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Resumo. Esse texto tem como premissa, difundir uma tecnologia de energia de baixo impacto: GHP. Esses equipamentos possuem como característica fundamental, o princípio de funcionamento de um VRF elétrico, porém sua força motriz é movida a gás natural, diminuindo o custo de operação, reduzindo emissões de CO2 e demandando pouca energia
elétrica. Trataremos nesse artigo, de seu princípio de funcionamento, vantagens, desvantagens, suas aplicações e configurações de funcionamento.
Palavras-chave: Gás natural, GHP, Expansão direta, Expansão indireta, CO2.

1.

INTRODUÇÃO

O gás natural é uma fonte de energia, econômica, versátil e segura. É de fundamental importância que essa fonte
de energia, tenha baixa capacidade de emissão de poluentes nocivos ao meio ambiente e aos seres humanos.
Não há geração de energia, sem impactos ambientais. A melhor solução, portanto, combina menor preço e menor impacto, sem esquecer que mitigar impactos encarece a energia. A matriz energética brasileira está mais suja. O
principal motivo é o avanço de usinas termelétricas, com exceção das nucleares, emitindo CO2 em grande escala. As
nucleares, por sua vez, padecem de dois problemas principais: a possibilidade de acidentes e a falta de solução satisfatória para os rejeitos radioativos, embora eles sejam relativamente poucos.
Os combustíveis adotados pela indústria, em grande parte os combustíveis fósseis, ao serem queimados e liberados produzem óxidos, tais como: carbono, enxofre e nitrogênio. Esses gases podem ser emitidos diretamente na
combustão ou também serem formados na atmosfera em reações químicas com os componentes presentes. Esses poluentes podem ocasionar diversos prejuízos, tais como: sujeiras, corrosões e redução de produtividade agrícola, odores e redução da visibilidade e prejuízos à saúde, principalmente no que tange a problemas respiratórios. Os principais poluentes, gerados na combustão de combustíveis fósseis são: gases sulfurosos, óxidos de nitrogênio, monóxido
de carbono, dióxido de carbono e materiais particulados. (Monteiro e Da Silva, 2010).
Dentre os combustíveis fósseis o gás natural gera a menor taxa de emissão de CO2, contribuindo para diminuição do efeito estufa. Ambientalmente falando, o gás natural possui a queima mais limpa dentro dos combustíveis fósseis existentes. Por ser basicamente composto por metano, quando em combustão, o metano é queimado completamente, tendo os principais produtos de combustão o dióxido de carbono e vapor de água. Na Tabela 1 abaixo, segue
um comparativo de poluentes de combustíveis fósseis em libras/ bilhão BTU.

Figura 1 – Emissão de kg (CO2 equiv.) / kWh
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2.

O GÁS NATURAL

2.1. Definição
Segundo a Lei n.9.478/97 – Lei do Petróleo, o gás natural é definido como:
A porção do petróleo que existe na fase gasosa ou em solução no óleo, nas condições originais permanece no
estado gasoso nas condições atmosféricas de pressão e temperatura (Monteiro e Da Silva, 2010).
É composto basicamente por uma mistura de hidrocarbonetos leves, predominantemente metano e em menores
quantidades propano e butano, entre outros. É composto com baixos teores de nitrogênio, dióxido de carbono, enxofre e água, conforme podemos visualizar na tabela 1.
Tabela 1 – Composição química do gás natural.
COMPOSTO QUÍMICO

% VOLUME

Metano

89,0

Etano

6,0

Propano

1,8

C4 +

1,0

CO2

1,5

N2

0,7

O gás natural quando queimado, gera uma grande quantidade de energia, possui uma queima mais limpa, como
podemos, emite uma quantidade de subprodutos inferior quando comparado com os outros combustíveis. Não somente por sua capacidade de geração de energia que o gás natural tem sido adotado, possui características, como, facilidade de dispersão, por possuir densidade menor que o ar atmosférico, combustão controlada com facilidade, baixo
custo de instalação e manutenção em obra e menor espaço físico de instalação.
2.2. O mercado de gás natural mundial
Somaram 187,0 trilhões de metros cúbicos o volume de reservas de gás mundial provadas, no ano de 2010,
registrando um crescimento de 0,3% em comparação com o ano anterior. No mercado mundial a América do Sul e
Central apresentaram um declínio de 0,8% em suas reservas provadas de gás natural, devido as quedas de Argentina,
Trinidad e Tobago e Bolívia, que apresentaram valores negativos respectivamente de 8,5%, 10,6% e 59,6%, Em contrapartida, o Brasil e Venezuela, com aumentos de 15,2% e 7,4% respectivamente apresentaram alta em comparação
com os outros países americanos (ANP, 2011).
Indicam as estimativas que o seu volume estaria disponível por um tempo bem maior que o petróleo. No mercado mundial em 2011 o gás natural representou cerca de 24%, da matriz de energia primária consumida, segundo a
Figura 2, podemos vislumbrar o crescimento da demanda até 2035 (Monteiro e Da Silva, 2010).

