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F. Co-geração 
A co-geração é a produção simultânea de energia térmica útil (calor na 
forma de água quente e vapor, ou frio) e energia mecânica, geralmente 
convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir de uma 
única queima de combustível. Pode-se ainda definir a co-geração como 
a integração eficiente dos processos térmicos e elétricos. 
 

 
Figura 2.49 Aproveitamento de gases de exaustão de turbina a gás. 

 
Devido aos investimentos relativamente baixos, a co-geração tem sido 
cada vez mais empregada para: 
 
 Suprir energia elétrica quer para consumo próprio onde está sendo 

produzida, quer para negociação com a concessionária ou mercado 
de energia; 

 Reaproveitamento do calor para uso na calefação, refrigeração, 
secagem, lavagem, etc.  

Contribuem para a expansão da co-geração: 

− A busca no uso eficiente da energia evitando-se as perdas de energia 
útil,  

− A redução de emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para 
isso o aumento da eficiência energética do processo, que implica em 
menos energético para mais energia produzida e, por conseguinte, 
menor impacto ambiental,  

− A maior disponibilidade de gás natural, e  

− A significativa evolução das turbinas a gás nos últimos anos.  
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A Tabela 2.7 apresenta duas fases distintas, a tradicional e a moderna, 
ao longo da evolução dos sistemas de co-geração. 

Tabela 2.7 Evolução da Co-geração 
 Co-geração Tradicional Co-geração Moderna 
Motivação básica Auto-suficiência de 

energia elétrica 
Venda de excedentes e 
redução de emissões 

Equipamento de geração Turbina a vapor Turbinas a gás e ciclos 
combinados 

Combustíveis empregados Resíduos agroindustriais Todos 
Relação com a 
concessionária 

Operação independente Operação interligada 

 
A principal diferença entre a co-geração e a chamada geração 
termelétrica convencional é que na segunda é gerada apenas 
eletricidade, sem aproveitamento de parte significativa da energia do 
combustível. A geração termelétrica implica necessariamente a rejeição 
de uma parcela significativa de calor que, com a co-geração, pode ser 
utilizada.  

  
Figura 2.50 Diferenças entre Co-Geração e Geração Termelétrica Convencional. 

O consumo de água de uma central termelétrica é centrado na 
necessidade da mesma rejeitar calor em nível reduzido de temperatura. 
No processo de co-geração, aproveita-se pelo menos parte do calor que 
seria rejeitado, podendo-se certamente reduzir o consumo específico de 
água. 

Na co-geração aproveita-se o potencial existente nos produtos 
resultantes da queima de um combustível, que estão a alta temperatura 
para geração de trabalho e energia térmica. 
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A eficiência máxima das usinas de geração termelétrica é da ordem de 
55 a 60%, em ciclo combinado. De qualquer modo, a única forma de 
aproveitar os restantes 40% da energia dos combustíveis é usando-a na 
forma de calor, como realizado nas plantas de co-geração. Já a co-
geração tem de 75% a 85% de eficiência. Este motivo aliado ao 
crescente valor dos combustíveis e à mudança das leis, explicam o 
fantástico crescimento da co-geração no mundo na última década. 

Fatores que têm contribuído para a expansão da Co-geração: 
− Aumento da eficiência energética de conversão térmica com a 

produção simultânea de trabalho e calor úteis a partir da queima de 
combustíveis. 

− Redução dos impactos e custos ambientais resultantes do melhor 
aproveitamento da queima de combustíveis. 

− Aproveitamento da crescente disponibilidade do gás natural na matriz 
energética. 

− Variedade de combustíveis para geração de calor e eletricidade, 
como: resíduos da cana-de-açúcar, resíduos da madeira, palha de 
arroz, além do gás natural. 

− Significativa evolução das turbinas a gás. 
− Estímulo à participação do segmento privado na produção de 

eletricidade. 
− Geração de eletricidade no próprio local de consumo. 
− Tempo curto para implantação. 
− Suprimento de energia confiável. 
− Melhoria na qualidade do fornecimento. 
− Redução de custos de suprimento de energia elétrica. 
− Redução de custos, aumentando a competitividade econômica de 

empresas industriais e comerciais. 
− Financeiramente mais viável. 
− Geração distribuída. 
 
