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RESUMO 

 
 
 

A crescente necessidade do uso racional dos recursos energéticos tem 
levado vários setores da sociedade ao enfrentamento da questão energética de uma 
forma conservacionista. No Brasil, no momento presente, a racionalização da 
utilização de fontes de energia é particularmente importante, devido ao possível 
cenário de oferta limitada de energia elétrica. Nesta situação, as tecnologias de 
cogeração atingem grande importância, devido à alta eficiência proporcionada pelo 
processo de transformação energética. O objetivo deste estudo é analisar a 
viabilidade técnica e econômica para a cogeração de energia elétrica através da 
descarga de vapor de uma caldeira em uma lavanderia industrial. Essa dissertação 
analisa a viabilidade técnica-econômica de uma lavanderia industrial para a 
implementação do sistema de cogeração. Para o desenvolvimento deste estudo, 
adotou-se uma pesquisa aplicada com a finalidade de analisar os resultados que 
correspondem a uma central de cogeração existente, instalada em uma lavanderia 
industrial, situada região Norte do Estado do Paraná, Brasil. A análise dos resultados 
levou em consideração o investimento inicial do projeto, fluxo de caixa referente ao 
valor de economia com redução do pagamento da conta de energia, o retorno do 
investimento através das técnicas de: payback, taxa interna de retorno (TIR) e valor 
presente líquido (VPL). A análise dos dados técnicos da planta da lavanderia 
possibilitou a viabilidade da cogeração de energia elétrica, a análise econômica 
demonstrou que o tempo para o retorno do investimento será de 6/8 anos, já a 
análise econômica demonstrou que o projeto também é viável, mas o tempo de 
recuperação do investimento é alto, fazendo com que a diretoria da empresa precise 
de mais tempo para analisar os benefícios financeiros propostos no estudo. 
 
Palavras-chaves: Cogeração. Energia elétrica. Sustentabilidade. Análise financeira. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

 The growing need for the rational use of energy resources has led various 
sectors of society to address energy issues in a conservationist way. In Brazil, at 
present, the rationalization of the use of energy sources is particularly important, due 
to the possible scenario of limited supply of electric energy. In this situation, 
cogeneration technologies are of great importance because of the high efficiency 
provided by the energy transformation process. The objective of this study is to 
analyze the technical and economic feasibility for the cogeneration of electric energy 
through the discharge of steam from a boiler in an industrial laundry. This dissertation 
analyzes the technical-economic feasibility of an industrial laundry for the 
implementation of the cogeneration system. For the development of this study, an 
applied research was adopted with the purpose of analyzing the results that 
correspond to an existing cogeneration plant, installed in an industrial laundry, 
located in the Northern region of the State of Paraná, Brazil. The analysis of the 
results took into account the initial investment of the project, cash flow referring to the 
savings value with reduction of the energy bill payment, the return on investment 
through the techniques of: payback, internal rate of return (IRR) and value (NPV). 
The analysis of the technical data of the laundry plan made feasible the cogeneration 
of electric power. The economic analysis showed that the time for the return of the 
investment will be of 6/8 years, already the economic analysis showed that the 
project is also viable, but The investment recovery time is high, making the 
company's management need more time to analyze the financial benefits proposed 
in the study. 
 

 
Key-words: Cogeneration . Electricity. Sustainability. Financial analysis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A utilização da energia elétrica é vital para o processo produtivo, desde a 

Revolução Industrial, as empresas investem em meios para produção, transporte e 

armazenamento dessa energia.  

O aumento do consumo de bens e serviços gerou uma elevação do 

consumo de energia elétrica, e o uso de fontes não renováveis está fazendo com 

que as empresas procurem novas formas de obtenção de energia elétrica. 

A maior parte dos problemas ambientais está relacionada com a exploração, 

produção e consumo de energia. Chuva ácida, destruição da camada de ozônio, 

aumento do nível de acidificação dos oceanos, destruição da fauna e da flora são 

algumas das consequências dos processos atualmente disponíveis para geração de 

energia (PIZELLA, 2006). 

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2012), mais de 75% da 

energia produzida no mundo é consumida por apenas 25% da população, 

especialmente nos países industrializados.  

Ainda de acordo com a IEA, até 2050, caso a tendência de consumo de 

energia, bem como as emissões de CO2, se mantiver nos patamares atuais, o 

aumento da temperatura média global pode chegar a 6º C, suficiente para 

desequilibrar todo ecossistema do planeta.  

As externalidades negativas ao meio ambiente vão depender, em grande 

parte, da fonte de energia a ser utilizada. Diminuir a utilização de fontes não 

renováveis como o petróleo, gás natural ou carvão mineral, por exemplo, impactará 

em menores riscos ambientais, locais, como globais (CARVALHO, 2013). Fontes de 

energia renováveis como água, sol, ventos e biomassa são consideradas as formas 
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de geração de energia mais limpas que existem, embora também possam afetar o 

meio ambiente, dependendo dos meios como serão exploradas. 

De acordo com Relatório de Energias Renováveis (REN 21, 2016), em 2014, 

o consumo mundial de energias renováveis foi de 19,2%, e apenas 1,4% é dividida 

em eletricidade eólica, solar, biomassa ou geotérmica, conforme pode ser observado 

na Figura 1. 

 

 
FIGURA 1: PARTICIPAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL NO CONSUMO MUNDIAL 
FONTE: REN21. 

 

Assim sendo, cabe aos governos procurarem alternativas para geração de 

energia elétrica com baixo impacto ambiental e com custo reduzido, a fim de 

impulsionar o desenvolvimento econômico dos países, principalmente dos países 

chamados emergentes. 

Apesar dos investimentos que vários países têm feito na ampliação da 

participação das fontes renováveis de energia na matriz energética, esta 

participação na geração de energia é ainda muito reduzida.  

Os países industrializados contam, fundamentalmente, com fontes não-

renováveis e o esgotamento desses recursos, ao longo dos anos, implica crescentes 

custos de produção (COSTA, 2016). Desse modo, alternativas às fontes minerais 

são necessárias para o atendimento da demanda crescente por energia. 



18 

Nesse ponto, o Brasil é um país absolutamente privilegiado no que tange à 

produção de energia por meio de fontes renováveis. Por possuir incidência de luz 

solar, em seu território, por praticamente todo o ano, o país possui excelente 

condições para implantar amplo programa de exploração de energia de variadas 

fontes alternativas como: etanol de cana-de-açúcar, biomassa, além da produção de 

biodiesel a partir de gordura animal e óleos de origem vegetal (CARDOSO, 2011). 

A diversificação recente da matriz de geração de energia elétrica, 

historicamente baseada na geração hidráulica, ajudou a compensar a redução da 

geração hidrelétrica. Além do expressivo aumento da capacidade de geração 

térmica, a geração eólica tem obtido grande destaque; 9,7 GW já estão em 

operação. Atualmente, as capacidades instaladas de geração hidrelétrica e 

termelétrica são 91 GW e 41 GW, respectivamente (ANEEL, 2016). A tabela 1 

demonstra a variação de uso de energias renováveis e não-renováveis no Brasil. 

 

Tabela 1: Repartição de oferta interna de Energia no Brasil em 2015. 

Especificação 
mil tep Variação 14/15 

em % 
Estrutura % 

2014 2015 2014 2015 

Não-Renovável   

Petróleo e derivados 120.327 111.626 -7,20 39,4 37,3 

Gás Natural 41.373 40.971 -1,00 13,5 13,7 
Carvão Mineral e Derivados 17.521 17.675 0,90 5,7 5,9 

Urânio (U308) e Derivados 4.036 3.855 -4,50 1,3 1,3 

Outras não-renováveis 1.814 1.830 0,90 0,6 0,6 

Renovável   
Hidráulica e Eletricidade 35.019 33.897 -3,20 11,5 11,3 

Lenha e Carvão Vegetal 24.936 24.519 -1,70 8,2 8,2 

Derivados da Cana-de-açúcar 48.128 50.648 5,20 15,8 16,9 

Outras renováveis 12.363 14.191 14,80 4 4,7 
Fonte: ANEEL, 2016 

Os dados da tabela apontam para um aumento no crescimento de energia 

renováveis em relação à energia não renovável, por conta da expansão de  

alternativas para geração de energia elétrica. 

Não obstante a essas opções energéticas, o país possui abundância de 

ventos em diversas regiões, especialmente no semiárido baiano que, nos últimos 

anos, tem atraído uma gama substancial de investimentos públicos e privados. A 
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energia eólica tem se mostrado eficiente e de baixo custo, além de causar impactos 

ambientais menores.  

O Brasil conta também com uma bacia hidrográfica que possibilita a 

construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH’s) que, por não necessitarem 

de áreas de alagamento, diminuem os riscos ambientais. 

Diante das inúmeras possibilidades de produção de energia de forma 

sustentável, coloca-se diante do país o desafio de diversificar sua malha energética. 

Dependendo do porte da empresa, podem-se adotar procedimentos para geração 

própria, nos horários em que os sistemas apresentam uma sobrecarga e, por 

consequência, elevam o custo de distribuição de energia por parte das 

concessionárias. 

A proposta de implementação de um sistema de cogeração em uma 

empresa é proporcionar uma redução significativa no custo de energia total, 

aproveitando o máximo de energia disponível do combustível utilizado para o 

sistema de geração de energia elétrica. 

Em face desta realidade, o foco do trabalho será o processo de cogeração 

de energia elétrica produzido através do vapor emitido pela caldeira de uma 

lavanderia industrial, na cidade de Paiçandu/Paraná, analisando o processo de 

cogeração de energia, semelhante aos modelos encontrados nas usinas de 

produção de álcool e açúcar.  

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

• Analisar a viabilidade técnica e econômica para a cogeração de energia 

elétrica por meio da descarga de vapor de uma caldeira.  

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudar a viabilidade técnica e econômica, para a implementação de uma 

subestação de energia elétrica.  
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• Levantar o estado da arte acerca do problema de cogeração de energia 

elétrica.  

• Desenvolver soluções para criação de energia renovável através da liberação 

de vapor.  

 

1.4 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Além dessa introdução, a presente dissertação está organizada em cinco 

capítulos, nos quais são descritos a metodologias, as premissas, o objeto de estudo, 

as soluções propostas e os resultados obtidos. 

No capítulo dois, discorre-se sobre a cogeração de energia elétrica, suas 

definições e finalidades, tecnologias disponíveis para o desenvolvimento na 

indústria. Já o capítulo três apresenta os materiais e métodos utilizados para 

pesquisa, o estudo da viabilidade econômica e a técnica dos equipamentos. 

No capítulo quatro, é apresentado o estudo de caso da lavanderia, 

demandas de consumo de energia, mapeamento do processo produtivo e análise 

econômica da operação atual da planta. 

O capítulo cinco e destinado à conclusão do trabalho e possíveis trabalhos 

que poderão ser desenvolvidos a partir do problema inicial levantado pelo presente 

estudo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Cogeração ou produção combinada de calor e eletricidade é o uso de um 

motor térmico ou estação de energia para gerar eletricidade e calor útil ao mesmo 

tempo. Trigeração ou resfriamento combinado de calor e eletricidade refere-se à 

produção simultânea de eletricidade e aquecimento útil e arrefecimento a partir da 

combustão de um combustível ou um coletor de calor solar (SILVEIRA, 2009). 