Figura 2 – Crescimento da demanda de gás natural
2.3. O gás natural no Brasil
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No Brasil, com uma produção anual de 14,4 bilhões m³, ocupa a 35ª posição entre os maiores produtores
mundiais. Como resultado, as reservas brasileiras chegaram a 417 bilhões m³, situando o País na 34ª colocação na lista de detentores de reservas provadas de gás natural (ANP, 2011).
A distribuição do gás natural, nacional atravessa três etapas. A primeira etapa é chamada de upstream é a cadeia
primária de exploração, produção, importação e exportação. Midstream é a segunda etapa da cadeia de valor, relacionada com o processamento e transporte, e por fim, a última é a etapa de distribuição e comercialização, etapa essa
que e regulamentada pelas agencias estaduais é chamada de downstream (Monteiro e Da Silva, 2010).

Figura 3 – Cadeia de valor do gás natural
O transporte de gás natural no Brasil é canalizado através de gaseodutos, atualmente existem 9.160 quilômetros
de extensão. A essa malha de transporte conta ainda com 18 unidades de processamento, para o posterior transporte.
Dentro dessa extensão, 27 é o número de companhias licenciadas para distribuir esse combustível no Brasil, sendo a
Petrobrás a maior acionista privada no país, com participação minoritária em 19 companhias e controladora em duas. O fornecimento de gás natural das distribuidoras pode ser somente de gás natural doméstico, produzido no Brasil, boliviano ou uma combinação dos dois.

Figura 4 – Gaseodutos de transporte
A região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, concentra a maior quantidade de demanda de
consumo de gás no país, já no Nordeste, somente a Bahia se destaca no consumo do energético. Na região Norte,
vem ganhando espaço com o início da operação das usinas termoelétricas.
O mercado de gás natural terá um aumento significativo, devido ao pré-sal, rico em gás natural, necessitará enviar para a costa o equivalente a 50 mm3/d até 2017/2018, superior aos 41 mm3/d disponibilizados hoje por todas as
outras bacias produtoras. Adicionalmente, os novos volumes de gás que vêm sendo descobertos, e os ainda a descobrir, poderão elevar a participação dos novos produtores para 25% no total de gás disponibilizado ao mercado, mudando drasticamente o ambiente deste setor no Brasil (ANP, 2011).
A tarifação de gás no Brasil estabelece níveis tarifários para cada tipo de cliente atrelado ao volume consumido
pelo mesmo, na Tabela 2 a seguir, podemos visualizar o preço do m3/mês de gás do estado de São Paulo, para o
segmento de refrigeração.
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Tabela 2 – Tarifa de gás canalizado, segmento climatização.

3.

BOMBAS DE CALOR A GÁS NATURAL - GHP

Após a explanação sobre os benefícios da utilização do gás natural, como combustível com alto potencial ecológico e as condições de mercado, no Brasil e no mundo, iremos elucidar sua utilização em sistemas de ar condicionado e arrefecimento em bombas de calor.
Os sistemas de ar condicionadosn que adotam esse combustível são os chillers por absorção e bombas de calor
do tipo GHP (Gás Heat Pump). Nesse artigo focaremos nosso estudo, apenas no GHP.
Às vezes citado como bombas de absorção, bombas de calor a gás funcionam de modo semelhante a qualquer outra bomba de calor ar-fonte, só que em vez de usar eletricidade para abastecer seu funcionamento, depende de gás natural primordialmente (Monteiro e Da Silva, 2010).
O GHP surgiu no mercado de HVAC no Japão por volta de 1986, principalmente como uma alternativa de redução do consumo de energia elétrica, devido ao déficit de oferta ao mercado na época. Esse sistema, é similar ao
sistema de ar condicionado de uma bomba de calor elétrica EHP (Eletric Heat Pump), diferencia-se por possuir um
motor endotérmico movido a gás natural, responsável por acionar o compressor (Comgás, 2014).
Ambos os sistemas GHP e EHP possuem a mesma característica de resfriamento e aquecimento, a principal diferença é o modo de acionamento do compressor. Seguramente, podemos dizer que o GHP é um sistema VRF (Fluxo
variável de Refrigerante) com o compressor movido a gás natural, pois abarca todas as características que um sistema
convencional VRF como pode ser visto na figura 5, contudo, trás em seu bojo algumas particularidades (Panasonic,
2012).