F.1 Co-geração no Brasil 

Ao tornar clara a possibilidade de vender excedentes elétricos com 
remuneração satisfatória e disponibilizar a compra de energia à rede, 
podem ser criadas condições para uma saudável contribuição de 
autoprodutores e produtores independentes na expansão do sistema 
elétrico e com eficiências energéticas elevadas. 
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O decreto Lei 1872, de 21 de maio de 1981, em seu art. 2º, define o 
conceito de autoprodutor para a produção de energia elétrica destinada a 
seu uso exclusivo. A caracterização da co-geração, assim como a 
regulamentação da aquisição de excedentes pela concessionária, surgiu 
em 23 de dezembro de 1988, com a portaria DNAEE 246, ficando os 
autoprodutores sujeitos a comercializar os excedentes apenas com as 
concessionárias, geralmente a tarifas baixas. Em setembro de 1996, 
criou-se o decreto 2003 que regulamenta a produção de energia elétrica 
por Produtor Independente e por Autoprodutor.  

A Resolução Nº21 da ANEEL, de 21 de Janeiro de 2000, estabelece os 
requisitos necessários à qualificação de centrais co-geradoras de 
energia. 

No Brasil há 58 termelétricas com co-geração em operação, com 
potência instalada total de 1.539MW. As plantas são contribuições de 
autoprodutores (19%) e de produtores independentes (50%) em sua 
grande maioria e usam combustíveis fósseis 60,3% (óleo combustível 
(1,7%), óleo diesel (10,3%), gás natural (48,3%)), gás de processo 
(3,4%) e biomassa (34,5%). 

No Ceará o número de plantas de co-geração é ainda incipiente: 
 

Tabela 2.8 Plantas de Co-Geração em Operação no Ceará 
Usina Potência 

(kW) 
Destino 

da 
Energia 

Proprietário Município Combustível Classe 
Combustível

Energy 
Works 
Kaiser 
Pacatuba 

5.552,20 PIE 100% para 
Energyworks 
do Brasil 
Ltda. 

Pacatuba 
- CE 

Gás Natural Fóssil 

Iguatemi 
Fortaleza 

4.794,00 REG 100% para 
Condomínio 
Civil 
Shopping 
Center 
Iguatemi 

Fortaleza 
- CE 

Gás Natural Fóssil 

PIE-Produção Independente de Energia; REG-Registro. 

O Brasil ainda experimenta barreiras para um efetivo deslanche da co-
geração, o principal deles o alto preço do gás natural embora a co-
geração a biomassa venha apresentando um maior crescimento relativo.  
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A Europa tem incorporado ativamente a co-geração em sua política 
energética. A União Européia atualmente gera 11% de sua eletricidade 
usando co-geração, no entanto há uma grande diferença na participação 
dos estados membros. Os três países europeus com a maior produção 
por co-geração no mundo são Dinamarca, Holanda e Filândia. Na 
Dinamarca, 55% de sua energia provem de co-geração e da 
recuperação do calor do lixo. Holanda, cerca de 40% de toda a energia 
gerada é proveniente da co-geração. Na Finlândia os percentuais são 
também significativos. 

 

F.1 Setores com Vocação para a Co-geração 

Os campos mais atrativos à implantação da co-geração são os que 
agregam parte ou a totalidade das características listadas a seguir: 

− Confiabilidade no atendimento da demanda de potência; 

− Demandas significativas e contínuas de energia elétrica e calor; 

− Disponibilidade de combustível a preços atrativos, como gás 
natural, ou resíduos industriais; 

− Tarifas ou preços elevados para a energia elétrica. 

− Disponibilidade de combustíveis residuais dos processos 
produtivos. 

