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RESUMO
Neste trabalho uma planta termelétrica de ciclo a vapor foi avaliada com o
objetivo de identificar a oportunidade de recuperar o calor residual gerado dos gases
de exaustão da caldeira e assim aumentar a produção de energia elétrica com a
implementação de um Ciclo Rankine orgânico (ORC). Para isto, uma planta
termelétrica de ciclo a vapor com aquecimento regenerativo foi projetada, a fim de
identificar o fluxo com possibilidade de recuperação e eficiência global da planta. Por
meio de simulações no software Aspen HYSYS versão 8.8, quatro fluidos orgânicos
Benzeno, Ciclohexano, Ciclopentano e Tolueno foram analisados para determinar o
melhor fluido de trabalho para recuperação de energia térmica e aumento na
produção de eletricidade. Os resultados mostram que para um fluxo de gases na
saída da caldeira de 123,22 kg/s a temperatura de 190ºC, o sistema ORC
trabalhando com o fluido Benzeno tem a maior geração de potência líquida e maior
eficiência entre todos os fluidos avaliados. O ciclo orgânico gerou uma potência
adicional para o sistema de 1,649 MW, representado um acréscimo de 3,3% na
potência líquida da planta e 1,23% na eficiência térmica da planta. Assim, conclui-se
que além da energia suplementar gerada e da receita adicional que pode ser
adquirida. A incorporação dos ORCs é importante para diminuição no consumo de
combustível e dos impactos ambientais.
Palavras-Chave: Ciclo Rankine orgânico; recuperação de calor residual; gás de
exaustão da caldeira.

ABSTRACT
Waste Heat Recovery with Organic Rankine Cycle in Steam Power Plant
During this work experiment, a steam power plant cycle was evaluated in order to
identify the opportunity of recovering residual heat generated from flue gases
exhaust of the boiler and thus increasing the electric energy production with the
implementation of an Organic Rankine Cycle (ORC). For this, a regenerative steam
cycle thermoelectric power plant was designed, seeking to identify the flow with the
possibility of heat recovery and overall efficiency of the plant. Through simulations in
Aspen HYSYS version 8.8 software, four organic fluids Benzene, Cyclohexane,
Cyclopentane and Toluene were analyzed to determine the best working fluid for
thermal energy recovery and increase in electricity production. The results show that
for a flow of gases at the boiler output of 123.22 kg / s at 190ºC, the ORC system
working with the Benzene fluid has the highest net power generation and higher
efficiency among all evaluated fluids. The organic cycle generated an additional
power of 1.649 MW for the system, representing an increase of 3.3% in the net
power of the plant and 1.23% in overall efficiency. Thus, it is concluded that besides
the additional electric energy generated and extra revenue that can be obtained, the
incorporation of the ORCs is important to reduce the fuel consumption and
environmental impacts.
Keywords: Organic Rankine Cycle, waste heat recovery, flue gas of boiler exhaust.
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1

INTRODUÇÃO
A

demanda

mundial

de

energia

vem

aumentando

continuamente

e,

consequentemente, o número de novas usinas. Conforme pesquisas recentes, cerca
de 81% da energia primária consumida mundialmente é de origem de combustíveis
fósseis (BP Statistical Review of World Energy, 2017), sendo que o principal aspecto
negativo, da utilização deste tipo de combustível, são os danos causados ao meio
ambiente, como a poluição do ar, o aquecimento global e a destruição da camada de
ozônio.
Assim, a fim de diminuir os impactos ambientais e a dependência energética dos
combustíveis fósseis, como principal fonte de energia, podem ser citadas duas
alternativas: (1) criação e aproveitamento das fontes de energia renováveis (solar,
eólica, biomassa, geotérmica e hidroelétricas.); (2) elevação da eficiência dos
processos existentes de conversão de energia (IZIDORO, 2016).
Dessa forma, o ciclo Rankine orgânico (ORC) tem se mostrado uma tecnologia
relevante para as duas alternativas acima apresentadas, pois além de aumentar a
eficiência dos processos, cuja principal característica é a conversão do calor residual
em eletricidade, também pode ser aplicado aos sistemas de geração de energia de
fontes renováveis, tais como: solar, geotérmica, biomassa, entre outras.
O ORC é responsável por absorver o calor proveniente de uma fonte de calor e
transformá-lo em energia elétrica e, em alguns casos, também em térmica.
Constituído, basicamente, por dois trocadores de calor (evaporador e condensador),
uma bomba e uma turbina, o ciclo orgânico diferencia-se do ciclo de Rankine
convencional pelo fato do fluido de trabalho ser um composto orgânico e não a água.
Deste modo, pode ser utilizado o calor residual de baixa ou média temperatura
(OLIVEIRA, 2016).
A escolha do fluido orgânico a ser integrado no sistema ORC é uma das etapas
mais importantes, pois o fluido de trabalho deve evaporar às baixas pressões e
temperaturas, ter baixo impacto ambiental (baixo potencial de aquecimento global e
de destruição de ozônio), atender aos requisitos de segurança (não ser altamente
tóxico, não inflamável e não corrosivo), não deve reagir ou se dissociar nas pressões
e temperaturas em que é utilizado, o que significa ter estabilidade química e térmica,
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e ainda deve ter alta disponibilidade e baixo custo. Por isso, nem sempre o fluido
que produz mais energia é aquele escolhido.
As centrais térmicas de ciclo a vapor, baseiam-se em turbinas a vapor com
objetivo de produzir energia elétrica. Atualmente, as usinas térmicas de ciclos a
vapor, caracteriza-se por eficiência entre 35% a 44,5% (LORA; NASCIMENTO, 2004).
Uma das opções para alcançar níveis mais elevados de eficiência é a integração de
uma planta ORC para aproveitamento do calor residual, e assim gerar economia de
combustível, diminuição das emissões de poluentes e aumento da produção de
energia elétrica.
Entre as alternativas, encontra-se o aproveitamento da energia de fonte de calor
de baixa temperatura dos gases de combustão, que deixam a caldeira no processo
em uma planta termelétrica, para gerar energia de alta qualidade (potência),
aliviando a carga de energia e aumentando a eficiência em um sistema combinado.
A proposta do presente estudo tem como finalidade recuperar calor residual dos
gases de exaustão da caldeira instalada em uma planta termelétrica de ciclos a
vapor com capacidade de 50MW, que utiliza biomassa como combustível, e
converter esse calor em eletricidade, aumentando o rendimento global da planta e,
portanto, contribuindo para a redução no consumo de combustível e na diminuição
das emissões e do impacto ambiental.
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2

OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho é realizar uma avaliação técnica do potencial de

geração de energia, a partir da recuperação do calor residual nos gases de exaustão
da caldeira, de uma usina termelétrica de potência a vapor, com a implementação de
uma planta ORC, com a finalidade de aumentar a eficiência na produção de energia
elétrica e, assim, diminuir o consumo de combustível.
Por meio de simulações no software Aspen HYSYS:
1. Elaborar o modelo de uma usina termelétrica de potência a vapor;
2. Definir no modelo executados os parâmetros do calor residual nos gases de
exaustão da caldeira;
3. Selecionar o fluido de trabalho mais adequado para recuperação de energia
térmica;
4. Avaliar o aumento na produção de eletricidade com implementação do
sistema ORC.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste Capitulo serão apresentados os fundamentos teóricos do ciclo de Rankine

Orgânico e as principais diferenças do ciclo de Ciclo Rankine Convencional, bem
como as variedades de fontes de calor que podem ser exploradas para produção de
energia e as configurações e os critérios para seleção do fluido de trabalho.
3.1

Ciclo Rankine Orgânico (ORC)
Com as atuais políticas de proteção ao meio ambiente, é crescente o interesse

na utilização de fontes não convencionais de energia, como também a recuperação
de energia térmica rejeitada em diferentes níveis de temperatura. Dentre as
soluções, o ORC pode ser considerado uma tecnologia com alto grau de
maturidade. O assunto teve o interesse renovado, principalmente a partir de 2009,
chegando a ter uma participação de 0,3% nos artigos técnicos publicados nas
editoras especializadas nos últimos dois anos (MARTINS, 2015).
Com a implantação do ORC, a operação não necessita de combustível
adicional, assim gases como dióxido de carbono e dióxido de enxofre, podem ter
suas emissões inalteradas. Logo, há uma produção energética maior para a mesma
quantidade de poluentes.
O mercado de instalações de ORC está crescendo em ritmo acelerado. Desde a
instalação das primeiras plantas, em 1980, tem sido registrado um crescimento
exponencial no uso desta tecnologia, conforme pode ser visualizado na Figura 1,
onde é ilustrada a evolução da potência instalada e o número de plantas em
operação, com base em uma compilação de dados do fabricante (QUOILIN et al.,
2013).
O ORC tem sido aplicado para a geração de eletricidade, a partir de diferentes
fontes de energia, incluindo calor residual industrial, energia solar, energia
geotérmica, energia de biomassa e energia dos oceanos (BAO; ZHAO, 2013). Entre
as fontes de calor residual incluem-se motores de combustão interna e turbina a gás
(FENG et al., 2015).
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Figura 1 – Evolução da potência instalada e o número de plantas em projeto no mundo
de ORC

Fonte: (QUOILIN et al., 2013)

3.2

Descrição do sistema
O ORC representa um processo semelhante ao ciclo Rankine convencional com

os mesmos componentes principais, sendo bomba, evaporador, turbina e
condensador, a principal diferença em relação ao ciclo convencional, é o fluido de
trabalho a ser utilizado. Enquanto no ciclo Rankine convencional utiliza-se água
como fluido de trabalho, o ORC emprega substância orgânica como fluido, tais como
fluidos refrigerantes, hidrocarbonetos e óleo de silicone.
A Figura 2 apresenta o diagrama T-s das curvas de saturação de água e de
alguns fluidos orgânicos utilizados em aplicações de ORC (QUOILIN et al., 2013). A
inclinação da curva de vapor saturado (à direita) é suave para a água, enquanto a
mesma é significativamente mais vertical para os fluidos orgânicos. Como
consequência, a limitação da qualidade do vapor no final do processo de expansão
desaparece num ciclo ORC, pois os fluidos orgânicos isentrópicos e secos não
geram partes liquidas durante a expansão, assim não há necessidade de
superaquecer o vapor antes da entrada da turbina.
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Figura 2 – Diagrama T-s das curvas de saturação de água e de alguns fluidos
orgânicos utilizados em aplicações de ORC.

