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RESUMO

O inegável aumento do consumo de energia, atrelado ao crescimento
populacional, a urbanização e ao aumento do padrão de vida da população no
Brasil, levará à busca de melhores tecnologias para atender a essa crescente
demanda nos próximos anos. Atualmente, a matriz energética brasileira é,
predominantemente, baseada na geração de energia por hidroelétricas, o que
torna o país refém das condições climáticas associadas ao regime de chuvas. Em
adição, espera-se que o aumento da produção de gás natural, associado aos
campos do pré-sal, forneça condições para que esse combustível seja
aproveitado para a produção de energia pela utilização de turbinas a gás ou
motores de combustão interna. Este trabalho aborda a avaliação da oportunidade
de substituição de uma turbina a gás por motores de combustão interna
empregados para a geração de energia elétrica em ciclos combinados em sistema
de potência em operação. A utilização desses dois tipos de máquinas térmicas é
comparada, tanto tecnica quanto economicamente. Os resultados deste trabalho
indicam que o ciclo combinado empregando motores de combustão interna é mais
eficiente e economicamente vantajoso do que o ciclo combinado empregando
turbina a gás, com base em dados operacionais de uma termoelétrica existente
de 105 MW.
Palavras-chave: Ciclo combinado; turbinas a gás; motores de combustão interna;
simulação de processo; viabilidade técnica econômica.

ABSTRACT
Opportunity to replace gas turbine by internal combustion engines applied
in combined cycle in power system in operation – technical and economic
analysis
The undeniable increase in energy consumption related to population growth,
urbanization and an increase in the living standard of the population, will lead to
the search for betters technologies to meet this growing demand in the next years.
Currently, the Brazilian energy matrix is, predominantly, based on the generation
of energy by hydroelectric plants, which makes the country hostage to the climatic
conditions associated to rainfall regime. In addition, the increase in natural gas
production, associated with pre-salt fields, is expected to provide the conditions for
this fuel consumption for the production of energy by gas turbines or internal
combustion engines. This work reports the evaluation of the opportunity to replace
a gas turbine for internal combustion engines used for the generation of electric
energy in combined cycles in an operating power system. The use of these two
types of thermal machines is compared, both technical and economically. The
results of this study indicate that the combined cycle employing internal
combustion engines is more efficient and economically advantageous than the
combined cycle employing gas turbine, based on operational data from a current
thermoelectric plant of 105 MW of power.
Key Words: Combined cycle; gas turbine; internal combustion engine; process
simulation; technical-economic viability.
.
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1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do setor energético e o crescimento do consumo de
energia de um país estão atrelados a três fatores principais: crescimento
populacional, incremento da urbanização e ao aumento do padrão de vida da
população. É certo que o mundo e, especialmente o Brasil, passará por um novo
ciclo de crescimento populacional, de incremento da urbanização e de aumento do
padrão de vida da população. Dessa forma, são necessários grandes investimentos
em plantas de geração de energia para satisfazer um consumo mais elevado dessa
commodity.
Dentre as várias possibilidades de geração de energia, têm-se as tecnologias
que empregam ciclos termodinâmicos que utilizam gás natural como combustível. O
gás natural é um recurso formado por hidrocarbonetos com predominância do
componente

metano.

Trata-se

de

uma

importante

fonte

de

energia,

consideravelmente não poluente, se comparada com o petróleo e o carvão, e que
está presente nos ciclos termodinâmicos de geração de energia que apresentam os
maiores rendimentos energéticos, dos quais se pode citar o ciclo combinado.
As máquinas térmicas que operam empregando-se um ciclo combinado são as
turbinas a gás natural, operadas segundo o ciclo de Brayton, as turbinas a vapor,
operadas segundo o ciclo de Rankine, e os motores de combustão interna, operados
segundo o ciclo de Otto. As turbinas a gás apresentam rendimentos energéticos por
volta de 36%, enquanto os motores de combustão interna apresentam rendimentos
por volta de 45%, ou seja, maiores que os rendimentos das turbinas a gás. No
entanto, os gases de exaustão das turbinas a gás atingem temperaturas de cerca de
520 ºC, enquanto os gases de exaustão dos motores de combustão interna atingem
temperaturas de 435 ºC. Esses gases de exaustão, originados da queima do
combustível (gás natural), podem ser direcionados para uma caldeira de
recuperação a fim de gerar vapor, que por sua vez pode acionar uma turbina a
vapor. Como a temperatura dos gases de exaustão das turbinas a gás é maior que a
dos gases de exaustão dos motores de combustão interna, espera-se que a
potência gerada pela turbina a vapor seja maior no ciclo combinado que emprega a
turbina a gás em comparação ao ciclo combinado que emprega o motor de
combustão interna.
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Vários autores, tais como Mokhtar et al (2016); Aminov et al (2016); Polyzakis,
Koroneos e Xydis (2008) e Ekwonu, Perry e Oyedoh (2013), estudam ou estudaram
as tecnologias e os ciclos de geração de potência, com o intuito de obter as
melhores condições operacionais, tanto relacionadas à eficiência de operação
quanto às condições de redução de consumo de combustível e, consequentemente,
redução das emissões atmosféricas. No entanto, nenhum trabalho anterior elaborou
um estudo técnico-econômico de oportunidade de substituição de turbina a gás por
motores de combustão interna aplicados em ciclos combinados de geração de
energia. Esse trabalho procurou preencher essa lacuna, considerando os dados de
uma planta de geração de energia por ciclo combinado existente e em operação.
A fim de avaliar a oportunidade de substituição de uma turbina a gás por
motores de combustão interna foram realizadas simulações de processo, no
simulador de processo Hysys, de propriedade da AspenTech, contemplando os
ciclos termodinâmicos referenciados anteriormente. Inicialmente, para possibilitar o
ajuste dos dados operacionais e do modelo termodinâmico no simulador de
processo, foram executadas simulações de uma planta termoelétrica existente e em
operação, com capacidade de geração de 105 MW, sendo 70 MW gerados pela
turbina a gás e 35 MW gerados pela turbina a vapor. Posteriormente, foram
executadas simulações considerando a substituição da turbina a gás por motores de
combustão interna. A análise do ciclo combinado com motores de combustão interna
levou em conta os dados de processo, tais como potência mecânica nominal,
temperatura dos gases de exaustão, consumo de gás natural e vazão de ar de
combustão informados por um dos fornecedores desse tipo de máquina térmica e
estabelecendo-se que os motores de combustão interna devem gerar a mesma
potência gerada pela turbina a gás.
Por fim, para que se pudessem comparar, economicamente, os dois tipos de
ciclo combinado, ou seja, um empregando turbina a gás e outro empregando
motores de combustão interna, realizou-se um estudo econômico considerando a
implantação de novas plantas de geração de energia elétrica. Uma das plantas
emprega um ciclo combinado com a utilização de turbina a gás e a outra planta
emprega um ciclo combinado com a utilização de motores de combustão interna.
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2 OBJETIVO
O objetivo desse trabalho foi analisar a oportunidade de substituição de uma
turbina a gás por motores de combustão interna, operando em ciclos combinados
com turbinas a vapor, através da determinação do rendimento térmico global de
cada um dos ciclos. Adicionalmente, esse trabalho teve o objetivo de efetuar uma
avaliação econômica da instalação do ciclo combinado comtemplando turbina a gás,
comparando-a com a instalação do ciclo combinado que emprega motores de
combustão interna, a fim de se verificar qual das tecnologias se apresenta mais
viável economicamente.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo é apresentada, de maneira resumida, uma abordagem sobre o
mercado de energia e gás natural no mundo e no Brasil e os conceitos tecnológicos
que envolvem as turbinas a gás, os motores de combustão interna, as turbinas a
vapor e seus ciclos termodinâmicos. Adicionalmente, apresenta-se um resumo dos
principais trabalhos elaborados nessa área, destacando-se o estado da arte dessas
tecnologias.
3.1 Análise técnica e econômica
3.1.1 Energia
Energia é uma propriedade ou atributo de todo corpo ou sistema material, em
virtude da qual este pode transformar-se, modificando sua situação ou estado, assim
como atuar sobre outros corpos ou sistemas, originando neles processos de
transformação (HIERREZUELO; MOLINA, 1990).
As necessidades energéticas do homem estão em constante evolução. Para
satisfazer suas primeiras necessidades, que eram basicamente a alimentação, a
fonte de iluminação noturna e o aquecimento, o homem apropriou-se do uso do
fogo. A partir de então, cada vez mais, pôde dedicar-se a outras atividades para
potencializar seu trabalho. A diversificação do trabalho, visando à otimização das
tarefas e ao aumento do nível de seu conforto demandou novas formas de utilização
de energia, as quais foram sendo descobertas e aprimoradas.
Desde a Revolução Industrial, o consumo de energia tem crescido
enormemente, pautado, principalmente, pela utilização de combustíveis de origem
fóssil, tais como o carvão e o petróleo. A Figura 1 indica que o consumo de energia
passou de cerca de 100 exajoules(1) em 1950 para cerca de 480 exajoules em 2010,
ou seja, um aumento de 380% em apenas 60 anos.
É evidente que a taxa de crescimento do consumo de energia no mundo não
repetirá os valores apresentados no século passado, porém, projeta-se que esse
consumo de energia em 2050 esteja em cerca de 1100 exajoules, como indicado na
Figura 2. Esse cenário representa um aumento no consumo de energia de 130% em
40 anos, o que demonstra o desafio, tanto tecnológico, quanto de preservação do
meio ambiente, que está por vir. É de se chamar a atenção, na Figura 2, a projeção
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da grande contribuição do gás natural ao consumo de energia. É estimado que, em
2050, esse combustível seja responsável por cerca de 350 exajoules do consumo de
energia total, o que equivale a quase 35% do consumo total de energia no mundo.
Figura 1 - Consumo de energia no mundo entre 1850 e 2010

Fonte: United Nations (2011)
Figura 2 - Projeção do consumo de energia no mundo até 2050

Fonte: Shell International (2001)
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No Brasil, o cenário relacionado ao consumo de energia não foi e será diferente
do apresentado no mundo. Ao longo do século XX, o Brasil experimentou expressivo
desenvolvimento econômico, que se refletiu na demanda de energia primária. Dentre
os fatores que explicam tal crescimento alinham-se um importante processo de
industrialização, inclusive com a instalação de plantas industriais energo-intensivas,
e uma notável expansão demográfica, acompanhada de uma taxa de urbanização
acelerada. Considerando apenas as últimas décadas do século passado, a Figura 3
indica que, em 1970, o consumo de energia, no Brasil, era inferior a 70 milhões de
toneladas equivalentes de petróleo (tep), enquanto que em 2014, o consumo de
energia foi de cerca de 270 milhões de tep. No mesmo período, a população
brasileira aumentou de 93 milhões de habitantes para 202 milhões de habitantes.
Portanto, o consumo de energia aumentou 285% em 44 anos, enquanto que a
população aumentou 190% nesse mesmo período (EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA, 2015) .
Figura 3 - Consumo de energia no Brasil entre 1970 e 2014

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2015)

Desde 1970, o consumo de energia relacionado às fontes de derivados de
petróleo e à eletricidade passou a ter grande relevância perante as outras fontes de
energia enquanto que o consumo de energia proveniente de lenha sofreu um
decréscimo acentuado. Nota-se que entre os anos de 1978 a 1985, o consumo de

24

energia relacionado aos derivados de petróleo sofreu uma queda, decorrente da
crise do petróleo entre as décadas de 70 e 80. No final desse período, observa-se
que o consumo de energia proveniente do álcool e de eletricidade aumentou,
significativamente,

devido

aos

programas

governamentais

de

incentivo,

PROALCOOL, e de usinas hidroelétricas.
A Figura 4 indica, por outro lado, a produção de energia por tipo de fonte. Notase, e já era de se esperar, que as fontes com maior importância relativa associada
ao consumo de energia, também, seriam as fontes com maior importância relativa na
produção de energia. Dessa forma, verifica-se a predominância da geração de
energia através dos derivados de petróleo e da fonte hidráulica. No entanto, é
notório o aumento, nos últimos anos, da utilização de produtos da cana para a
geração de energia. Este fato está associado tanto à utilização do álcool como
combustível em automóveis quanto à geração de energia a partir da queima do
bagaço e da palha da cana de açúcar, que é um subproduto da geração do álcool e
do açúcar. Essa fonte renovável de geração de energia, do tipo distribuída, aparece
como uma alternativa vantajosa, porém possui alguns inconvenientes tais como o
fato de que a tecnologia da queima da biomassa (bagaço ou palha) possui um
rendimento baixo, se comparado às outras formas de geração de energia, e ao fato
da característica sazonal da safra de produção de cana de açúcar o que determina a
parada dessas plantas de geração de energia nesses períodos de entressafras.
Figura 4 - Produção de energia no Brasil entre 1970 e 2014

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2015)
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Considerando o cenário apresentado anteriormente referente à geração e
consumo de energia no Brasil, a Figura 5 qualifica o fluxo energético no ano de
2014. É de se ressaltar que o setor industrial é o maior consumidor de energia,
seguido pelo setor de transportes, representando, respectivamente, 28,6% e 28,2%
do consumo total. Esse dado ratifica o fato de que a indústria brasileira é
caracterizada por ser energo-intensiva e, portanto, dependente de uma geração de
energia eficaz e segura.
Figura 5 - Fluxo energético no Brasil no ano de 2014

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2015)
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Diante dessa condição de um país que necessita imensamente de energia, ele
se apresenta como um país importador desse recurso. A Figura 6 identifica que,
desde 1970, o Brasil é dependente da importação de energia. Esse fato vem
diminuindo nos últimos anos devido a uma diversificação das fontes de geração de
energia, principalmente, associadas à geração distribuída. Porém, em um cenário de
forte crescimento econômico e escassez de chuva, o que diminui a oferta de
geração de energia por hidroelétricas, o país torna-se dependente dos países
vizinhos para manter o setor energético funcionando.
Figura 6 - Dependência externa de energia

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2015)

Espera-se que o consumo de energia no país aumente nos próximos anos. A
Tabela 1 identifica que o Brasil é um país que possui um consumo de energia por
habitante baixo, comparado aos países emergentes (Rússia, China e África do Sul),
a países vizinhos (Argentina e Chile) e aos países desenvolvidos (Estados Unidos e
Canada). Em adição a esse fato, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) projeta
que, em 2030, o Brasil atingirá uma população de 238 milhões de habitantes e uma
demanda total de energia primária de 555 milhões de toneladas equivalentes de
petróleo (tep), o que equivale a um aumento no consumo de energia de cerca de
100% em relação aos dias atuais (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007).
Esse fato pode acarretar uma dependência de importação de energia ainda maior se
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não forem realizados investimentos em novas plantas de geração de energia
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2007).
Tabela 1 - Consumo de energia por habitante em alguns países
PAÍS

CONSUMO DE ENERGIA (milhões tep/milhões hab.)

Argentina

1,8

Brasil

1,2

Chile

1,5

Espanha

2,5

Itália

2,0

Índia

0,4

Rússia

4,5

África do Sul

2,4

Canada

7,9

China

1,6

Estados Unidos

6,4

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da home page The Shift Project Data Portal

No que se refere, especificamente, a energia elétrica, em 2014, o consumo
final foi de 531,1 TWh, enquanto que a geração foi de 590,5 TWh e a importação
líquida de outros países atingiu 33,8 TWh, refletindo que em algum período do ano
foi necessário importar energia de países vizinhos, devido a problemas de geração
no parque nacional (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2015).
Para a geração de energia elétrica, o Brasil é caracterizado como um país
altamente dependente da geração hidráulica, através das hidroelétricas. A Figura 7
indica a predominância dessa fonte para a geração de energia elétrica no Brasil,
totalizando 65,2% do total da oferta interna de energia elétrica no país.
Atualmente,

as

bacias

hidrográficas

próximas

aos

maiores

centros

consumidores de energia já atingiram um grau de maturação associado à geração
de energia elétrica. Portanto, não será possível acrescentar muita quantidade, a ser
gerada de energia elétrica, nessas bacias hidrográficas. A bacia amazônica é a
bacia restante que ainda possui potencial de geração de energia elétrica através de
hidroelétricas. Porém, essa bacia possui algumas restrições tais como:
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Figura 7 - Fontes de geração de energia elétrica

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2015)

 Ambiental: essa bacia está localizada no interior de um dos mais ricos
ecossistemas ambientais do mundo que é a floresta amazônica. Como
exemplo dessa restrição, no dia 4 de agosto de 2016, o processo de
licenciamento ambiental do complexo hidrelétrico de São Luiz do Tapajós,
no Pará, foi arquivado. Esse complexo seria composto de cinco usinas
hidroelétricas, totalizando uma potência gerada de mais de 8000 MW, quase
metade do potencial da usina de Itaipu. Durante o processo de licenciamento
ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
(IBAMA) e a Fundação Nacional dos Índios (FUNAI) concluíram que as
restrições ambiental e humanitária indígena eram inconsistentes com a
execução do empreendimento.
 Distância dos grandes centros consumidores: que estão localizados na
região sudeste, sul e nordeste do país, ocasionando grandes investimentos
em infraestrutura de linhas de transmissão;
 Condição climática: em que a dependência de um regime de chuvas
adequado torna o sistema energético frágil, visto que em tempos de seca, a
população brasileira se vê atingida por aumento das tarifas de energia
elétrica e situações de racionamento de energia. Nos últimos 15 anos, houve
duas condições de clima seco nas principais bacias hidrográficas que
abastecem os grandes centros consumidores; uma em 2001-2002 e outra
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em 2014-2015, o que exigiu que o governo estabelecesse regras de
racionamento de energia nas residências e nas industrias trazendo graves
prejuízos a economia (DE MELO; JANNUZZI; BAJAY, 2016).
 Relevo: a região amazônica é caracterizada por planícies. Dessa forma as
hidroelétricas dessa região são tipo a fio d’ agua, em que não se promove o
armazenamento de água para utilização nos períodos de seca da região.
Por tudo isso, as principais fontes de incerteza com relação ao suprimento de
energia, no Brasil, nos próximos anos, estão associadas à alta dependência do setor
elétrico brasileiro à geração hidráulica e às restrições associadas à expansão de
hidroelétricas em bacias hidrográficas disponíveis (DE LUCENA; SCHAEFFER;
SZKLO, 2010).
Esses fatos sugerem que o Brasil teria que aumentar sua capacidade de
geração de eletricidade baseada nas tecnologias de gás natural, de bagaço de cana
de açúcar, eólica, a carvão e nuclear a fim de compensar os baixos fatores de
capacidade das hidroelétricas sobre condições climáticas desfavoráveis. No entanto,
as tecnologias de geração de energia a partir do bagaço de cana de açúcar, do
vento e nuclear apresentam barreiras associadas aos riscos tecnológicos, acesso a
capital para investimentos de larga escala e políticas e regras de incentivo fracas
(DE OLIVEIRA et al., 2016).
Com relação à projeção do consumo de energia elétrica no Brasil até 2030, a
Tabela 2 alude que haverá um consumo de cerca de 990 TWh, sendo que o setor
industrial responderá por cerca de 40% desse consumo total. Chama a atenção, a
projeção do aumento do consumo nos setores residencial e do comércio. Espera-se
que ambos terão um aumento do consumo de energia elétrica de cerca de 70% em
pouco mais de 10 anos. Esse aumento na demanda está associado à perspectiva do
aumento do padrão de vida da população.
Diante desses cenários de aumento do consumo de energia elétrica e de
inviabilidade de extensão do parque hidroelétrico próximo aos grandes centros
consumidores de energia no país é que surge a necessidade de investimentos em
novas maneiras de geração de energia. Dentre essas podemos citar as tecnologias
que utilizam gás natural como combustível.
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Tabela 2 - Projeção do consumo de energia elétrica no Brasil até 2030
SETOR