Figura 5 – Esquema de Funcionamento GHP
3.1. Modelos e Capacidades
No mercado nacional, existem atualmente três grandes fabricantes fornecedores desses equipamentos, são eles:
LG, Panasonic e Yanmar/Daikin.
O GHP possui uma ampla disponibilidade de unidades condensadoras, com capacidades de 16 a 50 HP, sendo
as unidades de 32 a 50 HP, combinação entre módulos.
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Pode-se conectar até 48 unidades internas, com capacidades que variam de 2,2 kW até 22,4 kW. Ampla gama
de unidades internas, até onze tipos são encontrados, tais como: Cassete de 1, 2 e 4 vias, Embutido, de alta e baixa
pressão estática, Piso Teto e Parede (Panasonic, 2012).
Possui um motor movido a gás natural, que controla o acionamento e funcionamento do compressor. Esse motor é acionado via controlador, o qual comanda a velocidade do motor de forma a manter a eficiência e a perda de
energia seja minimizada. O volume de gás consumido pela unidade condensadora, gira em torno de 0,26 m3/h por
(TR). Sendo a pressão de entrada do gás na máquina de 2,2 kPa.
O GHP, permiti o funcionamento para refrigeração e aquecimento individualmente e através da configuração de
“três tubos”, é capaz de promover um sistema de resfriamento e aquecimento simultaneamente, com apenas uma
unidade externa.
3.2. Tipos de Configuração
Expansão Direta
O sistema de resfriamento ou aquecimento é realizado por meio do gás refrigerante R410-A, que circula por dentro da serpentina, o mesmo, será responsável pela troca de calor do ambiente, conforme pode ser visto na figura 6.

Figura 6 – GHP com Expansão Direta
Expansão Indireta
Nessa possibilidade, a unidade condensadora funciona como um chiller com condensação a ar, produzindo água
gelada para as unidades terminais. Nesse caso, é preciso existir o elemento bomba, para fazer a circulação de água no
sistema. Existe no mercado nacional, a existência de um GHP chiller com conexão direta na unidade ou com trocador
de calor, em que, de um lado, circula o refrigerante que volta para condensadora e do outro a água gelada que será enviada até as fan - coil, conforme figura 7.

Figura 7 – GHP com Expansão Direta e Indireta
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3.3. Geração de água quente simultânea, adotando o escape do motor
Existe a necessidade de garantir o escape do ar de rejeito do motor a gás que alimenta o compressor, com temperatura de descarga em torno de 140ºC. Internamente, existe um trocador de calor que é utilizado como forma de geração de água quente, de tal forma, que quando a unidade condensadora estiver operando para climatizar os ambientes, o
calor de escape do motor pode ser utilizado como subproduto do GHP gerando água quente na temperatura média de
75ºC e com uma eficiência, em torno de 50% do consumo de gás em carga parcial.
Esse benefício reduz o consumo de energia e de investimento, que seria necessário para produção de água quente
nos modos convencionais, na figura 8 podemos entender melhor como funciona a utilização desse subproduto.

Figura 8 – Subproduto de Geração de Água Quente.
3.4. Baixo Consumo de energia elétrica
A baixa demanda de energia elétrica sem dúvida é a principal característica do sistema GHP.
O consumo de energia elétrica do GHP é inferior à décima parte do EHP, porque não há energia elétrica para
acionamento do compressor, o mesmo é acionado por um motor a gás natural ou GLP. A energia elétrica é fonte secundária e não a primária de energia.
As fontes de energia elétrica supriram somente os ventiladores e alguns equipamentos periféricos que consomem pouca energia elétrica. Devido a isso, a redução de energia, fica em torno de 10% de uma unidade de ar condicionado similar, sendo as unidades condensadoras alimentadas por apenas uma fase de energia, pois o circuito é monofásico.
Além de reduzir o consumo de eletricidade, a utilização do gás natural como fonte energia oferece grandes reduções de fornecimento. Como o ar condicionado representa em média de 40 a 60% o consumo de energia de uma
edificação, toda a infraestrutura elétrica com a utilização do GHP é reduzida, sendo assim, subestações, transformadores, cabos e alimentações sofrem uma drástica redução.
3.5. Excelente capacidade de modulação
O sistema GHP, aperfeiçoa a divisão de carga de funcionamento das unidades condensadoras, permitindo uma
operação mais eficiente pela concentração de resfriamento ou aquecimento em uma unidade parando a outra. O tempo de operação pode ser reduzido em até 30 %, o que estende a vida útil das máquinas. Se o tempo de funcionamento
das unidades externas for baixo, existe um ajuste da média hora de funcionamento das unidades externas, prolongando o intervalo entre períodos de manutenção ou substituição, conforme pode ser visto na figura 9 (Panasonic, 2012).
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Figura 9 – Otimização de Carga das Condensadoras GHP.
3.6. Automação embargada
Possui automação embargada, similar ao VRF, possui controles individuais, em grupo e centrais de até 256 evaporadoras e interface para sistema web permitindo a conexão de até 1024 unidades internas.
3.7. Capacidade de zoneamento
Similar ao VRF, é admissível um comprimento máximo de 145 m de tubulação, desnível entre unidades internas de 15 m e entre unidades internas e externas de 50 m, conforme podemos vislumbrar na figura 10.