Fonte: (QUOILIN et al., 2013)

A seleção do fluido de trabalho desempenha um papel importante na
implementação de um ciclo ORC e a escolha é determinada pela aplicação e nível
de calor disponível para o ciclo (QUOILIN et al., 2013). O ponto de ebulição
relativamente baixo e elevado calor latente de vaporização dessas substâncias
permitem a conversão de energia térmica, de baixa e média temperatura, em
eletricidade, dos quais rendimentos menores podem ser compensados por menores
custos de instalação e operação.
O princípio de funcionamento consiste na captura da energia térmica de uma
fonte de calor, que provoca a evaporação do fluido de trabalho, sendo este em
seguida, direcionado a uma turbina, onde se produz trabalho mecânico, o qual é
transformado em eletricidade por um gerador elétrico acoplado ao eixo da turbina
(PERIS et al., 2015).
Similarmente ao ciclo Rankine convencional, no ORC o fluido de trabalho passa
por quatro processos, sendo eles apresentados na Figura 3.
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Figura 3 – Estágios e transformações em um ciclo de Rankine.

a) Processo 1-2: aumento da pressão do fluido de trabalho por uma bomba;
b) Processo 2-3: adição de calor a pressão constante no evaporador;
c) Processo 3-4: expansão do fluido de trabalho na turbina;
d) Processo 4-1: rejeição de calor a pressão constante no condensador.
Fonte: O Autor

A bomba pressuriza o fluido líquido, que segue para um evaporador para que
seja produzido o vapor que será expandido numa turbina, que por sua vez está
conectada por meio de um eixo a um gerador elétrico. Em seguida, o vapor é
condensado e succionado pela bomba e o ciclo recomeça (VÉLEZ et al., 2012).
No ciclo apresentado na Figura 3, uma quantidade de calor Q23 é adicionada ao
fluido de trabalho durante o processo (2-3) e uma quantidade de calor Q41 é
removida durante o processo (4-1). Uma quantidade de trabalho W 34 é gerada na
turbina durante o processo (3-4) e uma pequena quantidade de trabalho W 12 é
necessária para bombear o líquido durante o processo (1-2) (SALEH et al., 2007).
No diagrama T-s apresentado na Figura 4, os pontos 2s e 4s, representam
respectivamente o estado do fluido de trabalho na saída da bomba e na saída da
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turbina para uma condição ideal, isto é, compressão e expansão isentrópicas. O
processo 5-6 refere-se à transferência de calor da fonte de calor para o fluido de
trabalho no evaporador, enquanto o processo 7-8 refere-se à transferência de calor
do fluido de trabalho para o fluido de resfriamento no condensador (IZIDORO, 2016).
Figura 4 – Diagrama Temperatura-entropia (T-s) para ciclo ORC.

Fonte: (XI et al., 2015)

A escolha do tipo de expansor depende fortemente das condições de
funcionamento, tamanho do sistema e o tipo de fluido. Turbomáquinas são utilizadas
quando a demanda de energia é alta. Elas são, principalmente, de dois tipos:
turbinas axiais ou radiais. As turbinas axiais são usadas quando o fluido de trabalho
possui grande peso molecular. Com este dispositivo, um único estágio pode ser
utilizado para produzir energia a partir de fontes de calor de baixas e médias
temperaturas (GOMES, 2012). As turbinas radiais são usadas nos casos onde
ocorrem grande razões de pressão e baixas taxas de fluxo de fluido. Além de serem
capazes de manter sua eficiência para uma maior faixa de cargas parciais
(PEREIRAS, 2011).
3.3

Comparação entre o Ciclo Rankine Convencional e o Orgânico
O ciclo Rankine convencional é uma das formas mais importantes para

transformar energia térmica de grande escala em energia elétrica. Porém, para
geração de energia a partir de calor residual a baixa temperatura, a água não é um
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fluido de trabalho adequado, devido ao fato da sua temperatura de ebulição ser
relativamente elevada. Em decorrência do ponto de ebulição dos fluidos orgânicos
ser mais baixo, é mais fácil chegar às pressões necessárias para uma expansão
eficiente na turbina, utilizando fontes de calor de baixa temperatura (LI et al., 2015).
Como mencionado anteriormente, ciclo Rankine e ciclo ORC diferenciam-se apenas
pelo tipo de fluidos de trabalho. Abaixo será feito um comparativo entre as
vantagens e as desvantagens do ciclo ORC e o ciclo Rankine convencional.
De acordo com (TCHANCHE et al., 2011), as vantagens apresentadas pela
água como fluido de trabalho são: boa estabilidade térmica e química (não sofre
risco de decomposição); baixa viscosidade (menor consumo de potência na bomba);
boa condutora de energia (calor latente e calor específico elevados); não-tóxica; não
inflamável; não apresenta ameaça para o meio ambiente; econômica e abundante
(presente em quase toda parte na terra). No entanto, a água também apresenta
desvantagem, quais sejam: necessidade de superaquecimento para evitar a
condensação durante a expansão; risco de erosão das pás das turbinas; excesso de
pressão no evaporador, turbinas complexas de múltiplos estágios e de custos
elevados comparados ao sistema ORC.
De acordo com (TCHANCHE et al., 2011) o sistema ORC tem várias vantagens
sobre o ciclo convencional, como: é necessário menor quantidade de calor durante o
processo de evaporação; o processo de evaporação ocorre a uma menor pressão e
temperatura; processo de expansão termina na região de vapor superaquecido e,
portanto, não é necessário superaquecê-los; e ainda o risco de erosão das pás é
evitado, a menor diferença de temperatura entre evaporação e condensação,
também significa que a queda/relação de pressão será expressivamente menor e,
portanto, podem ser utilizadas turbinas de simples estágio.
Entre outras vantagens estão (TCHANCHE et al., 2014):
a) Adaptabilidade a várias fontes de calor;
b) Tecnologia bem desenvolvida;
c) Menor complexidade e menos manutenção comparadas a outros ciclos
térmicos;
d) Possibilidade de uso em pequenas escalas;
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e) Sistema de geração distribuída;
f) Baixos custos de investimento e manutenção;
g) Uso de componentes muitas vezes disponíveis e acessíveis, devido às
semelhanças entre o ORC e sistemas de refrigeração (SPROUSE; DEPCIK,
2013).
Além do fluido de trabalho, uma diferença significativa entre o ciclo Rankine
convencional e o ORC é o dispositivo utilizado para a expansão do fluido. O ciclo
Rankine convencional utiliza uma turbina, geralmente de grande porte, o ORC exige
um dispositivo expansor específico de acordo com o fluido orgânico utilizado
(VICTOR et al., 2013). A turbina, tipicamente, opera com o fluido em uma fase única,
o que resulta num sistema mais simples e mais barato, em termos de custo de
aquisição e manutenção (CHEN et al., 2010). A turbina de fase única se explica pela
menor diferença de temperatura entre a evaporação e a condensação, o que
significa que a queda de pressão será menor (TCHANCHE et al., 2011).
A principal desvantagem do ORC está justamente nos fluidos orgânicos de
trabalho. Muitos fluidos possuem valores altos de potencial de destruição de ozônio
(ODP) e potencial de aquecimento global (GWP), representando grande ameaça ao
meio ambiente. Outros possuem alta toxidade e/ou alta inflamabilidade, o que
representa riscos à segurança. Alguns são instáveis quimicamente e podem
comprometer o funcionamento do sistema. Além disso, a baixa disponibilidade e o
alto custo comparado com a água são fatores negativos nos sistemas ORC
(IZIDORO, 2016).
A comparação das propriedades dos fluidos do ciclo Rankine convencional e do
ciclo Rankine orgânico é resumida na Tabela 1.
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Tabela 1 – Resumo de alguns parâmetros dos Ciclos Rankine Convencionais e
Orgânicos
Ciclo Rankine
Convencional

Ciclo Rankine Orgânico

Água

Composto orgânico

Pressão Crítica

Alta

Baixa

Temperatura Crítica

Alta

Baixa

Ponto de Ebulição

Alta

Baixa

Baixa

Aceitável

Calor Específico

Alto

Baixo

Calor Latente

Alto

Baixo

Baixa

Relativamente alta

Inflamabilidade

Não

Sim, depende do fluido

Toxidade

Não

Sim, depende do fluido

Impacto Ambiental

Não

Alto e depende do fluido

Disponibilidade

Alta

Problemas de fornecimento

Baixo

Alto

Parâmetro
Fluido

Pressão de Condensação

Viscosidade

Custo

Fonte: (TCHANCHE et al., 2011 – modificado)

