
2º Workshop Gestão e Economia de 

Energia

Propostas de eficiência 
energética em processos de 
vapor e uso do gás natural



Eficiência Energética no processo de 

vapor e usos do gás natural

Aumentar a eficiência no setor 

industrial que utiliza vapor em 

seus processos. Atualmente 

apenas 1,2% das indústrias 

conectadas a Comgás tem 

Cogeração

Aumentar a eficiência dos 

usuários do sistema de 

refrigeração a gás natural GHP 

(Gas Heat Pump), aproveitando o 

rejeito térmico para 

aquecimento de água. 

Atualmente apenas 5% dos 

usuários do sistema 

reaproveitam o calor

Cogeração para 

geração de vapor

Reaproveitamento do calor 

rejeitado da refrigeração



Cogeração em processos 

de geração de vapor

Produção combinada de energia 

mecânica/elétrica e energia 

térmica
útil, a partir da mesma fonte 

de
energia primária (gás 

natural).



1. Turbina a 

vapor de 

Contrapressão

• Vapor para processo

• Vapor em média/baixa pressão

• Alta demanda térmica 

• Indústrias Química, Papel, Sucroalcooleira

Caldeira

Turbinas 

Contrapressão

Combustível

Fonte: Adaptado de FEE Unicamp.



2. Turbina a 

vapor de 

Condensação 

com extração
• Vapor para processo

• Vapor em diferentes níveis de pressão

• Principalmente em Indústrias Petroquímicas

Fonte: Adaptado de FEE Unicamp.

Caldeira

Combustível

Turbinas de 

condensação com 

extração

Condensador



3. Turbina a 

gás com 

caldeira de 

recuperação
• Alta versatilidade de aplicações

• Possibilidade de Pós queima

• Calor a elevadas temperaturas

• Bom funcionamento para cargas 

intermitentes

Fonte: Adaptado de Cogen Portugal.



Benefícios 

para a 

indústria
• Economia na conta global de energia

• Aproveitamento de subprodutos 

energéticos em outras aplicações

• Incremento da competitividade

• Maior segurança no atendimento da 

demanda elétrica

• Diversificação da matriz energética 

• Financiamento BNDES (PROESCO)



Escopo da 

Norma 

pertinente

Explicação com detalhes das 

tecnologias e soluções adequadas 

a cada cenário, benefícios da 

aplicação e guia para 

demonstração de viabilidade 

técnica/econômica na indústria



Aproveitamento do 

rejeito térmico do 

motor do GHP a gás 

natural
Gas Heat Pump – sistema de 

refrigeração de expansão 

direta,
o “VRF” a gás 

natural



GHP

Trocador 
de calor

Motor
a gás

Radiador  

AR

Exaustão

Ventilador

Acumulador

Compressor

• Operação silenciosa e isenta de 

vibração

• Equipamento com boa 

performance em cargas parciais 

(10 a 100%)

• Utiliza gás refrigerante ecológico 

tipo HFC R407C

• Reduz em 91% o consumo 

de energia elétrica do sistema de 

refrigeração



Aproveitamento do rejeito 

térmico do motor

Fonte: Yanmar.



Benefícios 

para o 

usuário
• Redução no consumo de Energia 

Elétrica

• Disponibilização de EE para outros 

fins

• Aumento da eficiência energética do 

sistema (água quente)

• Eliminação de fluídos refrigerantes 

CFC



Escopo da 

Norma 

pertinente

Explicação com detalhes da 

tecnologia, benefícios da 

aplicação e guia para 

demonstração de viabilidade 

técnica/econômica