2005

2010

2020

2030

Residencial

83,2

105,2

169,1

283,3

Industrial

145,1

197,1

272,6

357,7

Comercial e público

86,2

107,3

159,6

267,3

Outros

16,9

19,0

26,1

38,3

Subtotal

331,4

428,6

627,4

946,6

Setor energético

13,5

20,2

28,3

41,6

TOTAL

344,9

448,8

655,7

988,2

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Empresa de Pesquisa Energética (2007)

3.1.2 Gás natural
O gás natural é um hidrocarboneto resultante da decomposição da matéria
orgânica durante milhões de anos. Esse combustível é encontrado no subsolo em
rochas porosas isoladas do meio ambiente por uma camada impermeável. Essa
matéria orgânica de origem animal transforma-se em gás natural, em seus últimos
estágios de degradação. A composição básica do gás natural são as moléculas de
hidrocarbonetos (átomos de hidrogênio e carbono) encontradas em estado volátil e
de baixa densidade. O elemento predominante do gás natural é o metano
(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2008).
Nas usinas termoelétricas, o gás natural é queimado transformando energia
química em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica, através do
acionamento de geradores elétricos. Esse combustível tem se tornado cada vez
mais relevante na matriz energética mundial e para o desenvolvimento de sistemas
energéticos de baixo carbono, uma vez que oferece estabilidade e segurança de
suprimento de energia, além de uma queima com menos emissões de poluentes,
quando comparado ao carvão e aos derivados de petróleo.
As reservas mundiais provadas de gás natural totalizaram 187 trilhões de m3,
em 2014, e estão distribuídas, geograficamente, conforme apresentado na Figura 8
(BRITISH PETROLEUM, 2015). Nota-se, através da Figura 8, que cerca de 75% das
reservas provadas de gás natural estão localizadas nas regiões da Europa e
Euroásia, que inclui o Oriente Médio. Já na América Latina, as reservas provadas
são pequenas (4,1%), se comparadas com as demais regiões do mundo.
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Atualmente, o gás natural é o terceiro combustível mais consumido no mundo,
atrás do petróleo e carvão, representando 23,7% do consumo global de energia. A
contribuição do gás natural nas fontes de energia mundial está aumentando, pois é
um combustível flexível e versátil, uma vez que pode ser utilizado não somente para
a produção de energia elétrica, mas também, em aplicações industriais, comerciais e
residenciais devido às suas caraterísticas de confiabilidade, facilidade de estocagem
e transporte e por ser menos prejudicial ao meio ambiente se comparado a outros
combustíveis fósseis (BIRESSELIOGLU; YELKENCI; OZ, 2015).
Figura 8 - Distribuição das reservas de gás natural pelos continentes

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Britsh Petroleum (2015)

Em relação ao Brasil, o país ocupa a 31ª posição no ranking das maiores
reservas provadas de gás natural do mundo, com cerca de 460 bilhões de m3
(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2015).
Referente à produção de gás natural no Brasil, a Tabela 3 indica que a mesma
passou de 17,7 bilhões de m3 em 2005 para 31,9 bilhões de m3 em 2014, ou seja,
um crescimento de 80%. Com relação ao consumo total, entre os anos de 2005 e
2014, o mesmo passou de 21,0 bilhões de m3 para 43,4 bilhões de m3, ou seja, um
crescimento de 107%. A relação entre a produção e o consumo de gás natural,
conforme relatada acima, evidencia que o Brasil é ainda um importador de gás
natural, principalmente da Bolívia.
Especificamente, com relação ao consumo de gás natural para a geração de
energia elétrica, houve um aumento de 318% entre 2005 e 2014. Esse consumo
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aumentou de 4,5 bilhões de m3, em 2005, para 18,9 bilhões de m3, em 2014. Em
partes, o aumento do consumo de gás natural para a geração de energia elétrica
está associado ao período seco que houve nas principais bacias hidrográficas do
país a partir de 2012, o que restringiu a produção de energia elétrica pelas
hidroelétricas, sendo necessário o acionamento das termoelétricas a gás natural
para atender ao consumo total de energia elétrica.
Esse cenário de crescimento da produção e do consumo de gás natural pode
continuar galgando mais acréscimos na economia brasileira, principalmente em
virtude das descobertas de campos de gás natural na área do pré-sal da Bacia de
Santos. Espera-se que esses campos estejam produzindo gás natural a pleno vapor
em meados da próxima década. Outro ponto de destaque que pode confirmar a
possibilidade de aumento de produção e consumo de gás natural no Brasil é o plano
de desinvestimentos da Petrobras para sanear suas finanças. Esse plano contempla
a conceito da venda dos gasodutos, terminais de gás liquefeito de petróleo (GLP) e
usinas termoelétricas que pertencem a essa empresa. Diante desse fato, existe a
chance de diversificação das empresas que atuam no segmento de gás natural do
país, promovendo maior concorrência no setor e certamente mais investimentos,
principalmente, associados à distribuição do gás natural, o qual é um dos gargalos
para o aumento do consumo desse componente energético em substituição ao óleo
diesel, principalmente nas indústrias.
Tabela 3 - Dados sobre produção e consumo de gás natural no Brasil
FLUXO (109 m3)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produção

17,7

17,7

18,2

21,6

21,1

22,9

24,1

25,8

28,2

31,9

Importação

9,0

9,8

10,3

11,3

8,4

12,6

10,5

13,2

17,0

19,3

Consumo total

21,0

22,0

22,9

26,9

21,6

28,3

28,5

33,6

39,6

43,4

Geração elétrica

4,5

4,2

3,5

6,4

2,9

7,7

5,7

10,1

15,6

18,9

Transportes

1,9

2,3

2,6

2,5

2,1

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

Industrial

8,2

8,6

9,2

9,6

8,2

10,5

11,4

11,2

11,1

11,0

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Empresa de Pesquisa Energética (2015)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) projeta que, em 2030, o Brasil esteja
produzindo 252 milhões de m3/dia de gás natural, perfazendo um total de cerca de
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92 bilhões de m3 no ano. A Figura 9 indica a evolução da produção desse
combustível. Com relação à projeção do consumo de gás natural até 2030, a Figura
10 indica que ao final de 2030, o consumo total de gás natural do Brasil será de
cerca de 97 bilhões de m3, sem considerar as perdas durante o transporte e para
reinjeção nos poços de produção. Essa projeção sugere que o país continuará a ser
um importador de gás natural ou gás liquefeito de petróleo (GLP), se não ocorrerem
mais descobertas dessa fonte de energia nos campos do pré-sal que estão sendo
avaliados.

A projeção realizada é de que o consumo do gás natural cresça,

principalmente, nos setores de geração de energia elétrica e na produção de
derivados de petróleo, aproveitando a fração de condensados contidos no gás
natural, conforme pode ser verificado na Figura 11. Especificamente com relação ao
consumo do gás natural no setor de geração de energia elétrica, o incremento
projetado, será de cerca de 20 bilhões de m3, considerando o período de 2005 até
2030.
Figura 9 - Projeção da produção de gás natural no Brasil até 2030

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2007)

Como já afirmado anteriormente, o gás natural se caracteriza por emissões de
compostos menos poluentes durante sua queima. Isso porque o gás natural é
considerado um combustível de queima limpa, pois produz, principalmente, dióxido
de carbono (CO2) e água (H2O) e emite, substancialmente, menos CO2 do que os
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outros combustíveis fósseis, particularmente, quando usado em turbinas a gás de
ciclo combinado de alta eficiência (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2012).
Figura 10 - Projeção de consumo de gás natural, no Brasil, até 2030

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2007)
Figura 11 - Consumo de gás natural, no Brasil, por setor, em 2005 e 2030

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2007)

Diante das razões da perspectiva de aumento da produção de gás natural no
Brasil e por ser um combustível com menos impacto ambiental, a geração
termoelétrica a gás natural é uma alternativa para complementar a geração de
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energia elétrica proveniente das fontes renováveis intermitentes, tais como a eólica,
solar e de biomassa, além de poder ser acionada rapidamente para o atendimento
das demandas de ponta do sistema interligado nacional (SIN).
Existem,

também,

outras

vantagens

estratégicas

associadas

à

complementariedade da geração de energia elétrica pelas termoelétricas a gás
natural. Essas termoelétricas encorajam a cadeia industrial a consumir maiores
volumes de gás natural, devido ao aproveitamento da rede de transporte de gás
natural dos gasodutos. Além disso, quando introduzidas em um sistema
predominantemente hidroelétrico, como é o caso do Brasil, ajudam a aumentar a
confiabilidade do sistema de geração elétrica, principalmente em períodos secos
(DE OLIVEIRA; MARRECO, 2006).
A fim de aproveitar as qualidades do gás natural para a geração de energia
elétrica, as máquinas térmicas aparecem como alternativas viáveis para a
implantação de termoelétricas a gás combustível. Dentre as máquinas térmicas mais
utilizadas nessas termoelétricas podem-se citar as turbinas a gás e os motores de
combustão interna.
3.1.3 Turbinas a gás
As turbinas a gás são máquinas térmicas de combustão interna que
apresentam muitas vantagens, incluindo: partida rápida, eficiência termodinâmica
alta e excelente capacidade de regulagem de carga (ZHANG et al., 2016).
As pesquisas das turbinas a gás começaram com o inventor inglês John Braber
(1734-1801), o qual desenvolveu a ideia de comprimir o ar e utilizar a sua energia
como fluído de trabalho. Porém, o desenvolvimento das turbinas à gás avançou
somente ao longo do século XIX e XX e, apenas, em 1939 que se construiu a
primeira turbina a gás dedicada à geração de energia elétrica, com 4 MW de
potência, na cidade de Neuchatel, na Suiça (DALTRO; RODRIGUEZ, 2013).
Nas turbinas a gás, a energia química do combustível é convertida em energia
mecânica no eixo da turbina, por meio dos gases quentes que saem da câmara de
combustão, após a combustão do combustível misturado ao ar. Essas máquinas
térmicas são divididas em três seções principais: o compressor de ar, o sistema de
combustão e a turbina propriamente dita, como pode ser verificado na Figura 12.
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O compressor tem a função de captar e comprimir o ar atmosférico que será
alimentado à câmara de combustão. O sistema de combustão compõe-se de um
conjunto de injetores capazes de enviar combustível na proporção especificada para
a câmara de combustão e promover a mistura adequada entre o combustível e o ar
atmosférico. Essa mistura queima a altas temperaturas. A turbina, propriamente dita,
consiste em um complexo conjunto de lâminas rotativas por onde passam os gases
originados na combustão e que fazem girar o eixo da turbina e, consequentemente,
o eixo do gerador elétrico, que produzirá energia elétrica.
Figura 12 - Componentes básicos de uma turbina a gás

Fonte: Home page Wärtsilä

As instalações de potência, para geração de energia elétrica, que utilizam
turbinas a gás podem operar tanto de modo aberto como fechado, conforme pode
ser verificado na Figura 13.
O ciclo aberto é caracterizado por uma baixa eficiência, pois os gases quentes,
provenientes da combustão e expandidos pela turbina, não são aproveitados após
serem expandidos. Essa configuração de ciclo pode ser combinada com um ciclo de
uma turbina a vapor, a fim de se aproveitar a energia dos gases de exaustão. Essa
nova configuração é denominada de ciclo combinado, que é caracterizado por
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maiores eficiências e que possui a flexibilidade de gerar vapor para ser utilizado em
um processo industrial.
O ciclo fechado é caracterizado pela utilização de altas pressões durante todo
o ciclo. Dessa forma, as turbinas a gás que operam segundo essa configuração
possuem tamanhos menores. Porém, essa configuração não é flexível e é
caracterizada pela produção de energia elétrica somente.
Figura 13 - Turbinas a gás a) ciclo aberto b) ciclo fechado

Fonte: Elaborado pelo autor

Termodinamicamente, as turbinas a gás operam segundo o ciclo de Brayton,
conforme pode ser verificado na Figura 14.
Figura 14 - Ciclo de Brayton ideal. a) diagrama p-v b) diagrama t-s

Fonte: Moran e Shapiro (2006)

O funcionamento das turbinas a gás, segundo o ciclo de Brayton ideal
pressupõe que ar é admitido do ambiente, em seguida, é comprimido
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adiabaticamente, ou seja, não há perdas por transferência de calor para o ambiente
(etapa 1-2), com aumento da pressão e da temperatura. O ar pressurizado e
aquecido segue para a câmara de combustão, onde também é alimentado o
combustível. Nessa etapa, ocorre um aumento de temperatura, devido a combustão,
a pressão constante, produzindo um aumento de volume do fluxo de gases de
combustão (etapa 2-3). Esses gases quentes e pressurizados acionam a turbina,
que produzirá trabalho mecânico através de uma expansão adiabática, gerando
gases com menor temperatura e aumento de volume (etapa 3-4). Os gases que
saem da turbina são encaminhados para um trocador de calor, onde são resfriados a
pressão constante e, consequentemente, com diminuição de volume (etapa 4-1).
As etapas 1-2, ocorrida no compressor e 3-4, ocorrida na turbina são
denominadas isentrópicas, visto que essa propriedade (entropia) permanece
constante nas mudanças de estado indicadas.
A área do diagrama p-v, entre os pontos 1-2-3-4, representa o trabalho
mecânico líquido do ciclo de Brayton, sendo que a área entre os pontos 1-2-a-b-1,
representa o trabalho mecânico consumido pelo compressor e a área entre os
pontos 4-3-a-b-4, representa o trabalho mecânico produzido pela turbina. Em
relação ao diagrama T-s, a área entre os pontos 1-2-3-4 representa o calor líquido
que entra no ciclo de Brayton, sendo que a área entre os pontos 1-b-a-4-1
representa o calor rejeitado no trocador de calor, e a área entre os pontos 2-3-a-b-2
representa o calor adicionado ao ciclo, pela queima do combustível.
No entanto, na condição de operação real, ocorrem irreversibilidades no
processo associado ao ciclo de Brayton. Nesse ciclo real, o efeito do atrito no interior
do compressor e da turbina fazem com que o fluído de trabalho sofra aumento de
entropia (processo não-isentrópico). Também ocorrem, nessa forma de ciclo, perdas
de pressão nos trocadores de calor devido ao atrito de escoamento, e perdas de
calor residuais para o meio ambiente nos componentes da instalação, configurando,
dessa forma, o ciclo de Brayton ideal, conforme pode ser verificado na Figura 15.
Quando as irreversibilidades na turbina e no compressor se tornam
consideráveis, o trabalho produzido pela turbina diminui e o trabalho fornecido ao
compressor aumenta, resultando em um decréscimo acentuado no trabalho líquido
do ciclo. Consequentemente, as eficiências das turbinas e dos compressores devem
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ser elevadas para que a instalação de potência seja viável. Atualmente, as
eficiências de turbinas a gás e compressores atingem valores entre 80-90%
(MORAN; SHAPIRO, 2006).
Figura 15 - Ciclo de Brayton real a) perda de pressão b) expansão não isoentrópica

Fonte: Moran e Shapiro (2006)

Diante dessa discussão, pode-se determinar o trabalho realizado pela turbina,
por unidade de massa, através da Equação 1.

∙

∙

3

4

(1)

O trabalho consumido pelo compressor, por unidade de massa, é obtido
através da Equação 2.

∙

∙

2

1

(2)

O calor adicionado ao ciclo de Brayton (através da queima do combustível), por
unidade de massa, é obtido através da Equação 3.

3

2

(3)
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O calor rejeitado pelo ciclo de Brayton (através do trocador de calor), por
unidade de massa, é obtido através da Equação 4.

4

(4)

1

Considerando as Equações 1 a 4, pode-se determinar a eficiência térmica do
ciclo de Brayton, através da Equação 5.

3

4

2
3

4

1

(5)

Geralmente, a eficiência térmica de ciclos de Brayton atingem valores entre 36
e 40% (AMINOV et al., 2016).
Uma característica importante das turbinas a gás é que os gases de exaustão
que saem dessas máquinas atingem temperaturas de 520 ºC (GAMBINI; VELLINI,
2014). Assim, a energia térmica desses gases de exaustão ainda pode ser
aproveitada para melhorar o rendimento do ciclo e diminuir o consumo de
combustível das instalações.
Outro tipo de máquina térmica de combustão interna que deve ser analisada
são os motores de combustão interna, os quais podem ser utilizados no lugar das
turbinas a gás, podendo-se aumentar a eficiência do ciclo térmico das instalações
que empregam esses tipos de equipamentos.
3.1.4 Motores de combustão interna alternativos
Os motores de combustão interna são máquinas térmicas nas quais a energia
química do combustível se transforma em trabalho mecânico. São caracterizados
pela simplicidade, robustez, alta relação potência/peso e pela alta eficiência térmica,
tanto em operação a carga total, como também em cargas parciais. Outra
característica dessas máquinas é que a mesma não é tão sensível às variações das
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condições ambientais locais (temperatura, pressão e umidade) quanto o são as
turbinas a gás (EKWONU; PERRY; OYEDOH, 2013).
Os primeiros motores de combustão interna do tipo alternativo foram
desenvolvidos a partir de meados de 1800, porém, foi em 1860 que os mesmos
foram utilizados, na prática, sem, contudo, contar com sistemas de compressão da
mistura ar-combustível, o que limitava a eficiência máxima dessas máquinas.
Daquela época até os dias atuais, os motores de combustão interna vêm sofrendo
desenvolvimentos em termos de eficiência, potência, taxas de emissões de
poluentes e de materiais, o que possibilita a redução do custo, peso e perdas de
calor (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016).
Os principais componentes de um motor de combustão interna alternativo
estão apresentados na Figura 16.
Figura 16 - Componentes de um motor de combustão interna alternativo

Fonte: Empresa de pesquisa energética (2016)

Os componentes principais dessas máquinas são: o cilindro, que direciona o
movimento do pistão; o pistão, que executa um movimento alternativo de
compressão e expansão; as válvulas de admissão e expulsão, por onde são
injetados o combustível e o ar no cilindro, e por onde são expulsos os gases de
exaustão, respectivamente, e a vela de ignição que gera a faísca para ativar a
combustão do combustível.
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Segundo seu ciclo de funcionamento, os motores de combustão interna
alternativos podem ser classificados em motores de quatro tempos ou de dois
tempos. Nos motores de quatro tempos, cada cilindro requer quatro deslocamentos
de seu pistão, equivalente a duas revoluções do eixo de manivelas, para completar a
sequência de eventos que produz um curso de potência.