As demais diferenças entre o ORC e ciclos a vapor convencional são listadas
por (QUOILIN et al. 2013) e apresentadas a seguir:
Superaquecimento: a maioria dos fluidos orgânicos encontram-se no estado de
vapor superaquecido no fim da expansão, não havendo necessidade de
superaquecimento, ao contrário da água. A ausência de condensação, durante a
expansão, reduz o risco de corrosão nas palhetas da turbina, estendendo a sua vida
útil, praticamente ao dobro, se comparada à utilização de água como fluido.
Baixa temperatura de recuperação de calor: Devido ao menor ponto de
ebulição dos fluidos orgânicos de trabalho, o calor pode ser recuperado a uma
temperatura mais baixa.
Tamanho dos componentes: a densidade da água é menor na parte de baixa
pressão do ciclo, o que leva a uma vazão volumétrica elevada, exigindo um aumento
no diâmetro das tubulações e no tamanho dos trocadores de calor. Do mesmo
modo, o tamanho da turbina é aproximadamente proporcional à vazão volumétrica.
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Projeto da caldeira: as caldeiras (evaporadores) para ORC não necessitam de
tubulões de vapor e recirculação, em decorrência da alta densidade dos fluidos e da
sua proximidade de operação em relação ao ponto crítico. O calor de combustão é
transferido pelos gases para o fluido de transferência de calor (óleo técnico) que se
dirige para o sistema ORC para evaporar o fluido de trabalho através de dois
trocadores de calor.
Admissão na turbina: em ciclos Rankine convencionais normalmente uma
temperatura superior a 450°C é necessária na entrada da turbina para evitar a
formação de condensados durante a expansão. Isto leva a maiores tensões térmicas
no interior da caldeira e nas pás da turbina e, consequentemente a um custo mais
elevado.
Consumo da bomba: o consumo da bomba é proporcional à vazão volumétrica
de líquido e à diferença de pressão entre a saída e a entrada. Ele pode ser expresso
como taxa de trabalho reverso (BWR– back work ratio), que é definido como a razão
entre o consumo da bomba dividido pela potência de saída da turbina. Em um ciclo
Rankine convencional onde a vazão de agua é relativamente baixa, o BWR atinge
valores próximos a 0,4% apenas. Para um ORC com tolueno, por exemplo, este
valor sobe para 2 a 3%.
Alta pressão: Num ciclo de vapor, pressões chegam a cerca de 180 bar e
tensões térmicas aumentam a complexidade e o custo da caldeira. Para um ORC, a
pressão geralmente não excede 30 bar. Além disso, o fluido de trabalho não é
evaporado diretamente na fonte de calor (por exemplo, um queimador de biomassa)
mas pelo intermediário de um circuito de transferência de calor.
Pressão de condensação: Para evitar infiltrações de ar no ciclo, são
aconselháveis elevadas pressões de condensação. Não é o caso da água, cuja
pressão de condensação é geralmente inferior a 100 mbar absoluto. Os fluidos
orgânicos de baixa temperatura tais como HFC-245fa, HCFC-123 ou HFC-134a
satisfazem este requisito, uma vez que se condensam a uma pressão superior à
pressão atmosférica. No entanto, os fluidos com uma temperatura crítica mais
elevada tal como hexano ou tolueno são subatmosféricos à temperatura ambiente.
Sistemas de tratamento: no ciclo com água, um sistema de tratamento deve
ser integrado para garantir a pureza do fluido e um desaerador deve ser incluído
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para evitar a corrosão das peças metálicas, devido a presença de oxigênio no
interior do sistema.
Projeto da turbina: Em ciclos de vapor, a razão de expansão e a queda de
entalpia na turbina são ambas elevadas. Isso envolve o uso de turbinas com vários
estágios de expansão. Os ciclos de ORC possuem uma baixa queda de entalpia e
podem ser aplicadas turbinas de um ou dois estágios, o que reduz o seu custo.
Turbinas que trabalham no ciclo ORC possuem baixa rotação e baixa velocidade
periférica devido a sua pequena variação da entalpia, permitindo a utilização do
gerador elétrico acoplado diretamente à turbina, sem a necessidade do uso de
engrenagens (isto é especialmente vantajoso para plantas de baixa potência),
enquanto a baixa velocidade diminui o desgaste na pá da turbina e facilita seu
projeto.
Eficiência: a eficiência térmica de sistemas de ORC para temperaturas mais
elevadas não costuma exceder 24%. Os ciclos Rankine convencionais apresentam
valores típicos de eficiência maiores que 30%.
Assim, como pode se observar, os dois ciclos apresentam vantagens e
desvantagens, o ciclo Rankine convencional é mais adequado para aplicações em
altas temperaturas e grandes sistemas centralizados. Como consequência, o ORC é
mais rentável na faixa de baixa a média temperatura e centrais elétricas de
pequenas escalas que requerem componentes e projetos simples e fáceis de
fabricar.
Tabela 2 – Vantagens dos ciclos Rankine orgânico e convencional
Vantagens do ciclo Rankine orgânico

Vantagens do ciclo Rankine convencional

Não há necessidade de superaquecimento

Alta eficiência

Menores temperaturas de evaporação

Baixo custo do fluido

Maiores pressões de condensação

Fluido de baixo impacto ambiental

Não há necessidade de tratamento do fluido

Fluido não inflamável e não tóxico

Não há necessidade de desaerador

Alta estabilidade química do fluido

Possibilidade de recuperação de calor a
baixas temperaturas
Fonte: (QUOILIN et al., 2013)

Baixo consumo da bomba
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3.4

Aplicações do ciclo Rankine orgânico
A seguir serão apresentadas as principais aplicações do ORC para obtenção de

energia, por ser um sistema com característica modular, pode ser utilizado sem
grandes alterações, o que promove um melhor aproveitamento de diversas fontes de
calor. Os campos mais difundidos e promissores são a biomassa, geotérmica,
energia solar e o aproveitamento de calor residual de processos industriais (Figura
5).
Figura 5 – Percentual de uso das aplicações mais comuns para o ORC

Fonte: (QUOILIN et al., 2013)

3.4.1 Biomassa
De acordo com S. CARRARA (2010), atualmente, a geração de energia,
utilizando biomassa, é a mais empregada em grandes usinas, porém seu
aproveitamento pode ser mais interessante em pequena escala, devido ao menor
impacto ambiental das instalações e, principalmente, pela dificuldade de fornecer
grandes quantidades deste combustível para as usinas de grande porte como
consequência de sua baixa densidade energética. Logo, o uso de biomassa deve
ser aprimorado para sistemas descentralizados de produção de energia nos quais os
custos de coleta, transporte e armazenamento mantenham-se em um nível razoável
para gerar potência elétrica a um preço competitivo.
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A energia proveniente da queima de biomassa representa cerca de 14% das
fontes de energia primárias do mundo, e chega a mais de 35% nos países
emergentes. Este tipo de fonte é interessante, pois, mesmo com índices de emissão
de CO2 próximos aos dos combustíveis fósseis, a biomassa a ser plantada
absorverá esse gás novamente da atmosfera, logo o efeito prejudicial do poluente,
em relação ao meio ambiente, é “anulado”. Além disso, as emissões de NO x e SOx
são desprezíveis, quando comparadas às liberadas na queima de combustíveis não
renováveis (QIU, 2012).
Muitas tecnologias têm sido propostas para o aproveitamento energético da
biomassa, porém a aplicação mais comum de conversão de biomassa é o ciclo
Rankine convencional. Este sistema termodinâmico, mesmo com baixas eficiências,
tem sido utilizado em vários setores industriais para gerar eletricidade, atribuído ao
baixo custo do combustível (geralmente resíduos de biomassa), custos de
investimento relativamente baixos, maturidade e confiabilidade do sistema térmico
que fazem desta tecnologia uma opção mais vantajosa quando comparada com a
gaseificação da biomassa (SATOMONTE, 2015).
Entretanto, o ciclo Rankine convencional para faixas inferiores a 2 MW leva a
uma queda considerável da eficiência do ciclo. Desta maneira a tecnologia ORC tem
recebido uma atenção crescente para aplicações em pequenas instalações
geradoras de eletricidade. Tais sistemas são classificados em micro (1 a 10 kW),
pequena (10 a 200 kW), média (200 a 2.000 kW) e grande (> 2.000 kW) - escala
quanto ao nível de produção de eletricidade. As eficiências elétricas destes sistemas
térmicos são geralmente baixas, em torno de 10 – 20 %. Pesquisas têm focado no
aumento da eficiência e diminuição nos custos, como em sistemas de cogeração
que, além de gerar eletricidade fornecem energia térmica utilizando equipamentos
termicamente ativados (chiller de absorção e adsorção) e/ou trocadores de calor,
aumentando assim a eficiência global do sistema e reduzindo os custos de geração
de energia.
A implantação do sistema é constituída pela combustão da biomassa em uma
caldeira e um módulo ORC. O gerador de vapor utiliza o óleo térmico para vaporizar
um fluido orgânico adequado no evaporador, o vapor do fluido (6) aciona a turbina
que encontra-se acoplada ao gerador de energia. O vapor na saída da turbina
atravessa um regenerador (7) onde aquece o líquido orgânico (3). O Vapor é então
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condensado no condensador (arrefecido pelo escoamento de água – 8). O líquido
orgânico é finalmente bombeado (1,2) ao regenerador e depois ao evaporador,
completando, desta forma, a sequência de etapas no circuito fechado. Na figura 6 é
apresentada a perspetiva de uma instalação ORC (Adaptada de Gard, 2011). Neste
exemplo de utilização do ORC, para a produção de energia elétrica, pode-se
observar duas peculiaridades, quais sejam:
 O ar de entrada é pré-aquecido com os gases de exaustão do forno,
aumentando assim, a eficiência do sistema, visto que é necessária a
utilização de uma quantidade menor de combustível para o processo;
 O aproveitamento do calor residual do condensador para produção de água
quente e/ou até mesmo vapor que será utilizado em alguns processos
industriais, característico de um sistema de cogeração.
Figura 6 – Esquema de uma instalação ORC a biomassa

Fonte: (Adaptada de Gard, 2011)