Esta tecnologia tem um potencial de aplicação importante nos setores 
que produzem combustíveis residuais em seus processos produtivos 
como o sucro-alcooleiro, de papel e celulose, siderúrgico e de refino. Um 
exemplo típico de co-geração é encontrado na indústria sucro-alcooleira, 
onde o bagaço de cana-de-açúcar é o combustível empregado para a 
produção de vapor, que após acionar as turbinas da moenda e do 
turbogerador, atende as demandas de calor no processo industrial. Outro 
exemplo refere-se às centrais de utilidades das plantas de produção de 
celulose, que concentram e queimam o resíduo da digestão da madeira, 
o licor negro, recuperando produtos químicos de valor para o processo 
produtivo e produzindo vapor de alta pressão que permite gerar energia 
elétrica e atender as demandas térmicas no processo industrial. Os 
combustíveis utilizados para co-geração nas refinarias de petróleo são 
gás de refinaria, resíduo asfáltico, gás natural, e finos de xisto. A 
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motivação nestes casos tem sido a disponibilidade de combustíveis 
residuais e a necessidade de assegurar um suprimento confiável de 
eletricidade. 

A co-geração moderna é muito variada, sendo notável a penetração das 
turbinas a gás, com seus gases quentes de escape servindo para a 
produção de vapor de processo em caldeiras de recuperação, 
empregadas em todos os setores, inclusive em empresas do setor 
terciário. 

Com a entrada do gás natural, a co-geração tem sua aplicabilidade 
econômica ampliada para setores que utilizem calor e/ou frio em seu 
processo produtivo, tais como químico (fertilizantes, soda-cloro, etc.), 
têxtil, de alimentos e bebidas, hotéis, shopping, e outros do setor de 
serviços. 

Os segmentos produtivos mais propícios à co-geração são: 

(a) Segmento Industrial – os dois insumos energéticos mais usados na 
indústria são eletricidade e vapor. 
 Petroquímica 
 Alimentícias 
 Bebidas 
 Têxtil de Fiação 
 Têxtil de Tecelagem 
 Cerâmicas 
 Papel 
 Celulose 
 Farmacêuticas 
 Químicas 
 Cementeiras 
 Metalúrgicas 

 
(b) Segmento Comercial 

 Edifícios comerciais 
 Frigoríficos 
 Hospitais 
 Hotéis 
 Supermercados 
 Shopping centers 
 Gráfico 
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As aplicações típicas de co-geração podem ser resumidas em três 
grandes áreas distintas: 

− Utilidades (District Heating) – co-geração voltada para a produção de 
calor ou frio distrital para condicionamento ambiental e aquecimento 
de água em centros urbanos (teatros, áreas de centros de compra, 
residências) a temperaturas geralmente compreendidas entre 40 e 
140°C. 

− Industrial – co-geração voltada para indústrias com demandas de 
calor em alta temperatura iguais ou superiores a 140°C (refinarias, 
siderúrgicas, indústrias de cimento, cerâmica e de vidro) ou mais 
baixas temperaturas (celulose e papel, têxtil, sucro-alcooleira). 

− Agrícola - co-geração destinada ao aquecimento agrícola de estufas, 
de explorações agrícolas e de instalações semelhantes, a 
temperaturas geralmente compreendidas entre 15 e 40°C. 

− Comercial – co-geração voltada para o atendimento a 
estabelecimentos comerciais como hospitais, hotéis, frigoríficos, 
centros de compra, universidades. 

A co-geração apresenta características de operação que diferem 
daquelas de geradores dedicados em que o objetivo é gerar energia 
elétrica somente. A co-geração não tem a mesma flexibilidade de uma 
concessionária dedicada, ou produtor independente para responder às 
exigências do sistema elétrico. Durante condições de emergência o 
objetivo da geração de energia elétrica pode conflitar com a de produção 
de calor de manufatura. 

 

F.2 Ciclos de Co-geração 

Existem basicamente cinco métodos de recuperação de energia para co-
geração:  

− Aquecimento direto: utiliza o calor de exaustão diretamente em um 
processo que consome calor. Ex: secagem e pré-aquecimento de ar 
de combustão.  
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− Aquecimento de fluidos: utiliza um trocador de calor para elevar a 
temperatura de um fluido de trabalho. Ex: aquecimento de água para 
processos industriais e uso residencial.  

− Produção de vapor: utiliza o vapor gerado, saturado ou 
superaquecido, para processo.  Ex: vapor saturado (corresponde à 
pressão e temperatura onde coexistem em equilíbrio as fases líquidas 
e gasosas) na dessanilização e aquecimento de ambientes e vapor 
superaquecido (quando temperatura do vapor está acima do ponto no 
qual se evaporou) usado em turbinas a vapor.  

