 36% de energia térmica O sistema com o motor GE J616 GS 2,6 MW alcançou 

79,4% de eficiência energética, sendo 43,4% da geração de energia elétrica e 36% de 

energia térmica. A tabela 32 apresenta as principais características técnicas dos referidos 

motores. 
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Tabela 31 – Cenários com maior viabilidade econômica no caso Aeroporto Internacional de 

Porto Alegre 

Equipamento Un. 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback TIR 

Motor GE J416 

GS 1.14MW 

1 8.964.108 0 5.464.855 287 3,6 41% 

2 17.928.216 3.499.584 0 574 3,4 44% 

3 26.892.324 12.464.022 0 862 3,8 37% 

Motor GE J416 

GS 1.14MW 
4 35.856.432 21.428.461 0 1.149 4,2 33% 

Motor GE J420 

GS 1.4MW 

1 11.224.516 0 3.204.367 359 3,3 46% 

2 22.485.168 8.056.684 0 719 3,5 42% 

3 33.727.752 19.299.667 0 1.078 3,9 36% 

Motor GE J412 

GS 850kW 

1 6.717.168 0 7.711.886 216 4,1 35% 

2 13.156.919 0 1.271.907 431 3,5 43% 

3 20.151.504 5.722.952 0 647 3,7 39% 

Motor Andreos 

1000 kW 

1 7.884.000 0 6.544.974 273 4,3 32% 

2 15.768.000 1.339.334 0 547 4 35% 

3 23.652.000 9.223.630 0 820 4,5 30% 

Motor GE J612 

GS 2MW 

1 14.037.680 0 391.146 425 3,1 53% 

2 31.378.320 16.949.996 0 850 3,4 44% 

Motor GE J616 

GS 2.6MW 
1 21.002.976 6.574.321 0 566 3,1 51% 

 

Tabela 32 – Características dos motores GE GS para sistemas de cogeração 

Características GE J616 GS GE J612 GS  

Potência nominal (kW) 2600 2000 

Rotação (rpm @ 60 Hz) 1500 1500 

Eficiência elétrica (%) 43,4% 43,2% 

Calor recuperado pela exaustão (kW) 1812 1360 

Calor recuperado pelo bloco do motor (kW) 776 583 

 

 Conforme pode ser observado na tabela 32, os motores possuem uma alta 

performance como geradores de potência em sistemas de cogeração, são parte de uma 

linha de produtos da fabricante GE desenvolvida especificamente para uso em cogeração. 

O projeto dos motores é caracterizado por uma câmara de pré-combustão purged 

(localizada centralmente), elevada sensibilidade no controle eletrônico da válvula de 

dosagem de gás natural e turbocompressor de dois estágios. A mistura gás natural-ar é 
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realizada em baixas pressões sendo posteriormente comprimida no turbocompressor, 

levando a mistura a atingir um bom nível de homogeneidade antes da injeção. 

 Apesar da boa performance, se comparado com o motor Wartsila apontado como 

equipamento de melhor viabilidade no caso do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, 

suas desvantagens são os custos de instalação e de operação/manutenção (O&M) mais 

elevados. Enquanto o motor Wartsila analisado possui custo O&M de 0,0085 U$/kWh, 

os motores GE analisados possuem custo O&M de 0,011 U$/kWh. A diferença de custo 

é de 77%. No investimento inicial de instalação, a diferença é de 439 U$/ kW instalado 

de potência nominal. 

  Analisando especificamente os resultados financeiros de um sistema de 

cogeração com 1 unidade do motor GE J612 GS 2 MW em comparação com o sistema 

convencional do empreendimento (indicados na tabela 33), podem ser constatados alguns 

aspectos importantes: 

• A instalação de um sistema de cogeração proporciona uma economia anual de 

R$ 5.209.964 ao empreendimento, uma redução de 53% no custo da energia 

elétrica e refrigeração; 

• O custo com a operação e manutenção do sistema de refrigeração foi reduzido 

em 19,5%. O sistema possui uma potência frigorífica total de 1094 TR, sendo 

425 TR provenientes do sistema de refrigeração por absorção e 670 TR do 

sistema de refrigeração por compressão mecânica de vapor; 