3.4.2 Energia Geotérmica
A energia geotérmica é emitida a partir do centro da terra e pode ser utilizada
para processos de aquecimento ou geração de eletricidade. A energia que a Terra é
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capaz de fornecer é cerca de três vezes maior que a necessária, por volta de 40 TW,
para o consumo mundial (TCHANCHE, 2011).
Esta energia, não é dependente das condições atmosféricas, o que permite um
fornecimento contínuo sem que se tenha a exigência de equipamentos adicionais
para acumular energia, e, seu fator de carga elevado permite produzir mais
eletricidade por MW instalado, quando comparado com uma planta de capacidade
semelhante a partir de energia eólica ou solar.
Existe, portanto, todo o interesse em aproveitar a energia geotérmica, que pode
ser utilizada para processos que requerem calor, para produção de eletricidade, ou
ambas (cogeração). O gradiente geotérmico médio próximo à superfície terrestre
ronda os 30ºK/km e não é igualmente distribuído, fazendo assim com que alguns
lugares sejam mais adequados para aplicação geotérmica (PIRES, 2014).
Com os avanços tecnológicos ORC, plantas para produção de eletricidade, a
partir da energia geotérmica, estão se desenvolvendo cada vez mais para aproveitar
energia de baixas e médias temperaturas. As variações na temperatura da fonte
ocasionam aumento ou diminuição na eficiência e produção energética do sistema,
como mostrado no trabalho de ANEKE (2011).
As tecnologias aplicadas para geração de eletricidade, partindo-se da energia
geotérmica podem ser divididas em três grupos: sistemas abertos, que utilizam
diretamente o fluido geotérmico como fluido de trabalho; vapor de água a
temperaturas superiores a 150ºC (usinas tipo vapor direto ou flash); sistemas
fechados, nos quais a energia geotérmica é transferida a um meio secundário,
geralmente um fluido orgânico de baixa temperatura de ebulição, através de
equipamentos de troca de calor; e sistemas combinados, que são constituídos por
uma combinação entre sistemas abertos e fechados (Satomonte, 2015).
Na planta geotérmica ilustrada na Figura 7, a energia térmica do fluido
geotérmico através de dois trocadores de calor é transferida ao fluido orgânico do
sistema ORC, fazendo com que o fluido seja evaporado. Então, a água é conduzida
a um sumidouro, enquanto o fluido de trabalho completa o ciclo, passa pelo
dispositivo de expansão, no qual será produzida a energia elétrica, após passa pelo
condensador e pela bomba, onde será reiniciado o processo. É possível verificar
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uma torre de resfriamento, na qual a água quente do sistema de condensação é
resfriada, e, depois, retorna a esse mesmo trocador de calor.
As eficiências de Primeira e Segunda Leis para uma planta geotérmica são,
relativamente, baixas, cerca de 5 – 15% e 20 – 54%, respectivamente (TCHANCHE,
2011). A otimização da planta é feita com base nesses dois parâmetros, energia e
exergia. Com o objetivo de aumentar a eficiência das plantas geotérmicas, têm sido
estudados ciclos em regimes transcríticos, visto que, atualmente, não existe um
critério para otimizar esse tipo de sistema. No entanto, cabe ressaltar que nesse
regime existem dois grandes problemas, são eles: as altas pressões na linha, que
podem comprometer a segurança do sistema e a dificuldade na condensação do
fluido, que tem baixo ponto de condensação.
Figura 7 – Ciclo binário ORC de energia geotérmica

Fonte: (Adaptada de Tchanche, 2011)

3.4.3 Energia Solar
A energia solar é a energia obtida a partir da radiação (luz e calor) que é emitida
pelo Sol. Apesar da distância entre a Terra e o Sol ser de aproximadamente
150.000.000 km, o fluxo energético que recebe uma superfície perpendicular à
radiação fora da atmosfera é, em média, de 1367 W/m 2, valor considerado como a
constante solar (DUFFIE et al.1980).
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Esta energia, bem aproveitada, pode satisfazer às necessidades energéticas da
Terra. Fala-se de uma energia de ao redor de 3,85x1024 J, quantidade suficiente
para prover energia ao planeta de maneira sustentável (HERRERIA, 2012).
Considera-se que, em 2013 o planeta consumiu 1,8x1020 J de energia elétrica.
Dessa forma, a energia solar é um potencial a ser aproveitado, um recurso
renovável e sem custo (da fonte).
A energia solar atualmente é aproveitada de duas formas: energia solar
fotovoltaica e energia solar térmica. O ORC concentra-se na utilização de energia
solar na sua forma térmica e de baixa potência.
Existem vários fatores que contribuem para o aumento do mercado de
instalações de baixa potência:
 A necessidade de sistemas de distribuição de energia em locais remotos ou
isolados;
 A necessidade de um modelo energético e económico de desenvolvimento
sustentável em países em vias de desenvolvimento;
 Considerações ambientais: gerar energia por meio de fontes renováveis;
 Privatização e diversificação do setor energético a uma escala global.
Um dos meios para obtenção de energia limpa, a partir da energia solar, é o
Sistema Modular baseado em ORC. Os coletores recebem a energia solar e um
fluido térmico é utilizado para realizar a troca de calor com o fluido de trabalho do
ciclo ORC, sem contato direto entre os fluidos, onde a eletricidade será produzida no
sistema de expansão.
As vantagens destes sistemas, segundo PRICE e HASSANI (2002), são:
 Operação em baixas temperaturas (<300ºC) para a fonte de calor. O que
viabiliza sua instalação em áreas com baixo índice de radiação solar;
 Sistema de montagem modular;
 Menor capital inicial de investimento e menores custos de montagem e
operação.
O sistema Modular baseado em ORC pode funcionar eficientemente em
aplicações de cogeração produzindo água quente e eletricidade. Testes realizados
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pela empresa Solar Turbine Group International no Lesoto, provaram que os micros
ORC baseados em sistema Modular são economicamente viáveis em regiões onde
a rede elétrica não chega, sobretudo em países em vias de desenvolvimento, onde
milhões de pessoas continuam sem acesso a eletricidade.
Outras variações desse sistema são consideradas alvos de estudos, como o
sistema híbrido, que envolve outra fonte de energia, além do solar. TCHANCHE
(2011) cita: o híbrido solar/gás e o mini-híbrido solar/diesel.
Figura 8 – Planta de geração elétrica a energia solar, do tipo ORC modular

Fonte: (Adaptada de TCHANCHE, 2011)

Dada a evolução tecnológica observada no campo dos coletores solares, com o
desenvolvimento de coletores cada vez mais baratos, viáveis e eficientes, e dada à
evolução

tecnológica

observada

também

nos

módulos

ORC,

tornando-os

economicamente possíveis, é expectável, que num futuro próximo, mais instalações
deste gênero sejam construídas.

3.4.4 Calor residual
De acordo com TCHANCHE et al. (2011), o calor residual é calor não utilizado
durante um processo de combustão ou qualquer outro processo térmico/químico,
sendo rejeitado diretamente para o ambiente. Processos industriais, motores
térmicos e equipamentos mecânicos produzem grande quantidade de calor residual.
Os gases descarregados, não só possuem um elevado valor exergético, mas
também grande quantidade de poluentes: dióxido de carbono (CO 2), óxidos de
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nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx), esses componentes são responsáveis
pelo efeito estufa e pelo aquecimento global.
O calor residual gerado nos processos industriais em âmbito mundial é difícil de
ser quantificado, mas vários estudos estimam que, para diferentes processos
industriais, mais de 50% do consumo de energia primária é descarregada na forma
de calor (HUNG et al., 1997); já estudos mais recentes mostram (GALANIS et al.,
2009) que no Canadá os oito maiores segmentos industriais rejeitam ao ambiente
em torno de 70% do total da energia primária consumida. De acordo com ROY
(2010), o calor residual proveniente das centrais termelétricas constitui uma parte
muito importante do consumo total de calor, ou seja, cerca de 55% do teor total de
calor do combustível queimado. Estas perdas de energia podem ser reduzidas,
desde que sejam utilizadas tecnologias de recuperação de calor residual tanto para
aquecimento quanto para a geração de trabalho mecânico ou energia elétrica,
diminuindo a poluição térmica e promovendo a conservação de energia.
Três categorias de fontes de calor residuais são classificadas de acordo com o
nível da temperatura dos gases liberados: baixa (até 230°C), média (de 230°C a
650°C) e alta (acima de 650°C). Muitas tecnologias de recuperação de calor foram
desenvolvidas para fazer uso das grandes quantidades de calor residuais
desperdiçados. O ORC pode ser considerado uma das melhores opções para o
aproveitamento do calor de baixas e médias temperaturas, principalmente pela
simplicidade, baixo custo, possibilidade de ser implementado em usinas de menor
capacidade e descentralizadas.
A temperatura da fonte de calor é um parâmetro essencial e determina a
eficiência do processo de recuperação de energia. A Tabela 3 mostra alguns tipos
de fontes de energia a serem recuperadas com o uso do ORC.
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Tabela 3 – Fonte de Energia a ser recuperada com uso do ORC.
Categoria

Média temperatura
(230ºC – 650ºC)

Baixa Temperatura
(< 230 °C)

Fontes de Calor

Temperatura (°C)

Gases de Exaustão de Turbinas

370 – 540

Vapor de Exaustão de Caldeiras

230 – 480

Gases de Exaustão – (MCI)

315 – 600

Processo de Condensação de Vapor

50 – 90

Exaustão e água e óleo de
refrigeração

66 – 120

Gases de Exaustão de Caldeira

140 – 190

Processo de Processamento a
Quente de Líquidos e Sólidos
Fonte: (TCHANCHE, 2011)

32 – 232

Segundo Tchanche (2011), a transferência de calor entre o fluido de trabalho do
ORC e os gases quentes pode ser feita diretamente no mesmo equipamento, assim
como pode ser realizada, também, indiretamente, com o uso de um óleo para evitar
o contato entre o sistema e os gases liberados. O sistema ORC pode ser modulado
para atender a diferentes demandas, podendo ser empregado em diversas áreas
para recuperação de calor, como: centrais de geração elétrica, processos de
manufatura, indústria automotiva, etc.
Conforme apresentado na Figura 9, o calor rejeitado em determinados
processos industriais, como por exemplo, em uma usina termoelétrica, a partir de
dos gases de combustão, é utilizado para evaporar o fluido orgânico do ORC. Esse
vapor, ao passar pelo dispositivo de expansão, produz energia elétrica. Observa-se
ainda neste exemplo que o calor rejeitado no condensador, pode ser aproveitado em
processos onde há demanda por energia térmica.
Os ORC são vistos como uma promissora solução para recuperar o calor
residual desperdiçado de baixas e médias temperaturas, com o intuito de
proporcionar conforto térmico ou geração de energia, economia substancial de
combustível e redução de poluentes.
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Figura 9 – Esquema de uma planta com ORC para recuperação do calor desperdiçado
em processos industriais

Fonte: (Adaptada de VELÉZ, 2012).