De acordo com Pilon et al (2012, p.3): 

Cogeração é o processo de transformação de uma forma de energia em 
mais de uma forma de energia útil. Apresenta alta eficiência energética, pois 
não há o desperdício de energia térmica (como ocorre nas termoelétricas 
puras), pois essa energia é utilizada em processos industriais, como 
secagem, aquecimento, cozimento, destilação. Possibilita melhor 
aproveitamento do gás, com mais eficiência e custos atrativos para o 
usuário devido a grande produção de energia e calor de serviço com o 
combustível que seria utilizado apenas para que realizasse um serviço.  

 

A cogeração é um uso termodinamicamente eficiente do combustível. Na 

produção separada de eletricidade, um pouco de energia deve ser descartada como 

calor residual, mas, em cogeração, parte dessa energia térmica é colocada em uso 

(SILVEIRA, 2009). 

Bacarin e Castilho (2002, p.4) explicam que a cogeração é uma “associação 

da geração simultânea combinada de dois ou mais tipos de energia utilizando um 

único tipo de fonte energética". 

Todas as usinas termelétricas emitem calor durante a geração de energia 

elétrica, que podem ser libertados no ambiente natural através de torres de 

refrigeração, gases de combustão ou por outros meios. Em contraste, a PCH 

captura alguma ou a totalidade do subproduto para o aquecimento. Isso também é 

chamado de produção combinada de calor e aquecimento urbano de energia.  
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A Figura 2 demonstra um sistema básico de cogeração de energia, através 

da queima de combustível 

 

 
FIGURA 2: SISTEMA DE COGERAÇÃO DE ENERGIA 
FONTE: BRASIL, 2005. 

 

A cogeração é um sistema de tecnologias comercialmente disponível que 

diminuem o consumo total de combustível e emissões de GEE, ao gerar eletricidade 

e calor útil a partir da mesma entrada de combustível. O processo de cogeração é, 

muitas vezes, chamado de calor e energia combinado, uma vez que a maioria dos 

sistemas de cogeração são utilizados para fornecer eletricidade e calor útil. No 

entanto, a energia de calor da produção de energia elétrica pode também ser usada 

para outros fins de aquecimento e arrefecimento, de modo que o termo "cogeração" 

é mais inclusivo (BRASIL, 2005). 

Para Leandro (2014, p.9): 

A cogeração de energia elétrica é o resultado da produção resultante de 
duas ou mais fontes - calor de processo e potência mecânica ou elétrica, 
através de energia disponibilizada por uma fonte primária. A cogeração de 
energia permite através de um mesmo elemento energético a obtenção 
conjunta de energia elétrica, vapor ou energia mecânica e calor. 

 

A cogeração é uma forma de geração de local ou distribuída como a 

produção de calor e poder ter lugar em ou perto do ponto de consumo. Para a 

mesma produção de energia útil, cogeração usa muito menos combustível do que a 

produção de calor e energia separada tradicional, o que significa menos emissões 

de GEE, como uso de combustíveis fósseis é reduzida (RANGEL et al, 2009). 
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Sistemas de cogeração são usados para as operações de negócios que 

exigem um fornecimento contínuo de energia confiável, como data centers, 

hospitais, universidades e operações industriais, nos setores residenciais e 

comerciais.  

De acordo com Manfrim e Velasquez (2011), a cogeração foi regulamentada 

no Brasil, a partir do Decreto-Lei 1.872, 21 de maio de 1981, que permitiu aos 

concessionários de serviço público de eletricidade que passassem a adquirir energia 

elétrica excedente gerada por autoprodutores, a partir de combustíveis que fossem 

de preferência renováveis, sendo explorada pelo setor industrial, focado na 

autossuficiência energética, devido aos ganhos econômicos resultantes.  

Em 21 de janeiro de 2000, a Resolução N. 21 da ANEEL determinou o que 

dita os requisitos necessários a qualificação de centrais cogeradoras de energia. 

Conforme este documento, a cogeração de energia é definida como o processo de 

geração combinada de calor útil e energia mecânica, geralmente convertida total ou 

parcialmente em energia elétrica, a partir da energia química disponibilizada por um 

ou mais combustíveis. 

 

2.1.1 Sistemas de cogeração e suas características 

 

 Existem dois tipos de sistema para cogeração, os quais podem depender da 

escolha da produção e do tipo de consumo das energias elétrica e térmica. Para a 

cogeração, através de energia térmica, é utilizado o ciclo topping, de forma que a 

energia disponibilizada pelo combustível seja aproveitada para a geração de energia 

eletromecânica e depois o aproveitamento do calor útil, e o ciclo bottoming, nele, a 

geração de eletricidade ocorre após a utilização do calor no processo produtivo 

(BARJA, 2006). 
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 A Figura 3, representa o ciclo topping,  o esquema apresenta a utilização do 

calor para transformação em energia elétrica e depois sua utilização no processo 

produtivo das indústrias, as temperaturas nesse ciclo são elevadas. 

 

FIGURA 3: COGERAÇÃO DO TIPO TOPPING 
FONTE: BARJA, 2006. 

 

 A Figura 4 representa o ciclo bottoming, onde o calor rejeitado pelo processo 

industrial não possui temperatura suficiente para geração de eletricidade, dessa 

forma, o descarte do calor residual é direcionado para um trocador de calor, 

alimentado por uma turbina a vapor. 

 

FIGURA 4: COGERAÇÃO DO TIPO BOTTOMING 

FONTE: BARJA, 2006. 

 

2.1.2 Turbinas a gás 

 

As turbinas a gás geralmente têm capacidades entre 500 quilowatts (kW) e 

250 megawatts (MW), pode ser usado para aplicações de calor de alta qualidade, e 
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são altamente confiáveis, são máquinas de combustão interna e construção 

compacta. 

As turbinas a gás funcionam de forma semelhante a um avião do tipo 

turboélice, o gás é queimado e usado para ligar as pás da turbina e ativar o gerador 

elétrico. O sistema de cogeração, em seguida, utiliza um sistema de recuperação de 

calor para capturar o calor a partir da corrente de escape da turbina a gás (BRASIL, 

2005). Este calor de escape pode ser utilizado para o aquecimento (por exemplo, 

para gerar vapor para os processos industriais) ou de refrigeração (água gelada 

gerar através de um refrigerador de absorção).  

Cerca de metade da capacidade de cogeração nos Estados Unidos consiste 

de grandes sistemas de ciclo combinado que incluem duas etapas de geração de 

eletricidade (a turbina de combustão e uma turbina a vapor alimentadas por calor 

recuperado da exaustão de turbinas a gás) que fornecem vapor para grandes 

consumidores industriais ou comerciais e maximizar a produção de energia para 

venda à rede. A Figura 5 ilustra como um sistema de cogeração de turbina a gás de 

ciclo simples se recupera o calor a partir de gases de escape quentes da turbina de 

gás para produzir energia térmica para utilização no local. (BARJA, 2006) 

 

FIGURA 5: SISTEMA DE COGERAÇÃO DE ENERGIA DE TURBINA A GÁS 
FONTE: BRASIL, 2005. 
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 A aplicação dessa tecnologia para cogeração pode ser utilizada direta ou 

indiretamente em processos térmicos na produção de vapor ou água quente, 

mediante uma caldeira de recuperação, possuem um baixo custo de instalação, 

baixo custo de manutenção e boa eficiência (BARJA, 2006). 

 

2.1.3 Turbinas a vapor 

Sistemas de turbinas a vapor podem usar uma variedade de combustíveis, 

incluindo gás natural, resíduos sólidos, carvão, madeira, resíduos de madeira e 

subprodutos agrícolas.  

Turbinas a vapor são altamente confiáveis e podem atender várias 

exigências do tipo de calor. As turbinas a vapor, normalmente, têm capacidades 

entre 50 kW e 1000MW de trabalho mediante à combustão de combustível numa 

caldeira para aquecer a água e produzir vapor de alta pressão, o qual se transforma 

em uma turbina para gerar eletricidade (ODDONE, 2001).  

O vapor de baixa pressão que, subsequentemente, sai da turbina pode 

então ser utilizado para fornecer energia térmica para utilização, conforme mostrado 

na Figura 6. Os geradores de vapor ou caldeiras são os equipamentos responsáveis 

por realizar a combustão dos combustíveis disponíveis.  

 

 
FIGURA 6: ESQUEMA DE TURBINA A VAPOR 
FIGURA: ODDONE(2001) 
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Neste sistema de cogeração, a partir da energia química liberada pela 

combustão, a água é aquecida e muda seu estado físico de líquido para vapor, com 

diferentes pressões e temperaturas finais conforme o projeto construtivo e a 

necessidade do processo industrial (DEFILLIPI FILHO, 2013). Ainda, nesse estudo, 

Defillipi Filho (2013, p.70) ressalta que: 

 

O ciclo a vapor com turbinas de condensação e extração é uma alternativa 
tecnológica em que o vapor final da realização do trabalho na turbina a 
vapor é, total ou parcialmente, condensado e a parcela de vapor necessária 
ao atendimento dos requisitos mecânicos e térmicos do processo produtivo 
é fornecida por extração do vapor na turbina em um ponto intermediário da 
expansão e pelo vapor de contrapressão das turbinas de acionamento 
mecânico 

 

As aplicações ideais de sistemas de cogeração com turbinas a vapor 

incluem instalações de média e grande escala industrial ou institucional com 

elevadas cargas térmicas, nas quais os combustíveis sólidos ou residuais estão 

prontamente disponíveis para o uso da caldeira, conforme representado na Figura 7. 

 
FIGURA 7: COGERAÇÃO COM TURBINA A VAPOR DE CONDENSAÇÃO COM EXTRAÇÃO 
FONTE: BRASIL (2005) 

 

 O aproveitamento da energia liberada pelo combustível para a geração do 

vapor torna-se satisfatório, pois o calor residual contido no vapor descarregado pela 

turma pode ser aproveitado em processos industriais ou para aquecimento geral. 
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2.1.4 Motores alternativos 

Motores convencionais de combustão interna são as tecnologias mais 

difundidas para geração de energia, encontrados na forma de geradores pequenos, 

portáteis, bem como grandes motores industriais que geradores de energia de vários 

megawatts; no entanto, por causa de seu pequeno tamanho, motores alternativos 

representam apenas uma pequena parte (cerca de 2 %) da capacidade total. O 

esquema de um motor alternativo é ilustrado na Figura 8 

 

 

FIGURA 8: ESQUEMA DE CICLO DE COGERAÇÃO COM MOTOR 
FONTE: ODDONE (2001) 

Motores alternativos são adequados para CHP1 em aplicações comerciais e 

industriais leves com menos de 5 MW. Sistemas de motores menores produzem 

água quente. Sistemas maiores podem ser concebidos para produzir o vapor de 

baixa pressão. Vários mecanismos de movimento alternativo podem ser usados para 

aumentar a capacidade do sistema (BARJA, 2006). 

