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Neste relatório, discutirei a cogeração, também conhecida como geração combinada de calor e 
energia (CHP), que é uma das técnicas de utilização de combustível mais eficientes em termos 
térmicos em comparação com as usinas convencionais movidas a combustíveis fósseis. Os tópicos a 
serem abordados são os princípios básicos de como a cogeração funciona, os prós e contras, assim 
como dados publicamente disponíveis sobre cogeração em diferentes países. 

Noções básicas de cogeração 

Na maioria das usinas térmicas, mais da metade da energia térmica liberada da queima de 
combustível não é explorada para geração de eletricidade, mas é perdida como excesso de calor 
devido às leis fundamentais da termodinâmica. Este calor é geralmente liberado através de torres de 
resfriamento. 

Por outro lado, as usinas de cogeração têm uma unidade de recuperação de calor que captura esse 
excesso de calor e a fornece a edifícios próximos, geralmente na forma de água quente ou vapor. Uma 
grande usina de cogeração pode fornecer calor e energia para uma cidade inteira. Também é possível 
usar o excesso de calor para fins de resfriamento, instalando resfriadores de absorção. Plantas 
produtoras de eletricidade, calor e frio às vezes são chamadas de plantas de trigeração. Além dos 
combustíveis fósseis, a fonte de combustível usada nas usinas de cogeração também pode ser 
biomassa, biogás, resíduos industriais ou municipais. 

Prós e Contras da Cogeração 

Os benefícios da cogeração são: 

• Eficiência de uso de combustível de até 85% em comparação com as melhores eficiências de 
usinas térmicas de 55%. 

• Redução líquida das emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e da água. 
• Em climas frios, a cogeração é uma das técnicas de redução de emissões de carbono mais 

benéficas para o aquecimento. 
• Devido à proximidade de usinas de CHP para onde a energia é necessária, as quedas de 

produção em massa são menos prováveis. 
• Linhas de transmissão mais curtas são necessárias e a perda de potência de transmissão é 

reduzida pelo mesmo motivo. 

Algumas das desvantagens da cogeração são: 

• Para que as centrais de cogeração sejam mais viáveis, é necessária uma certa correspondência 
entre as necessidades de eletricidade e de aquecimento. 
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• Enquanto usinas de cogeração maiores são mais econômicas em termos de custo de 
eletricidade, por causa da rápida perda de calor à distância e alto custo para tubos de 
isolamento, são construídas plantas de cogeração de menor porte com geração de eletricidade 
mais cara. 

• O custo de capital e manutenção para a construção de uma usina de cogeração é maior do que 
para uma usina convencional. 

• As barreiras regulatórias em alguns países, por exemplo, nos EUA, apresentam uma questão 
importante para a disseminação de sistemas de cogeração. 

 

Fig. 1: Parcela CHP da produção nacional total de energia por país. Um histograma construído a partir de 
dados em [1]. 

Cogeração no mundo 

Como resultado da crescente conscientização ambiental, muitos países iniciaram programas e 
políticas governamentais, facilitando uma disseminação mais ampla dos sistemas de cogeração. 

Em fevereiro de 2004, a cogeração que promove a diretiva CHP 2004/8 / CE foi posta em vigor pela 
União Européia. Os três países com maior intensidade de cogeração na UE e no mundo são a 
Dinamarca, os Países Baixos e a Finlândia. Na Dinamarca, mais de 50% da geração de eletricidade 
vem de usinas de cogeração; A existência de redes de aquecimento distrital e o forte apoio do 
governo foram fatores importantes no sucesso da cogeração. 

Na Rússia, as estações combinadas de calor e energia também têm uma grande parcela de geração 
de eletricidade devido a redes de aquecimento urbano e clima frio, no qual as usinas de cogeração 
são mais viáveis. 

Historicamente, a primeira usina de cogeração foi construída nos EUA. Apesar disso, a cogeração 
não foi adotada amplamente devido principalmente a barreiras regulatórias. Essas barreiras surgiram 
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em 1900, porque o governo buscava a eletrificação rural por meio do modelo centralizado de geração 
de energia. Em alguns estados, até se tornou ilegal vender energia para outras pessoas que não as 
concessionárias de energia elétrica. No entanto, em 1978 o Congresso reconheceu a necessidade de 
melhorar a eficiência das usinas e aprovou a Lei de Políticas Públicas de Serviços Públicos que 
facilitou a cogeração nos EUA. Posteriormente, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) 
estabeleceu Centros de Aplicação de Energia Limpa para desenvolver o conhecimento requerido de 
tecnologia e promover calor e energia, e recuperação de calor residual. 

Para resumir, os sistemas de cogeração usam combustível de forma mais eficiente que as plantas 
convencionais. Eles são mais ecológicos e reduzem o custo total de energia para os usuários 
finais. No entanto, devido ao maior custo de capital e à viabilidade relacionada à geografia, o apoio 
do governo parece ser essencial para o aumento substancial da participação de cogeração na geração 
de energia nacional. 

© 2010 Daulet Askarov. O autor concede permissão para copiar, distribuir e exibir este trabalho de 
forma inalterada, com atribuição ao autor, apenas para fins não comerciais. Todos os outros direitos, 
incluindo direitos comerciais, são reservados ao autor. 
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