3.5

Fluido Orgânico
O fluido orgânico dentro do sistema ORC é sem dúvida um dos componentes

fundamentais, visto que suas características influenciam diretamente na eficiência
do sistema, no tamanho e concepção dos componentes, na estabilidade, na
segurança e nos impactos ambientais, nas condições gerais de funcionamento e na
viabilidade econômica da planta.
Resultados de diversos estudos publicados referentes à seleção de fluidos
orgânicos demonstram que não existe um fluido ótimo. Isto acontece devido ao
grande número de possíveis fluidos e da variedade de tipos de fontes de calor e
condições de trabalho. Assim, para cada caso há um fluido mais adequado (BAO;
ZHAO, 2013), com sua própria gama de aplicabilidade, de acordo com suas
propriedades termofísicas (HUNG et al., 2010).
Os fluidos podem-se ser classificados como secos, húmidos e isentrópicos, em
função da curva de vapor saturado. A inclinação desta curva no diagrama T-s
(temperatura – entropia), conforme representado na Figura 10. Os fluidos
denominados isentrópicos têm inclinação infinita ou quase infinita da curva de

41

saturação do vapor, os fluidos úmidos têm inclinação negativa e os secos uma
inclinação positiva na curva.
Figura 10 – Diagrama T-s para fluidos isentrópicos, úmidos e secos

Fonte: (QIU, 2012).

Os fluidos secos e isentrópicos apresentam melhores eficiências quando
comparados com os fluidos úmidos. Estes fluidos não mudam de fase durante a
expansão da

turbina, motivo

pelo qual nem sempre é preciso realizar

superaquecimento do vapor. Isto, ao final, se traduz em um ciclo mais eficiente, já
que, em sistemas de recuperação de calor de baixa e média temperatura, ao
diminuir o

grau de superaquecimento, mais vapor pode ser gerado e,

consequentemente, mais energia pode ser recuperada da fonte de calor.
Para a seleção do fluido de trabalho mais adequado, a escolha depende de
vários fatores, tais como: temperatura da fonte, tamanho da planta, propriedades
termodinâmicas, curva de vapor saturado, disponibilidade comercial, questões
ambientais, saúde e segurança.
Outras propriedades termofísicas, como pressão crítica, temperatura crítica,
massa específica, calor latente de vaporização, calor específico, condutividade
térmica, entre outras, devem ser levadas em consideração no momento de
selecionar o fluido de trabalho, uma vez que estas propriedades influenciam
diretamente na capacidade do sistema térmico para recuperar energia da fonte de
calor, no tamanho dos trocadores de calor e no consumo de energia dos sistemas
auxiliares (SOTOMONTE, 2015).
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Na prática, não existe um fluido de trabalho que possua todas as caraterísticas
de trabalho ideal, desse modo deve ser feita uma análise detalhada, que reúna o
maior número de vantagens para diferentes fluidos de trabalho.
A escolha dos diferentes tipos de fluidos para uma determinada aplicação do
ciclo ORC tem sido tratada em numerosos estudos, a maioria destes estudos têm
focado em fontes de baixa temperatura. No processo de seleção deve-se avaliar, a
temperatura da fonte de calor disponível e a temperatura ambiente (ou temperatura
do líquido refrigerante). O próximo passo consiste em considerar o aspecto
ambiental: ODP (potencial de destruição do ozônio), GWP (potencial de
aquecimento global), segurança (toxicidade, inflamabilidade), estabilidade (térmica e
química) e critérios de compatibilidade. Depois disso, avaliam-se os comportamentos
termodinâmicos e propriedades de transporte dos fluidos de trabalho, bem como a
determinação dos desempenhos do ciclo. Por último, os critérios econômicos devem
ser levados em conta. Dependendo do objetivo da análise, a ordem de prioridade
dos critérios mencionados pode ser alterada (LE et al., 2014).
3.6

ORC na aplicação de recuperação de calor residual
Atualmente, com as inúmeras políticas de redução de emissões de poluentes e

o consumo dos combustíveis fosseis, é crescente a busca por tecnologias que
viabilizem o aumento da eficiência energética. Nesse sentido, têm surgido diversos
estudos no âmbito da recuperação de calor residual dos gases de exaustão de
média e baixa temperatura, através dos sistemas ORC.
Os sistemas ORC de recuperação de calor diminuem o consumo de combustível
e aumentam os ganhos na produção de potência mecânica ou elétrica sem o
aumento dos níveis de emissão dos gases de exaustão. O calor rejeitado de média e
baixa temperatura origina-se de duas fontes principais: os gases de exaustão e os
sistemas de arrefecimento dos equipamentos (WANG, 2011).
Nos últimos anos, várias pesquisas foram realizadas para determinar os
melhores parâmetros termodinâmicos para recuperação de calor, com base nos
sistemas ORC. Assim, para acompanhar o rumo do desenvolvimento, ora debatido,
e identificar as aplicações do Ciclo de Rankine Orgânico na recuperação de calor
residual, segue um breve estado da arte sobre temas específicos, que também são
objeto deste trabalho.
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No trabalho de (BAO; ZHAO, 2013), é realizado uma revisão bibliográfica no que
diz que se refere aos fluidos de trabalho, discute- se, primeiramente, as influências
dos tipos de fluidos de trabalho e das propriedades físicas térmicas no desempenho
do ciclo de Rankine orgânico, resumem- se os fluidos recomendados para diferentes
aplicações, condições de trabalho e indicadores de desempenho. Informam que não
existe um fluido ótimo, pois a seleção do fluido de trabalho é um processo delicado,
influenciado por tipos de fontes de calor, nível de temperatura e os índices de
desempenho. Porém, são indicados os fluidos ideais e comerciais já utilizados em
usinas ORC de recuperação de calor que servirão como base neste estudo.
SOTOMONTE (2015), apresentou uma abordagem para a seleção do fluido de
trabalho e os parâmetros ótimos de projeto baseada em uma otimização
multiobjetivo através de um modelo matemático, utilizando como critério de seleção,
a capacidade de geração de energia do sistema térmico e as dimensões dos
equipamentos, variáveis estas que mais influenciam na viabilidade econômica do
ciclo. As variáveis independentes da otimização avaliadas são o fluido de trabalho,
pressão de vaporização, superaquecimento, efetividade do trocador interno de calor
e diferencial de temperatura pinch (diferença de temperatura mínima que ocorre no
trocador entre a fonte de calor e o fluido de trabalho). A abordagem apresentada
pode ser utilizada para qualquer aplicação do ciclo ORC onde seja necessário
avaliar o equilíbrio entre o desempenho termodinâmico e econômico.
Em ROY (2010) é analisado o desempenho de um sistema de recuperação de
calor residual baseado no ciclo de Rankine orgânico, utilizando os fluidos de trabalho
R-12, R-123 e R-134a e os resultados são comparados com a capacidade para
converter energia de fonte de calor de baixa e média temperatura em energia
elétrica. Foram utilizados gases de combustão de uma caldeira de 210 MW, que
saem com temperatura de 140ºC e vazão de 312 Kg/s, por unidade para 4x210 MW.
Os resultados mostraram que o R-123 tem a maior produção de trabalho e eficiência
entre os fluidos selecionados. Gerando 19,09 MW com uma vazão de gases de
exaustão de 341,16 Kg/s com um “Pinch Point” de 5º C, eficiência da primeira lei de
25,30% e eficiência da segunda lei de 64,40%. Conforme demonstrado, a seleção
do fluido de trabalho R-123 parece ser uma boa escolha para utilização na
recuperação de calor residual de baixa qualidade para a produção de energia. No
entanto, devido a questões ambientais o fluido R-123 terá o seu uso descontinuado
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em 2020 ou 2030. Os fluidos HFE-7000 e Solkatherm serão anunciados como
substitutos para o R123, devido aos seus potenciais de destruição de ozônio (ODP).
CARCASCI et al. (2014), demonstrou os resultados das simulações de um ciclo
de Rankine Orgânico utilizado para converter calor residual dos gases da turbina
através de um circuito intermediário de óleo diatérmico, interposto por razões de
segurança, em energia elétrica. No artigo foi apresentada uma comparação entre
quatro fluidos de trabalho diferentes para identificar a melhor escolha. Os fluídos
selecionados foram: Tolueno, Benzeno, Ciclopentano e Ciclohexano. Uma análise
termodinâmica foi realizada selecionando a melhor configuração para cada fluido de
trabalho. No processo de superaquecimento dos fluídos orgânicos como: Tolueno,
Benzeno e Ciclohexano não apresentaram um melhor desempenho, enquanto o
Ciclopentano é o melhor com o superaquecimento, embora o desempenho seja o
pior. Benzeno, Ciclohexano e Ciclopentano apresentaram a pressão de trabalho
ideal no valor máximo permitido. Foi verificado também, que o melhor desempenho
para cada fluido depende do nível de temperatura dos gases. Sendo o Ciclohexano
melhor fluido para baixa temperatura do óleo (abaixo de 363ºC), o Benzeno a melhor
escolha quando a temperatura do óleo é aproximadamente entre 363ºC a 378ºC e o
Tolueno é o melhor para temperaturas superiores de 380ºC.
OLIVEIRA (2016) realizou um estudo de caso por meio de simulações, sobre o
aproveitamento energético do calor residual descartado nos gases de exaustão de
um motor de combustão interna (MCI). Para tais, duas configurações ciclo de
Rankine orgânico foram sugeridas: uma com o suprimento da água de condensação
feito diretamente pela rede urbana de distribuição de água e a outra com um sistema
de resfriamento para essa água. A análise realizada tratou dos principais quesitos
técnicos que caracterizou o objetivo da implantação de um sistema ORC e
comparou-se o comportamento dos diferentes fluido de trabalho selecionado para
estudo, em cada esquema de ORC simulado. Foram esses os quesitos técnicos: as
eficiências da Primeira e Segunda Lei, as perdas por irreversibilidades geradas e a
vazão de água necessária no condensador. Dentre os 20 fluidos analisados o
tolueno foi o que apresentou os melhores resultados. Sendo a maior potência liquida
produzida na simulação, 165,27 kW no ORC sem o sistema de resfriamento da água
de condensação e 162,03 kW com torre de resfriamento e os resultados se
mantiveram