 

                                                             
1 CHP é uma sigla que representa o conceito mundial de cogeração, e deriva do termo Combined Heat and 
Power 
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2.1.5 Microturbinas 

Microturbinas são pequenas e compactas turbinas de combustão leves que 

normalmente têm potências de 30 a 300 kW. Um permutador de calor recupera a 

energia térmica dos gases de escape da microturbina para produzir água quente ou 

vapor de baixa pressão, conforme podemos observar na Figura 9. 

 

FIGURA 9: MICROTURBINA A VAPOR 
FONTE: SOLIDDA ENERGIA

2
  

A energia térmica do sistema de recuperação de calor pode ser utilizada 

para o aquecimento de água potável, a refrigeração de absorção, desumidificação 

dessecante, aquecimento de espaços, processos de aquecimento e outras 

utilizações de construção. Microturbinas podem queimar uma variedade de 

combustíveis, incluindo gás natural e combustíveis líquidos (ODDONE, 2001).  

 

2.1.6 Células de combustível 

As células de combustível são dispositivos eletroquímicos, que convertem a 

energia química de uma reação em eletricidade, o processo é semelhante a uma 

bateria, que tem seu ciclo de vida pré-determinado, já a célula de combustível utiliza 

uma fonte externa e energia química e pode funcionar indefinidamente. 

                                                             
2
 Disponível em: <http://solidda.com.br/microturbinas-a-vapor> Acesso em 22 de agosto 2016. 



30 

As células de combustível são uma tecnologia emergente com potencial 

para servir as necessidades de energia e térmicas com emissões muito baixas e 

com alta eficiência elétrica. As células usam um processo eletroquímico ou a bateria 

semelhante para converter a energia química do hidrogênio em água e eletricidade. 

 
FIGURA 10: ESQUEMA DE UMA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL 
FONTE: BARJA (2006) 

 

O hidrogênio pode ser obtido a partir do gás de processamento natural, 

carvão, metanol, e outros combustíveis de hidrocarbonetos. Como uma tecnologia 

menos madura, as células de combustível têm elevados custos de capital. No 

entanto, as vantagens incluem baixas emissões e baixo ruído, eficiência de alta 

potência através de uma variedade de fatores de carga e design modular. Uma 

variedade de tecnologias de células de combustível estão em desenvolvimento, 

focadas em aplicações maiores de cogeração industrial (BARJA, 2006). 

A Tabela 2 apresenta um comparativo das tecnologias apresentadas, suas 

principais vantagens e desvantagens e a faixa de potência de geração elétrica 

(ANDREOS, 2013). 
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Tabela 2: Características das tecnologias de cogeração 

Sistema Vantagens Desvantagens 
Potência de 

Geração de Energia 
Elétrica 

Turbina a 
Gás 

Alta confiabilidade 
Requer gás a alta 
pressão ou compressor 
de gás; 

500 a 2.500 kW 

Baixa emissão de gases 
poluentes 

Baixa eficiência com 
carga parcial; 

Grande quantidade de energia 
disponível 

Rendimento depende 
das condições do 
ambiente; 

Não necessita sistema de 
refrigeração 

Tempo de instalação é 
alto; 

Turbina a 
Vapor 

Alta eficiência Partida Lenta; 

50 kW a 250 MW 

Flexibilidade de combustíveis 
Alto custo de 
investimento; 

Capaz de atender a grandes 
demandas de calor; 

Operação precisa de 
pessoal especializado 

Vida útil longa e alta 
confiabilidade 

 
Flexibilidade na relação 
potência/calor 

Motores 
alternativos 

Alta eficiência e possibilidade de 
operar com carga parcial; 

Alto custo de 
manutenção 

Ciclo Otto até 8 MW 

Partida rápida; 
Limitado a sistemas de 
cogeração de baixa 
temperatura 

Relativamente baixo custo de 
investimento 

Alta taxa de emissão de 
gases poluentes (ciclo 
diesel); Ciclo Diesel 4 a 80 

MW 
Pode ser usado em locais remos; 

Requer sistema de 
refrigeração; 

Utiliza gás em baixa pressão Alto nível de ruído; 

Microturbina 

Menor número de partes móveis 
(baixo desgaste); 

Alto custo Inicial 

30 a 250 kW 

Pequenas dimensões e baixo 
peso; 

Relativamente baixo 
rendimento mecânico 

Baixa emissão de gases 
poluentes; 

Limitada a sistemas de 
cogeração de baixa 
temperatura Não necessita sistema de 

refrigeração 

Tempo de instalação é baixo 

Células a 
Combustível 

Baixa emissão de gases 
poluentes e baixo ruído; 

Alto custo inicial; 

5 kW a 2MW 

Alta eficiência sobre toda a faixa 
de potência 

Baixa durabilidade; 

Flexibilidade modular; 
Baixa densidade de 

potência; 

 
Dependência de 

hidrogênio 
manufaturado 

Fonte: (ANDREOS, 2013) 
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2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

A atual situação mundial, no que diz respeito aos recursos não renováveis, 

impõe, cada vez mais, a conscientização do homem em relação ao desenvolvimento 

sustentável, visando à criação de soluções que favoreçam a prosperidade sem que 

isso implique  regredir qualquer setor dos sistemas que movem a economia global, 

seja ele político, econômico, social e ambiental. Para Jacobi (2003, p.191): 

A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se 

produz na inter-relação dos saberes e das práticas coletivas que criam 

identidades e valores comuns e ações solidárias diante da reapropriação da 

natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes. A 

preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade 

de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas 

ecológicos e sociais que sustentam as comunidades. 

 

Dessa maneira, é fundamental estabelecer o conceito de desenvolvimento 

sustentável, considerando que este deva promover a satisfação de toda a 

sociedade, utilizando-se menos recursos naturais, ou ainda, utilizá-los de forma 

ecologicamente correta em todos os setores da sociedade. Segundo Cardoso (2011) 

a compreensão do tema de desenvolvimento sustentável exige notoriamente a 

explanação do conceito e é resultado de uma complexa combinação de valores 

morais, da justiça e do bem- estar social. Para Lima (2003, p.103): 

O significado de desenvolvimento sustentável é de um desenvolvimento 

viável no tempo, cuja condição essencial é a capacidade do sistema 

socioeconômico de não perde a energia e ainda poder estar à disposição de 

gerações futuras. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido bastante utilizado com 

enfoques diferentes, entre eles o discurso busca manter a desigualdade política, 

social e cultural. Nesta direção, Lacerda e Cândido (2013, p.13) explicam que tem 

por objetivo colocar limites ao sistema de desenvolvimento econômico de forma que 

possa atender às necessidades presentes da humanidade, tendo em vista a 

preservação e conservação dos recursos naturais, a fim de garantir o sustento das 

gerações futuras e a manter os ecossistemas. 

Em seus estudos sobre sustentabilidade ambiental, Pizella (2006, p.22) 

afirma que: 
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A ideia de desenvolvimento sustentável tem como fundamento ecológico o 

conceito de a capacidade de suporte, definido como a velocidade máxima 

de consumo de recursos e de produção de resíduos que pode ser 

sustentada indefinidamente em uma região sem impactar a produtividade e 

a integridade ecológica. 

 

Diante desta análise, é importante ressaltar que o conceito de sociedade 

sustentável ainda está sendo construído. Isso porque a formulação de novos 

paradigmas que se baseiam na necessidade de manter a diversidade econômico-

social e cultural dos povos, bem como assegurar a manutenção culturas e de modos 

de vida, com opções econômicas e tecnológicas diferenciadas. Sendo que todas 

devem ser voltadas para o que convívio harmonioso das pessoas que vivem em um 

determinado local e a relação que estas mantêm com o conjunto do meio ambiente 

(CARVALHO et al, 2013). 

A experiência global e local na área ambiental, quer ocorra no campo ou na 

cidade, representam uma ponte entre a teoria e a prática, a sociedade e a natureza, 

os interesses individuais e os coletivos, a destruição e a preservação. Nesta direção, 

é importante destacar a importância da sustentabilidade ambiental na sociedade 

moderna. Ameaças ao meio ambiente colocam em risco a qualidade de vida das 

populações do mundo todo. Desta forma, verifica-se que danos causados ao 

ambiente natural podem gerar sérias consequências para a humanidade.  

Neste sentido, a noção de desenvolvimento é muito valiosa, supostamente, 

para todos aqueles que estão incumbidos da vontade de melhorar, promover 

mudanças, aperfeiçoar, transformar e crescer. No entanto, usada inadvertidamente 

por governantes, políticos e intelectuais durante séculos, tornou-se uma expressão 

desgastada e amiúde controvertida. Para Van Bellen (2004, p. 67): 

 

O aprofundamento da crise ambiental, juntamente com a reflexão 

sistemática sobre a influência da sociedade neste processo, conduziu a um 

novo conceito - o de desenvolvimento sustentável. Este conceito alcançou 

um destaque inusitado a partir da década de 1990, tornando-se um dos 

termos mais utilizados para se definir um novo modelo de desenvolvimento. 

 

Cabe aqui fazer o pensamento de Sachs (2000), sobre o desenvolvimento, 

retratando-o como uma criação efetiva dos direitos humanos, políticos, sociais, 
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econômicos e culturais,. Desta forma, compreendendo que o desenvolvimento 

envolve os princípios humanos, é importante ampliar esta discussão para 

compreender os pressupostos do desenvolvimento sustentável, contextualizado no 

âmbito das transformações ocorridas na sociedade contemporânea. Kalbusch (2006, 

p.12), salienta que: 

O início dos debates e discussões que acabaram por originar o termo 

desenvolvimento sustentável data da década de 1970. Em 1972 foi 

realizado um estudo que resultou na publicação de um relatório sobre os 

limites do crescimento no mundo. Nesse mesmo ano ocorreu a conferência 

das Nações Unidas em Estocolmo sobre o Ambiente Humano, ressaltando 

os crescentes problemas relacionados ao meio ambiente e sua exploração. 

. 

A expressão desenvolvimento sustentável tem sua origem nos debates sobre 

o eco desenvolvimento
3
. O conceito de desenvolvimento sustentável tem sido 

bastante utilizado com enfoques diferentes, entre eles o discurso busca manter a 

igualdade política, social e cultural. Neste sentido, Sachs (2000) utiliza esse conceito 

no contexto de uma dura crítica ao modelo de desenvolvimento das regiões 

subdesenvolvidas. Em seus estudos sobre sustentabilidade ambiental, Pizella (2006, 

p.22) afirma que: 

A ideia de desenvolvimento sustentável tem como fundamento ecológico o 

conceito de a capacidade de suporte, definido como a velocidade máxima 

de consumo de recursos e de produção de resíduos que pode ser 

sustentada indefinidamente em uma região sem impactar a produtividade e 

a integridade ecológica. 

Diante desta análise, é importante ressaltar que o conceito de sociedade 

sustentável ainda está sendo construído, pois há a formulação de novos paradigmas 

que se baseiam na necessidade de manter a diversidade econômico-social e cultural 

dos povos. Como também assegurar a manutenção culturas e de modos de vida, 

com opções econômicas e tecnológicas diferenciadas, que estejam voltadas para o 

convívio harmonioso das pessoas que vivem em um determinado local e a relação 

que estas mantêm com o conjunto do meio ambiente. 