Nos motores de dois

tempos, cada cilindro executa dois deslocamentos de seu pistão, o que equivale a
uma revolução do eixo das manivelas.
Segundo o método de ignição, os motores de combustão interna alternativos
podem ser classificados em motores de ignição por centelha (motor de combustão
interna tipo Otto) ou de ignição por compressão (motor de combustão interna tipo
Diesel). Nos motores tipo Otto, a mistura ar + combustível é injetada nos cilindros,
posteriormente é comprimida pelo pistão e a ignição ocorre através da faísca da vela
de ignição. Nos motores tipo Diesel, inicialmente, ar é injetado no cilindro, em
seguida, é comprimido pelo pistão, com consequente aumento de temperatura, e
finalmente, é injetado o combustível que sofre uma auto-ignição devido à alta
temperatura do ar. Nesse caso, a temperatura do ar deve estar mais alta que a
temperatura de auto-ignição do combustível utilizado.
Os motores de combustão interna, movidos a gás natural, são caracterizados
por operar segundo o ciclo tipo Otto (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA,
2016).
O ciclo Otto é caracterizado por um movimento alternativo que começa com a
admissão da mistura de ar + combustível no cilindro. Nessa fase, a válvula de
admissão está aberta e a válvula de expulsão está fechada (etapa 1-2). Em seguida,
o pistão inicia a compressão da mistura dentro do cilindro, diminuindo o volume do
cilindro. Perto do fim do curso de compressão, a combustão é iniciada e a pressão
do cilindro aumenta rapidamente. Nessa fase, as duas válvulas estão fechadas
(etapa 2-3). Logo, ocorre o curso de expansão ou de potência, quando os gases de
combustão a alta pressão e temperatura empurram o pistão e forçam o eixo de
manivelas a rodar. Nessa etapa, a válvula de exaustão é aberta para expulsar os
gases da combustão e assim, a pressão do cilindro diminui (etapa 3-4). Por fim, o
pistão expulsa os gases de exaustão, comprimindo essa mistura. Nessa etapa a
válvula de admissão está fechada e a válvula de exaustão aberta. No fim dessa
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etapa, a válvula de admissão abre e a válvula de exaustão fecha, para que haja a
entrada de nova mistura ar + combustível e o ciclo recomece. A Figura 17 indica
essas etapas através de uma figura representativa.
Figura 17 - Etapas de um motor de combustão interna alternativo em operação

Fonte: Guimarães (2013)

Termodinamicamente, os motores de combustão interna alternativos podem
operar segundo os ciclos Otto, Diesel ou Dual. Porém, esse trabalho foca apenas o
ciclo Otto, empregado nos motores que utilizam gás natural como combustível. O
ciclo Otto considera que a adição de calor ocorre instantaneamente enquanto o
pistão encontra-se no ponto morto superior do cilindro. Esse ciclo é composto de
quatro etapas internamente reversíveis em série, conforme representado na Figura
18:
1. Etapa 1-2: compressão isentrópica do ar, conforme o pistão se move do
ponto morto inferior para o ponto morto superior do cilindro;
2. Etapa 2-3: transferência de calor a volume constante para o ar a partir de
uma fonte externa, enquanto o pistão está no ponto morto superior do
cilindro. Refere-se à ignição da mistura ar-combustível e a queima rápida
que se segue;
3. Etapa 3-4: expansão isoentrópica, conforme o pistão se move do ponto
morto superior para o ponto morto inferior do cilindro;
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4. Etapa 4-1: processo a volume constante, no qual o calor é rejeitado pelo ar
conforme o pistão está no ponto morto inferior.
Na Figura 18, a área do diagrama p-v entre os pontos 1-2-3-4 representa o
trabalho líquido do ciclo, sendo que a área entre os pontos 1-2-a-b-1 representa o
trabalho fornecido durante o processo de compressão e a área entre os pontos 4-3a-b-4 representa o trabalho realizado na etapa de expansão. No diagrama T-s, temse que a área entre os pontos 1-2-3-4 representa o calor líquido do ciclo, sendo que
a área entre os pontos 1-4-a-b-1 representa o calor rejeitado durante o ciclo e a área
entre os pontos 2-3-a-b-2 representa o calor absorvido durante o ciclo.
Figura 18 - Diagrama p-v e T-s para um ciclo Otto

Fonte: Moran e Shapiro (2006)

Diante dessa discussão, podem-se estabelecer as equações para o trabalho e
o calor, associados a esse ciclo de potência. Como os cilindros dos motores de
combustão interna são sistemas fechados, utiliza-se a energia interna ao invés da
entalpia para a definição dessas equações.
O trabalho de compressão é estabelecido pela Equação 6.

12

2

1

(6)
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O trabalho de expansão é estabelecido pela Equação 7.

34

3

(7)

4

O calor absorvido durante a combustão, no ciclo de Otto, é estabelecido pela
Equação 8.

23

3

(8)

2

O calor rejeitado pelo ciclo de Otto é estabelecido pela Equação 9.
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1

Assim, o trabalho líquido do ciclo de Otto é dado pela Equação 10.
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A eficiência térmica do ciclo de Otto é a razão entre o trabalho líquido do ciclo e
o calor adicionado, perfazendo a equação 11.
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A eficiência térmica dos motores de combustão interna alternativos atingem
valores de 50% (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). Porém, os gases
de exaustão da combustão, nesses equipamentos, possuem temperaturas mais
baixas que aquelas encontradas nas turbinas a gás. A temperatura dos gases de
exaustão desses equipamentos se encontra entre 420 e 450 °C (GAMBINI; VELLINI,
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2014; CAF et al., 2016; EKWONU; PERRY; OYEDOH, 2013; SPROUSE III;
DEPCIK, 2013).
Sprouse III e Depcik (2013) salientam que a temperatura de combustão nos
motores de combustão interna é menor para prevenir a formação de gases
poluentes, como o NOx, pois a instalação de sistemas de tratamento de gases
poluentes, após a combustão, nesse tipo de equipamento seria complexa. Outra
característica dos motores de combustão interna é que grande parte da energia
contida no combustível é perdida nos sistemas de resfriamento a água e de
lubrificação. Para motores de combustão interna com potência entre 15 – 30 kW,
cerca de 35 – 45% da energia contida nos combustíveis é perdida sob a forma de
resfriamento e demais perdas; 25 – 30% da energia original do combustível é
perdida sob a forma dos gases de exaustão e somente 30 – 35% referem-se ao
trabalho efetivamente realizado (HE et al., 2011).
A fim de tornar os ciclos termodinâmicos simples mais eficientes, utilizam-se os
gases quentes provenientes da combustão do combustível das turbinas a gás ou
dos motores de combustão interna alternativos para gerar vapor em caldeiras de
recuperação. Esse vapor é, então, direcionado para turbinas a vapor, as quais
poderão gerar mais trabalho mecânico utilizando a energia do mesmo combustível
original.
3.1.5 Turbinas a vapor
Turbinas a vapor são motores térmicos rotativos de combustão externa. São
caracterizadas por possibilitar unidades de grande potência unitária, possuírem alta
confiabilidade, vida útil e eficiência. Nesse equipamento, a energia térmica do vapor,
medida pela entalpia, é transformada em energia cinética através da expansão
desse fluído e, posteriormente, transformada em energia mecânica, através da
atuação do vapor nas pás rotativas desse equipamento (EMPRESA DE PESQUISA
ENERGÉTICA, 2016).
O aparecimento da primeira turbina a vapor, com aplicação prática, é
associado, em primeiro lugar, aos engenheiros Carl Gustaf de Laval (1845-1913), da
Suécia, e Charles Parsons (1854-1931), da Grã Betanha. Porém, coube a George
Westinghouse (1846-1914) o mérito de desenvolver e implementar a primeira turbina
a vapor comercial. Essa turbina a vapor tinha 400 kW de potência e acionava um
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gerador elétrico. Até os dias atuais, as turbinas a vapor tiveram grandes
desenvolvimentos em relação à capacidade, eficiência e condições de operação
(pressão e temperatura) (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016).
Os principais componentes de uma turbina a vapor de simples estágio estão
representados na Figura 19.
Basicamente, as turbinas a vapor possuem um conjunto de pás estacionárias,
um conjunto de pás móveis adjacentes e um eixo, instalados em uma carcaça. Os
dois conjuntos de pás trabalham juntos de modo que o vapor possa girar o eixo da
turbina e o dispositivo conectado a esse eixo, um gerador elétrico, por exemplo. As
pás estacionárias aumentam a velocidade do vapor a valores elevados, através da
expansão desse vapor a uma baixa pressão. As pás rotativas mudam a direção do
fluxo de vapor, criando uma força nas pás. Essa força, devido à geometria do disco
das pás, manifesta-se como um torque no eixo, onde o disco das pás está
conectado. A combinação de torque e velocidade é a potência gerada pela turbina
(LUDWIG, 1999).
Figura 19 - Componentes de uma turbina a vapor

Fonte: Home page The Leander Project

As turbinas a vapor podem ser classificadas através de distintos critérios. Com
relação à descarga de vapor, pode-se dividi-las em dois grandes grupos: turbinas de
contrapressão, em que o vapor, na saída da turbina, está a uma pressão igual ou
superior à atmosférica, e turbinas de condensação, em que o vapor, na saída da
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turbina, está a uma pressão menor que a atmosférica (normalmente, em alto nível
de vácuo).
Os sistemas que empregam turbinas a vapor de contrapressão têm a finalidade
de atender às demandas de calor em níveis de temperatura superiores a 100 ºC.
Esses sistemas são instalados em indústrias onde há necessidade de consumo de
vapor nos processos de fabricação, cujo abastecimento é garantido com o vapor de
exaustão da turbina. Os sistemas que empregam turbinas a vapor de condensação
têm a finalidade de aumentar a eficiência térmica do ciclo (aumento de potência
gerada), mediante aumento máximo da queda de entalpia. As turbinas de
condensação são geralmente empregadas em termoelétricas onde o produto final
desejado é somente a energia elétrica, não se desejando a produção de vapor, o
que acarretaria na diminuição da potência elétrica gerada.
O sistema de geração de potência através de uma turbina a vapor pressupõe a
geração de vapor para que o mesmo possa ser expandido na turbina. O sistema
mais simples de utilização de uma turbina a vapor está representado na Figura 20.
Figura 20 - Ciclo termodinâmico contemplando turbina a vapor

Fonte: Moran e Shapiro (2006)

Nesse sistema o vapor de água é gerado em uma caldeira através da queima
de um combustível. Esse vapor é encaminhado para a turbina onde o mesmo é
expandido até uma pressão pré-determinada. Nesse ponto, o vapor pode ser
utilizado para fornecer calor a um processo industrial ou ser totalmente condensado.
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Após a condensação, a água líquida é encaminhada para uma bomba que alimenta
a caldeira novamente para que se gere vapor, fechando o ciclo.
Termodinâmicamente, as turbinas a vapor operam segundo o ciclo de Rankine,
conforme pode ser verificado na Figura 21.
Nesse ciclo, ocorrem quatro etapas de processo:
1. Etapa 1-2: expansão isentrópica do fluído de trabalho (água), na turbina, da
condição de vapor saturado no ponto 1 até a pressão do condensador (ponto
2);
2. Etapa 2-3: transferência de calor do fluído de trabalho (água) quando este
flui, a pressão constante, através do condensador, chegando em forma de
líquido saturado ao ponto 3;
3. Etapa 3-4: compressão isoentrópica do fluído de trabalho (água), na bomba,
até o ponto 4, na região de líquido comprimido;
4. Etapa 4-1: Transferência de calor para o fluído de trabalho (água) quando
este flui, a pressão constante, através da caldeira.
Figura 21 - Ciclo de Rankine ideal

Fonte: Elaborado pelo autor

A área do diagrama p-v, entre os pontos 1-2-3-4, representa o trabalho
mecânico líquido do ciclo de Rankine, sendo que a área entre os pontos 1-2-b-a-1,
representa o trabalho mecânico produzido pela turbina e a área entre os pontos 4-3b-a-4, representa o trabalho mecânico consumido pela bomba. Em relação ao
diagrama T-s, a área entre os pontos 1-2-3-4 representa o calor líquido do ciclo de
Rankine, sendo que a área entre os pontos 1-a-b-4-1 representa o calor adicionado
ao ciclo, através da queima de um combustível ou da recuperação de energia de
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gases de exaustão na caldeira de recuperação e a área entre os pontos 2-3-b-a-2
representa o calor rejeitado pelo ciclo no condensador.
No entanto, os sistemas que compõem o ciclo de Rankine possuem perdas e
irreversibilidades através de atritos ou perdas de calor para o ambiente. A Figura 22
indica os efeitos dessas irreversibilidades.
Figura 22 - Ciclo de Rankine real

Fonte: Home page electrical4u

As perdas relevantes para o cálculo de potência do ciclo de Rankine estão
associadas às perdas devido ao aumento de entropia que ocorrem tanto na turbina,
durante a expansão do vapor, quanto na bomba, durante a compressão do líquido.
Assim, o trabalho mecânico produzido, de fato, pela turbina é menor que na
condição de idealidade e o trabalho mecânico consumido, de fato, pela bomba é
maior que na condição de idealidade. Essas perdas estão contempladas através da
definição das eficiências isentrópicas para ambos os equipamentos. Considerando
essa discussão, podem-se estabelecer as equações para a determinação do
trabalho e calor associados às etapas de um ciclo de Rankine.
O trabalho da turbina a vapor, por unidade de massa, pode ser determinado
através da Equação 12.

∙

∙

1

2

(12)
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O trabalho consumido pela bomba, por unidade de massa, é obtido através da
Equação 13.

∙

∙

4

(13)

3

O calor adicionado ao ciclo de Rankine através da queima do combustível ou
da recuperação de energia de gases de exaustão, por unidade de massa, é obtido
através da Equação 14.

1

(14)

4

O calor rejeitado no ciclo de Rankine através do condensador, por unidade de
massa, é obtido através da Equação 15.

2

(15)

3

Considerando as Equações 12 a 15, pode-se determinar a eficiência térmica do
ciclo de Rankine através da Equação 16.
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4
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(16)

A eficiência térmica dos ciclos de Rankine atingem valores entre 30 – 35%
(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016).
Nos itens 3.1.3 a 3.1.5 desse trabalho foram apresentados os principais
equipamentos que compõem uma planta de geração de energia. Porém, esses
equipamentos principais (turbina a gás, motor de combustão interna e turbina a
vapor) devem estar associados a outros equipamentos e sistemas auxiliares para
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que o processo de produção de energia possa ser realizado. A descrição dos
principais equipamentos auxiliares está apresentada, resumidamente, no item 3.1.6.
3.1.6 Equipamentos auxiliares
Os principais equipamentos auxiliares que compõem uma planta de geração de
energia são:
 Caldeira de recuperação;
 Condensador;
 Bomba de extração de condensado;
 Desaerador;
 Gerador elétrico.
A caldeira de recuperação representa o elo de ligação entre o ciclo de Brayton
ou Otto e o ciclo de Rankine. Os gases de exaustão de uma turbina a gás ou de um
motor de combustão interna são direcionados para uma caldeira de recuperação,
onde será gerado vapor através do calor residual desses gases de exaustão. A
caldeira de recuperação é, basicamente, um trocador de calor em contracorrente
composto de seções em série: seção de superaquecimento, evaporação e de
economia. Após a troca de calor entre os gases de exaustão e a água para gerar
vapor, os gases residuais são encaminhados para uma chaminé. A Figura 23
representa a caldeira de recuperação e suas partes.
Figura 23 - Caldeira de recuperação de calor e suas partes

Fonte: Home page Carleton University
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O condensador é um trocador de calor do tipo casco e tubo, no qual o vapor de
exaustão da turbina é condensado ao estado líquido, utilizando água como fluído de
resfriamento. A água de resfriamento passa pelo interior dos tubos e o vapor é
condensado no lado do casco. A pressão de operação do lado casco desse
equipamento está relacionada com a função da instalação. Por um lado, se a função
da instalação é gerar energia, a pressão do lado casco do condensador deve ser a
menor possível, ou seja, próxima ao vácuo total, para que o salto entálpico do vapor
possa ser aproveitado na geração de trabalho mecânico na turbina a vapor. Por
outro lado, se a função da instalação for gerar energia elétrica e calor, através da
disponibilização de vapor (cogeração), a pressão do lado do casco do condensador
é estabelecida de acordo com a condição necessária ao processo que, utilizará esse
vapor produzido. A Figura 24 identifica um condensador típico e suas partes.
Figura 24 - Condensador de vapor e suas partes

Fonte: Paz (2002)

A bomba de extração de condensado é o equipamento que eleva a pressão da
água que será alimentada na caldeira de recuperação. Caracteriza-se pela
necessidade de robustez operacional, alta vazão e elevada pressão de descarga. É
a pressão de descarga da bomba de extração de condensado que determina,
indiretamente, a pressão do vapor a ser gerado na caldeira de recuperação.
O desaerador tem o papel de remover os gases que estão presentes na água,
tais como oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2). A existência desses gases
dissolvidos na água provoca a corrosão das superfícies de algumas partes do
equipamento, dentre as quais podemos citar os tubos da caldeira de recuperação e
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do condensador e as palhetas da turbina a vapor. O desaerador também
desempenha o papel de estocagem de água de alimentação para a caldeira,
promovendo um tempo de residência necessário para a operação da bomba de
extração. A Figura 25 identifica um desaerador típico e suas partes.
Figura 25 - Desaerador e suas partes

Fonte: Stuchi, Taconelli e Langhi (2015)

O gerador elétrico é o elemento responsável pela transformação da energia
mecânica, fornecida no eixo das turbinas ou do motor de combustão interna, em
energia elétrica. Tal conversão se dá através de fenômenos eletromagnéticos que
podem ser descritos pela lei de Faraday-Lenz, a qual estabelece a geração de uma
tensão induzida quando um enrolamento é submetido à influência de um campo
magnético variável. Construtivamente, o gerador síncrono é constituído por dois
componentes físicos bem definidos: um girante, denominado rotor, o qual é acoplado
mecanicamente ao eixo da turbina, e outro fixo, denominado armadura, o qual é
montado na carcaça do gerador.
Figura 26 - Gerador síncrono e suas partes