• O consumo de energia elétrica do mercado cativo é reduzido em 97% com o 

sistema de cogeração. 
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Tabela 33 - Resultados financeiros do sistema de cogeração de maior viabilidade no caso Aeroporto 

Internacional de Porto Alegre 

RESULTADOS DO PROJETO DE COGERAÇÃO 
1. CUSTO ANUAL COM ENERGIA 

ELÉTRICA DA REDE 
CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Demanda Ponta [kW] 2.100 100 

Demanda Fora de Ponta [kW] 2.200 331 

Consumo Ponta [kWh] 1.355.291 30.000 

Consumo Fora de Ponta [kWh] 13.072.680 361.136 

Consumo Total [kWh] 14.427.971 391.136 

Custo anual [R$] 9.430.923 268.883 

2. CUSTO ANUAL COM 
REFRIGERAÇÃO 

CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Produção de Água Gelada [TRh] 1.914.247 1.914.247 

Operação e Manutenção [R$] 181.604 148.075 

Custo anual [R$] 181.604 148.075 

3. CUSTO ANUAL OPERACIONAL CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Custo com Energia Elétrica [R$] 9.430.923 4.201 

Consumo de Combustível [m³] 0 3.283.849 

Custo com Combustível [R$] 0 4.142.711 

O&M [R$] 181.604 700.333 

Custos com perdas na produção [R$] 0 0 

Custo anual [R$] - 9.612.527 - 4.602.563 

Economia Anual [R$] 5.029.964 
 

Nos casos de empreendimentos de grande porte, mesmo com eficiência energética 

inferior, equipamentos com menor custo de instalação e O&M são mais indicados para 

investimento. 

 

4.5.3 Caso Fundação Biblioteca Nacional 

 

No caso da Fundação Biblioteca Nacional foram identificados poucos cenários 

atraentes para investimentos. A demanda elétrica do empreendimento é pequena, as 

unidades consumidoras pertencem a classe B, e o seu sistema de climatização possui a 

demanda de 160 TR.  Tais características associadas ao elevado custo de aquisição dos 

equipamentos de menor porte são as principais razões para o menor número de cenários 

viáveis. Dentre os 25 cenários analisados, apenas 3 cenários foram considerados viáveis. 
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No entanto, mesmo nos cenários viáveis, as taxas de retorno ficaram muito próximas da 

taxa mínima (15%).  

Na tabela 34 são indicados os cenários 3 cenários considerados viáveis. O cenário 

avaliado que apresentou melhor viabilidade econômica utiliza 2 microturbinas como 

unidades geradoras de potência.  

 

Tabela 34 – Cenários com maior viabilidade econômica no caso Fundação Biblioteca Nacional 

Equipamento Un 

Energia 

gerada 

(kWh) 

Energia 

excedente 

(kWh) 

Importação 

de energia 

(kWh) 

Produção 

de frio 

(TR) 

Payback TIR 

Motor Tecogen 

Inverde Ultra  

100 kW 

2 1.414.202 0 295.210 86 7,2 16% 

Motor Wartsila 

100 kW 
2 1.414.192 0 295.215 78 7,2 16% 

Microturbina 

100kW 
2 1.414.197 0 295.228 60 6,8 17% 

 

 Os motores e turbinas para sistemas de cogeração de pequeno porte (potência 

elétrica menor que 500 kW) possuem custo de instalação mais elevado e de 

operação/manutenção (O&M) mais elevados. Além disso, a eficiência elétrica dos 

equipamentos também é uma desvantagem, sendo, em geral, menor que 30%. 

 Analisando o caso das duas microturbinas com potência nominal de 100 kW que 

resultou em uma TIR de 17%, constata-se que a eficiência energética do sistema foi de 

56,2%, sendo 26% da geração de energia elétrica e 30,2% de energia térmica. A eficiência 

energética é considerada baixa para um sistema de cogeração que costumam apresentar, 

em geral, eficiências superiores a 70%.  