                                                             
3
 O conceito de desenvolvimento sustentável é resultado de um processo de reavaliação da relação 

entre a sociedade e o meio ambiente, havendo diferentes maneiras de abordar o assunto. 
(KALBUSCH, 2006). 
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Na visão de Leff (2004), a crise ambiental é uma das múltiplas 

transformações que ocorrem na sociedade contemporânea, tornando-se um 

obstáculo para a qualidade de vida da população.  

Diante disto, Costa (2011, p. 02) afirma que: “o desenvolvimento 

sustentável que tem como característica garantir uma melhor qualidade de vida para 

as presentes e futuras gerações, o que implica na necessidade de conciliar o 

desenvolvimento econômico com o uso equilibrado dos recursos naturais”.  

Assim, o grande desafio que se coloca ao homem contemporâneo é a 

criação de programas de sustentabilidade que revertam a situação de agressão e 

destruição ao meio ambiente. Entretanto, cabe ressaltar que, no que diz respeito ao 

meio ambiente, não existe um grau de urgência, pois sempre há que se tomar 

medidas para promover a sua preservação.  

Schramm e Corbbeta (2015, p.34) explicam que o termo desenvolvimento 

sustentável foi criado a partir do relatório de Brundtland, também chamado de 

"Nosso Futuro Comum", em 1987 na Noruega, cujo significado é: 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 
as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 
econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, 
um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os 
habitats naturais. 

 

No contexto, das transformações ocorridas na sociedade, que levaram à 

emergência do conceito de sustentabilidade, a Educação Ambiental surge como 

uma estratégia de ação, para o enfrentamento dos problemas ambientais, com a 

finalidade de promover a conscientização dos sujeitos sociais, estimulando a rever 

as práticas cotidianas relacionadas ao consumismo desenfreado. Nessa perspectiva, 

a educação ambiental se torna um instrumento para se efetivar a construção de uma 

sociedade sustentável.  

Considerando tal perspectiva, é possível promover a qualidade de vida dos 

seres humanos, gerando uma integração entre os sujeitos sociais e o meio 

ambiente, a sensibilização e a conscientização social, o que demonstra a 

capacidade de todos na gestão de recursos naturais. 

A sustentabilidade ambiental inclui ações para reduzir a utilização de 

recursos naturais, a adoção de medidas para reverter o quadro de degradação, 
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como reciclar materiais e o uso racional dos recursos renováveis e não renováveis. 

Um dos recursos que contribuem para o desenvolvimento sustentável é a cogeração 

de energia que será abordada na próxima seção. 

 

2.3 COGERAÇÃO DE ENERGIA: O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE 

ENERGÉTICA 

 

Diante do surgimento dos problemas ambientais, as empresas buscam 

reduzir os efeitos destes danos, tendo em vista preservar a vida humana e dos 

demais seres vivos. Entretanto, esta tarefa é complexa, pois muitas vezes, os 

impactos são difíceis de serem evitados.  

O grande desafio que se coloca ao homem contemporâneo é a criação de 

programas de sustentabilidade que revertam a situação de agressão e destruição do 

meio ambiente. No Brasil, a questão da sustentabilidade é colocada por Maglio 

(2005, p. 17-18) nos seguintes termos: 

Os principais compromissos assumidos na Agenda 21, durante o Rio 92 e a 

consagração do paradigma da sustentabilidade ampliaram a expectativa de 

construção de uma nova perspectiva mundial para romper com o ciclo de 

insustentabilidade do planeta. A partir desse marco, reconheceram-se a 

importância e a necessidade da formulação de práticas locais, no Brasil, 

capazes de enfrentar as causas da geração de problemas socioambientais, 

uma vez que grande parte dos problemas ambientais decorrentes da 

urbanização localiza e inicia-se nos municípios.  

 

A sustentabilidade, assim, surge, quando ocorrem problemas que envolvam 

um risco ou perda irreversível da qualidade do ambiente, provocando o declínio da 

qualidade de vida do ser humano. Entretanto, cabe ressaltar que, no que diz respeito 

ao meio ambiente, não existe um grau de urgência, pois sempre há que se tomarem 

medidas para promover a sua preservação. 

Em face do exposto, considera-se que a cogeração de energia elétrica 

oferece vários benefícios ambientais. Uma vez que menos combustível é queimado 

por unidade de produção de energia útil, o sistema de cogeração reduz as emissões 
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de gases de efeito estufa e diminui a poluição do ar em relação aos sistemas de 

PCH’s.  

Barja (2006, p.13) afirma que: 

 
A cogeração de energia se traduz na produção simultânea de duas ou mais 
utilidades - calor de processo e energia eletromecânica, a partir de uma 
mesma fonte energética. Isto pode resultar no benefício econômico da 
redução de custos de combustíveis, quando comparada à produção das 
utilidades em separado, e também em benefícios ambientais como a 
redução de emissões de poluentes decorrentes da queima de combustíveis. 

 

Nos dias atuais, os sistemas de cogeração são utilizados nos mais diversos 

tipos de atividades: refinarias, siderúrgicas, petroquímicas, alumínio, cimento, 

mineração, cerâmicas, cervejarias, fertilizantes, têxteis, farmacêuticas, papel e 

papelão, usinas de cana-de-açúcar. Além do setor industrial, também encontra larga 

aplicação em hotéis, shoppings, edifícios comerciais, hipermercados, hospitais, etc. 

(CORREA NETO, 2001).  

Para que a empresa possa se tornar sustentável através da cogeração de 

energia elétrica, a Figura 11 demonstra que um sistema de cogeração tem o poder 

de utilizar-se de frio como uma de suas utilidades, ou seja, o sistema de refrigeração 

das empresas pode fazer parte da central de cogeração. O sistema de cogeração é 

capaz de suprir eletricidade, frio (água gelada) e calor (água quente). (BARJA, 

2006). 
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FIGURA 11: UTILIDADES DA COGERAÇÃO 
FONTE:BARJA (2006) 

 

Para Manfrin e Velasquez (2011), a cogeração é responsável pelo 

suprimento de energia térmica e eletromecânica nas usinas de cana-de-açúcar 

existentes em diversas partes do mundo, sendo um processo no qual uma fonte de 

energia primária alimenta um aparelho térmico, através de combustão, transforma a 

energia química do combustível em mecânica de eixo, que é convertida em energia 

elétrica por meio de geradores elétricos. 

Na perspectiva de Barbelli (2015), a cogeração trata de um tipo de geração 

distribuída de energia elétrica e pode gerar economias nos investimentos do setor 

elétrico em redes de transmissão e distribuição, e também reduzir perdas destas 

redes. A cogeração pode reduzir ainda as emissões de poluentes para a atmosfera, 

comparando-se com as produções separadas das mesmas quantidades de energia 

térmica e elétrica. Assim, contribui para reduzir os impactos ambientais gerados pela 

emissão de gases poluentes (BARBELLI, 2015). 
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Na visão de Barbelli (2015, p.4):  

A cogeração de energia também pode desempenhar um papel 
importante na proteção ambiental relativa às atividades de produção 
e consumo de energia. As emissões de carbono na atmosfera são 
um dos principais meios de degradação ambiental ligado aos 
sistemas de produção de energia. 

 

Cardoso (2011) lembra que, nos dias atuais, a cogeração tem se mostrado 

uma alternativa, devido à instabilidade das grandes hidrelétricas em função da 

quantidade de chuvas e dos impactos ambientais causados por elas. As indústrias 

conseguem, com a cogeração, uma forma simples, segura e barata, na questão 

energética, sem contar os benefícios ambientais. 

As principais tecnologias de cogeração são: turbina a vapor de 

contrapressão, turbina a vapor de condensação, turbina a vapor de extração e 

condensação, turbina a gás simples, turbina a gás em ciclo combinado e turbinas a 

gás com injeção de vapor.  

De acordo com Odonne (2001), as turbinas a vapor convertem a energia 

térmica de vapor em energia mecânica para acionamentos. Produzem potência de 

1000MW. 

De acordo com Correa Neto (2007, p.51); 

As turbinas a gás em ciclo aberto, também chamadas de turbinas de 
combustão, são maquinas motrizes de combustão interna pois a energia 
liberada pelo combustível é diretamente transferida ao fluido de trabalho, 
composto pelo ar comprimido misturado aos gases de combustão, sem a 
necessidade de trocadores de calor para transferir energia entre a fonte de 
calor e o fluido de trabalho ou entre o fluido e o meio ambiente, uma vez 
que os gases de exaustão são descarregados diretamente na atmosfera. 

 

Conforme explica Barbelli (2015), a implantação de um sistema de 

cogeração de energia exige a seleção de tecnologias, que por sua vez, atende  

critérios rigorosos baseados na seleção de opções tecnicamente viáveis. 

Em  estudo sobre avaliação termo econômica de uma planta de cogeração 

por meio de sistema de gás natural, Manfrin e Velasquez (2011) explicam que a 
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cogeração é uma alternativa efetiva para produção de energia elétrica e potência 

mecânica bem como de utilidades térmicas, como vapor de processo e/ou frio, por 

exemplo, a partir de uma ou mais fontes de energia. Para estes autores, a principal 

vantagem do processo de cogeração está associada à alta eficiência no processo de 

transformação energética. 

O processo de cogeração é uma forma racional de utilização de energia, por 

se tratar de uma produção combinada. Isso eleva o rendimento do processo de 

geração, ocorrendo um melhor aproveitamento do conteúdo energético do 

combustível básico (RANGEL et AL, 2009). 

O presente capítulo contextualizou de uma forma direta o que é cogeração, 

quais os benefícios envolvidos no processo, equipamentos que são utilizados para 

cogeração de energia, a sustentabilidade obtida por meio da cogeração. O próximo 

capítulo trata da metodologia envolvida para cogeração de energia por meio do 

vapor de caldeira. Serão apresentados os dados da empresa, características 

referentes à infraestrutura, aos dados técnicos, que conduziram o estudo de caso. 

De acordo com Barbelli (2015), os critérios necessários para tecnologias de 

cogeração devem considerar os seguintes aspectos, na Tabela 3; estes critérios 

servem de parâmetro para a orientação do trabalho a ser desenvolvido. 

Tabela 3: Critérios para tecnologias de cogeração 

CRITÉRIOS PARA COGERAÇÃO 

 Disponibilidade do combustível, que deve ser adequado à tecnologia e ter custo baixo; 

 Avaliação da eficiência de conversão do combustível em energia elétrica; 

 Custo dos investimentos necessários em tecnologia, operação e manutenção do 
sistema; 

 Disponibilidade do sistema de cogeração, ou seja, nível de confiabilidade do sistema 
elétrico e custo final do suprimento de energia ao sistema integrado; 

Fonte: (BARBELLI, 2015) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo, encontram-se as abordagens metodológicas utilizadas para a 

condução do trabalho e a descrição do planejamento para a coleta e a avaliação de 

dados selecionados para a análise da viabilidade técnica e econômica da 

cogeração de energia através de vapor de caldeira. 