Fonte: WEG (2016)
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Todos esses equipamentos principais e auxiliares compõem uma unidade de
geração de energia, dentre as quais se pode citar uma planta de geração de energia
por ciclo combinado, que será explicitado no item 3.1.7.
3.1.7 Ciclo combinado
O ciclo combinado é caracterizado pela integração de um ciclo de Brayton, ou
de Otto, com um ciclo de Rankine a fim de aproveitar a energia contida nos gases de
exaustão das turbinas a gás ou motores de combustão interna para a geração de
vapor, em caldeiras de recuperação, e, consequentemente, gerar mais trabalho
mecânico em uma turbina a vapor. Esse tipo de ciclo é importante para aumentar a
eficiência energética de um ciclo em comparação com os ciclos não integrados e
para reduzir a poluição ambiental, pela economia de consumo de combustível
(BADE; BANDYOPADHYAY, 2015).
As primeiras instalações de ciclo combinado remontam aos anos de 1970,
instaladas nos Estados Unidos e na antiga União Soviética. Porém, foi a partir dos
anos 1990 que a instalação de termoelétricas operando através de um ciclo
combinado se fez extensiva (ARRIETA; DO NASCIMENTO; MAZURENKO, 2004).
No Brasil, o potencial teórico de expansão das termoelétricas a gás natural é
estimado em até 27.000 MW, levando em conta, prioritariamente, a expansão de
usinas em ciclo combinado (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016).
A Figura 27 representa o diagrama T x s de um ciclo combinado comparando-o
aos ciclos de Brayton e de Rankine.
Essa Figura indica que a eficiência obtida, separadamente, em cada um dos
ciclos, a gás e a vapor, é menor do que a obtida num ciclo combinado, portanto as
centrais termoelétricas que operam segundo um ciclo combinado geram mais
potência que centrais termoelétricas que operam segundo os ciclos operando
separadamente.
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Figura 27 - Diagrama Ts para ciclo a gás, ciclo a vapor e ciclo combinado

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Arrieta, do Nascimento e Mazurenko (2004)

Em termos gerais, existem três tipos de centrais de ciclos combinados para a
geração de eletricidade, conforme representados na Figura 28 a) central de ciclo
combinado em série; b) central de ciclo combinado em paralelo e c) central de ciclo
combinado em série-paralelo.
Figura 28 - Tipos de ciclos combinados a) série; b) paralelo; c) série-paralelo
Combustível

TV
TG
Combustível

c)

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Arrieta, do Nascimento e Mazurenko (2004)

A central de ciclo combinado em série é caracterizada pela integração de um
ciclo de uma turbina a gás e de um ciclo com uma turbina a vapor, através de uma
caldeira de recuperação, como pode ser verificado na Figura 28 a. A central de ciclo
combinado em paralelo é caracterizada pela utilização do combustível para gerar
calor para os dois ciclos. O ar comprimido é injetado em uma caldeira juntamente
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com o combustível, ocorrendo à combustão. Os gases obtidos no processo de
combustão transferem calor diretamente à água na caldeira, antes de serem
expandidos na turbina a gás. Nessa configuração, os gases de exaustão da turbina
a gás não são recuperados, o que significa perda de energia e diminuição do
rendimento do ciclo. A representação desse tipo de ciclo está indicada na Figura 28
b. A central de ciclo combinado em série-paralelo caracteriza-se pela queima de
combustível adicional na caldeira de recuperação, como representado na Figura 28
c.
Termodinamicamente, a eficiência térmica total de uma central de ciclo
combinado em série pode ser determinada pela Equação 17. Essa Equação
determina a eficiência de uma central empregando uma turbina a gás, porém, a
mesma equação pode ser utilizada para a determinação da eficiência de uma central
de ciclo combinado empregando um motor de combustão interna. Nesse caso, o
componente do trabalho gerado pela turbina a gás deve ser substituído pelo trabalho
gerado pelo motor de combustão interna.

(17)

Sendo que o fluxo de energia (Qentra), fornecido à planta de geração de energia
pelo combustível, é determinado pela Equação 18.
∙

(18)

A eficiência global das centrais termoelétricas de ciclo combinado podem
alcançar valores de até 65%, devido a progressos de desempenho nas turbinas a
gás e devido à otimização nas caldeiras de recuperação de calor (AMINOV et al.,
2016).
No entanto, atualmente, acredita-se que o desempenho das turbinas a gás
atingiu seu maior grau de progresso. Dessa forma, futuramente, os trabalhos de
otimização energética de planta de geração de energia por ciclos combinados
devem atuar no estudo de performance do condensador, o qual é a maior fonte de
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perdas energéticas em uma central de ciclo combinado convencional, como pode
ser verificado na Figura 29.
Figura 29 - Diagrama de Sankey de um ciclo combinado típico

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Arrieta, do Nascimento e Mazurenko (2004)

Em relação aos custos de investimento, as centrais de ciclo combinado
possuem um custo inicial de implantação maior que o custo inicial de implantação de
uma planta de geração de energia simples, pois conta com um número maior de
equipamentos a serem instalados. A Figura 30 representa a comparação entre o
custo de investimento de plantas de geração de energia de ciclo combinado, de
plantas empregando somente turbinas a gás e de plantas empregando somente
motores de combustão interna. As instalações que empregam motores de
combustão interna são as que apresentam os menores custos de investimento em
relação à potência elétrica gerada. Outra característica interessante, notada na
Figura 30, é que o custo específico de investimento para plantas operando segundo
um ciclo combinado é menor à medida que a potência elétrica gerada aumenta,
podendo ter custos específicos de investimento da mesma ordem de grandeza que
plantas de potência que operam com turbinas a gás. Diante dessas constatações,
obteve-se a ideia de analisar a oportunidade de substituição de uma turbina a gás
por motores de combustão interna aplicados em ciclo combinado em sistema de
potência em operação.
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Figura 30 - Custo de investimento de plantas de geração de energia

Fonte: Badami et al. (2014)

3.1.8 Análise da viabilidade financeira
Usualmente, a análise financeira de projetos é baseada em estimativas para o
fluxo de caixa futuro do projeto, obtidas a partir de previsões para diversas variáveis.
A análise inicial do fluxo de caixa é feita através de valores representativos para as
variáveis

consideradas,

permitindo

o

cálculo

de

indicadores

financeiros

determinísticos. Entretanto, essas variáveis não podem ser previstas com precisão,
indicando a importância da consideração, em grau maior ou menor, do risco
associado ao retorno financeiro esperado para o projeto.
Basicamente, três são os critérios utilizados, na prática, para a tomada de
decisão de um investimento. São eles:
 Tempo de retorno de capital (payback)
O critério do tempo de retorno de capital (payback) é o mais difundido no meio
técnico para análises de viabilidade econômica, principalmente devido à sua
facilidade de aplicação e de compreensão (BORDEAUX-RÊGO et al., 2006). Nesses
termos, utiliza-se, mais frequentemente, o critério de payback não descontado, isto
é, um procedimento de cálculo onde não se leva em consideração a taxa de juros.
Essa análise é feita através da divisão do custo da implantação do empreendimento
(I) pelo beneficio auferido (BEN) com esse investimento. Dessa forma, esse critério
estabelece quanto tempo é necessário para que os benefícios se igualem ao
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investimento. A Equação 19 identifica o método de cálculo do critério payback não
descontado.

(19)
 Valor presente liquido (VPL)
O método do valor presente liquido é bastante interessante quando se deseja
comparar alternativas mutuamente excludentes, de modo que todos os benefícios e
custos, em seus diversos instantes no tempo, são trazidos para o presente. A
alternativa que oferecer o maior valor presente liquido será, dentro desse critério, a
mais atraente. Nesse critério deve-se trazer para o presente, todos os custos e
benefícios que ocorrem em cada período de tempo. É de fundamental importância,
no entanto, que o período de análise seja o mesmo para as diversas alternativas
(BORDEAUX-RÊGO et al., 2006).
O valor presente liquido demonstra, explicitamente, o lucro real líquido que o
investidor deve receber ao longo da vida útil do projeto, sendo definido pela Equação
20.

1

1

1

(20)

O critério do valor presente liquido é usado para tomar decisões do tipo
“aceitar” ou “recusar” um projeto. Esse critério estabelece que se o VPL for maior ou
igual a zero deve-se aceitar o projeto, pois a empresa obterá um retorno igual ou
maior que o custo de capital investido e o projeto conservará ou aumentará o seu
patrimônio. Caso contrário, se o VPL for menor que zero, deve-se recusar o projeto,
pois, nesse caso, o projeto trará prejuízo associado ao investimento.
 Taxa interna de retorno (TIR)
O critério da taxa interna de retorno possui grande aplicabilidade,
principalmente, quando se analisa um projeto por si mesmo, com seus custos e
benefícios. Esse critério indica a taxa de juros que torna nulo o valor presente liquido
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do investimento dentro de um período de tempo estipulado (BORDEAUX-RÊGO et
al., 2006). A taxa interna de retorno é determinada, iterativamente, através de
tentativa e erro segundo a Equação 21.

1

1

∗

0

(21)

Em relação a esse critério, quando a TIR for superior à taxa de juros
considerada para o investimento, tem-se que esse investimento é atrativo.
A análise comparativa entre dois empreendimentos, através do critério da TIR,
não é recomendável, pois a intenção de todo investimento é buscar a maximização
do lucro. Esse objetivo é cumprido através do critério do VPL, que é a diferença
entre o benefício total e o custo total. Entretanto, pode-se ter um investimento cujo
VPL é inferior e a relação entre o benefício total e o custo total elevada, o que
resulta em uma TIR maior. Isso significa que o empreendimento teria um
investimento menor, com lucro maior, porém para cada unidade monetária investida,
ter-se-ia um retorno maior.
As diferenças básicas entre os critérios de análise do VPL e TIR resultam em
classificações conflitantes. Teoricamente, o uso do critério do VPL é melhor, pois
supõe, implicitamente, que todas as entradas de caixa intermediárias, geradas pelo
investimento são reinvestidas ao custo de capital da empresa que realizou o
empreendimento, enquanto que o uso do critério da TIR supõe que o reinvestimento
seja realizado considerando a taxa especificada pela TIR, que é frequentemente
irrealista.
A utilização do critério da TIR apresenta mais dois problemas teóricos
relacionados a questões matemáticas desse critério: um problema é que pode-se
encontrar mais de uma taxa interna de retorno para determinados padrões de fluxo
de caixa, tornando a interpretação dessas TIRs de difícil solução; outro problema,
resulta do fato de que determinados fluxos de caixa podem ter propriedades
matemáticas tais que nem exista uma TIR.
Considerando que a abordagem do VPL não possui as deficiências descritas,
do ponto de vista teórico, ela é preferível. Porém, os administradores financeiros das
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grandes empresas preferem usar a TIR, o que é atribuível à preferência por taxas de
retorno ao invés de retorno em dinheiro. Por mencionarem, frequentemente, juros e
medidas de lucratividade (taxas), o uso da TIR faz mais sentido para os
responsáveis pelas decisões nas empresas. Assim, eles tendem a considerar o VPL
mais complicado de se usar, porque o mesmo não mede benefícios relativos ao
montante investido. Ao contrário, a TIR propõe muito mais informações sobre os
retornos relativos ao investimento inicial.
3.2 Estado da arte
Vários autores estudam ou estudaram as tecnologias e ciclos de geração de
potência, com o intuito de obter as melhores condições operacionais, tanto
relacionadas à eficiência de operação quanto às condições de redução de consumo
de combustível e, consequentemente, redução das emissões atmosféricas.
Mokhtar et al. (2016) elaboraram um modelo de uma planta de geração de
energia de ciclo combinado para que pudesse ser simulada no Aspen Hysys.
Considerando os dados operacionais de uma planta existente, em operação, com
capacidade de geração de 64 MW e operando com turbina a gás e turbina a vapor,
Mokhtar et al. (2016) consideraram que o melhor modelo termodinâmico a ser
utilizado na simulação era o Soave-Redlich-Kwong (SRK). Para comparar os dados
reais de operação com os dados obtidos na simulação, os autores selecionaram a
eficiência global do ciclo combinado para comparação. A eficiência global da planta
em operação era de 27,4% enquanto que a eficiência global obtida na simulação do
modelo proposto foi de 31,9%, perfazendo uma diferença de 16,4%, que foi
considerada aceitável pelos autores, tornando o modelo proposto na simulação
representativo da situação de operação da planta de geração de energia existente.
Diante dessa constatação, Mokhtar et al. (2016) buscaram otimizar a operação da
planta existente, através da variação de algumas variáveis de processo. Os autores
identificaram as influências das variáveis de processo, nas condições de operação
da planta, conforme apresentadas na Tabela 4.
Por fim, ao considerar as variáveis de processo ótimas, os autores obtiveram
uma eficiência global máxima para a operação da planta de geração de potência de
33,9%, o que representa um ganho de eficiência de 6,3% em comparação ao
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resultado da simulação para a validação das condições operacionais da planta em
operação ou um ganho de eficiência de 23,7% em comparação à eficiência global da
planta, obtida através dos seus dados de operação reais. De todo o modo, os
autores verificaram que existe a possibilidade de aumentar o rendimento global da
planta em operação e existente através da otimização de alguns dados de processo
atuais da planta, sem alterar os equipamentos que envolvem o processo, o que leva
a um ganho particularmente interessante considerando que não são necessários
novos investimentos para que a planta possa operar nessas novas condições
otimizadas de processo.
Tabela 4 - Influências das variáveis de processo na operação
VARIÁVEL ESTUDADA
Temperatura ambiente maior
Vazão de alimentação de ar maior
Vazão de alimentação de combustível maior
Razão ar/combustível maior
Temperatura de entrada na turbina maior
Pressão do vapor gerado maior
Temperatura do vapor gerado maior
Contrapressão no condensador maior
Vazão de vapor gerado maior
Vazão de vapor extraído maior

RESULTADO
Menor eficiência
Menor potência gerada
Menor eficiência
Maior potência gerada
Menor eficiência
Maior potência gerada
Maior eficiência
Menor potência gerada
Menor eficiência
Maior potência gerada
Maior eficiência
Maior potência gerada
Maior eficiência
Maior potência gerada
Maior eficiência
Maior potência gerada
Maior eficiência
Maior potência gerada
Menor eficiência
Menor potência gerada

Fonte: Elaborado pelo autor

Aminov et al. (2016) estudaram o aumento da eficiência energética ao sugerir a
implantação de um ciclo combinado em uma planta existente que opera segundo um
ciclo convencional com turbina a vapor. O foco do estudo está relacionado à
avaliação da redução do consumo do gás natural (combustível) e na redução das
emissões de CO2 e NOx. Segundo o modelo proposto pelos autores, a eficiência
global do ciclo que opera com a turbina a vapor é de 34,5% e a eficiência global do
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ciclo combinado é de 58,3%, sendo que a turbina a gás fornece cerca de 70% da
potência nominal da planta e a turbina a vapor, os outros 30%. A implementação do
ciclo combinado gerou uma economia de combustível de 359,5 milhões de kg/ano,
obtendo-se uma redução das emissões de poluentes de 981,25 toneladas de CO2,
1641,3 toneladas de NO2 e 1119 toneladas de NO em um ano.
Jarre, Noussan e Poggio (2016) também estudaram a eficiência energética e a
emissão de poluentes de plantas de geração de energia operando segundo um ciclo
combinado, porém considerando a operação dessas plantas em condições de carga
parcial, ou seja, em condições de operação abaixo da capacidade nominal da planta.
Isso porque esses tipos de plantas estão sendo bastante utilizadas para operar em
complemento a energia gerada por plantas de energia renovável do tipo solar, eólica
e de biomassa, as quais possuem um caráter de operação intermitente. Os autores
estudaram a operação de três plantas de cogeração, na Itália, que operam segundo
um ciclo combinado, com potência nominal de cerca de 270 MW, analisando os
dados operacionais dessas plantas. Esses dados confirmaram que as plantas
operam com alta eficiência, porém, ao reduzir a carga da turbina a gás para 30% da
sua carga nominal, a eficiência da turbina diminui em cerca de 10%. Com relação as
emissões de poluentes, a operação das plantas em carga parcial, leva a uma maior
emissão de CO, podendo alcançar valores de 7000 mg/Nm3 ao invés de 10 mg/Nm3
como ocorre em condição de operação nominal. O aumento das emissões também é
verificado para o NOx. Enquanto que para as condições de carga nominal, ocorrem
emissões de NOx da ordem de 5 mg/Nm3, para a condição de operação da planta
em 40% da carga nominal, as emissões de NOx podem alcançar valores de 80
mg/Nm3, considerando plantas que possuem sistemas de recuperação catalítica
para tratamento do NOx.
Polyzakis, Koroneos e Xydis (2008) estudaram quatro configurações de
operação de plantas de ciclo combinado para encontrar a configuração que
apresenta a maior eficiência global de operação. Foram estudadas as seguintes
configurações de operação do ciclo combinado com turbina a gás: simples, com
inter-resfriamento no compressor de ar, com reaquecimento e com inter-resfriamento
no compressor de ar e reaquecimento simultaneamente. As configurações
estudadas apresentaram eficiência global de 50,4%, 50,7%, 53,5% e 51,1%,
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respectivamente.