Figura 10 – Tubulação de Projeto GHP
3.8. Baixo nível de ruído
As unidades condensadoras GHP, apresentam excelentes níveis de ruído, quando comparados com os sistemas
de VRF elétrico. Os valores encontram se na faixa de 58 a 62 dB(A), enquanto que os condensadores de um sistema
EHP emitem, em torno de 68 a 71 dB(A) (Yanmar, 2013).
3.9. Condições de Arrefecimento
É reduzida a operação de descongelamento porque é possível para o GHP utilizar o calor de escape do motor durante o aquecimento nas temporadas de inverno. Pode também adotar o calor de exaustão, como fonte de energia para a
evaporação e manter a alta evaporação de temperatura. Portanto, não existe temperatura de descongelamento do permutador de calor na unidade exterior, conforme gráfico apresentado na figura 11 (Zhiwei, Seong, Wei, Young, Ye, 2008).

Figura 11 – Arrefecimento a Baixas Temperaturas
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3.10. Potencial Ecológico
Emissões de Poluentes
O sistema GHP é exigido a partir do ponto de vista, de evitar o aquecimento global, possui a característica de
baixa emissão de gases poluentes, tais como: NOx, CO2 e SOx. Bombas de calor de gás são particularmente adequadas para uso em combinação com as energias renováveis, tais como: energia geotérmica e placas solares (W., 2008).
O gás natural reduz drasticamente a emissão de CO2, em comparação com um sistema VRF elétrico. O coeficiente de transmissão para atmosfera de CO2 do GHP é igual a 0,0506 Kg-CO2/ MJ. Enquanto que um sistema EHP,
emite 0,69 Kg-CO2/kWh. A conversão da potência elétrica de 1 kW em energia primária de gás natural representa
9,76 MJ (Yanmar, 2013). Entre um GHP e um EHP, com um sistema de capacidade total de 300 HP, o GHP emite
41 % a menos de CO2, do que o similar movido a uma bomba elétrica. Representando anualmente uma quantidade,
em torno de 55 toneladas a menos de CO2, enviada para atmosfera, conforme dados extraído do relatório interino de
submissão emitido pelo ministério do Japão e meio ambiente no ano de 2007 (Yanmar, 2013).
Gás Refrigerante R410-A
Os compressores adotados são do tipo hermético scroll com gás R410-A, com zero potencial de destruição da
camada de ozônio. Semelhante ao VRF, seu funcionamento está atrelado diretamente ao sensor de temperatura do
ambiente, que controla sua variação e rotação conforme a demanda necessária de gás refrigerante para manter a temperatura de conforto, (Kimata, Fujitani, Kobayashi, Miyamoto, Matsuda, Yamazaki, 2004).
3.11. Manutenção do Sistema
A vida útil de funcionamento do compressor comercial GHP é dez vezes maior que um compressor automotivo,
dura cerca 30.000 horas e a manutenção do motor elétrico ocorre em média a cada 10.000 horas ou cinco anos, o que
reduz a troca de óleo, contribuindo para uma menor quantidade de descarte desse insumo. Com isso, a redução de
manutenção do GHP é 70 % menor que do VRF elétrico (Panasonic, 2013).
3.12. Estudo de Eficiência Energética
A energia consumida pela GHP é composta por dois combustíveis. O gás natural como energia primária e energia elétrica, energia secundária. Como dito anteriormente no item 2.13, a conversão da potência elétrica de 1 kW em
energia primária de gás natural representa 9,76 MJ. A energia consumida pelo EHP é exclusivamente elétrica, a fim
de uma comparação justa entre eles é necessário analisar a eficiência energética através do APF (fator de performance anual) e não através do COP (Coeficiente de performance na máquina).
O COP é um valor numérico que expressa à eficiência do consumo de energia durante um tempo de operação
nominal. É um índice que não leva em conta carga parcial de operação. Ocorrem diversas condições no decurso de
um ano, em carga parcial o que equivale a mais tempo do que em carga nominal. Assim, pode-se dizer que o COP,
não fornece que um índice de avaliação do desempenho apropriado de como opera o equipamento. (W., 2008).
Como alternativa, surgiu o APF, índice que expressa à eficiência do consumo de energia para todo o ano, considera-se uma referência de eficiência que contabiliza as ocorrências frequentes de carga parcial. Na figura 12, o APF
do GHP é maior, do que um VRF, levando-se em consideração uma análise realizada durante todo o ano, em Tokyo,
para edifícios de escritório, com eficiência de geração de energia de entrada de 0,369 (Yanmar, 2013).