− Geração de frio, mediante os ciclos de absorção: ciclo operado 
basicamente a calor, devido ao fato da maior parte do custo de 
operação estar associada com o fornecimento de calor liberado do 
vapor do líquido de alta pressão.  Na verdade existe a necessidade 
de algum trabalho para acionar a bomba no ciclo de absorção, mas a 
quantidade de trabalho para uma dada quantidade de refrigeração é 
mínima, comparada com aquela que seria necessária no ciclo de 
compressão de vapor.  

− Resfriamento por compressão mecânica: a elevação da pressão do 
refrigerante é conseguida por um compressor que requer trabalho.  

A produção combinada de calor e potência pode acontecer sob a forma 
de dois ciclos: ciclo simples e ciclo combinado. A Figura 2.51 apresenta 
o diagrama de co-geração dos dois ciclos. Note que o ciclo combinado é 
uma extensão do ciclo simples. 
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Figura 2.51 Diagrama de Co-geração em Ciclo Simples e Ciclo Combinado. 
 
Na co-geração em ciclo simples, o gás de escape da turbina é 
aproveitado em uma caldeira de recuperação para produção de vapor 
d’água superaquecido para diferentes aplicações como: produção de frio 
através de chillers e aquecimento de fluidos de interesse como água e 
óleo, através de trocadores de calor.  

A caldeira de recuperação é um trocador de calor capaz de transferir o 
calor existente nos gases de escape ou de exaustão da turbina a gás 
para um circuito de água-vapor.  

Ao processo de produção conjunto de eletricidade e utilitário (vapor ou 
água quente) denomina-se co-geração. O processo “alargado” de co-
geração é conhecido por trigeração (eletricidade, calor e frio). 

Na co-geração a ciclo combinado o vapor superaquecido alimenta uma 
turbina a vapor para produção de energia elétrica, podendo ainda ser 
mantida as aplicações do vapor superaquecido para os fins mencionados 
anteriormente. Para tanto é preciso dimensionar adequadamente a 
produção da turbina a gás. Note que o rejeito da turbina a vapor é 
utilizado para fins de aquecimento. 
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F.3 Configurações dos Sistemas de Co-geração 
De acordo com a posição relativa da produção de energia 
elétrica/mecânica e utilização de calor, os sistemas ou ciclos de co-
geração podem assumir diferentes configurações básicas do tipo: 
a) Topping - quando a produção de eletricidade antecede o fornecimento 

de calor útil. 
 

 
Figura 2.52 Ciclo Topping com produção de energia elétrica através dos gases de combustão a uma 

temperatura mais elevada, seguida da utilização da energia residual em forma de calor para o processo. 
 

A maioria das indústrias utiliza calor à baixa temperatura, em torno de 
150 a 200°C.   Para a produção desta energia térmica são geralmente 
empregados combustíveis cujas chamas estão em 1400 e 1800°C.  
Assim, mesmo que caldeiras e fornos tenham rendimentos energéticos 
próximos a 100%, mais da metade da energia calorífica é 
irreversivelmente perdida. A cogeração ao produzir trabalho e calor 
úteis, reduz as perdas de energia e permite abastecer a demanda 
térmica e elétrica com quase o mesmo combustível. Sendo assim, o 
sistema Topping é o mais utilizado na maioria dos casos. 

 
b) Bottoming - quando a geração elétrica está situada após a demanda 

térmica. 

 
Figura 2.53 Ciclo Bottoming. 
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Esse sistema não é muito utilizado devido ao fato do calor rejeitado 
em processos industriais já se encontrar a baixas temperaturas para 
produção de potência. Geralmente esse tipo de sistema é utilizado 
apenas quando se gera uma quantidade elevada de calor residual 
sob elevadas temperaturas, como nos casos de fornos cerâmicos e 
plantas metalúrgicas. O calor então gerado é conduzido a uma 
caldeira de recuperação para gerar vapor enviando a uma turbina a 
vapor para geração de energia elétrica. 