Na

análise

dos

autores,

a

configuração

contemplando

reaquecimento foi a que apresentou maior eficiência global para a operação de
plantas térmicas em ciclo combinado devido a alta temperatura dos gases de
exaustão da turbina a gás, o que melhora a eficiência do ciclo inferior de Rankine a
vapor.
Ekwonu, Perry e Oyedoh (2013) modelaram um motor de combustão interna,
no Aspen Hysys, e validaram esse modelo a partir dos dados operacionais do motor
modelo 16V275GL+ da marca Dresser Waukeska. A simulação do modelo criado
apresentou pequeno desvio em relação aos dados operacionais do motor, o que
qualificou o modelo sugerido para que pudesse ser estudada a variação de
parâmetros de operação. Os autores apresentaram que ao aumentar em 10°C a
temperatura ambiente, a eficiência do motor de combustão interna diminui 0,1%, o
que indica que o efeito do aumento da temperatura ambiente é menos significante
nos motores de combustão interna do que nas turbinas a gás. Com relação à
operação dos motores de combustão interna, em condições de carga parcial de
50%, foi verificada uma redução de 8% na eficiência, o que indica que esse efeito,
também, é menos significativo nos motores de combustão interna que nas turbinas a
gás, a qual apresenta redução de 15-25% da eficiência em cargas parciais.
Ekwonu, Perry e Oyedoh (2014) estudaram, também, a integração de motores
de combustão interna com o ciclo de Rankine convencional e com o ciclo de
Rankine orgânico, pelo aproveitamento da energia contida nos gases de exaustão
dos motores de combustão interna. O estudo foi realizado pela simulação desses
ciclos, no Aspen Hysys, para verificar a melhora da eficiência desses ciclos
combinados em relação à operação de um ciclo aberto que opera somente com o
motor de combustão interna. Os autores indicam que ao aumentar a temperatura
dos gases de exaustão dos motores de combustão interna, a eficiência e a potência
total gerada no ciclo de Rankine convencional aumentam. No entanto, a eficiência
do ciclo de Rankine orgânico diminui devido ao efeito do superaquecimento do noctano, que foi o fluido de operação utilizado no ciclo de Rankine orgânico.
Sprouse III e Depcik (2013) compararam a utilização do ciclo termodinâmico de
Rankine orgânico com o ciclo de Rankine convencional aplicados em motores de
combustão interna, para o aproveitamento da energia contida nos gases de
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exaustão desses equipamentos, a fim de possibilitar a redução do consumo de
combustível. Os autores relataram que o ciclo de Rankine orgânico é o foco da
maioria dos sistemas de recuperação de energia a baixa temperatura, devido a sua
simplicidade e possibilidade de operação em condições adversas de baixa a média
diferença de temperatura. Porém, a definição do fluido de trabalho a ser utilizado
requer uma análise apurada das condições de operação, dos riscos ambientais e
dos fatores econômicos, o que torna esse tipo de ciclo mais complexo que o ciclo de
Rankine convencional, caracterizado por ser uma combinação mais atrativa de
simplicidade, custo e eficiência.
Caf et al (2016) descreveram uma técnica inovadora para aproveitar a energia
de fontes de baixa temperatura, associadas a instalações de cogeração que
contemplam motores de combustão interna à gás natural. Os autores propuseram a
instalação de bombas de calor para recuperar a energia dos gases de exaustão a
120 °C e a energia associada ao sistema de resfriamento do óleo de lubrificação
desses equipamentos. Segundo os autores, essa inovação pode trazer uma
recuperação de 6080 MWh no ano, para uma instalação de 3,3 MW e considerando
um tempo estimado de operação de 4000 h ao ano. Os autores indicam que o tempo
de retorno de capital, payback, para o investimento é de cerca de 3 anos.
He et al (2011) sugeriram a implantação de dois ciclos termodinâmicos distintos
para recuperar a energia de sistemas caracterizados por serem de diferentes
temperaturas de operação, em motores de combustão interna. Isso porque, através
de um experimento com um motor a gasolina, tipo Toyota 8A-Fe, os autores
verificaram que somente um terço da energia do combustível consumido era
convertida em trabalho efetivo. O restante da energia era perdida sob a forma de
resfriamento, lubrificação e gases de exaustão. Para a recuperação de energia do
sistema de lubrificação e dos gases de exaustão, caracterizados por serem de alta
temperatura, os autores sugeriram a implantação do ciclo termodinâmico de Rankine
orgânico, enquanto que para a recuperação de energia do sistema de resfriamento
por água, caracterizado por ser de baixa temperatura, os autores sugeriram a
implantação do ciclo termodinâmico de Kalina, o qual emprega uma mistura de
amônia e água como fluído de trabalho. Essa mistura possui uma temperatura critica
baixa, o que permite a utilização desse tipo de ciclo com fontes de energia de baixa
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temperatura. Esses dois ciclos termodinâmicos operam como um ciclo combinado
em que o ciclo de Rankine orgânico é o ciclo de alta temperatura e o ciclo de Kalina
é o ciclo de baixa temperatura. Os autores concluem que comparado com as
configurações de ciclo convencionais, o ciclo combinado Rankine orgânico – Kalina
recupera mais energia. No entanto, essa configuração possui as desvantagens de
ser mais complexa e de necessitar de mais espaço para instalação, o que limita a
sua utilização atualmente em motores de combustão interna utilizados em meios de
transporte.
Caresana et al (2011) compararam a performance energética e econômica de
um motor de combustão interna, a gás natural, de 28 kWe, operado a velocidade
constante ou a velocidade variável, pela adição de um variador de velocidade. O
estudo levou em conta que esse motor de combustão interna pode operar em um
sistema de cogeração aplicado a um prédio habitacional, ou ao setor de serviços
(escritórios ou hotel), na Itália, ou seja, em um cenário de geração distribuída. Os
autores demonstraram que a aplicação da cogeração com motores de combustão
interna é viável para a operação em escritórios, devido à condição de consumo
elétrico e térmico desse tipo de estabelecimento. Porém, a aplicação da cogeração
com motores de combustão interna em prédios habitacionais e de hotéis, pode
tornar-se viável, principalmente, ao prever-se a instalação de variadores de
velocidade nesses equipamentos, o que aumenta a desempenho energético do
motor. Os autores confirmam, através de exemplos, que embora a instalação dos
variadores de velocidade implique em um alto investimento inicial, por outro lado,
traz um aumento nos lucros e diminuição do tempo de retorno do capital.
Vandani, Joda e Boozarjomehry (2016) compararam o efeito da utilização de
gás natural e óleo diesel na performance de uma planta em operação no Irã,
operando segundo um ciclo combinado com turbina, por meio

de um estudo

exergético, econômico e de impactos ambientais. Os autores concluíram que a
planta que opera com gás natural tem um desempenho melhor, tanto relacionado
aos impactos ambientais quanto econômico e exergético. Com relação aos impactos
ambientais, a utilização de óleo diesel leva a uma emissão de duas vezes mais
poluentes que a utilização de gás natural, além do que a utilização de óleo diesel
leva a produção do poluente SO2, o que não acontece quando se utiliza gás natural.
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Em relação a parte econômica, a utilização de óleo diesel leva a um custo anual de
108 milhões, relacionado a custos de operação e manutenção, enquanto que a
utilização de gás natural leva a um custo anual de 52 milhões. Finalmente, em
relação à eficiência exergética, a planta, quando opera com gás natural, tem uma
eficiência exergética de 43,1%, enquanto que, com a utilização de óleo diesel, a
eficiência exergética é de 42,0%, o que leva a conclusão que plantas de geração de
energia elétrica operando com gás natural são mais eficientes e vantajosas
economicamente que plantas que operam com óleo diesel.
Mondol e Carr (2017) estudaram o futuro do mercado de geração de energia
elétrica nos Emirados Árabes Unidos por meio da avaliação da competitividade de
plantas operando em ciclos combinados com turbinas a gás. Os autores
compararam as tecnologias tradicionais e avançadas de geração de energia,
principalmente, associadas ao desenvolvimento tecnológico das turbinas a gás. Eles
compararam a série “e” das turbinas a gás, característica dos anos 1980, onde a
temperatura de combustão era de cerca de 1100 °C, com as turbinas a gás série “f”,
característica dos anos 1990 e 2000, onde a temperatura de combustão atingia 1300
°C e com a série “h”, característica dos anos 2010, onde a temperatura de
combustão pode atingir 1600 °C. Os autores concluíram que a tecnologia da série
“h” possui grande competitividade de custo, eficiência térmica, baixa emissão de
poluentes e alta flexibilidade operacional, o que capacita essa tecnologia a enfrentar
a competição de plantas que empregam energias renováveis, tais como plantas
solares e nucleares. Já as plantas antigas, que empregam a série “e” de turbinas a
gás, não estão capacitadas a operar conjuntamente com a geração solar, que possui
característica intermitente, pois possui baixa eficiência térmica e baixa habilidade
para operar de maneira flexível, ou seja, em condição de variação de carga.
No entanto, nenhum trabalho elaborou um estudo técnico-econômico de
oportunidade de substituição de uma turbina a gás por motores de combustão
interna aplicados em ciclos combinados de geração de energia. Esse trabalho
procurou preencher essa lacuna, considerando os dados de uma planta de geração
de energia por ciclo combinado existente e em operação.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
Nesse capítulo são apresentados os modelos de simulação utilizados para

representar o ciclo combinado utilizando a turbina a gás e o ciclo combinado
utilizando o motor de combustão interna.
4.1 Modelo proposto para o ciclo combinado com turbina a gás
O sistema proposto para representar a operação da planta de geração de
energia existente, contemplando um ciclo combinado com turbina a gás, leva em
consideração os principais equipamentos do processo. Esse sistema proposto é
composto por um compressor de ar, um reator de conversão, uma turbina a gás,
uma caldeira de recuperação, uma turbina a vapor, um condensador, um desaerador
e uma bomba de extração de condensado. Os geradores elétricos estão associados
à turbina a gás e à turbina a vapor e não estão representados na simulação do
Hysys, porém estão contemplados no estudo econômico do investimento.
O ar atmosférico é comprimido e alimentado ao reator de conversão, o qual
representa a câmara de combustão da turbina a gás. O gás natural é alimentado ao
mesmo reator de conversão, onde ocorrerá a reação de combustão. Os gases de
exaustão quentes são encaminhados para a turbina a gás, onde ocorre a expansão
desses gases com consequente geração de energia mecânica que será
transformada em energia elétrica no gerador. Após a expansão na turbina a gás, os
gases de exaustão, ainda quentes, são alimentados à caldeira de recuperação onde
esses gases de exaustão trocarão calor com água para a geração de vapor. O vapor
gerado na caldeira de recuperação será alimentado à turbina a vapor onde ocorrerá
expansão desse vapor, gerando energia mecânica nessa turbina que será
convertido em energia elétrica no gerador. O vapor expandido na turbina a vapor é
condensado e encaminhado para o desaerador. A água do desaerador alimenta a
bomba de extração de condensado que tem a função de aumentar a pressão da
água que alimentará a caldeira de recuperação novamente para o fechamento do
ciclo térmico da água/vapor de água.
No modelo considerado não foram adotadas perdas no sistema de água/vapor,
portanto, não foi considerada a reposição de água no desaerador.
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A planta de geração de energia elétrica existente e em operação apresenta os
dados de processo conforme apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 - Condições de processo da planta de geração de energia elétrica existente
VARIÁVEL DE PROCESSO

UNIDADE

VALOR

Potência_turbina a gás

MW

150

Potência_compressor

MW

80

Potência_turbina a vapor

MW

35

Potência_bomba recirculação água

MW

0,4

Consumo_gás natural

kg/h

38400

Temperatura_ar entrada

°C

21,1

Temperatura de exaustão da turbina a gás

°C

606,7

Temperatura_gas de exaustão chaminé

°C

100

Vazão de água_ciclo Rankine

kg/h

110000

Pressão_alimentação gás natural

barg

27

Pressão_bomba recirculação água

barg

94

Fonte: o autor

4.2 Modelo proposto para o ciclo combinado com motores de combustão interna
O sistema proposto para representar a operação de um ciclo combinado com
motores de combustão interna leva em consideração os principais equipamentos de
processo e é composto, quase na totalidade, pelos mesmos equipamentos e
processo previstos no modelo proposto para o ciclo combinado com turbina a gás,
conforme item 4.1. No entanto, a turbina a gás foi substituída por um motor de
combustão interna, os quais possuem um sistema de resfriamento a água e óleo de
lubrificação. Dessa forma, foi considerado um resfriador na saída dos gases de
exaustão, representando essa perda de energia. Os geradores elétricos estão
associados aos motores de combustão interna e à turbina a vapor e não estão
representados na simulação do Hysys, porém estão contemplados no estudo
econômico do investimento.
Nesse sistema, o ar atmosférico é comprimido e alimentado ao reator de
conversão, o qual representa a câmara de combustão dos motores de combustão
interna. O gás natural é alimentado ao mesmo reator de conversão, onde ocorrerá a
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reação de combustão. Os gases de exaustão quentes são encaminhados para os
motores de combustão interna, onde ocorre a expansão desses gases com
consequente geração de energia mecânica que será transformada em energia
elétrica no gerador. Após a expansão nos motores de combustão interna, os gases
de exaustão são resfriados antes de serem alimentados à caldeira de recuperação,
onde esses gases de exaustão trocarão calor com água para a geração de vapor. O
vapor gerado na caldeira de recuperação será alimentado à turbina a vapor onde
ocorrerá expansão desse vapor, gerando energia mecânica nessa turbina que será
convertida em energia elétrica no gerador. O vapor expandido na turbina a vapor é
condensado e encaminhado para o desaerador. A água do desaerador alimenta a
bomba de extração de condensado que tem a função de aumentar a pressão da
água que alimentará a caldeira de recuperação novamente para o fechamento do
ciclo térmico da água/vapor de água.
No modelo considerado, também, não foram adotadas perdas no sistema de
água/vapor, portanto, não foi considerada a reposição de água no desaerador.
Os parâmetros de processo relacionados aos motores de combustão interna e
especificados por um fabricante desse tipo de máquina térmica estão representados
na Tabela 6. Esses dados se referem à operação de somente um motor de
combustão interna.
Tabela 6 - Parâmetros do motor de combustão interna selecionado
PARÂMETROS

UNIDADE

VALOR

MW

9,51

°C

345

Consumo_gás natural

kg/h

1580

Eficiência isentrópica

%

90

kg/h

47712

Potência mecânica
Temperatura_gases exaustão

Vazão de ar de combustão
Fonte: o autor
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4.3 Metodologia
4.3.1 Simulação do modelo com turbinas a gás
Foi utilizado o simulador de processos Hysys para o desenvolvimento desse
estudo, considerando o modelo termodinâmico Soave-Redlich-Kwong (SRK), pois
esse modelo já foi validado em outros trabalhos de simulação de plantas de ciclo
combinado, contemplando turbinas a gás, no software Hysys (MOKHTAR et al.,
2016).
Adicionalmente, modelos termodinâmicos baseados em coeficientes de
atividade, como o modelo termodinâmico NRTL, por exemplo, são utilizados em
condições de baixas a médias pressões de operação, tipicamente menores que 10
bar ou em condições em que os fluídos de trabalho não operem próximos aos seus
pontos críticos de pressão e de temperatura. Para condições de alta pressão e alta
temperatura de operação, o emprego de equações de estado especiais é mais
adequado do que o emprego de modelos termodinâmicos baseados em coeficientes
de atividade (CARLSON, 1996). Dessa forma, para esse trabalho, mesmo que o
ciclo de Rankine empregue um fluído de trabalho (água) polar, utilizou-se o modelo
termodinâmico de Soave-Redlich-Kwong (SRK), que é uma equação de estado, ao
invés de um modelo termodinâmico baseado em coeficientes de atividade, pois a
condição de operação da água, nesse ciclo, é de alta pressão e alta temperatura, o
que inviabiliza a utilização do modelo termodinâmico NRTL.
Buscou-se reproduzir os dados operacionais obtidos de uma planta de geração
de energia elétrica, por ciclo combinado, existente e em operação. As condições de
processo dessa planta em operação estão indicadas na Tabela 5.
Os balanços materiais e de energia foram gerados pelo simulador de processo
sendo que os resultados apresentam as condições termodinâmicas de cada corrente
dessa planta.
A composição do gás natural, utilizado como combustível e empregado na
turbina a gás está indicada na Tabela 7.
As eficiências isentrópicas adotadas para os equipamentos rotativos estão
indicadas na Tabela 8.
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Tabela 7 - Composição do gás natural
COMPONENTE

UNIDADE

VALOR

Metano (CH4)

% mol

92,0

Nitrogênio (N2)

% mol

8,0

Fonte: o autor

Tabela 8 - Eficiências isentrópicas dos equipamentos
EQUIPAMENTO

UNIDADE

VALOR

Turbina a gás

%

85

Compressor

%

85

Turbina a vapor

%

83

Bomba de recirculação

%

77

Fonte: o autor

Para a simulação da reação de combustão, que ocorre na câmara de
combustão da turbina a gás, foi utilizado o bloco conversion reactor do Hysys, que é
caracterizado por ser uma operação unitária que compreende uma reação
estequiométrica e que exige a indicação de conversão de um dos reagentes. Para a
simulação realizada, foi considerada uma conversão de 100% associada ao
reagente metano. A reação considerada nesse trabalho está representada na
Equação 22.

4

2

2

→

2

2

2

(22)

4.3.2 Simulação do modelo com motores de combustão interna
Foi utilizado o simulador de processos Hysys para o desenvolvimento desse
estudo, considerando como base os parâmetros de processo, tais como potência
mecânica nominal, temperatura dos gases de exaustão, consumo de gás natural,
eficiência isoentrópica e vazão de ar de combustão, estabelecidos por um fabricante
de motor de combustão interna.
A fim de possibilitar a comparação termodinâmica entre turbinas a gás e
motores de combustão interna, buscou-se um modelo de motor de combustão
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interna que fosse adequado para a operação de uma planta de geração de energia,
em ciclo combinado, através da queima de gás natural. O modelo de motor de
combustão interna escolhido possui os parâmetros de processo e termodinâmicos
conforme apresentados na Tabela 6. Esses parâmetros estão associados a uma
unidade do motor selecionado.
Para que seja possível comparar a turbina a gás com os motores de
combustão interna, é necessária que a potência nominal gerada pelos motores de
combustão interna seja a mesma que a potência nominal gerada pela turbina a gás.
Dessa forma, são necessários dezesseis motores de combustão interna com as
características apresentadas na Tabela 6. A Tabela 9 indica os parâmetros
operacionais considerando a operação dos dezesseis motores de combustão interna
simultaneamente.
A composição do gás natural foi mantida conforme apresentada na Tabela 7.
Tabela 9 - Parâmetros dos dezesseis motores em operação
PARÂMETROS

UNIDADE

VALOR

Potência mecânica

MW

152,2

Consumo_gás natural

kg/h

25280

Vazão_ar de combustão

kg/h

763392

°C

345

Temperatura_gases exaustão
Fonte: o autor

Como a temperatura dos gases de exaustão dos motores de combustão interna
é mais baixa que a temperatura dos gases de exaustão das turbinas a gás, a vazão
de água necessária para o ciclo de Rankine, considerando a operação dos motores
de combustão interna, é menor.
As eficiências isentrópicas do compressor de ar, da turbina a vapor e da bomba
de extração de condensado foram mantidas conforme as indicadas na Tabela 8.
Os balanços materiais e de energia foram gerados pelo simulador de processo
sendo que os resultados apresentam as condições termodinâmicas de cada corrente
dessa planta.
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4.3.3 Dimensionamento dos equipamentos
A partir dos balanços de massa e energia obtidos pelo simulador de processos
é possível dimensionar os equipamentos envolvidos nos processos.
Trocadores de calor



O dimensionamento dos trocadores de calor foi realizado considerando o valor
da carga térmica como ponto inicial. O objetivo do dimensionamento será obter o
valor da área de troca térmica conforme estabelecido pela Equação 23.

(23)

∙∆

Turbinas, motores de combustão interna e bombas



Os dimensionamentos das turbinas, motores de combustão interna e bombas
foram realizados considerando os resultados de potência obtidos na simulação dos
processos.