Figura 12 – Nível de Eficiência do GHP x EHP
4.

ESTUDO DE CASO GHP X VRF ELÉTRICO
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Em nosso estudo de caso, iremos elucidar um comparativo entre os sistemas GHP e o VRF, a nível de payback,
para um empreendimento hoteleiro, a ser construído em Salvador – Bahia. Esse estudo visa comparar as duas soluções de sistemas. Tanto a tarifa de energia elétrica quanto a de gás natural, foram adotadas, conforme política de precificação da região, para o ano de 2014, conforme tabela 04. Adotaremos como premissa de projeto, a utilização do
subproduto do GHP, para aquecimento da água quente dos chuveiros dos quartos:
Tabela 04 – Premissas Adotadas

PREMISSAS ADOTADAS
1 - Tarifa de Energia Elétrica – COELBA A4 Verde.

10 - Consumo de Gás Natural – 0,26 m3/h por TR

2 - Carga térmica – 240,0 TR.

11 - Custo do m3 do gás natural para climatização – R$ 0,9752

3 - Horário de Funcionamento – 24 horas por dia.

12 - Custo do m3 do gás natural convencional – R$ 1,5540

4 - Duração de Horário de Ponta – 3 horas por dia (Seg. a Quinta)

13 - Custo de energia elétrica – R$ 0,59305

5 - Duração de Horário de Fora da ponta – 21 horas por dia.

14 - Custo de Manutenção do GHP– R$ 660,54 por TR

6 - Taxa de Ocupação na Ponta – 70%.

15 - Investimento para GHP não instalado – R$ 6.500,00 por TR

7 - Taxa de Ocupação Fora da Ponta – 50%.

16 - Investimento para VRF não instalado – R$ 5.000,00 por TR

8 - Consumo de Energia VRF Elétrico – 1,00 kWh/TRh.

17 - Investimento em infraestrutura Elétrica – R$ 600,00 por kW

9 - Consumo de Energia VRF Elétrico – 0,10 kWh/TRh.

18 - Investimento de infraestrutura Gás – R$ 1.000,00 por TR

Tabela 05 – Estudo Comparativo EHP x GHP
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Através da tabela 5, apreciamos um payback de 1,1 anos adotando o sistema GHP, isso quer dizer, que o ivestimento, retornará ao empreendedor em um ano e um mês. Esse resultado deve ao fato, do consumo de energia elétrica do GHP ser 90% inferior, além da política tarifária do gás natural ser extremamente vantajosa para aplicação.
Com um consumo anual de gás de apenas R$ 272.164,00 acrescido do consumo de energia elétrica de R$
63.658,00 reais, em comparação com o consumo anual de energia elétrica do EHP de R$ 636.578,00 reais. Somado
com o custo zero de geração de água quente do GHP, por adotar o subproduto da condensadora para aquecimento da
água, a economia anual representou 40,6%.
Dado importante é à redução do investimento inicial de 90% do GHP em infraestrutura elétrica de gerador, cabos, transmissão, cabeamento e transformador, além da redução de emissão de CO2, para a atmosfera.
Poder-se-ia explanar que o GHP se apresentou extremamente vantajoso, nesse exemplo, primeiramente pelo
custo baixo de gás natural, aplicado pela concessionária na região, e o alto custo de energia elétrica existente. Além
disso, podemos citar o reaproveitamento do subproduto do motor a gás para aquecimento da água quente e a redução
da infraestrutura elétrica.
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AIR CONDITIONING SYSTEMS BASED ON GAS HEAT PUMPS - GHP
Abstract. This text has as premise, broadcast a low-impact energy technology: GHP. These equipments have as fundamental characteristic, the operating principle of an electric VRF, but its driving force is natural gas-powered by decreasing the cost of operation, reducing CO2 emissions and demanding little electric power. We will try in this article
to their principle of operation, advantages, disadvantages, your applications and settings.
Key words: Natural gas, GHP, direct Expansion, indirect Expansion, CO2.
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