F.4 Exemplos de Sistemas de Co-geração 

a) Processo do Sistema de Suprimento de Vapor 
− Turbina a gás aciona o gerador elétrico. 
− As energias secundárias são eletricidade e vapor saturado. 

 
Figura 2.54 Sistema de co-geração para suprimento de eletricidade e vapor. 

[http://m.albernaz.sites.uol.com.br/termeletrica.htm#2] 

b) Sistema de Refrigeração do Ar de Entrada 

− A turbina a gás aciona o gerador. 

− As energias secundárias são eletricidade e vapor saturado. 
Usando a energia secundária Vapor como uma fonte de calor, o 
chiller de absorção é operado. E a água gelada gerada esfria o ar 
de entrada da turbina de gás que recupera a produção da turbina 
de gás durante o verão. 
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Figura 2.55 Sistema de co-geração para suprimento de eletricidade, vapor e ar frio. 

[http://m.albernaz.sites.uol.com.br/termeletrica.htm#2] 

c) Sistema de Compressão do Gás Natural 

− A turbina a gás aciona o gerador. 

− O expansor a vapor é acionado pelo vapor do gerador de vapor de 
recuperação que pode acionar o compressor de gás combustível, 
compressor de ar ou o gerador.  

− As energias secundárias são eletricidade e vapor saturado. 

 
Figura 2.56 Sistema de co-geração para suprimento de eletricidade, vapor e compressão. 

[http://m.albernaz.sites.uol.com.br/�ermelétrica.htm#2] 

d) Sistema de Acionamento Mecânico 

− A turbina a gás aciona diretamente o compressor de ar através da 
embreagem. 

− As energias secundárias são ar comprimido e vapor saturado. 
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Figura 2.57 Sistema de co-geração para suprimento de ar comprimido e vapor. 

[http://m.albernaz.sites.uol.com.br/�ermelétrica.htm#2] 

e) Sistema de Secagem 

− A turbina a gás aciona o gerador. 

− As energias secundárias são eletricidade e a fonte de calor para 
secagem. 

 

 
Figura 2.58 Sistema de co-geração para suprimento de eletricidade e calor para secagem. 

[http://m.albernaz.sites.uol.com.br/�ermelétrica.htm#2] 

f) Sistema de Queima Adicional 

− A turbina a gás aciona o gerador. 

− As energias secundárias são eletricidade e vapor saturado. 

− Pode ser aumentado o fluxo de vapor através de um sistema de 
queima adicional quando exigido, instalando um queimador 
adicional no duto da exaustão da turbina a gás. 
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Figura 2.59 Sistema de co-geração para suprimento de eletricidade e vapor para processo com queima 

suplementar. [http://m.albernaz.sites.uol.com.br/�ermelétrica.htm#2] 

g) Sistema de Ciclo Combinado 

− A turbina a gás aciona o gerador. 

− Vapor do gerador de vapor de recuperação aciona a turbina a 
vapor que aciona o gerador. 

− As energias secundárias são eletricidade, de duas fontes, e vapor 
saturado / superaquecido. 

 

 
Figura 2.60 Sistema de co-geração em ciclo combinado para suprimento de eletricidade a gás e vapor 

superaquecido. [http://m.albernaz.sites.uol.com.br/�ermelétrica.htm#2] 

 

G. Usinas Térmicas e o Meio Ambiente 

Ao longo dos anos 90, o comprometimento da maioria das nações 
industrializadas com o Protocolo de Kyoto desencadeou inúmeras 
iniciativas para reduzir a emissão de poluentes na geração de 
eletricidade. A Europa, em particular, progrediu muito nessa direção e 
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reduziu drasticamente a utilização de termelétrica a carvão. Nos EUA 
houve o aumento da utilização do gás natural e uma grande redução de 
emissões. Para muitos a era do carvão estava em seus dias contados. 
Recentes indícios de novas perspectivas para a indústria do carvão, no 
entanto indicam que ainda é cedo para os ambientalistas poderem 
descansar. 