Itens periféricos

Itens como tubulações, válvulas, instrumentação e controles serão avaliados na
forma de índices, sendo uma prática comum na avaliação de projetos conceituais.
4.3.4 Avaliação do valor do investimento
O projeto de um processo industrial, no qual estão contempladas as plantas
termoelétricas de geração de energia, deve representar uma planta para a produção
de um produto que possa ser vendido com lucro. O lucro é estabelecido como o
valor da diferença entre o valor recebido pela venda do produto e a soma de todos
os custos necessários para a implantação do empreendimento. Esses custos
envolvem custos diretos (matéria prima, mão de obra e utilidades) e os custos
indiretos (administração, distribuição e venda) que ocorrem durante a operação da
unidade

industrial.

Para

a

estimativa

do

valor

do

investimento

de

um

empreendimento, nesse caso, de plantas termoelétricas, os seguintes custos diretos
devem ser considerados:


compra do terreno para instalação da indústria;

76



compra de equipamentos;



compra de tubulações, válvulas, acessórios de tubulação e isolamento
térmico;
compra de instrumentos, sistemas de controle (hardware e software) e



cabos de instrumentação;


compra de itens de detecção e combate a incêndio na área industrial;



compra de equipamentos elétricos, painéis elétricos e cabos elétricos;



implantação de prédios administrativos, salas de controle, contemplando
mobiliários, sistema de detecção e combate a incêndio, sistema de ar
condicionado e exaustão;
instalações



de

serviços,

tais

como

utilidades,

armazenamento,

equipamentos de manuseamento de materiais e de embalagem.
O custo dos itens indicados acima compreende o custo do bem propriamente
dito e, adicionalmente, o transporte, as taxas, os seguros, os impostos e a instalação
desse bem.
Os

seguintes

custos

indiretos,

associados

à

implantação

de

um

empreendimento, devem ser considerados:


licenças de instalação e operação;



engenharia;



verbas de contingência.

Para a implantação de empreendimentos industriais são definidas cinco faixas
de estimativa de investimentos (PETERS; TIMMERHAUS; WEST, 2003). Essas
cinco faixas de estimativa de investimentos possuem diferentes precisões de acordo
com o estágio de desenvolvimento do projeto e estão identificadas na Tabela 10.
Nesse trabalho busca-se obter uma estimativa do investimento considerando uma
estimativa de estudo, ou seja, com uma precisão de ± 30.
Na engenharia de orçamentação, uma prática bastante comum é a adoção de
fatores de custo para a obtenção da estimativa de investimento total. Esses fatores
de custo são baseados, principalmente, em referência ao valor de compra total dos
equipamentos. A Tabela 11 indica os fatores de custo normalmente utilizados para
uma estimativa de investimento de um empreendimento industrial.
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Tabela 10 - Designação de faixas de estimativas de investimento
DENOMINAÇÃO

PRECISÃO (%)

Estimativa de ordem de grandeza

± 30

Estimativa de estudo

± 30

Estimativa preliminar

± 20

Estimativa definitiva

± 10

Estimativa detalhada

±5

Estimativa de ordem de grandeza

± 30

Fonte: Peter, Timmerhaus, West (2003)
Tabela 11 - Fatores de custo para estimativas de investimento
ÁREA

FATOR

Transporte e seguro

0,10

Montagem

0,47

Automação

0,36

Tubulação

0,68

Elétrica

0,11

Civil e arquitetura

0,18

Terraplenagem e jardinagem

0,10

Utilidades

0,70

Engenharia e supervisão

0,33

Construção

0,41

Permissões e licenças

0,04

Taxas do contratante

0,22

Contingências

0,44

Capital de giro

0,89

Fonte: Peter, Timmerhaus, West (2003)

Após a valoração do investimento a ser realizado, um estudo de viabilidade
financeira pode ser executado, considerando a estimativa do custo operacional
avaliando despesas com insumos, mão de obra e outras despesas variáveis e não
variáveis. Ao considerar essas informações será possível determinar a viabilidade de
execução do empreendimento.
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Para que um empreendimento seja considerado viável, a empresa que está
executando-o deve estabelecer um valor mínimo de retorno do investimento, o qual
está associado à disposição de risco dessa empresa. A Tabela 12 estabelece
valores típicos para o valor do retorno mínimo aceitável em investimentos de plantas
industriais. Para o estudo realizado, foi considerado que o investimento na área de
energia, através da implantação de plantas termoelétrica é seguro. Dessa forma, o
retorno mínimo aceitável é de 4 – 8%. Para esse trabalho, o retorno mínimo
aceitável considerado é de 6%.
Tabela 12 - Avaliação de risco versus retorno mínimo aceitável
RISCO

RETORNO MÍNIMO
ACEITÁVEL (%)

seguro

4-8

Ampliação de capacidade em um mercado consolidado

baixo

8 - 16

Novo produto em um mercado consolidado ou novo
processo tecnológico

médio

16 - 24

alto

24 - 32

muito alto

32 - 48

TIPO DE INVESTIMENTO
Investimento seguro coorporativo

Novo produto através de uma nova tecnologia
Desenvolvimento de uma nova tecnologia e mercado
Fonte: Peter, Timmerhaus, West (2003)

Esse estudo também não considera o custo do capital quando comparado com
outras oportunidades de investimento, como títulos ou aplicações financeiras.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse capitulo são apresentados os resultados e as discussões das

simulações dos modelos propostos para a planta de ciclo combinado operando com
turbina a gás e para a planta de ciclo combinado operando com motores de
combustão interna.
5.1 Validação do modelo com turbinas a gás
A Figura 31 apresenta o modelo proposto para a simulação da planta de ciclo
combinado com turbina a gás, conforme concebido no software Aspen Hysys.
Os equipamentos principais que compõem o sistema proposto para representar
a operação da planta de geração de energia existente e em operação estão
representados na Figura 31, são eles:
 Compressor de ar (CAT);
 Reator de conversão (RCT);
 Turbina a gás (TG);
 Caldeira de recuperação (CRT);
 Turbina a vapor (TVT);
 Condensador (COT);
 Desaerador (DST);
 Bomba de extração de condensado (BCT).
As siglas entre parênteses indicam o equipamento representado na Figura 31.
As correntes de entrada e saída de cada equipamento estão relacionadas no
Apêndice A, o qual contempla a indicação das variáveis de processo de cada uma
dessas correntes e os resultados de cada uma das mesmas.
Para validar o modelo aplicado à simulação da planta de ciclo combinado
operando com turbina a gás, confrontaram-se os resultados da simulação com os
dados de operação da planta existente. A Tabela 13 sumariza os resultados
encontrados na simulação e os compara com os resultados operacionais da planta
existente.
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Figura 31 - Simulação do ciclo combinado com turbina a gás

Fonte: o autor
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Tabela 13 - Comparação - simulação x dados operacionais da planta existente
VARIÁVEL DE PROCESSO

UNIDADE

OPERAÇÃO

SIMULAÇÃO

∆ (%)

Potência_turbina a gás

MW

150

153,2

2,1

Potência_compressor

MW

80

84

5,0

Potência_turbina a vapor

MW

35

32,8

-6,3

Potência_bomba extração condensado

MW

0,4

0,38

-5,0

Consumo_gás natural

kg/h

38400

38400

0

Temperatura_ar entrada

°C

21,1

21,1

0

Temperatura exaustão_turbina a gás

°C

606,7

601,7

-0,8

Temperatura_gas exaustão chaminé

°C

100

100

0

Vazão de água_ciclo Rankine

kg/h

110000

110000

0

Pressão_alimentação gás natural

barg

27

27

0

Pressão_bomba extração condensado

barg

94

94

0

Fonte: o autor

Avaliando os resultados obtidos, o modelo proposto pode ser considerado
valido para representar a operação da planta de geração de energia existente e em
operação, visto que as diferenças entre os valores das variáveis de processo,
obtidas pela simulação e as que realmente ocorrem na prática, são pequenas.
A Tabela 14 indica as potências dos equipamentos e o calor de combustão,
obtidos através da simulação do processo. Indica, também, a eficiência térmica
global do ciclo combinado simulado.
Tabela 14 - Potência, calor de combustão e eficiência global – cenário turbina
POTÊNCIAS

UNIDADE

VALOR

Turbina a gás

MW

153,2

Compressor

MW

84,0

Turbina a vapor

MW

32,8

Bomba de recirculação

MW

0,38

Potência mecânica liquida gerada

MW

101,6

Calor de reação

MW

264,6

%

38,4

Eficiência global do ciclo
Fonte: o autor
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A eficiência global do ciclo combinado simulado, a qual representa a eficiência
da planta em operação avaliada é condizente com os valores de eficiência global
praticados em outras plantas de ciclo combinado, conforme indica Polyzakis,
Koroneos e Xydis (2008). Porém, essa eficiência obtida está distante da eficiência
global de ciclos combinados de plantas modernas, as quais podem atingir até 65%,
conforme sugerido por Aminov et al. (2016).
Essa baixa eficiência global do ciclo, comparada às eficiências globais obtidas
nas plantas de ciclo combinado modernas, pode ser explicada pelo fato de que a
planta estudada encontra-se em operação desde o início dos anos 2000, portanto,
trata-se de uma tecnologia relativamente antiga e que apresenta alguns anos de
operação, o que afeta o desempenho dos equipamentos. Nesse cenário, teve-se a
ideia de avaliar a oportunidade de substituição da turbina a gás por motores de
combustão interna.
O consumo específico de gás natural, relacionado a planta de ciclo combinado
operando com turbina a gás, é dado pela Equação 24.
_
_

38400
101,6

/

378,0

/

(24)

Assim na simulação realizada, para a operação do ciclo combinado com
turbinas a gás, o consumo específico de gás natural é de 378,0 kg/h de gás natural
por MW total gerado.
5.1.1 Resultados do dimensionamento dos equipamentos
A fim de possibilitar a elaboração da estimativa do custo de investimento de
uma nova planta termoelétrica, com as mesmas condições de operação da planta
termoelétrica simulada, a qual representa a planta termoelétrica existente e em
operação, realizou-se o dimensionamento dos equipamentos para a obtenção dos
seus custos.
5.1.1.1 Turbinas
Como esse trabalho busca comparar a turbina a gás com motores de
combustão interna, decidiu-se fazer uma consulta a propostas técnica-comercial de
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mercado, em relação a esses equipamentos principais, para a obtenção dos seus
preços reais. O preço dos demais equipamentos foi obtido da literatura, do livro
Peter, Timmerhaus e West (2003).
O autor desse trabalho possui uma proposta técnica-comercial, de um
fabricante renomado de turbinas a gás, de uma turbina a gás com potência liquida
gerada de 184 MW. A turbina ofertada é completa, contemplando sistema de
compressão de ar, sistema de combustão, sistema de lubrificação e hidráulico,
sistema de gases exaustos, gerador, sistema de partida e outras miscelâneas. O
preço total da turbina a gás e de seus sistemas auxiliares totaliza US$
62.900.000,00, sendo que esse valor é em referência a janeiro de 2014. Considerase, nesse trabalho, uma extrapolação linear desse preço, em relação à potência
liquida gerada pela máquina. Assim, o preço de uma turbina a gás com potência
liquida gerada (descontando o consumo do compressor de ar) de 69,2 MW, que é a
potência de geração da turbina a gás aplicada a esse trabalho, incluindo seus
sistemas auxiliares, será de US$ 23.655.870,00.
Para a turbina a vapor, considerou-se a potência obtida na simulação e que o
material construtivo da mesma é em aço inox, pois a temperatura de operação
dessa turbina é de cerca de 510 °C, o que inviabiliza a utilização de aço carbono.
Obteve-se o custo desse equipamento, tendo como referência a figura 12-35 do livro
Peter, Timmerhaus e West (2003).
A Tabela 15 indica as características principais para a turbina a gás e para a
turbina a vapor, a fim de se obter os custos desses equipamentos.
Tabela 15 - Dimensão e custo da turbina a gás e turbina a vapor
QUANTIDADE
(un.)

POTÊNCIA
(MW)

MATERIAL

CUSTO (US$)

Turbina a gás

1

153,2

Liga de níquel

23.655.870,00

Turbina a vapor

1

32,8

Aço inox

1.828.000,00

EQUIPAMENTO

Fonte: o autor

5.1.1.2 Trocadores de calor
A partir da Equação 23 foram calculadas as áreas de troca térmica necessárias
para cada trocador de calor envolvido no processo do ciclo combinado com turbinas

84

a gás. O material de construção considerado para esses trocadores de calor foi o
aço carbono com tubos em aço inoxidável 304. A Tabela 16 indica as dimensões e
características principais consideradas para os trocadores de calor e os custos
desses equipamentos, tendo como referência a figura 14-18 do livro Peter,
Timmerhaus e West (2003).
Tabela 16 - Dimensão e custo dos trocadores de calor – cenário turbina
QUANTIDADE
(un.)

CARGA
TÉRMICA
(kJ/h)

∆Tln
(°C)

U
(kJ/hm2°C)

ÁREA
(m2)

CUSTO
(US$)

Caldeira de
recuperação

1

3,61x108

77,9

1022

4532

1.037.880,00

Condensador

1

2,44 x108

9,6

12265

2077

297.000,00

EQUIPAMENTO

Fonte: o autor

5.1.1.3 Desaerador
O desaerador foi dimensionado considerando que esse equipamento terá um
tempo de residência de 30 minutos. Como a vazão de alimentação para o
desaerador é de 109,9 m3/h, o volume desse equipamento terá que ser de, no
mínimo, 55 m3. A Tabela 17 indica as características principais do desaerador e o
seu custo, tendo como referência a figura 12-53 do livro Peter, Timmerhaus e West
(2003).
Tabela 17 - Dimensão e custo do desaerador – cenário turbina
EQUIPAMENTO
Desaerador

QUANTIDADE
(un.)

VOLUME
(m3)

MATERIAL

CUSTO
(US$)

1

55

Aço carbono

28.000,00

Fonte: o autor

5.1.1.4 Bomba de extração de condensado
A bomba de extração de condensado possui uma vazão de 109,9 m3/h e
pressão de descarga de 94 barg. O material considerado para essa bomba é o aço
carbono. A Tabela 18 indica as características principais da bomba e o seu custo,
tendo como referência a figura 12-20 do livro Peter, Timmerhaus e West (2003).
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Como se trata de um equipamento rotativo que sofre muito desgaste serão
consideradas duas bombas de extração de condensado, uma em operação e outra
reserva.
Tabela 18 - Dimensão e custo da bomba de extração de condensado – cenário turbina
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE
(un.)

MATERIAL

CUSTO TOTAL
(US$)

2

Aço carbono

193.600,00

Bombas de extração de
condensado
Fonte: o autor

5.1.2 Custo total dos equipamentos
A Tabela 19 apresenta o valor total do custo dos equipamentos. Como já
indicado, o custo da turbina a gás é referente a janeiro de 2014. Os custos dos
demais equipamentos, conforme apresentados no livro Peter, Timmerhaus e West
(2003), são referentes a janeiro de 2002.
Tabela 19 - Custo total dos equipamentos – cenário turbina
EQUIPAMENTO

CUSTO TOTAL (US$)

Turbina a gás + sistemas auxiliares

23.655.870,00

Turbina a vapor

1.828.000,00

Caldeira de recuperação

1.037.880,00

Condensador

297.000,00

Desaerador

28.000,00

Bombas de recirculação de água

193.600,00

CUSTO TOTAL (US$)

27.040.350,00

Ajuste inflação período (jan/2002 – dez/2016)

31,6%

Ajuste inflação período (jan/2014 – dez/2016)

3,6%

CUSTO TOTAL AJUSTADO (US$)

28.961.457,00

Fonte: o autor

Entre jan/2002 e dez/2016, houve uma inflação, em dólar, de 31,6%
(INFLATION.eu, 2017), portanto, os custos dos equipamentos obtidos do livro Peter,
Timmerhaus e West (2003) foram ajustados por esse valor da inflação. Entre
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jan/2014 e dez/2016, houve uma inflação, em dólar, de 3,6% (INFLATION.eu, 2017),
portanto, o custo da turbina a gás foi ajustado por esse valor da inflação.
5.1.3 Valor total do investimento
A partir do custo total dos equipamentos pôde-se avaliar o valor total do
investimento. Os resultados são apresentados na Tabela 20. Os índices utilizados
na Tabela 20 foram adotados conforme indicação do livro Peter, Timmerhaus e West
(2003).
Tabela 20 - Valor total do investimento – cenário turbina
CUSTO

ÍNDICE

CUSTO TOTAL (US$)

-

28.961.457,00

0,10

2.896.145,70

-

31.857.602,70

Montagem

0,47

14.973.073,27

Automação

0,36

11.468.736,97

Tubulação

0,68

21.663.169,84

Elétrica

0,11

3.504.336,30

Civil e arquitetura

0,18

5.734.368,49

Terraplanagem e jardinagem

0,10

3.185.760,27

Utilidades

0,70

22.300.321,89

-

114.687.369,72

Engenharia e supervisão

0,33

10.513.008,89

Construção

0,41

13.061.617,11

Permissões e licenças

0,04

1.274.304,11

Taxas do contratante

0,22

7.008.672,59

Contingências

0,44

14.017.345,19

Subtotal custos indiretos

-

45.874.947,89

Custo fixo do investimento

-

160.562.317,61

0,89

28.353.266,40

-

188.915.584,01

Custos diretos
Custo total dos equipamentos
Transporte e seguros
Subtotal equipamentos

Subtotal custos diretos
Custos indiretos

Capital de giro
Custo total do investimento
Fonte: o autor
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Nesse

estudo,

considera-se

que

o

terreno

para

a

implantação

do

empreendimento está disponível, portanto o custo de sua aquisição não é
considerado no valor total do investimento.
Como a potência líquida gerada pela planta de geração de energia, por ciclo
combinado operando com turbina a gás é de 101,6 MW, a relação do custo total do
investimento por MW gerado é de US$ 1.859.405,35 por MW gerado.
5.1.4 Custos operacionais
Os custos operacionais do processo foram estimados com base nos preços
dos insumos praticados no mercado nacional. O insumo considerado como
primordial foi o gás natural, o que desempenha um papel chave no processo, visto
que é o combustível cuja energia química será transformada em energia mecânica
e, posteriormente, em energia elétrica.
O fator de capacidade médio para plantas termoelétricas no Brasil é de 51%, o
que equivale a 4468 horas de operação por ano (MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, 2016c). O valor desse fator de capacidade leva em conta as horas
necessárias de operação das termoelétricas para suprir a falta de geração de
energia elétrica pelas hidrelétricas, nos regimes de seca e problemas de
manutenção, associados a questões de confiabilidade e disponibilidade das
máquinas.
O preço médio do gás natural para as termoelétricas, em 2016, segundo o
programa prioritário termoelétrico, foi de 3,94 US$/MMBtu (MINISTÉRIO DE MINAS
E ENERGIA, 2016a).
Segundo os dados operacionais da planta de geração de energia elétrica
existente e em operação e da simulação do processo do ciclo combinado
contemplando a turbina a gás feita para validar os dados de operação da referida
planta de potência, o consumo de gás natural para o acionamento da turbina a gás é
de 38400 kg/h, sendo que o poder calorífico inferior (PCI), para a composição do gás
natural considerada no estudo, é de 43440 kJ/kg, o que acarreta uma energia de
1581 MMBtu/h.
Considerando os valores do consumo de gás natural e do poder calorífico
inferior (PCI), indicados acima, o custo operacional para a aquisição de gás natural é
de US$ 27.830.181,52 por ano.
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Para a avaliação dos custos variáveis de operação da planta foram
considerados os valores conforme indicados na Tabela 21. A avaliação dos custos
não variáveis de operação teve como base os valores indicados na Tabela 22. Os
índices considerados nessa análise tiveram como base os valores informados no
livro Peter, Timmerhaus e West (2003).
Tabela 21 - Custos variáveis de operação – cenário turbina
ÍNDICE