De acordo com Ventura (2007), o estudo de caso é apropriado para 

pesquisadores individuais, pois propicia a oportunidade para que um aspecto do 

problema seja estudado em profundidade dentro de um período de tempo. 

Sobretudo,  faz-se apropriado para a averiguação de fenômenos com grande 

variedade de fatores e relacionamentos, o que permite a observação direta. 

Face à necessidade de uma investigação mais apurada, com a finalidade de 

relatar a realidade dos eventos, a pesquisa teve como característica principal um 

estudo de caso tendo como o objetivo central a viabilidade econômico-financeiro da 

cogeração de energia elétrica, através da utilização do vapor de caldeira em uma 

lavanderia industrial localizada na cidade de Paiçandu/PR, conforme ilustrada na Figura 

12. 

 
Figura 12 - Vista aérea da Lavanderia 
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Fonte: Lavanderia Industrial Cidade Verde 

Para o desenvolvimento da pesquisa, houve a elaboração de um cronograma 

envolvendo as etapas de pesquisa, coleta e interpretação dos dados obedecendo a 

uma sequência lógica. A divisão das atividades foi realizada em três etapas, sendo a 

primeira um levantamento bibliográfico para atualização do estado da arte, 

baseando-se em artigos científicos, livros, sites institucionais, manuais, dissertações 

e teses sobre o cogeração de energia e análise econômica. 

Para o levantamento das referências, utilizou-se como palavras-chaves: 

cogeração, vapor de caldeira, energia elétrica, desenvolvimento sustentável e 

eficiência energética, viabilidade e economia.  

Sendo assim, o levantamento dos dados primários do estudo de caso foi 

realizado por meio de visitas periódicas e sistemáticas nas empresas, entre 

julho/2015 a junho/2016, utilizando-se da observação direta das rotinas 

operacionais internas, registros fotográficos do processo produtivo, entrevistas 

informais com os diretores, gestores e o quadro funcional. 

A coleta de dados sobre os valores de consumo de energia elétrica foi 

informada pelo responsável do setor financeiro da lavanderia, no “chão de fábrica”, 

observou-se o processo produtivo da lavanderia por meio da rotina desenvolvida 

pelos funcionários. Nesse processo, os dados foram anotados para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

3.1 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Através da pesquisa bibliográfica, constatou quem em Fernandes (2015), por 

exemplo foram encontrados modelos matemáticos (formulação termodinâmica) para 

sistema em questão, baseando-se na equação da lei de conservação de massa para 

um volume de controle: 
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 Dessa forma, ao se utilizar dessa equação, podermos ter resultados 

semelhantes aos descritos nos estudos realizados por Fernandes (2015). 

Outra abordagem para cogeração é a utilização de gás para produção de 

energia elétrica, resumindo para uma abordagem de nicho, onde há geração para 

pequenas empresas do setor terciário, em São Paulo (ANDREOS, 2013). 

O Mercado potencial no setor terciário prevê 1.184 clientes, totalizando 700 
MW com aplicações de cogeração com MCI e TG, consumindo cerca de 2,4 
milhões de m

3
 de gás natural por dia .... Dentre os empreendimentos do 

segmento terciário com demanda elétrica e térmica e com perfil adequado 
para aplicação de cogeração, se destacam; Supermercado, Shopping 
Center, Hospital, Hotel, Edifício Comercial e Corporativo, Data Center e Call 
Center. 

 

Dessa forma, podemos afirmar que a viabilidade técnica do projeto é 

comprovada de acordo com os autores citados, ficando apenas a realização da 

viabilidade econômica para a Lavanderia, por se tratar de uma empresa familiar de 

pequeno porte e que possui recursos limitados de investimento para a produção. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DA PLANTA 

A lavanderia industrial Cidade Verde, objeto do estudo, está situada em 

Paiçandu, a 16 km de Maringá/PR. A empresa lava em média 120 mil peças de 

jeans e conta com 75 funcionários que trabalham em três turnos de oito horas. O 

funcionamento da lavanderia é interrompido do horário das 18hs às 22hs (horário de 

pico), assim o regime de trabalho é de  20 horas, sete dias por semana. A Figura 13 

ilustra o espaço reservado para as lavadoras e secadores. 
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Figura 13: ESPAÇO DAS LAVADORAS E SECADORES. 
Fonte: O autor 

 

Atualmente, a energia elétrica fornecida para o trabalho diário é proveniente 

da COPEL – Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que utiliza como sistema 

de cobrança um sistema de tarifa verde, que penaliza o consumidor no horário de 

pico, chegando a ser até três vezes maior  que o valor consumido fora do horário de 

pico. 

A lavanderia não conta com nenhuma alternativa para diminuição do custo 

com energia elétrica para o processo produtivo, dessa forma, cada mês que passa, 

o valor da conta de energia varia de acordo com a demanda de trabalho 

desenvolvido, conforme pode ser observado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Relação Consumo de Energia e Pagamento 

 
Fonte: O autor 
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O gráfico apresenta a relação de consumo de energia em kWh e o valor do 

pagamento da fatura de energia para a COPEL. Ao analisar os dados, conclui-se 

que o valor médio da conta de energia é de R$ 30.000,00, e que existe um consumo 

médio de energia acima de 40.000 kWh. O valor da do consumo é menor no mês de 

janeiro por conta do volume do trabalho na lavanderia. 

A utilização de vapor no processo dá-se através dos equipamentos de 

processamento de tecidos, que necessitam de altas temperaturas para realizar 

certas tarefas. Além da demanda de vapor existe, naturalmente, a de eletricidade. O 

fluxograma do processo da lavanderia pode ser observado na Figura 13. 

 
FIGURA 14: FLUXOGRAMA DO PROCESSO DA LAVANDERIA. 
Fonte: O autor 

 

A expansão da lavanderia se deu de forma desorganizada, portanto não há 

informações técnicas de equipamentos ou plantas da unidade disponíveis para 

consulta, a instrumentação é precária, não há medições em nenhum outro ponto do 

circuito de vapor. 

O circuito de vapor é composto por uma caldeira flamotubular do tipo mista, 

alimentada a lenha de eucalipto e madeira de construção, equipamentos de 

processamento de tecido (lavadora, secadora, passadora), um tanque de 

condensado e uma bomba. 

A função da caldeira é transformar a água (condensado) que retorna do 

processo em vapor. Para realizar a tarefa, queima lenha em seu interior, transferindo 
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o calor necessário ao processo de mudança de fase, conforme demonstrado na 

Figura 15. 

 

Figura 15: Caldeira modelo EIT 3000/H2 
FONTE: O autor 

As especificações técnicas da caldeira são apresentadas pelo fabricante, a 

seguir: 

 Fabricante: EIT Caldeiras LTDA; 

 Modelo: EIT 3000/H2 

 Tipo: horizontal mista 

 Combustível: lenha 

 Pressão nominal de trabalho: 10 kgf/cm2; 

 Superfície de Aquecimento: 50 m2; 

 Produção de vapor (água a 20°C): 3000 kg/h; 

 Volume de água a nível nominal: 5,70 m3; 
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Durante a visita, foi informado que a pressão de trabalho da caldeira é de 9 

kgf/cm2, dados repassados pelo caldeirista e que, em pressões inferiores, não são 

capazes de alimentar o sistema satisfatoriamente, conforme relato. 

Na Tabela 4, são apresentados os dados atuais da caldeira, o consumo do 

tipo de biomassa (lenha de eucalipto) com seus respectivos preços e poder calorífico 

inferior, no período de agosto/2015 a julho/2016, apresentados pelo gestor da 

lavanderia. 

Tabela 4: Dados da caldeira e do consumo de lenha de eucalipto 

Itens Parâmetro Valor 

Caldeira 

Pressão (kPa) 10 
Temperatura (ºC) 500 

Vazão máxima (kg/s) 0,83 

Eficiência (%) 85% 

Temperatura de alimentação da água 100ºC 

Lenha de 
eucalipto 

Consumo (tonelada/ano) 22,482 

Poder calorífico inferior (kcal/kg) 3.800 

Preço (R$/tonelada) 111,58 
FONTE: O autor 

 

3.2.1 Lavadora 

As lavadoras são equipamentos responsáveis por realizar a lavagem dos 

tecidos. Esses equipamentos possuem demanda de eletricidade, vapor e ar 

comprimido. Naturalmente, o consumo de eletricidade está ligado aos acionamentos 

de motores elétricos, já que o processo de lavagem requer a movimentação do 

tambor de lavagem. O ar comprimido é necessário nos sistemas de frenagem do 

tambor de lavagem. 

Já o vapor é consumido para esquentar a água utilizada na lavagem. Essa 

água é proveniente de outro sistema, que independe do sistema de vapor e é 

admitida à temperatura ambiente. O processo de lavagem do jeans requer a 

utilização de água em altas temperaturas, o vapor é injetado diretamente no 

tambor, já cheio de água aumentando sua temperatura. Essa é uma característica 
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importante, uma vez que o vapor  consumido nas lavadoras não realimenta o 

sistema de vapor. 

As lavadoras instaladas são do tipo lavadora frontal. Nestes tipos de 

equipamento, a carga é inserida e retirada pela frente. Essa arquitetura é própria 

para cumprir com as normas sanitárias, já que os ambientes limpo e sujo devem ser 

separados. Após a lavagem, o tecido é recolhido em cestos e levado para o próximo 

procedimento, conforme pode ser observador na Figura 16 e Figura 17. 

 

Figura 16: LAVADORA SUZUMAK. 
Fonte: o autor 
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Figura 17: LAVADORA SUZUMAK 
FONTE: O autor 

A lavadora conta com um painel de instrumentação que regula o tempo de 

lavagem do produto e a quantidade de vapor consumido, para que não possa ser 

desperdiçado mais vapor do que aquele realmente exigido para a lavagem dos 

produtos. 

Outra informação relevante, disponibilizada pelo operador do sistema, é que o 

consumo de água fria é aproximadamente três vezes superior ao consumo de água 

quente, dado que os ciclos de lavagem realizam diversos enxagues. 

 

3.2.2 Secadores 

 

Os secadores são os dispositivos utilizados para a secagem dos produtos, 

após a lavagem. A fonte de calor pode ser eletricidade, gás natural ou vapor. No 

caso desta lavanderia, as secadoras instaladas são abastecidas com vapor. 

A arquitetura do equipamento é simples: existe um trocador de calor tipo 

serpentina, construído com tubos de cobre aletados, interno ao equipamento, que 
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realiza a troca de calor entre o vapor de alimentação (condensando-o) e ar, o qual é 

insuflado ao cesto de secagem. A passagem forçada do ar quente pelo cesto, 

operando em movimento rotativo, seca os produtos. O secador pode ser observado 

na Figura 18. 