A principal desvantagem do carvão – trata-se de um dos combustíveis 
mais sujos e impactantes para o meio ambiente – vem sendo atacada 
pela indústria, que tenta resolver esse problema com elevados 
investimentos para tornar o energético mais limpo e conseqüentemente, 
mais bem aceito. Como resultado, tornou-se possível reduzir mais de 
30% do total de emissões. Mesmo assim, o carvão ainda é mais 
poluente que o gás natural. 

Além do preço mais barato, o carvão oferece a grande vantagem de ser 
encontrado em abundância. Segundo a U.S. Geological Survey, as 
reservas mundiais de carvão são de 230 bilhões de t – o suficiente para 
durar 230 anos, se forem mantidas as atuais taxas de consumo -, 
enquanto as reservas de gás natural devem durar apenas 50 anos. Por 
isso, cresce cada vez mais a preocupação de que os novos campos de 
gás natural que estão sendo descobertos não sejam suficientes para 
atender à demanda energética. A estimativa é que serão necessários 
investimentos da ordem de US$ 650 bilhões para dar suporte às 
explorações e à construção de infra-estrutura de gasodutos para 
distribuir o gás – uma cifra extremamente salgada. 

Os produtos de combustão de uma usina térmica são objetos de 
crescente preocupação devido ao impacto que causam ao meio 
ambiente. 

O dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), e a água são os 
principais produtos da combustão durante a queima de óleo, carvão, ou 
gás. O dióxido de carbono e a água não produzem efeitos imediatos ao 
meio ambiente, porém o dióxido de enxofre cria substâncias que levam 
às chuvas ácidas. Lixo e cinza leve são outros poluentes que podem 
atingir a atmosfera. O gás natural produz apenas água e CO2. Isto 
explica a razão porque o gás é usado invés do óleo ou carvão, quando a 
poluição atmosférica deve ser reduzida a um mínimo. 

As cinzas que sobram da queima de carvão nas usinas de energia 
elétrica apresentam resíduos sólidos tóxicos. Cerca de 130 milhões de t 



 

Profa Ruth P.S. Leão  E-mail: rleao@dee.ufc.br  HP: www.dee.ufc.br/~rleao  

2-79

de cinzas são produzidas anualmente pelas térmicas a carvão nos EUA. 
Como os custos da disposição desses resíduos em aterros estão ficando 
cada vez mais elevados, está em pauta projetos de retorno das cinzas às 
minas como solução mais barata. Os defensores da idéia afirmam que 
os componentes das cinzas (ferro, manganês, enxofre, arsênico, cádmio, 
chumbo, níquel e selênio, entre outros) são elementos benignos, que 
não irão comprometer os suprimentos de água. Já os críticos não estão 
convencidos de que isso é verdade, e temem pela contaminação de rios 
e outros reservatórios naturais de água. Um estudo contratado pela 
Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA) concluiu que esses 
resíduos podem causar danos a organismos aquáticos e semi-aquáticos.  
 
F.1 Medidas de Controle Ambiental 

Por medidas de controle do meio ambiente, uma alta eficiência na 
combustão deve ser sempre buscada a fim de minimizar a emissão de 
CO2 prevenindo o efeito estufa ou de aquecimento da terra e a produção 
de cinzas. 

O controle da poluição atmosférica é possível com a implantação de 
filtros de gás de combustão. Os filtros agem como aspirador a vácuo 
para remover partículas do fluxo de gás de combustão, antes de ser 
lançado na chaminé. Para cada caldeira são alocados sacos de retenção 
de partículas poluentes, que são, posteriormente, tratadas e usadas para 
diversos fins como p.ex., adubo de plantas, argamassa para construção 
civil, tijolos, pavimentação de ruas, etc. 

Os dispositivos de controle da poluição que podem ser instalados nas 
usinas termelétricas são: 

 Ciclones mecânicos para remoção, em primeiro estágio, de partículas 
do gás de chaminé. 

 Filtros cerâmicos – empregados, em segundo estágio, para remoção 
a um baixo nível de concentração de partículas e de cinza leve do gás 
de chaminé. O gás pode então ser re-utilizado para produção de 
energia elétrica em turbina a gás. 

 Dessulfurizadores de gases: reduzem taxas de SOx. 

 Redutores catalíticos - injeção de amônia para redução de NOx. 
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 Incinerador Catalítico - HC 

 Precipitadores eletrostáticos. 