REFERÊNCIA

BASE

CUSTO TOTAL
(US$) / ANO

Matéria prima

-

-

-

27.830.181,52

Mão de obra

0,15

da matéria prima

27.830.181,52

4.174.527,23

Supervisão

0,15

da mão de obra

4.174.527,23

626.179,08

Utilidades

0,03

da matéria prima

27.830.181,52

834.905,45

Manutenção

0,01

do investimento

188.915.584,01

1.889.155,84

Reposição de
peças

0,15

da manutenção

1.889.155,84

283.373,38

Gerenciais e
administrativas

0,60

da mão de obra +
supervisão +
manutenção

6.689.862,15

4.013.917,29

ITEM

Total custos variáveis de operação

39.652.239,78

Fonte: o autor
Tabela 22 - Custos não variáveis de operação – cenário turbina
ITEM

ÍNDICE

REFERÊNCIA

BASE

CUSTO TOTAL
(US$) / ANO

Impostos

0,02

do investimento

188.915.584,01

3.778.311,68

Seguros

0,01

do investimento

188.915.584,01

1.889.155,84

Empréstimos

0

do investimento

188.915.584,01

0

Aluguel

0

do investimento

188.915.584,01

0

Total custos não variáveis de operação
Fonte: o autor

5.667.467,52
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O valor total anual dos custos variáveis de operação é de US$ 39.652.239,78 e
o valor total anual dos custos não variáveis de operação é de US$ 5.667.467,52.
Ponderando os valores apresentados nas Tabelas 21 e 22, o custo total anual
de produção, que é a soma dos custos variáveis e dos custos não variáveis, é de
US$ 45.319.707,30.
5.1.5 Viabilidade econômica do processo
Uma vez calculados o valor do investimento e os custos operacionais variáveis
e não variáveis, é possível realizar uma análise de viabilidade financeira do
empreendimento. Para que a análise possa ser executada, deve-se considerar o
valor de venda da energia elétrica gerada. A produção total anual de energia elétrica
para a nova planta termoelétrica, operando com turbina a gás, é de 453908 MWh. O
valor de venda médio da energia elétrica para a região sudeste, em 2016, foi de US$
142,13 por MWh (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016b). Dessa forma,
espera-se um faturamento bruto anual de US$ 64.513.966,78.
Considerando o custo total anual de produção de US$ 45.319.707,30,
conforme estabelecido no item 5.1.4, obtém-se um custo total anual de produção de
US$ 99,84 por MWh gerado.
A Tabela 23 indica a evolução do investimento em um período de quinze anos
de operação da planta.
Foi

considerado

um

prazo

de

três

anos

para

a

implantação

do

empreendimento. Além disso, considerou-se um aumento gradativo da produção,
sendo que no primeiro ano de operação, haverá uma produção de 50% da
capacidade operacional e a partir do segundo ano, haverá uma produção de 100%
da capacidade operacional. Adicionalmente, considerou-se que durante o período de
construção da nova planta termoelétrica e durante os quinze anos de operação da
planta haverá uma inflação de 6% ao ano, agregados ao valor do investimento, ao
preço de venda da energia elétrica e aos custos de produção.

Fonte: o autor
-37,78

-65,74

-100,13

1,10

0,00
0,00

14. Fluxo de caixa operacional anual, 106 US$

15. Fluxo de caixa anual, 106 US$

16. Caixa, 106 US$

6,3%
4,07

18. Retorno sobre o investimento, média, %/ano

19. Retorno liquido, 106 US$

17. Payback simples , anos
11

1,10

13. Lucro anual, 106 US$

Análise de lucratividade:

-36,69

12. Faturamento anual, 106 US$

20,34

20,34

-40,11

-40,11

60,45

0,32

-48,04

68,38

100

0,00

2

21,56

21,56

-14,33

-14,33

35,89

0,19

-50,92

72,48

100

0,00

3

22,79

22,79

0,12

0,19

22,67

0,12

-53,98

76,83

100

0,00

4

23,68

23,68

1,01

1,55

22,67

0,12

-57,22

81,44

100

0,00

5

com taxa mínima de retorno de 6%/ano

-103,53 -203,66 -202,56 -182,22 -160,66 -137,87 -114,19

-36,69

11. Depreciação anual, 106 US$

-37,78

0,20
37,78

10. Fator anual de depreciação, 1/ano

-22,66

9. Custo anual de produção, sem depreciação, 106 US$

50
32,26

8. Vendas anuais, 106 US$

7. Capacidade operacional, %

0,00
-8,50

1

6. Partida, 106 US$

-100,13

-5,67

-94,46

0

5. Investimento anual, 106 US$

-9,07

-56,68

-65,74

-37,78

-1
0,00

4. Investimento de capital total, 106 US$

-37,78

0,00

-2
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3. Investimento financeiro, 106 US$

2. Investimento total, 106 US$

0,00

-3

%

Imposto de renda

ANO

8

%

Taxa mínima de retorno, mar

1. Terreno, 106 US$

6,0

%

Inflação custos de produção, anual

6,0
6,0

%
%

Inflação preço de venda, anual

Estudo de viabilidade

Inflação durante construção, anual

-94,19

20,00

20,00

10,55

16,23

9,45

0,05

-60,65

86,33

100

0,00

6

-76,50

17,69

17,69

17,69

27,22

-64,29

91,51

100

0,00

7

-57,74

18,75

18,75

18,75

28,85

-68,15

97,00

100

0,00

8

-37,87

19,88

19,88

19,88

30,58

-72,24

102,82

100

0,00

9

-16,80

21,07

21,07

21,07

32,41

-76,57

108,99

100

0,00

10

5,54

22,34

22,34

22,34

34,36

-81,16

115,53

100

0,00

11

29,22

23,68

23,68

23,68

36,43

-86,03

122,46

100

0,00

12

54,32

25,10

25,10

25,10

38,61

-91,19

129,81

100

0,00

13

80,92

26,61

26,61

26,61

40,93

-96,66

137,60

100

0,00

14

109,13

28,20

28,20

28,20

43,39

-102,46

145,85

100

0,00

14,74

15

109,13

312,78

123,86

239,63

188,92

-1.032,23

1.469,28

0,00

-203,66

0,00

-188,92

0,00

soma
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Tabela 23 - Fluxo de caixa para planta com turbina a gás
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Os resultados do estudo econômico indicam que a planta termoelétrica,
operando por ciclo combinado com turbina a gás, possui um payback de 11 anos e
uma TIR de 6,3%. Ponderando que o retorno mínimo aceitável para um
empreendimento em um mercado consolidado é de 6%, conforme indicado na
Tabela 12, um novo empreendimento de produção de energia elétrica por meio de
um ciclo combinado entre a turbina a gás e turbina a vapor é viável
economicamente, se todos os dados técnicos e econômicos forem mantidos
conforme estabelecidos nesse estudo.
A Figura 32 apresenta a relação entre a taxa de retorno e o valor presente
liquido para o empreendimento. Para taxas de retorno menores que 6,3%, o
empreendimento gera um ganho de capital para a empresa.
Figura 32 - Valor presente líquido x TIR – cenário turbina
150,00
123,86

100,00

74,77

VPL (106 US$)

50,00

35,60
4,07

0,00
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

-21,56

-50,00

-59,95
-42,57

-100,00

16,0%
-74,44

-86,62

20,0%

-96,93
-105,73

-150,00
Taxa de retorno (%)

Fonte: o autor

Atendendo a uma taxa de retorno de 6% ao ano, o retorno líquido obtido com o
empreendimento será de US$ 4,07 milhões, ou seja, com a taxa de retorno indicada,
pode-se

recuperar

referenciadas.

o

investimento

realizado,

considerando

as

premissas
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5.2 Simulação do modelo com motores de combustão interna
A Figura 33 apresenta o modelo proposto para a simulação do ciclo combinado
contemplando motores de combustão interna, conforme concebido no software
Aspen Hysys.
Os equipamentos principais que compõem o sistema proposto para representar
a operação de um ciclo combinado com motores de combustão interna estão
representados na Figura 33, são eles:
 Compressor de ar (CAM);
 Reator de conversão (RCM);
 Motor de combustão Interna (MCI);
 Resfriador dos gases de exaustão (RGE)
 Caldeira de recuperação (CRM);
 Turbina a vapor (TVM);
 Condensador (COM);
 Desaerador (DSM);
 Bomba de extração de condensado (BCM).
As siglas entre parênteses indicam o equipamento representado na Figura 33.
As correntes de entrada e saída de cada equipamento estão relacionadas no
Apêndice B, o qual contempla a indicação das variáveis de processo de cada uma
dessas correntes e os resultados de cada uma das mesmas.
A fim de analisar a oportunidade de substituir a turbina a gás por motores de
combustão interna foi realizada uma simulação do modelo da planta de ciclo
combinado operando com motores de combustão interna. A ideia primordial é que a
potência gerada pela turbina a gás seja substituída pela potência gerada pelos
motores de combustão interna.
Essa simulação gerou os resultados apresentados na Tabela 24. Essa Tabela
indica, também, a comparação dos resultados da simulação realizada com os
parâmetros de operação do motor de combustão interna selecionado para o estudo,
conforme estabelecidos na Tabela 9.
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Figura 33 - Simulação do ciclo combinado com motor de combustão interna

Fonte: o autor
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Tabela 24 - Comparação - simulação x parâmetros do motor selecionado
PARÂMETROS

UNIDADE

VALOR

SIMULAÇÃO

∆ (%)

Potência mecânica

MW

152,2

150,3

-1,2

Consumo_gás natural

kg/h

25280

25280

0

Vazão_ar de combustão

kg/h

763392

763392

0

°C

345

345

0

Temperatura_gases exaustão
Fonte: o autor

Avaliando os resultados obtidos, o modelo proposto é valido para representar a
operação dos dezesseis motores de combustão interna, visto que as diferenças
entre os valores das variáveis de processo, obtidas pela simulação e os que
realmente ocorrem, segundo os dados de operação apresentados no catálogo do
modelo do motor de combustão interna selecionado, são pequenas.
A Tabela 25 indica as potências dos equipamentos e o calor de combustão,
obtidos pela simulação do processo e, também, a eficiência térmica global do ciclo
combinado simulado.
Tabela 25 - Potência, calor de combustão e eficiência global – cenário motores
POTÊNCIAS

UNIDADE

VALOR

Motor de combustão interna

MW

150,3

Compressor

MW

91,1

Turbina a vapor

MW

18,4

Bomba de recirculação

MW

0,26

Potência mecânica liquida gerada

MW

77,4

Calor de reação

MW

142,8

%

54,3

Eficiência global do ciclo
Fonte: o autor

Assim, na simulação do processo realizada, para a operação do ciclo
combinado com motores à combustão interna, o consumo específico de gás natural
é de 326,6 kg/h de gás natural por MW total gerado.
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_
_

25280
77,4

/

326,6

/

(25)

Dessa forma, o estudo indica que a eficiência global do ciclo combinado
operando com motores de combustão interna é maior que a eficiência global do ciclo
combinado operando com turbina a gás, apesar da grande diminuição da potência
gerada pela turbina a vapor devido à baixa temperatura dos gases de exaustão dos
motores de combustão interna, se comparado com o cenário relacionado com as
turbinas a gás.
Outro ponto importante a se mencionar é que o consumo específico de gás
natural para o ciclo combinado operando com motores de combustão interna é
13,6% menor que o consumo específico de gás natural para o ciclo combinado
operando com turbinas a gás, evidenciando um desempenho térmico melhor para o
ciclo combinado operando com motores de combustão interna.
5.2.1 Resultados do dimensionamento dos equipamentos
A fim de possibilitar a estimativa do custo de investimento de uma nova planta
termoelétrica, operando por ciclo combinado com motores de combustão interna,
satisfazendo os dados de processo estabelecidos na simulação, realizou-se o
dimensionamento dos equipamentos para a obtenção dos seus custos.
5.2.1.1 Motores de combustão interna e turbina a vapor
Como esse trabalho busca comparar a turbina a gás com motores de
combustão interna, decidiu-se fazer uma consulta a propostas técnica-comercial de
mercado, em relação a esses equipamentos principais, para a obtenção dos seus
preços reais. O preço dos demais equipamentos foi obtido da literatura, do livro
Peter, Timmerhaus e West (2003).
O autor desse trabalho possui uma proposta técnica-comercial, de um
fabricante renomado de motores de combustão interna, de motores de combustão
interna, que operam pela queima de gás natural, que geram uma potência liquida
total de 112,2 MW. Os motores de combustão interna ofertados são completos,
contemplando

sistema

de

compressão

de

ar,

sistema

de

combustão

e

condicionamento de gás combustível, sistema de lubrificação, sistema de

96

resfriamento a água, sistema de gases exaustos, gerador, sistema de partida e
outras miscelâneas. O preço total dos motores de combustão interna e de seus
sistemas auxiliares totaliza US$ 38.330.000,00, sendo que esse valor é em
referência a janeiro de 2015. Considera-se, nesse trabalho, uma extrapolação linear
desse preço, em relação à potência liquida gerada pelas máquinas. Assim, o preço
dos motores de combustão interna necessários para gerar uma potência liquida
(descontando o consumo do compressor de ar) de 59,2 MW, que é a potência de
geração dos motores de combustão interna aplicado a esse trabalho, incluindo seus
sistemas auxiliares, é de US$ 20.224.030,00.
Para a turbina a vapor, considerou-se a potência obtida na simulação e que o
material construtivo da mesma é em aço carbono, pois a temperatura de operação
dessa turbina é de cerca de 330 °C, o que viabiliza a utilização desse material.
Obteve-se o custo desse equipamento, tendo como referência a figura 12-35 do livro
Peter, Timmerhaus e West (2003).
A Tabela 26 indica as características principais consideradas para os motores
de combustão interna e a turbina a vapor, a fim de se obter o custo desses
equipamentos.
Tabela 26 - Dimensão e custo dos motores de combustão interna e turbina a vapor
QUANTIDADE
(un.)

POTÊNCIA
(MW)

MATERIAL

CUSTO (US$)

Motores de
combustão interna

16

150,3 (total)

Aço inox

20.224.030,00

Turbina a vapor

1

18,4

Aço carbono

538.000,00

EQUIPAMENTO

Fonte: o autor

5.2.1.2 Trocadores de calor
A partir da Equação 23 foram calculadas as áreas de troca térmica necessárias
para cada trocador de calor envolvido no processo do ciclo combinado com motores
de combustão interna. O material de construção considerado para esses trocadores
de calor foi o aço carbono com tubos em aço inoxidável 304. A Tabela 27 indica as
dimensões e características principais consideradas para os trocadores de calor e os
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custos desses equipamentos, tendo como referência a figura 14-18 do livro Peter,
Timmerhaus e West (2003).
Tabela 27 - Dimensão e custo dos trocadores de calor – cenário motores
QUANTIDADE
(un.)

CARGA
TÉRMICA
(kJ/h)

∆Tln
(°C)

U
(kJ/hm2°C)

ÁREA
(m2)

CUSTO
(US$)

Caldeira de
recuperação

1

2,16x108

35,0

1022

6023

1.574.800,00

Condensador

1

1,50x108

9,6

12265

1277

167.000,00

EQUIPAMENTO

Fonte: o autor

5.2.1.3 Desaerador
O desaerador foi dimensionado considerando que esse equipamento terá um
tempo de residência de 30 minutos. Como a vazão de alimentação para o
desaerador é de 76,9 m3/h, o volume desse equipamento terá que ser de, no
mínimo, 39 m3. A Tabela 28 indica as características do desaerador e o seu custo,
tendo como referência a figura 12-53 do livro Peter, Timmerhaus e West (2003).
Tabela 28 - Dimensão e custo do desaerador – cenário motores
EQUIPAMENTO
Desaerador

QUANTIDADE
(un.)

VOLUME
(m3)

MATERIAL

CUSTO
(US$)

1

39

Aço carbono

25.000,00

Fonte: o autor

5.2.1.4 Bomba de extração de condensado
A bomba de extração de condensado possui uma vazão de 76,9 m3/h e
pressão de descarga de 94 barg. O material considerado para essa bomba é o aço
carbono. A Tabela 29 indica as características da bomba e o seu custo, tendo como
referência a figura 12-20 do livro Peter, Timmerhaus e West (2003). Como se trata
de um equipamento rotativo que sofre muito desgaste serão consideradas duas
bombas de extração de condensado, uma em operação e outra reserva.
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Tabela 29 - Dimensão e custo da bomba de extração de condensado – cenário motores
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE
(un.)