Na tabela 35 é possível observar os resultados financeiros detalhados do sistema 

com 2 microturbinas de 100 kW em relação ao sistema convencional. O sistema de 

cogeração proporciona uma economia operacional anual de 23% nos custos com energia 

elétrica e refrigeração. O sistema de refrigeração possui potência total instalada de 160 

TR, sendo 60 TR provenientes do sistema de absorção e 100 TR do tradicional sistema 

utilizando chillers elétricos. A economia nos custos de manutenção e operação do sistema 

de refrigeração foi de 20%. 
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Tabela 35 - Resultados financeiros do sistema de cogeração de maior viabilidade no caso Fundação 

Biblioteca Nacional 

RESULTADOS DO PROJETO DE COGERAÇÃO 
1. CUSTO ANUAL COM ENERGIA 

ELÉTRICA DA REDE 
CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Consumo [kWh] 1.709.310 295.228 

Custo anual [R$] 1.344.823 272.818 

2. CUSTO ANUAL COM 
REFRIGERAÇÃO 

CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Produção de Água Gelada [TRh] 196.332 196.332 

Operação e Manutenção [R$] 26.550 21.100 

Custo anual [R$] 26.550 21.100 

3. CUSTO ANUAL OPERACIONAL CONVENCIONAL COGERAÇÃO 

Custo com Energia Elétrica [R$] 1.344.823 272.818 

Consumo de Combustível [m³] 0 548.366 

Custo com Combustível [R$] 0 675.968 

O&M [R$] 26.560 111.924 

Custos com perdas na produção [R$] 0 0 

Custo anual [R$] - 1.371.383 - 1.060.709 

Economia Anual [R$] 310.673 
 

O caso aponta a necessidade do desenvolvimento de equipamentos de pequeno 

porte capazes de proporcionar maior eficiência energética aos sistemas de cogeração e 

com menor custo de aquisição por unidade de potência instalada.   
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5 – Considerações finais 

 

A partir dos casos analisados, é possível concluir que a implantação de um sistema 

de cogeração é uma alternativa interessante do ponto de vista econômico em 

empreendimentos do setor terciário com demanda térmica superior a 500 TR e demanda 

elétrica superior a 1000 kW. Nos casos de empreendimentos de pequeno porte, não foi 

atingida uma considerável eficiência energética nos sistemas analisados (menor que 

60%), sendo encontradas baixas taxas de retorno sobre o investimento e um tempo de 

retorno próximo da metade da vida útil do projeto (15 anos). 

Há duas estratégias básicas para redução do custo operacional com energia elétrica 

no setor terciário: migração para o mercado livre e autoprodução utilizando sistemas de 

cogeração. O mercado livre é uma alternativa interessante, pois não demanda um alto 

investimento inicial e, de acordo com a demanda do consumidor, é possível obter uma 

redução considerável no custo da energia. No entanto, os contratos são de curto prazo 

(entre 1 e 2 anos) e os preços negociados são influenciados pela previsão da relação 

oferta/demanda de energia no mercado. 

Para ingressar no mercado livre, é necessário que o empreendimento tenha uma 

demanda elétrica superior a 500 kW. Empreendimentos com demanda elétrica entre 500 

e 3000 kW, só poderão adquirir energia de fontes incentivadas (PCH’s, renováveis e 

cogeração qualificada). Caso a demanda supere 3000 kW, é permitida a compra de 

energia de fontes convencionais (centrais térmicas e hidrelétricas). 

No caso do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, a migração para o mercado 

livre só poderá ser realizada com a aquisição de energia de fontes incentivadas. A 

Fundação Biblioteca Nacional não possui demanda suficiente para ingresso no mercado 

livre. O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro já se encontra no mercado livre com 

demanda suficiente para aquisição de energia de fontes convencionais. 

Com o aumento do número de empreendimentos no mercado livre, o investimento 

em sistemas de cogeração qualificados pelos requisitos da ANEEL com produção de 

excedente de energia pode reduzir significativamente os custos com energia elétrica e 

gerar uma nova receita para o empreendimento. Em alguns cenários avaliados nos casos 

do Aeroporto Internacional de Porto Alegre e do Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro, foi possível constatar o potencial financeiro dessa estratégia. Especificamente no 

caso do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a cogeração só foi competitiva em 
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relação ao atual contrato de compra de energia nos cenários em que o sistema de 

cogeração produzia excedentes de energia para venda no mercado livre. 