 
Figura 18: SECADORA SUZUMAK. 
FONTE: O autor 

Atualmente, a lavanderia possui 11 lavadoras que utilizam para o processo 

motores de 20cv (dados informados pela fabricante), que equivalem a 14,71 kW/h, 

consumindo aproximadamente 5.884 kW em um regime de 20 horas de trabalho por 

dia. Com relação a secadoras, a lavanderia possui 9 secadores que, utilizando, em 

seu processo, motores de 11cv (dados informados pela fabricante - , que equivalem 

8,09 kW/h), consumindo aproximadamente 1.456,20 kW em um regime de 20 horas 

de trabalho por dia, desconsiderando o horário de pico, quando as máquinas estão 

em fase de manutenção. Os dados de placa são observados na figura 19 e figura 

20: 
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Figura 19: Dados da placa do secador 11cv. 
FONTE: O autor 
 
 

 
Figura 20: Dados da placa da lavadora 20cv. 
FONTE: O autor 

3.2.3 Tanque de condensado 

O tanque de condensado é o reservatório que recebe os fluxos de 

condensado provenientes do retorno do processo da utilização do vapor na 

lavanderia, sua função é armazenar líquidos cuja temperatura é bastante superior 

ao ambiente. Este possui isolamento térmico, com o objetivo de diminuir as trocas 

de calor (e consequente perda de entalpia do condensado armazenado). 

Atualmente, o volume do tanque é de 4000 litros, o tanque é ilustrado na Figura 21. 
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Figura 21: Tanque atmosférico de condensado 
Fonte: O autor 

É importante frisar que o tanque se encontra elevado em relação a todo o 

resto da planta, mas, de acordo com o relato do operador, a elevação não é 

suficiente, dificultando o trabalho da bomba, fazendo com que sua manutenção seja 

constante. É essa pesquisa apontou aos gestores que há a necessidade da 

elevação do tanque para que a bomba mecânica não seja sobrecarregada, gerando 

manutenção constante. 

O tanque é alimentado pelo vapor que sobra nos canos e acaba condensado 

e retornando à caixa e por água fria, ambos utilizam da gravidade para tal 

alimentação. Quando o nível de água da caldeira diminui, automaticamente a bomba 

na saída do tanque de condensado é ativada e envia a água para dentro da caldeira. 

O tanque também possui um cano de 0,5 polegadas que auxilia na vazão da água. 

Tal cano fica aberto o dia todo ajudando a baixar o nível de água no tanque. Quando 

o nível do tanque abaixa, a boia ativa a alimentação da água fria e, quando atinge o 

volume máximo, a boia desativa a alimentação. É necessário ter no tanque a mistura 

da água quente que retorna das tubulações de vapor e a água fria para que a água 

que retorna para a caldeira esteja a uma temperatura mais adequada dessa forma 

não prejudicando a mesma.  
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3.3 OPERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DA LAVANDERIA 

 

O sistema de operação da lavanderia é contínuo, assim o gerenciamento da 

utilização de cada equipamento deve ser otimizado para que não ocorra imprevistos 

como a paralisação da planta da fábrica. 

As lavadoras possuem regime de lavagem que podem variar de 30 minutos a 

3 horas dependendo do processo a ser realizado, já as secadoras possuem regime 

de secagem de 40 minutos, e regime de carga e descarga de 10 a 25 minutos a 

depender do tamanho da lavadora e de 5 minutos para as secadoras. Como há onze 

unidades de lavadora e nove unidades de secadora, sua operação é gerenciada 

para que haja somente uma lavadora e um secador em carga e descarga de cada 

vez. Desta maneira, pode-se dizer que há sempre 11 lavadoras e 9 

secadores operando simultaneamente. 

 Outro ponto observado pela pesquisa está na alimentação da caldeira com 

entulho de construção, e isso pode contribuir para a diminuição da vida útil do 

equipamento e o aumento excessivo de material para produzir uma queima capaz 

de gerar o vapor de alimentação necessário, conforme pode ser visto na figura 22. 
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Figura 22: Lenha de eucalipto e entulho de madeira 
Fonte: O autor 

 

 Segundo as informações levantadas com o caldeirista, a mistura de material 

para queima na caldeira pode acarretar uma perda significativa na produção de 

vapor, fazendo com que o tempo para liberação do vapor nos equipamentos 

aumente, prejudicando a produção, além dos detritos que devem ser retirados da 

caldeira para que não se danifique o equipamento. 

 Uma sugestão para substituição da lenha de construção é a utilização do 

briquete de madeira, que contém poder de queima superior à lenha de construção e 

não prejudica o interior da caldeira, diminuindo as paradas para manutenção, a 

Figura 23 ilustra o briquete de lenha de eucalipto: 
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Figura 23: Briquete de madeira  
Fonte: BIOMAX

4
 

 

3.4 ANÁLISE ECONÔMICA  

 

Para que a empresa possa aceitar o projeto da cogeração, é necessário, 

além do estudo técnico, o estudo de viabilidade econômica, assim os resultados 

poderão ser mais apurados e sua análise contribuirá para a determinação dos rumos 

que a lavanderia deverá tomar na implementação do processo. 

As análises que devem constar no planejamento compreendem as 

avaliações do VPL, a TIR e o payback, o cálculo desses métodos é dado através 

dos investimentos iniciais de capital e projeções de custos fixos mensais de 48 a 60 

meses no mínimo. Para o caso específico, será a adotado para investimento o valor 

de 50% do pagamento da conta de energia elétrica mensal.  

 

 

 

                                                             
4 Disponível em: < http://www.biomaxind.com.br/site/br/fotos/Usina-de-briquetagem-BIOMAX-para-

res%C3%ADduos-de-madeira/Briquetes-de-res%C3%ADduos-de-madeira.html> Acesso em 22 de 
agosto 2016 
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3.4.1 Técnicas de análise financeira 

 

O investimento para empresa é realizado com fins de gerar benefícios 

futuros, sejam de curto, médio ou longo prazo, a decisão de se fazer um 

investimento ou não parte de um processo de escolhas de alternativas técnicas 

possíveis para sanar o problema ou desenvolver uma tecnologia. Após a escolha da 

alternativa que está de acordo com a realidade da empresa, a escolha da alternativa 

técnica e financeiramente viável é feita (ARAUJO, 2011).  

 

3.4.1.1 Fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa de uma empresa é um instrumento de apoio às decisões 

empresariais, pois contém as informações sobre as entradas e as saídas de capital 

financeiro realizadas em determinados períodos de tempo (GITMAN, 2004) 

 

Do ponto de vista estritamente financeiro, as empresas comumente 
preocupam-se tanto com o fluxo de caixa operacional, usado na tomada de 
decisões gerenciais, quanto com o fluxo de caixa livre, acompanhado de 
perto pelos participantes do mercado de capitais (GITMAN, 2004 P. 84).  

 

 Os fluxos de caixa operacionais estão ligados diretamente à atividade 

desenvolvida pela empresa, o fluxo de caixa livre demonstra o valor gerado após o 

pagamento das atividades, descontados seus custos e despesas. 

 

3.4.1.2 Valor presente líquido 

 

A técnica chamada Valor Presente Líquido (VPL) consiste na atualização do 

somatório dos fluxos de caixa futuros para valores atuais mediante a chamada Taxa 
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Mínima de Atratividade (TMA5), que representa a valorização mínima que o 

empreendedor admite para valorização do capital investido, descontados do 

investimento inicial. Geralmente, essa grandeza representa o investimento inicial e o 

valor negativo uma vez que é uma saída de caixa (GITMAN, 2004) 

Esse método de avaliação considera a viabilidade financeira de projetos de 

investimento, considerando o valor do dinheiro no tempo, ou seja, o valor do ativo no 

passado, presente e futuro, o cálculo do VPL encontra-se na equação abaixo. 

 

 

onde: 

FCL: fluxo de caixa livre anual (R$) 

N: período de duração do investimento (anos) 

TMA: taxa mínima de atratividade 

k: tempo do investimento 

ICF: investimento de capital fixo 

 A análise desse critério é adotada da seguinte maneira: caso o resultado for 

nulo ou positivo, deve-se aceitar o projeto, pois o seu retorno será superior ao capital 

investido. No caso do VPL, ser menor que zero, o projeto deverá ser rejeitado ou 

reestruturado para atender a necessidade do investimento. 

 

3.4.1.3 Taxa Interna de Retorno 

 

A Taxa Interna de Retorno  (TIR) é uma técnica de avaliação financeira 

semelhante ao VPL, esta taxa estabelece a taxa econômica necessária para garantir 

o fluxo de caixa com o investimento inicial do projeto, fazendo com que as entradas 

de caixa de um sistema se igualem a zero (GITMAN, 2004). Entretanto, nesse caso, 

                                                             
5 Geralmente a TMA estabelecida é superior à taxa básica de juros – SELIC. 
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não se estabelece a TMA; pelo contrário, a TIR é a taxa de valorização do capital 

investido. De modo simples, pode-se dizer que a TIR é a TMA que faz o VPL ser 

igual a zero: 

 

 Os critérios de decisão utilizados pela TIR são: 

 Se a TIR > TMA, deve-se aceitar o projeto, pois o custo inicial será 
recuperado; 

 Se a TIR < TMA, o projeto deve ser rejeitado, o que significa que o custo 
inicial não será recuperado 

 

3.4.1.4 Payback 

A técnica de Payback consiste na determinação do tempo necessário para 

que o projeto pague o investimento. O tempo de Payback é calculado como o 

tempo necessário para que o montante dos fluxos de caixa somados atinja o 

investimento original: 

 

A análise da tomada de decisão para o Payback se dá através do tempo, 

caso o tempo do Payback for maior do que o tempo do projeto, esse projeto deverá 

ser descartado. A utilização do critério econômico para a decisão de 

investimentos tem como objetivo avaliar e auxiliar as alternativas existentes para 

tomada de decisão, esse critério auxilia o tomador de decisão na compra ou 

ampliação de um investimento, demonstrando resultados através de modelos 

matemáticos para aceitação ou rejeição do item proposto. 

 De acordo com DELAPRIA (2014) 

A metodologia de avaliação econômica depende dos objetivos e perfil do 
investidor. É possível dizer, que para cada situação há um conjunto de 
indicadores que permitem a comparação das alternativas por diferentes 
critérios. 
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 Sendo assim, não existe uma única maneira de avaliar os benefícios de um 

projeto, há necessidade do estabelecimento dos critérios e pontos de partida, para 

que se trace o perfil desejado e o que poderá ser executado na realidade. 

 Gitman (1984) discorre que as melhores técnicas de investimento de capital 

utilizam o tempo no valor futuro do dinheiro, considerando o fluxo de caixa no 

período em relação à vida útil do investimento. 

 Para a análise econômica não se levou em consideração o preço de venda de 

eletricidade e o preço de venda do calor, assim a implantação da cogeração terá sua 

viabilidade através dos subsídios para a geração de eletricidade, despesas com a 

operação, investimentos na cogeração. 

 Para que o projeto possa ser implementado, a viabilidade financeira está 

ligada à capacidade de gerar retorno financeiro sobre o mesmo. No entanto, não 

consideraremos somente o retorno como fator a ser estudado, itens como 

investimento, condições de financiamento e ambiente de negócios são igualmente 

importantes para a tomada de decisão (IUDÍCIBUS; MARION, 2011). 