Com a crise de energia elétrica o Brasil tem optado por uma 
diversificação de sua matriz energética. A construção de usinas 
termelétricas tem sido incentivada pela ANEEL.  
 
G. Aspectos Relevantes para Viabilização de Usinas Térmicas 

− Viabilidade de implantação de térmicas frente ao suprimento de gás e 
comercialização de energia. 

 Análise da viabilidade da implantação de termelétricas 
considerando ganhos de complementaridade com sistema 
hidrelétrico e estratégia de comercialização da energia da planta. 

 Influência do take-or-pay na atratividade do projeto. 

 Riscos envolvidos no suprimento do gás. 

 Preço da energia de backup. 

− Identificação das variáveis decisórias para a localização da planta. 

 Mercado consumidor 

 Disponibilidade de água 

 Proximidade do centro de consumo ou da fonte de combustível 

− Disponibilidade para o fornecimento de gás a preços competitivos e 
com qualidade. 

− Identificação de vantagens e desvantagens das tecnologias de 
geração térmica disponíveis no mercado e a eficiência dos 
combustíveis utilizados em cada planta. 

 Operação em ciclo simples e ciclo combinado, e a eficiência da 
planta. 

 Eficiência e características de cada combustível: óleo combustível, 
carvão e gás natural. 
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− Identificação das exigências para o licenciamento ambiental de uma 
planta térmica e a implantação de sistemas de controle ambiental 
adequados – monitoramento das emissões atmosféricas. 

2.3 Diagrama Elétrico de uma Usina de Energia Elétrica 

As grandes usinas de geração de energia elétrica representam a porção 
do sistema elétrico de maior investimento de capital. Medidas devem ser 
tomadas no sentido de garantir confiabilidade e flexibilidade de operação 
a fim de minimizar as falhas e tempo fora de serviço. 

 
Figura 2.61 Esquema Unifilar de Usina de Geração. 

 
 

Δ - Y 
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Um diagrama unifilar de usina típica de geração de energia elétrica está 
mostrado na Figura 2.61. Para o esquema apresentado tem-se: 
 
1. Gerador – ligado em Y aterrado através de resistor ou reator (de 
preferência pela não dissipação de calor) para limitação da corrente de 
curto-circuito. 
 
2. Cabos de conexão – ligados diretamente aos transformadores de 
potência e de serviços. As fases são conduzidas separadamente em 
dutos com ventilação forçada. A probabilidade de curto-circuito entre 
fases é remota, sendo, no entanto possível o curto circuito fase-terra 
através do contato da fase à carcaça aterrada do duto. 
 
3. Transformador de Potência – ligado em Δ-Y com vantagens do tipo: 
 

a) Isola o lado do sistema da geração, de modo que na eventualidade 
de ocorrência de curto-circuito fase-terra no lado do sistema, as 
correntes de curto de seqüência zero não circularão nas linhas no 
lado Δ. 

 
b) Embora a bobina do enrolamento em Δ esteja submetida à tensão 

de linha, a tensão de geração é baixa em relação à tensão de 
transmissão. 

 
c) Cada espira do enrolamento Δ estará submetida a um valor de 

tensão √3 vezes maior do que o enrolamento equivalente em Y. 
Para que o esforço sobre a espira em Δ seja equivalente ao da 
bobina em Y equivalente é necessário aumentar o número de 
espiras do enrolamento Δ de √3 vezes o número inicial de espiras. 

 
NY → VAN 
NΔ → VAB=√3VAN      

 

Y
Y

N3N                 3
N
N

=∴= Δ
Δ    (2.4) 

 
d) O lado em alta tensão está ligado em Y fazendo com que o esforço 

sobre o enrolamento esteja reduzido de √3. 
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e) Esta ligação Δ-Y é a que apresenta as melhores vantagens 
elétricas e econômicas. 

 
4. Transformador de Serviço – são ligados em Y-Y ou Δ-Y. Alimentam as 
cargas auxiliares da usina como bombas, ventiladores, servomecanismo 
dos geradores, compressores, etc. A continuidade na alimentação 
dessas cargas é de vital importância para o funcionamento dos 
geradores, daí essas cargas serem alimentadas através de dois trafos de 
serviços. Na eventualidade de defeito, o disjuntor de transferência 
executa a transferência de cargas para o trafo em operação. 
 