No caso de empreendimentos em grandes centros urbanos com demanda inferior 

a 500 kW (caso da Fundação Biblioteca Nacional), a cogeração pode se tornar uma 

alternativa de redução de custos operacionais por meio do compartilhamento 

(investimento conjunto) de um sistema de cogeração entre empreendimentos 

geograficamente próximos.  

Todos os cenários avaliados no presente projeto levaram em consideração a 

cotação do dólar em R$ 3,70. Com a valorização do real, os cenários tendem a apresentar 

maior viabilidade econômica, isto é, ocorre uma redução do investimento inicial em R$ 

na aquisição dos equipamentos para o sistema de cogeração. A depreciação cambial 

possui efeito contrário, tornando o investimento em cogeração menos atraente. 

Além da questão econômica, a instalação de sistemas de cogeração possibilita 

maior segurança operacional para os empreendimentos, reduzindo a dependência da 

distribuidora local de energia elétrica. Mesmo no caso dos consumidores do mercado 

livre, há uma dependência do sistema de transmissão da distribuidora local. Em casos de 

problemas nas redes locais, há interrupções no fornecimento de energia. No caso de 

aeroportos e hospitais, o fator segurança operacional é extremamente relevante. 

A matriz de energia elétrica no Brasil sempre foi caracterizada pela participação 

significativa da geração hidrelétrica, no entanto, após construção de 1309 usinas 

hidrelétricas [1] por todo território nacional, o país vive o dilema do esgotamento de seu 

potencial hidrelétrico acompanhado da previsão de aumento na demanda elétrica nas 

próximas décadas [2]. Por outro lado, o setor terciário é o que mais cresce em participação 

(%) na economia nacional. O estímulo a implantação de sistemas de cogeração no setor 

terciário através de políticas do setor energético é fundamental para o crescimento dos 

investimentos na geração distribuída por todo o país. 

Em termos de estímulo fiscal, podem ser adotados duas medidas para criação de 

um ambiente de negócios favorável ao investimento em projetos de cogeração: 

• Redução de impostos sobre a receita operacional do sistema (PIS, COFINS 

ou Imposto de Renda). A medida proporciona um aumento na margem 

anual do projeto, reduzindo o tempo de retorno do investimento e 

aumentando a taxa de remuneração do capital investido; 

• Redução de impostos sobre motores e turbinas destinados a projetos de 

cogeração. Para estimular a indústria nacional, seria importante destinar o 
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benefício apenas aos equipamentos fabricados no Brasil. A medida 

reduziria o investimento inicial no sistema. 

 

A medidas fiscais são relevantes para o setor energético, pois a geração distribuída 

possui um papel importante na regulação do preço da energia elétrica por reduzir a 

demanda elétrica dos sistemas centralizados de geração e proporcionar um aumento da 

concorrência entre os agentes do mercado.   
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6 - Sugestões 

 

Como sugestões de trabalhos futuros relacionados ao estudo da viabilidade de 

implantação de sistemas de cogeração no setor terciário, foram identificadas as seguintes 

oportunidades: 

• Análise da aplicação de células a combustível em sistemas de cogeração para 

empreendimentos com pequena demanda elétrica; 

• Estudo de caso de sistemas de cogeração compartilhados por empreendimentos 

com localização próxima, tais como prédios comercias e corporativos comuns nas 

principais metrópoles brasileiras; 

• Realização de novos estudos de casos em outros empreendimentos de alta 

demanda elétrica e térmica, tais como hotéis e hospitais. 

 

O desenvolvimento de projetos sobre geração distribuída é de suma importância 

para que a oferta de energia atenda a crescente demanda do mercado brasileiro. Sendo 

assim, é recomendável também a análise de sistemas de cogeração no setor industrial, 

responsável por grande parte do consumo de energia elétrica no Brasil. 

Além da cogeração, uma alternativa que tem sido desenvolvida continuamente é 

a geração fotovoltaica. Recomenda-se o estudo das novas tecnologias desenvolvidas 

visando sua aplicação em empreendimentos do setor terciário. 
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