 No projeto de cogeração de energia, é considerada como receita bruta a 

economia anual gerada pela instalação do sistema, seja por meio da redução da 

tarifa de luz, redução da tarifa de combustível, ou pela venda de excedentes de 

eletricidade. Por outro lado, as saídas de dinheiro correspondem ao pagamento de 

impostos, Custos de Operação e Manutenção, Juros de empréstimos, Imposto de 

Renda e amortização da dívida. 

 Além do mais, existe o benefício fiscal da depreciação, que contabiliza o 

desgaste do equipamento durante sua vida útil. A depreciação é calculada dividindo 

o valor do investimento por uma quantidade específica de anos, definida pela 

Secretaria da Receita Federal na Instrução Normativa SRF N° 162, de 31 de 

dezembro de 1998. Para as máquinas e equipamentos dos empreendimentos de 

cogeração, o prazo de depreciação é de dez anos. A depreciação, no fluxo de caixa, 
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abate o valor sobre o imposto de renda a ser pago. A soma resultante é o chamado 

Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda (LAJIR). 

 É importante ressaltar que a determinação de distribuição do percentual 

depende da análise do empreendimento, no projeto apresentado, não serão 

adicionados percentuais de terreno e construção civil. 

 

3.5 ANÁLISE DO CONSUMO ELÉTRICO 

 

No que diz respeito ao consumo de eletricidade, faz-se necessário entender a 

categoria de tarifação e os valores praticados pelas distribuidoras, que são 

reguladas pela ANEEL. 

Existem vários tipos de modalidades tarifárias, no nosso estudo de caso, a 

lavanderia se enquadra na modalidade Horo sazonal – Tarifa Verde. Nesta 

modalidade, paga-se por demanda contratada de potência (kW) e consumo de 

energia (kWh), no caso, a demanda contratada de potência é de 160 kW.  

O gráfico 2 demonstra o histórico comparativo do período de 07/2015 a 

06/2016, com relação ao consumo em kWh e demanda em kW da lavanderia. 

 
Gráfico 2: Consumo em kWh da lavanderia entre 07/2015 a 06/2016 

 

Fonte - Copel 
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O consumo de energia elétrica, no segundo semestre de 2015, é mais baixo 

devido a fatores comerciais, por conta de uma menor produção nesse período, mas 

podemos observar o crescimento da indústria a partir de fevereiro/2016.Esses 

valores de consumo fizeram com que o aumento na conta de energia elevasse os 

custos de produção, diminuindo o retorno financeiro para lavanderia. 

Como descrito anteriormente, a demanda contratada de energia é de 160 kW, 

valor que não está sendo suficiente para a lavanderia e, conforme o gráfico 2, 

observa-se que, em um período de 12 meses, apenas o mês 07/2015 teve a 

demanda contratada abaixo do limite, acarretando para a lavanderia um pagamento 

de multa por energia utilizada fora do limite contratado, conforme observado no 

Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3: Demanda contratada em kW da Lavanderia, 07/2015 a 06/2016 

 

Fonte: Copel 
 

 Ao interpretar os dados do gráfico, é possível sugerir ao gestor que uma das 

alternativas, para o não pagamento da multa por excedente em kW, seja o aumento 

da demanda contratada, que acarretará um custo inicial mais alto, mas que 

compensará o valor da multa, tendo em vista que a multa tem sido paga 

frequentemente. 
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 A Tabela 5 resume o valor pago pela energia elétrica no mês 06/2016, dessa 

forma, identifica-se que o valor pago pela multa por excesso de energia e potência 

consumida representam para empresa uma perda significativa de investimento em 

maquinário, treinamento de pessoal ou a substituição de lenha de baixa qualidade 

por um material de combustão que possa gerar mais energia sem desperdício. Vale 

ressaltar que, nessa tabela, não estão incluídos valores pagos referente à multa e 

juros por eventuais atrasos no pagamento de faturas anteriores. 

 

Tabela 5: Quadro tarifário de consumo e potência de energia elétrica 

Descrição Un. 
Grandezas 
Faturadas 

Valor 
Unitário (R$) 

Valor Total 
(R$) 

Energia Elétrica Consumo Ponta* kWh 3.137,00 1,596331 5.007,69 

Energia Elétrica Consumo Fora de Ponta** kWh 52.644,00 0,449187 23.647,00 

Energia Reativa Fora de Ponta kWh 4,00 0,370000 1,48 

Demanda Ultrapassagem 21/06/2016 kW 29,02 30,200551 876,42 

Demanda Fora de Ponta kW 189,02 15,100571 2.854,31 

Contribuição de Iluminação Pública  1 24,31 24,31 

Valor da conta 32.411,21 
* Ponta: Horário de ponta, ou “horário de pico”, é o período definido e composto por três horas diárias consecutivas, durante o 
qual o consumo de energia elétrica tende a ser maior. No caso da Copel, de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 19h às 22h no 
Horário de Verão). 
** Fora de Ponta: Conhecido como “horário fora de pico”, é o intervalo de tempo que não o de três horas consecutivas definidas 
no Horário de Ponta 
Fonte: o autor 

 

Como a tarifa é do tipo horo sazonal A4, existem dois tipos de horário de 

tarifação: os horários de Ponta e Fora Ponta. Cada horário possui, então, as tarifas 

TUSD e TE. O horário de ponta, como já mencionado, corresponde ao período das 

18h às 21h, nos dias úteis e das 19h às 22h no horário de verão. Deve-se 

considerar o cenário da situação hidrológica crítica, atualmente, está sendo cobrado 

o chamado Adicional Bandeira Vermelha, para os dois horários. A conta 

disponibilizada para análise é a do mês de julho/2016, observada na tabela 6. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Ao analisar a planta da fábrica, os equipamentos existentes e a infraestrutura 

das instalações, observa-se que são suficientes para atender a demanda de 

cogeração de energia, desde que o projeto contemple a recuperação de calor por 

meio de um motor gerador. Este modelo foi sugerido por uma empresa que realizou 

o orçamento do projeto de cogeração para esse caso específico. Dessa forma, o 

objetivo da pesquisa foi alcançado, bem como os objetivos específicos são 

contemplados a seguir. 

 
4.1 CUSTO DA INSTALACAO DO SISTEMA DE COGERAÇÃO 
 

Ao realizar a análise de viabilidade para a implementação do sistema de 

cogeração, a averiguação dos custos relativos aos equipamentos foi essencial, pois, 

a partir dos valores levantados, pode-se estimar o impacto financeiro do projeto a 

ser realizado. 

Sendo assim, após várias tentativas de contato potenciais com fornecedores, 

apenas a empresa TGM Turbinas retornou o contato e informou o orçamento com os 

equipamentos necessários para o sistema, os demais fornecedores sugeriram que 

seria necessário entrar em contato com um profissional antes de repassar o 

orçamento solicitado, assim se descartou essa possibilidade por conta do valor da 

hora do profissional. Essa é a mesma dificuldade que os empresários enfrentam ao 

tentar contatar os fornecedores, a falta de um responsável técnico na empresa. 

Face ao exposto, para a efetiva implantação do sistema de cogeração de 

acordo com as solicitações do fornecedor, a empresa deve efetuar um investimento 

de R$ 800.000,00, que contempla a instalação do equipamento.Com este valor, a 

empresa pode colocar em funcionamento um sistema de cogeração que produzira 

aproximadamente 300 kW de energia elétrica, suprindo a necessidade da produção 

e aproveitando a energia térmica do vapor da caldeira. 

A utilização de um conjunto turbina/gerador poderá satisfazer os propósitos 

de investimento para a lavanderia, desde que os valores sejam compatíveis com os 

recursos destinados para tal operação.  

Mediante os dados coletados e do ponto de vista técnico inferem a 

possibilidade da cogeração de energia com os equipamentos da lavanderia, mas, 



64 

será necessária a instalação de trocadores de calor para realizar a condensação do 

excedente de vapor. Como existe o fluxo de água fria de descarte da lavagem, e 

este fluxo é bastante superior ao fluxo de descarte de água quente, este pode ser 

utilizado para troca de calor em tais dispositivos. 

O arranjo do sistema seguirá o processo atual, onde os itens 

complementares - turbina, gerador - serão inseridos para cogeração de energia 

com a pressão de saída de vapor da caldeira. A turbina realizará a expansão desse 

vapor, até a pressão de 9 kgf/cm2, que é a pressão necessária nos processos. Após 

a condensação nos processos, o líquido será bombeado novamente para a 

caldeira. 

Assim o projeto de orçamento da empresa para o sistema contemplará a 

escolha do grupo gerador (turbina a vapor) e a determinação dos parâmetros de 

operação. 

Dessa forma, para o atendimento desse projeto foram contatadas por e-mail e 

telefone três responsáveis técnicos, mas apenas a empresa TGM retornou o contato 

por e-mail solicitando os dados de especificação da caldeira para que pudessem 

formular o orçamento para a viabilidade econômica. 

Este projeto foi direcionado para atender as demandas de vapor e eletricidade 

atuais, possíveis alterações poderão ser discutidas em trabalhos futuros. Como a 

demanda de vapor é o fator de decisão para o sistema, o ciclo será de arranjo 

bottoming. 

Conforme descrito no capítulo 2, as turbinas a vapor são fabricadas desde 

tamanhos de poucos kW até centenas de MW, com isso há uma variedade de 

fornecedores para esse equipamento, apesar de obter-se a customização para esse 

tipo de produto, procurou-se no mercado um produto que atenderia as 

especificações e requisitos estabelecidos, por um valor acessível. 

O equipamento mais adequado, de acordo com os responsáveis técnicos das 

empresas, foi uma turbina que pudesse gerar entre 50 a 500 kW de potência 

elétrica, turbinas de contrapressão. 

O responsável técnico da empresa TGM apresentou o equipamento que 

pudesse atender às especificações determinadas, que compõem uma turbina de 

Potência máxima de 300 kW, a qual atende as especificações solicitadas pelo 

fabricante. O valor do investimento do conjunto é de R$ 800.000.00. O modelo 

sugerido pela empresa pode ser observado na figura 24. 
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Figura 24: Modelo do sistema de Cogeração para Lavanderia 
Fonte: TGM Turbinas  

 

 A empresa TGM atua no mercado desde 1991, com tecnologia 100% 

nacional, possui uma gama de clientes no Brasil, especializada no fornecimento de 

turbinas de baixa, média e alta pressão, prestando consultoria em empresas que 

têm interesse na cogeração. 

 De acordo com a metodologia descrita no capítulo 3, o investimento inicial 

pode ser determinado através dos valores dos orçamentos encaminhados pelas 

empresas e podem ser observados na Tabela 6. De posse dos dados do valor do 

equipamento, para aquisição do conjunto, demonstra-se uma simulação do valor 

total que deverá ser investido pela empresa. 