5. Linha de Transmissão – ligada em Y aterrado em seus terminais 
transmissor e receptor. 
 
6. Transformador de Partida – no primeiro momento em que a usina é 
posta para funcionar, as cargas auxiliares são alimentadas via trafo de 
partida que recebe alimentação das linhas de transmissão. Na partida, 
os disjuntores na saída do transformador de potência são abertos assim 
como são desligados os trafos de serviço. Ao atingir o gerador a 
velocidade síncrona e a tensão do barramento de transmissão, é feito o 
batimento do gerador para entrada no sistema, ao mesmo tempo em que 
os disjuntores do trafo de potência são fechados e os trafos de serviços 
postos em operação. O transformador de partida é retirado de serviço 
após a entrada do gerador. Em caso de problema de fornecimento 
elétrico pela concessionária para a partida inicial da planta podem-se 
instalar grupos motogeradores a diesel que garantam a partida. 
 

2.5 Demanda de um Sistema Elétrico 

A finalidade de um sistema elétrico é gerar e fornecer energia ao 
consumidor de maneira confiável, segura, e econômica. 

A quantidade de geração necessária para atender à demanda diária, 
semanal e anual requer uma avaliação do comportamento da carga do 
sistema. 

Para determinar o nível de geração que atenda ao suprimento, devem-se 
considerar os seguintes aspectos: 
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− Em qualquer ocasião no tempo, a quantidade de geração deve ser 
exatamente igual à carga dos consumidores acrescida das perdas do 
sistema. 

 
− A carga do consumidor varia continuamente, dependendo da hora do 

dia, do dia da semana e da estação do ano. 

 
Figura 2.62 Curva de Carga Semanal 

 
O pico de carga ocorre no intervalo entre 17 e 20h, período em que 
coincidem as atividades de centros industrial e comercial com o aumento 
da atividade doméstica. 
 

 
Figura 2.63 Curva de Demanda Anual 

 
A curva de demanda anual apresenta as seguintes características: 
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− Há uma carga básica que não muda independentemente de variações 
de horário ou dia da semana. 

− As variações intermediárias e de pico resultam das contínuas 
mudanças do comportamento do consumo de energia. 

 

 
Figura 2.64 Curva de Duração da Carga Anual. 

 
 
2.6 Classificação das Usinas de Geração 

As três categorias de demanda de energia, base, intermediária e pico, 
definem três tipos de usinas de geração: 

 Usina de Potência de Base: gera continuamente a plena carga.  

Ex.: Usina Nuclear, Usina Térmica à Carvão e Hidráulica. 

 Usina de Potência Intermediária: responde relativamente rápida às 
mudanças de demanda, em geral, pela adição ou retirada de 
unidades geradoras. 

Ex.: Usinas Hidráulicas 

 Usinas de Ponta 

– São colocadas em operação em períodos de demanda alta.  
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– Entregam potência durante pequenos intervalos durante o dia. 

– São usinas de custo elevado porque permanecem na maior parte 
do tempo paradas. 

Ex.: Usinas de armazenamento por bombeamento ou usinas 
reversíveis, geradores a diesel, turbinas a gás. 

 

2.7 Localização das Usinas de Geração 

A localização física das usinas de geração deve ser cuidadosamente 
planejada: 

 Próxima à fonte primária de energia, e uso de linhas de transmissão 
para o transporte da energia. 

Ex.: Minas de carvão; cachoeiras, rios. 

 Próxima ao centro de carga, com transporte da energia primária à 
usina de geração. 

Ex.: Transporte de carvão, urânio, petróleo e gás por navio, trem ou 
dutos. 

Após o esgotamento dos recursos hidrelétricos de maior porte das 
regiões sudeste e nordeste do Brasil, o atendimento à demanda dessas 
regiões estará baseado em hidrelétricas de menor porte, usinas térmicas 
e eólicas, e no aproveitamento do potencial hidrelétrico da região 
amazônica e centro-oeste do Brasil. 
 