melhores

para

os

outros

quesitos

avaliados,

perdas

por
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irreversibilidades, eficiências de Primeira e Segunda Lei e vazão da água de
condensação. Produzindo uma energia liquida acima 19% da energia produzida pelo
MCI.
IZIDORO (2016) analisou uma planta termelétrica de ciclo combinado e
identificou fluxos com a possibilidade de recuperação de calor através do ciclo
Rankine Orgânico. Os fluxos mássicos que apresentaram potencial para integração
de um ORC foram ar quente das extrações dos compressores destinadas ao
resfriamento dos rotores das turbinas a gás e os gases quentes de exaustão das
caldeiras de recuperação, com temperaturas de 411 e 130ºC, respectivamente. Para
a simulação do ORC, foram consideradas duas configurações: básica e com
recuperação. No ponto de maior temperatura foi proposto um ciclo ORC subcrítico e
no ponto de temperatura mais baixa foram avaliados cenários considerando ORCs
subcríticos e supercríticos. Com critérios definidos, tais como dados técnicos,
ambientais e de segurança, foram selecionados 41 fluidos para avaliar o seu
potencial de trabalho. Para cada fluido selecionado, o comportamento do ORC foi
simulado com base em condições pré-estabelecidas, para diferentes pressões de
evaporação. Em seguida, análises técnicas e econômicas foram realizadas a fim de
avaliar a viabilidade dos ciclos Rankine orgânicos propostos. Para recuperação do
calor dos fluxos de ar quente nas turbinas a gás, o etil benzeno apresentou os
melhores resultados na análise termodinâmica, alcançando eficiência de 27,1% na
configuração de ORC com recuperador. Isto representa uma potência líquida extra
de 2.300 kW para cada turbina. Como são duas turbinas, a potência extra total é de
4.600 kW. Para os fluxos de gases na saída das caldeiras, o fluido novec649
apresentou os melhores resultados termodinâmicos alcançando eficiência de 9,29%,
também na configuração com recuperação. A potência líquida gerada para cada
ORC é de 1.822 kW. Considerando as duas caldeiras da planta, a potência extra
gerada é de 3.644 kW. Na análise econômica, apesar do etil benzeno ter
apresentado a maior eficiência, o tolueno apresentou os melhores resultados para
os Custos Nivelados de Energia (LCOE) para o ponto de temperatura de 411ºC e
configuração com recuperador. Para o segundo ponto da planta analisado (saída da
caldeira de recuperação), apesar do fluido novec649 ter apresentando a maior
eficiência térmica, o fluido com menores valores de LCOE foi o ciclopentano na
configuração básica. Os resultados mostraram que é possível recuperar calor
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residual em uma planta termelétrica de ciclo combinado utilizando ORCs, sendo a
melhor alternativa a utilização dos fluidos tolueno para fonte de calor de média e
ciclopentano para fonte de calor baixa temperatura. Gerando um aumento na
potência liquida total e na eficiência global da planta. Além da redução no consumo
de combustível e consequentemente redução das emissões de gases de efeito
estufa.
Pode-se concluir que, das diferentes variáveis de projeto do ciclo de Rankine
Orgânico na aplicação de recuperação de calor residual, a seleção do fluido de
trabalho e parâmetros de operação são os aspectos mais importantes a serem
pesquisados, conforme a confirmação do grande número de trabalhos publicados
sobre este tema. Com base nos resultados na literatura científica, é evidente que
nenhum fluido de trabalho pode ser sinalizado como ótimo para determinada
aplicação do ciclo ORC, e, portanto, a seleção do fluido de trabalho deve ser
integrada ao processo de projeto do sistema ORC, no qual tanto desempenho
termodinâmico quanto o desempenho econômico sejam avaliados simultaneamente
(SOTOMONTE, 2015).
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4

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste Capítulo são apresentados os detalhes do modelamento de uma usina

termelétrica de ciclos a vapor com aquecimento regenerativo, empregando biomassa
como combustível, com capacidade de geração de energia de 50 MW, os dados
técnicos e termodinâmicos do ciclo e identificação do calor residual do gás de
exaustão da caldeira que permitem o reaproveitamento em um ciclo ORC. A seguir
são apresentadas algumas informações sobre o ASPEN HYSYS, que foi utilizado
para o modelamento da planta e uma análise sobre o ORC, metodologia para
escolha dos fluidos de trabalho, avaliação dos quais geram maior potência e
eficiência para o sistema.
4.1

ASPEN HYSYS
O ASPEN HYSYS é o software comercial que pode ser usado para realização

de modelagem e simulação na indústria de petróleo e gás, refino e processos de
engenharia. Tem em seu pacote uma grande quantidade de unidades de operação,
equipamentos e ambientes de trabalho que possibilita ao usuário:
 Melhorar o projeto de equipamentos, quanto à concepção e desempenho;
 Monitorar aspectos de segurança e operacionais de uma planta;
 Otimizar a capacidade e as condições de operação de projetos;
 Identificar possibilidades em economizar energia nas instalações e diminuir a
emissão de gases do efeito estufa (GEE);
 Avaliar opções econômicas durante os processos.
A Figura 11 mostra como exemplo, uma tela de trabalho do software.
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Figura 11 – Tela de trabalho do Aspen HYSYS versão 8.8

Fonte: O autor
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4.2

Descrição do sistema

4.2.1 Termelétrica a vapor alimentada por biomassa
As termelétricas de geração a vapor são as tecnologias mais antigas para a
geração de eletricidade, utilizam como máquina térmica uma turbina a vapor, com o
único objetivo de produzir eletricidade. O ciclo a vapor mais utilizado para a geração
elétrica é o Rankine, com as alternativas térmicas de recuperação de calor, tais
como: reaquecimento e aquecimento regenerativo, com o objetivo de alcançar
maiores rendimentos das centrais.
Ciclo Rankine com reaquecimento o vapor é expandido em um primeiro estágio
de uma turbina de alta pressão até uma pressão intermediária, logo após, ele é
reaquecido na caldeira antes de ser admitido pelo segundo estágio da turbina de
baixa pressão. Entre as vantagens deste arranjo, além do aumento da eficiência do
ciclo, é o aumento da durabilidade do equipamento por evitar a condensação na fase
de expansão com consequente danos às aletas da turbina. Entretanto, a
implementação do reaquecimento está relacionada a um consumo adicional de
combustível e à instalação de tubulações de vapor adicionais, entre turbina e a
caldeira e de superfícies de aquecimento. E é por este motivo, como resultado da
aplicação da analise técnico-econômica, que o reaquecimento é utilizado somente
em unidade de potência média e alta, geralmente com mais de 100 MW.
O ciclo Rankine regenerativo, consiste na utilização do vapor de extrações da
turbina para aquecimento do condensado e do ar que alimenta a caldeira. A
temperatura final da água de alimentação da caldeira reflete positivamente no
aumento da eficiência do ciclo, demandando menos combustível para a mesma
geração de vapor. A decisão do aumento da temperatura da água de alimentação da
caldeira baseia-se numa analise técnico-econômica, levando-se em consideração o
aumento da eficiência do ciclo e o custo dos aquecedores. Geralmente são
estabelecidos na faixa de 150 a 170ºC para centrais com parâmetros medias de
vapor e 225 a 275ºC para central termelétrica de altos parâmetros.
Para o levantamento dos dados necessários, visando o desempenho
econômico e termodinâmico, foi projetada uma usina termelétrica de ciclos a vapor
com aquecimento regenerativo, empregando biomassa como combustível, com
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capacidade de geração de energia de 50 MW, para identificação do ponto com
potencial para recuperação de calor residual que permita a integração de ORC. A
Tabela 4, demonstra os parâmetros de entrada para dimensionamento da unidade
subcrítica do ciclo de Rankine Regenerativo.
O ciclo projetado com dois aquecedores fechados de água de alimentação para
caldeira, sendo um de alta e outro de baixa pressão e um aquecedor aberto,
também conhecido como desaerador, o qual tem a função de remover o oxigênio e
outros gases dissolvidos na água, a fim de minimizar a ocorrência de corrosão. Os
aquecedores são supridos pelo vapor extraído da turbina de quatro estágios, sendo
o último estágio enviado para o condensador. Então, o vapor perde calor para a
água de resfriamento. Duas bombas são utilizadas, sendo uma bomba de
condensador que bombeia o condensado através dos aquecedores de baixa
pressão e o desaerador e a bomba de alimentação da caldeira que bombeia o
condensado através do aquecedor de alta pressão ao economizador e caldeira, de
modo que fecha o ciclo termodinâmico. A Figura 12 mostra um esquema simplificado
da Usina termelétrica de ciclos a vapor movida a biomassa com a integração de
ORC, proposta para esse trabalho.
O vapor superaquecido entra na turbina de primeiro estágio no estado 1 e se
expande até o estado 2, onde é extraída uma fração do escoamento total para o
aquecedor de água de alimentação de alta pressão. A extração do segundo estágio
da turbina se expande até estado 3, onde outra fração do fluxo é desviada para o
aquecedor aberto de agua de alimentação (Desaerador). Uma outra fração fluxo se
expande através do terceiro estágio da turbina, estado 4, e daí uma parte do fluxo é
desviada para o aquecedor de baixa pressão, e o restante se expande através do
quarto estágio da turbina até estado 5. Essa parcela do escoamento total é
condensada para liquido saturado, estado 6, e em seguida bombeada até a pressão
a ser introduzida no aquecedor de água de alimentação de baixa pressão, estado 8,
uma única corrente misturada deixa o aquecedor de alimentação de baixa pressão
no estado 9. O liquido no estado 9 é desaerador e aquecido até o estado 10, ao sair
do aquecedor aberto (desaerador) é enviado para a bomba onde o líquido é
pressurizado ao nível da caldeira, estado 11. Novamente o liquido é aquecido no
aquecedor de água de alta pressão, transferência de calor a pressão constante,
estado 12. Finalmente, o fluido de trabalho é aquecido e superaquecido do estado
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13 para o estado 1 no gerador de vapor (caldeira). As correntes de condensados
provenientes dos aquecedores de alta e baixa pressão, estado 13 e 14, sofre um
processo de resfriamento e passa para dentro dos aquecedores de água de pressão
mais baixa subsequente.
Tabela 4 – Dados de entrada para projetar o ciclo de Rankine Regenerativo
Parâmetros