 

Tabela 6: Investimento de capital fixo para implementação do projeto 

INVESTIMENTO DE CAPITAL FIXO (ICF) 

Custos diretos (CD) 

Custo dos equipamentos adquiridos (CEA)  R$   700.000,00  
Instalação dos equipamentos adquiridos  R$     45.000,00  

Tubulação  R$        5.000,00  

Instrumentação e controle  R$        4.000,00  
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Materiais e equipamentos elétricos  R$        3.000,00  

Trabalho estrutural e arquitetônico  R$        3.500,00  
Instalações Auxiliares  R$        2.500,00  

Custos indiretos (CI) 

Engenharia e supervisão  R$        7.000,00  

Construção civil  R$     15.000,00  
Imprevistos  R$     15.000,00  

Valor do Investimento de Capital Fixo  R$   800.000,00  
Fonte: o autor 

 

 Os valores de referência foram informados pela TGM, por e-mail, a empresa 

não repassou o orçamento para que pudesse ser anexado ao projeto. Enfatiza-se 

que o valor do investimento é primordial para tomada de decisão, na maioria das 

empresas de pequeno e médio porte, sendo assim, mesmo apresentando a 

viabilidade e retorno para empresa, o projeto pode ser descartado pela diretoria, pois 

se pode levar em consideração os seguintes fatores no descarte do investimento- 

Tabela 7. 

 

Tabela 7: Fatores que podem influenciar no descarte do projeto 

FATOR MOTIVO 
Inserção de nova 
tecnologia 

Formação de novos canais de relacionamento 

Confiabilidade Em caso do sistema “parar”, o impacto da dependência da 
tecnologia em relação ao dinheiro investido. 

Ceticismo Desconfiança por parte da diretoria em relação à eficácia do 
projeto. 

Custo da adaptação 
à tecnologia 

O impacto no clima organizacional da empresa por conta da 
mudança de rotina, troca de turno de trabalho e alocação de 
novos funcionários nos setores da empresa. 

Fonte: o autor 

 A partir dos motivos relacionados, verifica-se que não podemos observar a 

implementação do projeto apenas pela vertente técnica e econômica, a decisão 

então se torna mais difícil e deve ser planejada e inserida aos poucos na empresa, 

para que os funcionários possam entender os motivos pelos quais esse novo 

sistema deverá entrar em funcionamento. 

 Conforme foi observado na empresa, a ausência de um planejamento 

estratégico, o acúmulo de funções, o inventário defasado, o controle de arquivo, 

geraram informações cruzadas durante a coleta de dados para encaminhar aos 

responsáveis técnicos das empresas que, por muitas vezes, tiveram que repetir os 

pedidos dos dados para o envio do orçamento. 
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4.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO 

 

 Neste tópico, serão abordados os valores calculados para a análise da 

viabilidade econômica do projeto, como forma de posicionar a diretoria das 

alternativas de solução de investimento. 

 Para as ferramentas de análise, foram utilizados como índice de TMA o valor 

de 12% a.a., que é a taxa média de rendimento dos títulos públicos, a criação de 

dois cenários, quatro e oito anos, para os cálculos de TIR e VPL.  

 

4.2.1 Análise do Payback Descontado 

 

 Para criação do payback descontado, assumiu-se um  valor do financiamento 

de R$ 800.000,00, com uma parcela anual de R$ 180.000,00, que será retirado do 

pagamento da conta de energia elétrica, o qual foi cálculo pelo valor médio (R$ 

30.000,00), assumindo o pagamento de apenas metade do valor consumido para 

COPEL e a outra metade para o pagamento do investimento no sistema de 

cogeração. O fluxo de caixa da operação do payback é representado pela Tabela 8. 

 

Tabela 8: Fluxo de caixa da operação de investimento 

Ano Geração de caixa 
Payback Descontado 

0 -800.000,00 

1 180.000,00 160.714,29 

2 180.000,00 304.209,18 

3 180.000,00 432.329,63 

4 180.000,00 546.722,88 

5 180.000,00 648.859,72 

6 180.000,00 740.053,32 

7 180.000,00 821.476,18 

8 180.000,00 894.175,16 

Fonte: O autor 

 

 A tabela demonstra o fluxo de caixa do investimento, onde a coluna ano 

representa o número de anos do investimento, a coluna geração de caixa demonstra 

o valor investido no ano zero e os valores economizados com a conta de energia 

elétrica nos próximos oito anos, verificando que o investimento terá seu retorno em 

6/8 anos. Por meio dessa análise, o retorno do investimento é menor  que o tempo 

de vida útil do equipamento que é de 20 anos. 
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4.2.2 Análise da TIR e do VPL 

 

 Para a análise da TIR e do VPL, adotou-se dois cenários temporais, pois para 

que o projeto possa ter validade, necessita de início meio e fim. Dessa forma, os 

tempos calculados foram de 4/8 anos, por conta das operações de financiamento 

existente no mercado, todos os cenários adotaram a mesma taxa de TMA e valor de 

pagamento do fluxo de caixa do período. O cenário um foi definido para o período de 

quatro anos, que pode ser observado na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Índice de viabilidade econômica para o cenário de 4 anos 

TMA 12,00% 

TIR -4,09% 

VPL - R$ 253.277,12 
Fonte: O autor 

 

 Ao analisar o cenário um, há um resultado em um VPL negativo de R$ 

253.277,12 e uma TIR de -4,09% a.a., ou seja, inferior à taxa desejada, fazendo com 

que o investimento no projeto a partir desse cenário seja inviável. 

O cenário dois foi calculado a partir do período de pagamento de oito anos, 

conforme pode ser observado na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Índice de viabilidade econômica para o cenário de 8 anos 

TMA 12,00% 

TIR 15,29% 

VPL R$ 894.175,16 

Fonte: O autor 

 

Ao analisar os dados do cenário dois, observamos que a TIR supera a TMA 

em 3,29% e  apresenta um VPL positivo no valor de R$ 894.175,16, com uma 

recuperação do investimento em torno de 6/8 anos. Esses valores demonstram, do 

ponto de vista financeiro, a viabilidade do projeto, que pode gerar em uma produção 

de energia por 20 anos. 

 A vantagem do sistema, operando dessa forma, é que não haveria 

interrupção total no fornecimento de energia pela COPEL, o sistema trabalharia com 
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metade da capacidade em um primeiro momento, pois qualquer pane poderia 

provocar a paralisação do processo produtivo na lavanderia, gerando uma perda de 

ordem financeira. 

 Ao realizar a análise, observa-se que todos os projetos satisfazem a condição 

da lavanderia, o seu payback é inferior ao valor da vida útil do equipamento, e 

possuem TIR maiores do que a taxa TMA adotada ao projeto que e de 12%. 

 Para a implementação do projeto na lavanderia, verifica-se que os 

equipamentos existentes podem satisfazer tecnicamente a condições de 

implementação da cogeração de energia por meio do vapor de caldeira na 

lavanderia.  

 Do ponto de vista da viabilidade econômica, o projeto também se mostrou 

viável com um tempo de recuperação do investimento abaixo do tempo de vida útil 

do equipamento e com uma taxa de retorno acima das taxas de operação de títulos 

do governo. 

 A decisão de aceitação ou não do projeto fica ao critério da diretoria da 

empresa, ela deverá analisar os dados e decidir os rumos dos investimentos. Como 

todo projeto, o risco envolvido está na falha do processo, a paralisação repentina da 

alimentação da caldeira poderia deixar de gerar eletricidade, fazendo com que a 

energia fosse ativada pela COPEL. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade técnica e econômica da 

implantação de uma central de cogeração de energia em uma lavanderia 

industrial. Ao realizar o estudo, constatou-se que outras viabilidades também 

deveriam ser analisadas, para que a tomada de decisão futura possa ser 

assertiva. 

Como visto no capítulo 2, existem várias tecnologias para implantação de 

sistemas de cogeração; a partir das características de operação da lavanderia, 

determinou-se que a solução adequada seria a de um sistema de cogeração de 

eletricidade por uma turbina a vapor. 

Ao analisar o processo produtivo na lavanderia, constatou-se que a 

empresa apresenta falha na organização dos processos e no modo de produção, 

apesar de o calor gerado ser consumido no processo, existem falhas na operação, 

como relatado o caso de, muitas vezes, o turno de trabalho demora para iniciar por 

conta da abertura das válvulas das lavadoras, secadores e passadoria, ao mesmo 

tempo, isso faz com a caldeira perca pressão e o vapor demore a chegar para 

início dos trabalhos. 

Ao observar trabalhos anteriores, verificou-se que os parâmetros 

termodinâmicos da lavanderia são satisfatórios e, ao entrar em contato com três 

responsáveis técnicos, solicitaram os dados de consumo de energia, consumo de 

vapor, dados técnicos da caldeira e combustível utilizado para realizar o 

orçamento e montagem do sistema que se ligaria a caldeira. 

Assim sendo, os orçamentos foram encaminhados e realizados os cálculos 

para a viabilidade econômica, que satisfizeram a condição adotada para 

implementação da cogeração na lavanderia. 

A análise dos cenários apresentados trouxe a viabilidade apenas para o 

cenário dois, onde os valores satisfazem as condições atuais de retorno sobre o 

investimento e a economia da conta de energia elétrica da empresa. 

 É importante destacar que, para que o projeto possa ser implementado com 

sucesso, será necessário um investimento em pessoal, na criação de um 

planejamento estratégico, treinamento e capacitação dos funcionários para que 

possam estar conscientes do uso racional do processo e das boas práticas da 

empresa. 
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 Com a implementação do projeto, existem benefícios diretos ao meio 

ambiente, a manutenção dos recursos energéticos e a garantia do suprimento de 

energia para o crescimento econômico da lavanderia e da região de Paiçandu. 

Conclui-se que a cogeração de energia, por meio de vapor de caldeira na 

Lavanderia Industrial Cidade Verde, é uma alternativa viável do ponto de vista 

técnico e econômico, diminuindo-se o consumo de energia elétrica da rede 

distribuidora e se utilizando de fontes renováveis para tal processo. 

 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão de trabalhos futuros, propõem-se os seguintes estudos: 

 

 Comparar o projeto com geração de energia por meio de luz solar 

(fotovoltaica) com relação ao sistema proposto; 

 Realizar estudos de comparação de um empreendimento, cujo  

objetivo é obter lucro com a venda de energia elétrica, comparando-se 

ao custo de aquisição de combustível para queima; 

 Desenvolver e modelar indicadores de sustentabilidade 

socioambientais, que possam ser utilizados para análise impacto de 

viabilidade econômica em projetos de cogeração.  

 O alto investimento no sistema deve ser avaliado pela diretoria antes da 

aprovação e execução dos procedimentos técnicos para a implementação do 

sistema, dessa forma, uma alternativa pode ser estudada para diminuir o custo da 

energia elétrica para a lavanderia. 

 Para satisfazer o consumo de energia elétrica, no horário de ponta, a 

utilização de um conjunto moto-gerador, semelhante ao do sistema de cogeração, 

mas sendo alimentado por óleo diesel, o investimento financeiro é significativamente 

menor, mas o seu rendimento pode ser aproveitado somente para o tempo de 

aproximadamente três horas. 

 Apesar de ser uma alternativa economicamente viável, o projeto pode ser 

descartado por utilizar energia de fonte não-renovável, o que inviabiliza o projeto do 

ponto de vista ambiental. 

Assim espera-se que o presente trabalho possa contribuir para a análise 

técnica e econômica de sistemas de cogeração. 
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