MATERIAL

CUSTO TOTAL
(US$)

2

Aço carbono

123.400,00

Bombas de extração de
condensado
Fonte: o autor

5.2.2 Custo total dos equipamentos
A Tabela 30 apresenta o valor total do custo dos equipamentos. Como já
indicado, o custo dos motores de combustão interna é referente a janeiro de 2015.
Os custos dos demais equipamentos, conforme apresentados no livro Peter,
Timmerhaus e West (2003), são referentes a janeiro de 2002.
Tabela 30 - Custo total dos equipamentos – cenário motores
EQUIPAMENTO
Motores de combustão interna
Turbina a vapor
Caldeira de recuperação

CUSTO TOTAL (US$)
20.224.030,00
538.000,00
1.574.800,00

Condensador

167.000,00

Desaerador

25.000,00

Bombas de recirculação de água

123.400,00

CUSTO TOTAL (US$)

22.652.230,00

Ajuste inflação período (jan 2002 – dez 2016)

31,6%

Ajuste inflação período (jul 2015 – dez 2016)

1,4%

CUSTO TOTAL AJUSTADO (US$)

23.702.677,62

Fonte: o autor

Entre jan/2002 e dez/2016, houve uma inflação, em dólar, de 31,6%
(INFLATION.eu, 2017), portanto, os custos dos equipamentos obtidos do livro Peter,
Timmerhaus e West (2003) foram ajustados por esse valor da inflação. Entre
jan/2015 e dez/2016, houve uma inflação, em dólar, de 1,4% (INFLATION.eu, 2017),
portanto, o custo dos motores de combustão interna foi ajustado por esse valor da
inflação.
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5.2.3 Valor total do investimento
A partir do custo total dos equipamentos pôde-se avaliar o valor total do
investimento. Os resultados são apresentados na Tabela 31. Os índices utilizados
na Tabela 31 foram adotados conforme indicação do livro Peter, Timmerhaus e West
(2003).
Tabela 31 - Valor total do investimento – cenário motores
CUSTO

ÍNDICE

CUSTO TOTAL (US$)

-

23.702.677,62

0,10

2.370.267,76

-

26.072.945,38

Montagem

0,47

12.254.284,33

Automação

0,36

9.386.260,34

Tubulação

0,68

17.729.602,86

Elétrica

0,11

2.868.023,99

Civil e arquitetura

0,18

4.693.130,17

Terraplanagem e jardinagem

0,10

2.607.294,54

Utilidades

0,70

18.251.061,77

-

93.862.603,38

Engenharia e supervisão

0,33

8.604.071,98

Construção

0,41

10.689.907,61

Permissões e licenças

0,04

1.042.917,82

Taxas do contratante

0,22

5.736.047,98

Contingências

0,44

11.472.095,97

Subtotal custos indiretos

-

37.545.041,35

Custo fixo do investimento

-

131.407.644,73

0,89

23.204.921,39

-

154.612.566,12

Custos diretos
Custo total dos equipamentos
Transporte e seguros
Subtotal equipamentos

Subtotal custos diretos
Custos indiretos

Capital de giro
Custo total do investimento
Fonte: o autor
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Como a potência liquida gerada pela planta de geração de energia, por ciclo
combinado operando com motores de combustão interna é de 77,4 MW, a relação
do custo total do investimento é de US$ 1.997.578,37 por MW gerado.
Nesse

estudo,

considera-se

que

o

terreno

para

a

implantação

do

empreendimento está disponível, portanto o custo de sua aquisição não é
considerado no valor total do investimento.
5.2.4 Custos operacionais
Os custos operacionais do processo foram estimados com base nos preços
dos insumos praticados no mercado nacional. O insumo considerado como
primordial foi o gás natural, o que desempenha um papel chave no processo visto
que é o combustível cuja energia química será transformada em energia mecânica
e, posteriormente, em energia elétrica.
O fator de capacidade médio para plantas termoelétricas no Brasil é de 51%, o
que equivale a 4468 horas de operação por ano (MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, 2016c). O valor desse fator de capacidade leva em conta as horas
necessárias de operação das termoelétricas para suprir a falta de geração de
energia elétrica pelas hidrelétricas, nos regimes de seca e problemas de
manutenção, associados a questões de confiabilidade e disponibilidade das
máquinas.
O preço médio de compra do gás natural para as termoelétricas, em 2016,
segundo o programa prioritário termelétrico, foi de 3,94 US$/MMBtu (MINISTÉRIO
DE MINAS E ENERGIA, 2016a).
Segundo os dados do fabricante dos motores de combustão interna e da
simulação do processo do ciclo combinado empregando motores de combustão
interna, o consumo de gás natural para o acionamento dos motores de combustão
interna é de 25280 kg/h, sendo que o poder calorífico inferior (PCI), para a
composição do gás natural considerada no estudo, é de 43440 kJ/kg, o que acarreta
uma energia de 1041 MMBtu/h.
Considerando os valores de consumo de gás natural e do poder calorífico
inferior (PCI), indicados acima, o custo operacional para a aquisição de gás natural é
de US$ 18.321.536,17 por ano.
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Para a avaliação dos custos variáveis de operação foram considerados os
valores conforme indicados na Tabela 32. A avaliação dos custos não variáveis de
operação teve como base os valores indicados na Tabela 33. Os índices
considerados na análise tiveram como base os valores informados no livro Peter,
Timmerhaus e West (2003).
Tabela 32 - Custos variáveis de operação – cenário motores
ÍNDICE

REFERÊNCIA

BASE

CUSTO TOTAL
(US$) / ANO

Matéria prima

-

-

-

18.321.536,17

Mão de obra

0,15

da matéria prima

18.321.536,17

2.748.230,42

Supervisão

0,15

da mão de obra

2.748.230,42

412.234,56

Utilidades

0,03

da matéria prima

18.321.536,17

549.646,08

Manutenção

0,01

do investimento

154.612.566,12

1.546.125,66

Reposição de
peças

0,15

da manutenção

1.546.125,66

231.918,85

0,60

da mão de obra +
supervisão +
manutenção

4.706.590,65

2.823.954,39

ITEM

Gerenciais e
administrativas

Total custos variáveis de operação

26.633.646,14

Fonte: o autor
Tabela 33 - Custos não variáveis de operação – cenário motores
ITEM

ÍNDICE

REFERÊNCIA

BASE

CUSTO TOTAL
(US$) / ANO

Impostos

0,02

do investimento

154.612.566,12

3.092.251,32

Seguros

0,01

do investimento

154.612.566,12

1.546.125,66

Empréstimos

0

do investimento

154.612.566,12

0

Aluguel

0

do investimento

154.612.566,12

0

Total custos não variáveis de operação
Fonte: o autor

4.638.376,98
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O valor total anual dos custos variáveis de operação é de US$ 26.633.646,14 e
o valor total anual dos custos não variáveis de operação é de US$ 4.638.376,98.
Ponderando os valores apresentados nas Tabelas 32 e 33, o custo total anual
de produção, que é a soma dos custos variáveis e dos custos não variáveis, é de
US$ 31.272.023,12 .
5.2.5 Viabilidade econômica do processo
Uma vez calculados o valor do investimento e os custos operacionais variáveis
e não variáveis é possível realizar uma análise de viabilidade financeira do
empreendimento. Para que a análise possa ser executada, deve-se considerar o
valor de venda da energia elétrica gerada. A produção total anual de energia elétrica
para a nova planta termoelétrica, operando com motores de combustão interna, é de
345524 MWh. O valor de venda médio da energia elétrica para a região sudeste, em
2016, foi de US$ 142,13 por MWh (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016b).
Dessa forma, espera-se um faturamento bruto anual de US$ 49.147.451,07
Considerando o custo total anual de produção de US$ 31.272.023,12,
conforme estabelecido no item 5.2.4, obtém-se um custo anual de produção de US$
90,44 por MWh gerado.
A Tabela 34 indica a evolução do investimento e do fluxo de caixa em um
período de quinze anos de operação da planta.
Foi

considerado

um

prazo

de

três

anos

para

a

implantação

do

empreendimento. Além disso, considerou-se um aumento gradativo da produção,
sendo que no primeiro ano de operação, haverá uma produção de 50% da
capacidade operacional e a partir do segundo ano, haverá uma produção de 100%
da capacidade operacional. Adicionalmente, considerou-se que durante o período de
construção da nova planta termoelétrica e durante os quinze anos de operação da
planta haverá uma inflação de 6% ao ano, agregados ao valor do investimento, ao
preço de venda da energia elétrica e aos custos de produção.

Fonte: o autor
%
%

Taxa mínima de retorno, mar

Imposto de renda

-30,92

-53,80

-81,94

18,95

7,9%
22,96 com taxa mínima de retorno de 6%/ano

18. Retorno sobre o investimento, média, %/ano

19. Retorno liquido, 106 US$

17. Payback simples , anos
10

0,00

16. Caixa, 106 US$

Análise de lucratividade:

0,44

0,00

15. Fluxo de caixa anual, 106 US$

18,95

-30,52

-30,52

49,48

0,32

-33,15

52,10

100

0,00

2

20,09

20,09

-9,29

-9,29

29,38

0,19

-35,14

55,22

100

0,00

3

20,33

20,33

1,78

2,74

18,55

0,12

-37,25

58,54

100

0,00

4

-166,67 -166,23 -147,28 -127,19 -106,86

0,44

14. Fluxo de caixa operacional anual, 106 US$
-84,73

-30,48

13. Lucro anual, 106 US$

-30,92

30,92
-30,48

12. Faturamento anual, 106 US$

0,20

10. Fator anual de depreciação, 1/ano

11. Depreciação anual, 106 US$

-15,64

9. Custo anual de produção, sem depreciação, 106 US$

50
24,58

8. Vendas anuais, 106 US$

7. Capacidade operacional, %

0,00
-8,50

1

6. Partida, 106 US$

-81,94

-4,64

-77,31

0

5. Investimento anual, 106 US$

-7,42

-46,38

-53,80

-30,92

-1
0,00

4. Investimento de capital total, 106 US$

-30,92

0,00

-2

35

8

6,0

6,0

6,0

3. Investimento financeiro, 106 US$

2. Investimento total, 106 US$

0,00

-3

%

Inflação custos de produção, anual

ANO

%

Inflação preço de venda, anual

1. Terreno, 106 US$

%

Inflação durante construção, anual

Estudo de viabilidade

-85,70

21,16

21,16

2,61

4,01

18,55

0,12

-39,49

62,05

100

0,00

5

-67,45

18,25

18,25

10,52

16,18

7,73

0,05

-41,86

65,77

100

0,00

6

-50,97

16,48

16,48

16,48

25,35

-44,37

69,72

100

0,00

7

-33,50

17,47

17,47

17,47

26,87

-47,03

73,90

100

0,00

8

-14,99

18,52

18,52

18,52

28,49

-49,85

78,34

100

0,00

9

4,64

19,63

19,63

19,63

30,20

-52,84

83,04

100

0,00

10

25,45

20,81

20,81

20,81

32,01

-56,01

88,02

100

0,00

11

47,50

22,06

22,06

22,06

33,93

-59,37

93,30

100

0,00

12

70,88

23,38

23,38

23,38

35,97

-62,93

98,90

100

0,00

13

95,66

24,78

24,78

24,78

38,13

-66,71

104,83

100

0,00

14

121,93

26,27

26,27

26,27

40,41

-70,71

111,12

100

0,00

12,06

15

121,93

288,60

133,99

243,99

154,61

-712,34

1.119,44

0,00

-166,67

0,00

-154,61

0,00

soma
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Tabela 34 - Fluxo de caixa para planta com motores de combustão interna
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Os resultados do estudo econômico indicam que a planta termoelétrica,
operando por ciclo combinado com motores de combustão interna, possui um
payback de 10 anos e uma TIR de 7,9%. Ponderando que o retorno mínimo
aceitável para um empreendimento, em um mercado consolidado, é de 6%,
conforme indicado na Tabela 12, um novo empreendimento de produção de energia
elétrica por meio de um ciclo combinado entre os motores de combustão interna e
turbina a vapor é viável economicamente se todos os dados técnicos e econômicos
forem mantidos conforme estabelecidos nesse estudo.
A Figura 34 apresenta a relação entre a taxa de retorno e o valor presente
liquido para o empreendimento. Para taxas de retorno menores que 7,9%, o
empreendimento gera um ganho de capital para a empresa.
Figura 34 - Valor presente líquido x TIR – cenário motores
150,00
133,99

VPL (106 US$)

100,00

50,00

0,00
0,0%
-50,00

88,46
52,17
22,96
-0,76
4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

-20,20
-36,26

20,0%
-70,41

-49,65

-78,52

-60,89

-100,00
Taxa de retorno (%)

Fonte: o autor

Atendendo a uma taxa de retorno de 6% ao ano, o retorno líquido obtido com o
empreendimento será de US$ 22,96 milhões, ou seja, com a taxa de retorno
indicada, pode-se recuperar o investimento realizado.
5.3 Comparação entre os processos propostos
O processo de geração de energia elétrica por um ciclo combinado utilizando
turbina a gás e turbina a vapor apresenta uma eficiência global do ciclo de 38,4%,
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uma potência mecânica líquida gerada de 101,6 MW e um consumo específico de
gás natural de 378,0 kg/h por MW gerado. Com relação aos aspectos econômicos,
esse processo exige um investimento total de US$ 188.915.584,01, equivalente a
US$ 1.859.405,35 por MW gerado, com payback de 11 anos e uma taxa interna de
retorno sobre o investimento de 6,3%. O custo total anual de produção é de US$
99,84 por MWh gerado, perfazendo um custo total anual de produção de US$
45.319.707,30.
O processo de geração de energia elétrica por um ciclo combinado utilizando
motores de combustão interna e turbina a vapor apresenta uma eficiência global do
ciclo de 54,3%, uma potência mecânica liquida gerada de 77,4 MW e um consumo
específico de gás natural de 326,6 kg/h por MW gerado. Com relação aos aspectos
econômicos, esse processo exige um investimento total de US$ 154.612.566,12,
equivalente a US$ 1.997.578,37 por MW gerado, com payback de 10 anos e uma
taxa interna de retorno sobre o investimento de 7,9%. O custo total anual de
produção é de US$ 90,44 por MWh gerado, perfazendo um custo total anual de
produção de US$ 31.272.023,12.
A Tabela 35 resume a comparação dos resultados entre os dois processos
estudados.
Tabela 35 - Comparação dos resultados obtidos
UNIDADE

CICLO
COMBINADO
– TG

CICLO
COMBINADO
– MCI

%

38,4

54,3

MW

101,6

77,4

kg/h / MW

378,0

326,6

US$

188.915.584,01

154.612.566,12

Investimento total por MWgerado

US$ / MW

1.859.405,35

1.997.578,37

Custos operacionais

US$ / ano

45.319.707,30

31.272.023,12

US$ / MWh ano

99,84

90,44

anos

11

10

%

6,3

7,9

VARIÁVEL
Eficiência global do ciclo
Potência mecânica liquida gerada
Consumo específico de gás natural
Investimento total

Custos operacionais por MWhgerado
Tempo de retorno de capital (payback)
Taxa interna de retorno (TIR)
Fonte: o autor
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5.4 Considerações para a substituição do sistema
De acordo com os resultados técnicos e econômicos apresentados, a
tecnologia de ciclo combinado considerando a utilização de motores de combustão
interna em substituição à turbina a gás, apresenta-se como uma alternativa mais
eficiente e economicamente mais vantajosa. Para a avaliação mais criteriosa, com
relação a diferença de potência gerada pelos dois ciclos combinados, deve-se
avaliar os demais equipamentos que integram as plantas de potência, para que se
possa maximizar os rendimentos desses demais equipamentos, principalmente, a
caldeira de recuperação e a turbina a vapor.
Em referência à área ocupada pela implementação de uma termoelétrica
operando em ciclo combinado com turbina a gás em relação à área ocupada pela
implementação de uma termoelétrica operando em ciclo combinado com motores de
combustão interna, não foi objeto de estudo desse trabalho, pois presume-se que a
possível ampliação de área para a locação dos motores de combustão interna está
disponível.
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6

CONCLUSÃO
Estudou-se duas tecnologias de máquinas térmicas: turbina a gás e motor de

combustão interna, para a geração de energia elétrica operando em ciclos
combinados com turbinas a vapor.
Os modelos e simulações sugeridos, tanto para o ciclo combinado operando
com turbina a gás quanto para o ciclo combinado operando com motor de
combustão interna, foram validados com sucesso por simulações de processo,
indicando que os modelos e simulações propostos podem ser utilizados para a
obtenção de resultados confiáveis.
A partir dos modelos e simulações validados, foi possível obter os resultados
das potências dos equipamentos, do calor de reação e da eficiência global do ciclo,
referentes aos ciclos combinados estudados.
Os balanços de massa e energia obtidos das simulações permitiu a realização
do dimensionamento adequado dos principais equipamentos envolvidos em cada um
dos processos, permitindo a realização da estimativa do custo do investimento
associado a uma nova planta de geração de energia.
Tecnicamente, o ciclo combinado empregando turbina a gás apresentou menor
eficiência térmica global do ciclo e maior consumo específico de gás natural,
respectivamente, 38,4% e 378,0 kg/h por MW gerado, que o ciclo combinado
empregando motores de combustão interna, respectivamente, 54,3% e 326,6 kg/h
por MW gerado. No entanto, o ciclo combinado empregando turbina a gás
apresentou uma potência líquida gerada de 101,6 MW, que é maior que a potência
líquida gerada pelo ciclo combinado empregando motores de combustão interna,
que é de 77,4 MW devido, principalmente, à redução da potência gerada pela
turbina a vapor do ciclo combinado empregando motores de combustão interna por
causa da baixa temperatura dos gases de exaustão dos motores de combustão
interna se comparada com a temperatura dos gases de exaustão das turbinas a gás.
Economicamente, o ciclo combinado empregando turbina a gás apresentou
maior valor total de investimento, maior custo de operação anual, maior valor de
payback e menor taxa interna de retorno, respectivamente, US$ 188.915.584,01,
US$ 45.319.707,30, 11 anos e 6,3%, se comparado com o ciclo combinado
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empregando motores de combustão interna, respectivamente, US$ 154.612.566,12,
31.272.023,12, 10 anos e 7,9%.
O ciclo combinado empregando turbina a gás também apresentou menor valor
de investimento por MW gerado e maior custo total anual de operação,
respectivamente, US$ 1.859.405,35 por MW gerado e US$ 99,84 por MWh gerado,
se comparado com o ciclo combinado empregando motores de combustão interna,
respectivamente, US$ 1.997.578,37 por MW gerado e US$ 90,44 por MWh gerado.
Os resultados obtidos permitem concluir que a oportunidade de substituição da
turbina a gás por motores de combustão interna, no ciclo combinado do sistema de
potência em operação é tecnica e econômicamente vantajosa, avaliando que essa
substituição leva a um processo mais eficiente termicamente, e economicamente
mais vantajoso, considerando o menor tempo de retorno do investimento e a maior
taxa de retorno do investimento (TIR).
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7

SUGESTÕES DE CONTINUIDADE E COMPLEMENTAÇÃO
Como próximos passos para esse estudo, sugere-se uma avaliação da

oportunidade de substituição de turbina a gás por motores de combustão interna
considerando outras capacidades de produção de plantas de potência, como por
exemplo, 200 MW, 300 MW, 400 MW e 500 MW, a fim de possibilitar uma análise
mais geral, referente à comparação de ciclos combinados que empregam turbina a
gás e motores de combustão interna.
Outra sugestão é avaliar os demais componentes que integram o ciclo
combinado que contempla os motores de combustão interna, principalmente a
caldeira de recuperação e a turbina a vapor, no que se refere à maximização dos
seus rendimentos, para que possa ser gerada maior potência e, consequentemente,
energia na turbina a vapor nesse tipo de ciclo termodinâmico.
Adicionalmente, sugere-se estudar com mais profundidade o modelo
termodinâmico aplicado nas simulações dos processos dos dois tipos de ciclos
combinados, tendo em consideração a separação do ciclo de Brayton e de Rankine,
cada qual com seu modelo termodinâmico mais adequado.
Finalmente, sugere-se um estudo mais aprofundado sobre as condições de
confiabilidade e disponibilidade das máquinas térmicas, ou seja, turbinas a gás e
motores de combustão interna, tendo em consideração como esses fatores
influenciam na comparação técnica e econômica da utilização de turbinas a gás e
motores de combustão interna.
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