Dados

Potência total requerida na turbina

50,00 MW

Pressão na Caldeira (entrada da turbina)

9,40 Mpa

Temperatura na Caldeira (entrada da turbina)

518,00ºC

Pressão na primeira extração da turbina

1,74 Mpa

Pressão na segunda extração da turbina

0,70 Mpa

Pressão na terceira extração da turbina

0,11 Mpa

Pressão no condensador (saída da turbina)

0,01 Mpa

Temp. da água de alimentação antes da Caldeira

195,00ºC

Pressão da água de alimentação

11,60 Mpa

Eficiência gerador

97,90 %

Eficiência isentrópica da turbina

87,24 %

Eficiência isentrópica da bomba

70,00 %

Fonte: O autor
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Figura 12 – Esquema simplificado da Central Termelétrica a Vapor Alimentada por
Biomassas

Fonte: O autor
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Para realizar a análise termodinâmica do ciclo regenerativo, baseado na Figura
12, a seguir são apresentados os métodos utilizados para os cálculos dos fluxos de
massa, temperatura da água de alimentação, comportamento do equipamento e
rendimentos da Central termelétrica movida a vapor.
O cálculo das vazões mássicas extraídas para os aquecedores de água de
alimentação é realizado pelas equações da conversão de massa e energia no
volume de controle ao redor dos aquecedores. O balanço de vazão mássica em
regime estacionário se reduz a:
(1)

Dividido a igualdade anterior (equação 1) por ṁ1 temos as vazões mássicas
expressas por unidade de massa que passa pela turbina de quatro estágio:
(2)

Designando-se as frações de extrações por y para o estado 2 (y = ṁ2/ ṁ1), por
y’ para o estado 3 (y = ṁ3/ ṁ1), por y’’ para o estado 4 (y = ṁ4/ ṁ1), então, a fração
de vapor que sai no último estágio da turbina, estado 5 é dada por:
(3)

O balanço de massa e energia para o aquecedor regenerativo de alta pressão,
obtém-se a fração y do escoamento extraída no estado 2, é obtida pela a equação:
(4)

O balanço de massa e energia para o aquecedor regenerativo de aberto
(desaerador), obtém-se a fração y’ do escoamento extraída no estado 3, é dado por:
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(5)

O balanço de massa e energia para o aquecedor regenerativo de baixa pressão,
obtém-se a fração y’’ do escoamento extraída no estado 4, é obtida pela a equação:
(6)

De acordo com LORA e NASCIMENTO, 2004, para determinação do
aquecimento da água de alimentação em cada aquecedor recomenda-se dividir o
aquecimento até a temperatura de saturação no tambor da caldeira em partes
iguais. Dessa maneira, a temperatura final de aquecimento da água de alimentação
é dada pela equação abaixo:
(7)

onde:
ts.tam = temperatura de saturação no tambor da caldeira, ºC;
tcond = temperatura do condensado na saída do condensador;
z = número dos aquecedores regenerativos.

O trabalho total é obtido pelas as somas de trabalhos desenvolvidos por cada
estágio da turbina, logo o trabalho total da turbina pode ser expressado por:
(8)

O trabalho total de bombeamento é a soma do trabalho necessário para operar
cada bomba individual. O cálculo de trabalho total das bombas é:
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(9)

A energia adicionada ao ciclo por transferência de calor ao fluido de trabalho que
passa através da caldeira é:
(10)

Assim, a eficiência térmica do ciclo pode ser obtida por:
(11)

A partir dos dados de entrada apresentados, a planta será completamente
modelada. Com o modelo finalizado, será possível calcular a potência líquida do
sistema, a eficiência global e outros valores importantes para análise, os quais são
mostrados no próximo Capitulo.

4.2.2 Ponto de Orvalho dos gases de exaustão da Caldeira
Um dos principais motivos que limita a redução da temperatura dos gases na
saída da caldeira é a necessidade de evitar o ponto de Orvalho (Condensação dos
gases) nas superfícies frias dos equipamentos, como aquecedores de ar,
precipitadores eletrostáticos e módulos ORC. No qual, as superfícies dos elementos
de aquecimento resultam em incrustações e corrosão severas. Os quais estão
associados à condensação de vapores dos gases de exaustão.
De acordo com (ICRN 23, 2011), no processo de combustão o enxofre que
contém nos combustíveis reage com o oxigênio formando o dióxido de enxofre
(SO2), e posteriormente com excesso de ar o dióxido de enxofre é convertido em
trióxido de enxofre (SO3). O trióxido de enxofre reage com o vapor de água presente
nos gases de combustão para forma ácido sulfúrico (H2SO4), conforme demonstrado
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na equação 12. Durante a combustão, um pouco de nitrogênio é oxidado para
formar dióxido de nitrogênio (NO2). O dióxido de nitrogênio na chaminé também
reage com o vapor água para dar ácido nítrico (equação 13) e com dióxido de
enxofre e água para formar mais ácido sulfúrico (equação 14).
SO3 + H2O= H2SO4

(12)

4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

(13)

NO2 + SO2 + H2O = H2SO4 +NO

(14)

Se os gases combustão nas ultimas superfícies de aquecimentos atingir a
temperatura do seu ponto de orvalho, acontece a condensação e forma-se uma
solução líquida de ácido sulfúrico altamente corrosivo. Isso causa corrosão,
denominada corrosão de baixa temperatura.
A corrosão de baixa temperatura deve ser levada em considerada para
otimização dos projetos de recuperação de calor residual de gases de exaustão, tais
como usinas termelétricas avançadas com a integração do ORC, que contribuem
para a redução das emissões de CO2.
De forma a garantir a temperatura dos gases acima do ponto de orvalho várias
equações empíricas para o ponto de condensação do gás de combustão foram
obtidas pela montagem de dados experimentais. Sendo as equações de Ohtsuka
(15) e de Verhoff e Banchero (16) a mais utilizadas no Japão e nos principais
fornecedores de caldeiras do mundo (ICRN 23, 2011).
(15)
(16)

onde:
TD: Temperatura do ponto de Orvalho (K);
tD: Temperatura do ponto de Orvalho (ºC);
C: Taxa de conversão de SO3 para SO2 em volume;
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SO2: Fração molar de SO2, equivalente a pressão parcial (em atm) com a mistura
de gases à pressão atmosférica padrão (101,325 kPa)
H20: Fração molar de água, equivalente a pressão parcial (em atm) com a mistura
de gases à pressão atmosférica padrão (101,325 kPa)
V: Concentração de H2SO4 (vol%)
A partir dos cálculos do ponto de orvalho é importante controlar precisamente as
temperaturas dos locais da superfície, de forma a analisar adequadamente as
temperaturas dos gases de exaustão para garantir um bom desempenho e minimizar
o potencial de corrosão a baixa temperatura. Por exemplo, uma margem de 10ºC de
temperatura nos gases de exaustão de uma caldeira maior do que o necessário
acarretará em aproximadamente uma redução de 0,3% na eficiência geral e um
aumento de 12000 toneladas/ano de emissões de CO2 para uma termelétrica de
1000 MW. Dessa maneira as temperaturas das saídas dos gases de combustão a
níveis mais baixas admissíveis devem ser ajustadas para evitar a sua condensação.
Para minimizar o problema de corrosão a baixa temperatura deve-se garantir a
operação das temperaturas acima do ponto de orvalho ou utilizar materiais
resistente a corrosão.

4.2.3 Caldeira
A caldeira possui um sistema de combustão desenvolvido para a queima
exclusiva de bagaço de cana que é alimentado através de distribuidores
pneumáticos de bagaço de cana localizados na parede frontal da fornalha. A altura
dos bocais dos distribuidores associados à sua localização na parede frontal
garantem uma perfeita distribuição do bagaço de cana na câmara de combustão da
fornalha, necessária para a queima do combustível em suspensão e sobre a grelha
fixa tipo basculantes.
A caldeira consiste de câmara de combustão, sistema de alimentação de
biomassa, sistema de ar de combustão e tubos da parede d’água para a
transferência do calor gerado na câmara (Figura 13).
O sistema de maior interesse para o presente trabalho é dos gases de exaustão.
Esse sistema compreende a passagem dos gases por várias partes da caldeira,

58

através um ventilador de tiragem até a descarga à atmosfera pela chaminé, onde
são dispensados ao meio ambiente sem nenhum aproveitamento energético.
De acordo com LORA e NASCIMENTO, 2004, e o diagrama e esquema térmico
demostrado na Figura 14, a temperatura esperada na saída da fornalha de uma
caldeira operando em 100% de carga fica entre 890°C a 1100ºC para a queima de
bagaço de cana e a pressão interna da fornalha situa-se ao redor de -10 a -5 mmCA.
Gás quente gerado na fornalha atravessa o superaquecedor terciário,
superaquecedor secundário, superaquecedor primário e evaporador na parte interna
da caldeira. Na saída os gases são direcionados para o pré-aquecedor de ar a gás e
em seguida para o economizador, onde a temperatura dos gases prevista para
simulação do presente trabalho é de 190°C, podendo chegar a temperaturas acima
de 200ºC. Após passar pelo economizador, os gases atravessam o precipitador
eletroestático, onde as partículas arrastadas de cinzas leves são removidas.
Então, o gás de combustão entra no ventilador de tiragem induzida, passando
pelos registros veneziana que mantêm, automaticamente, a pressão na saída da
fornalha da caldeira em torno de -10/-5 mmCA.
Com a finalidade de aproveitar a energia rejeitada pela caldeira em uma planta
termelétrica os gases serão direcionados para o sistema ORC para a utilização do
calor residual e após esse aproveitamento os gases são direcionados para a
chaminé e se dispersarão na atmosfera.
A caldeira possui um sistema de combustão desenvolvido para a queima
exclusiva de bagaço de cana. O processo de combustão foi modelado para que os
gases de combustão contenham em torno de 4,86% Vol. de O 2 (base seca) e
15,56% Vol. de CO2 (base seca) na condição normal de operação. Isto
correspondente a um excesso de ar de 30%.
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Figura 13 – Caldeira Aquotubular para queima de Biomassa como combustível

Fonte: LORA; NASCIMENTO (2004) – modificado
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Tabela 5 – Parâmetros Principais da Caldeira
Parâmetros
Capacidade da Caldeira

Dados
220 t/h

Pressão na Caldeira

9,40 Mpa

Temperatura na Caldeira

518,00ºC

Temperatura dos Gases na Entrada do ORC
Vazão dos Gases
Densidade
Calor específico na Entrada do ORC
Temperatura dos Gases na Saída do ORC
Calor específico na Saída do ORC
Fonte: O autor
Figura 14 – Diagrama e esquema térmico de uma Caldeira

Fonte: LORA; NASCIMENTO (2004) – modificado

190°C
443.675 kg/h
1,2043 kg/Nm3
0,2831759 kcal/kg/°C
145°C
0,2815024 kcal/kg/°C
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4.2.4 Sistemas ORC
Para aumento da eficiência da planta de geração de energia elétrica decidiu-se
analisar a configuração básica ORC (evaporador, expansor, condensador e bomba).
Conforme apresentado na revisão bibliográfica, Capitulo 3 (seção 3.6), IZIDORO e
OLIVEIRA

(2016),

para

recuperação

de

calor

de

baixa

temperatura,

a

implementação de outros equipamentos ao ciclo, como um recuperador, aumentaria
a eficiência do ORC em tão baixa escala que não compensaria o investimento nesse
dispositivo.
A Figura 15 mostra a configuração de ORC simulada neste trabalho com os
respectivos pontos (numeração) do ciclo que servem como base para as equações
matemáticas que descrevem o seu comportamento.
Figura 15 – Configurações de ORC simulado

Fonte: Autor
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A Tabela 6 apresenta a descrição de cada ponto do ORC mostrado na Figura
15. Para os fluxos do fluido de trabalho foram utilizados números para designá-los, e
para os fluidos de aquecimento e resfriamento (fonte quente e fonte fria) do sistema
foram utilizadas letras.
Tabela 6 – Descrição dos fluxos nos principais pontos do ORC
Ponto

Descrição do Fluxo

Fluido

1

Saída da bomba / Entrada no evaporador

Fluido orgânico (líquido
subresfriado)

2

Saída do evaporador / Entrada na turbina

Fluido orgânico (vapor saturado)

3

Saída da turbina / Entrada no condensador

Fluido orgânico (vapor saturado)

4

Saída do condensador / Entrada na bomba

Fluido orgânico (líquido
saturado)

A

Entrada no evaporador

Gases (fonte quente)

B

Saída do evaporador

Gases (fonte quente)

C

Entrada no condensador

Água líquida (fonte fria)

D

Saída do condensador

Água líquida (fonte fria)

Fonte: IZIDORO (2016) – modificado.

Para a realização do cálculo das eficiências de Primeira e Segunda Lei da
Termodinâmica foi considerado o Ciclo Rankine o mais possível do real.
De acordo com a primeira lei da termodinâmica trata a conservação da energia,
ou seja, a energia não pode ser destruída nem criada. Dessa forma pode ser
anunciada a variação da quantidade de energia contida em um sistema é expressa
por meio da diferença da quantidade de calor trocado com o meio e o trabalho
realizado durante a transformação. Segundo os trabalhos de LONG (2014) e SONG
(2014), uma análise de eficiência de primeira lei expressa o rendimento do fluido de
trabalho escolhido para o sistema ORC (OLIVEIRA, 2016).
Assim, partindo do conceito acima, os cálculos da eficiência de primeira lei e das
potências, em cada equipamento para um sistema ORC, utilizando o balanço de
energia, de acordo com os trabalhos de ROY (2010) e LONG (2014) e com os
pontos de operação especificados na Figura 15, serão:
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A energia residual dos gases de exaustão é reaproveitada no processo 1 – 2,
pela Equação 17, levando o fluido de trabalho a ser evaporado.
(17)

A expansão na turbina é realizada no processo 2 – 3 e o trabalho produzido é
dado pela Equação 18.
(18)

No processo 3 – 4 ocorre a condensação do fluido de trabalho, ocasião em que
ocorre o descarte da energia calculada na Equação 19.
(19)

E para finalizar o ciclo ORC, o processo 4 – 1 é o ponto onde o fluido de trabalho
é bombeado, sendo que a bomba consome parte da energia produzida pela turbina
(Equação 20).
(20)

Com isso a eficiência de primeira lei pode ser calculada pela Equação 21.
(21)

E a razão do trabalho reverso para o ciclo e dada pela Equação 22.
(22)
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De acordo com a segunda lei, se trata do trabalho útil que pode ser obtido nos
processos de transformação de energia. A eficiência de segunda lei do ORC é
calculada com base em destruições exergéticas em diferentes processos dentro
desse sistema, pois é impossível converter totalmente a energia térmica em trabalho
útil, sempre uma parte dela é degradada (irreversibilidades).
Nos ciclos ORC é comum que seja feita uma primeira análise, levando-se em
consideração o ciclo ideal. No entanto, as irreversibilidades ocorrem durante os
processos do sistema, o que leva a um aumento de entropia. Tais irreversibilidades
podem ser externas ou internas. Dentro dos componentes do ciclo ou na rede que
os liga (WEI, 2007).
Em resumo, processos irreversíveis normalmente incluem um ou mais efeitos
que os tornam irreversíveis.
 Transferência de calor com diferença finita de temperatura.
 Expansão não resistida de um gás ou líquido para pressões mais baixas.
 Reações químicas espontâneas.
 Misturas espontâneas de matéria em diferentes composições ou estados.
 Atrito - por escorregamento ou de fluidos.
 Magnetização ou Polarização com histerese.
 Deformação não elástica.
Conforme ROY (2010) e LONG (2014) o modo usado para calcular a eficiência
de segunda lei é semelhante ao método de cálculo para a de primeira lei. Entretanto,
agora será calculada a exergia destruída em cada processo e também a fornecida
pelo combustível (Figura 16):
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Figura 16 – Gráfico T-s do ORC em funcionamento com a reta T-s do fluxo de
combustível

Fonte: (XI et al., 2015) – modificado.

No processo (1 – 2), quando o fluido de trabalho passa através de evaporador, a
taxa de exergia destruída é calculada pela equação 23:
(23)

No processo de expansão (2 – 3) a exergia destruída é dada pela Equação 24.
(24)
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A Equação 25, mostra como é calculada a exergia destruída no condensador,
processo (3 – 4).
(25)

O processo de compressão ocorre entre (4 – 1), a taxa de exergia destruída
nesse processo é calculada pela Equação 26.
(26)

Como irreversibilidades dentro dos subsistemas, como tubulações e conexões e
etc. São consideradas insignificantes, a taxa total de exergia destruída na planta
ORC e dada pela equação 27.
(27)

Assim, a eficiência de Segunda Lei é calculada pela Equação 28. Com base na
análise da exergia destruída acima.

(2)

4.3

Seleção do Fluido
Para seleção do fluido orgânico adequado para análise do presente trabalho,

dois critérios foram levados em consideração, além dos aspectos técnicos,
ambientais e de segurança mencionados no Capitulo 3 (seção 3.6). São eles:
1. Disponibilidade dos fluidos no ASPEN HYSYS versão 8.8, software
utilizado para auxiliar na realização da análise técnica do sistema
proposto.
2. Conforme apresentado na secção 3.7, várias pesquisas foram realizadas
para

determinar

os

melhores

parâmetros

termodinâmicos

para
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recuperação de calor residual de baixa qualidade. Dentro do histórico
bibliográfico apresentado, foram verificados os fluidos ideais de trabalhos
para aplicação de recuperação de calor residual para gases de exaustão
a

temperatura

de 190ºC. Dentro desse

parâmetro

ideal foram

selecionados 4 fluidos que apresentaram a os melhores resultados como:
eficiência máxima alcançada, potência liquida gerada e custos de
investimento. Assim, são apresentados na Tabela 7 os fluidos orgânicos
selecionados com suas principais características.
Tabela 7 – Fluidos selecionados para simulação do ORC subcrítico

Fluido

Massa
molecular
(kg/kmol)

Tcrit
(°C)

Pcrit
(kPa)

ξ

Classificação

Teva,max
(°C)

Peva,max
(kPa)

Benzeno

78,1

289

4894

0,69

Seco

263

3.530

Ciclohexano

84,2

280

4082

1,78

Seco

268

3.508

Ciclopentano

70,1

239

4571

0,79

Seco

210

3.062

Tolueno

92,1

319

1990

3,30

Seco

360

1.825

Fonte: O autor

4.4

Parâmetros de funcionamento da Simulação ORC
Para fins das simulações computacionais algumas considerações e parâmetros

foram admitidos. Tais considerações são basicamente sobre temperaturas e
pressões em alguns pontos do ciclo orgânico. Que foram definidas com base nos
trabalhos de LAKEW e BOLLAND (2010), QUOILIN et al. (2011), RAYEGAN e TAO
(2011), BAO e ZHAO (2013), MEINEL et al. (2014a), IMRAN et al. (2014), FENG et
al. (2015a), RAHBAR et al. (2015) e IZIDORO e OLIVEIRA (2016). Os principais
parâmetros de entrada são descritos a seguir.
 O sistema foi considerado como operando em regime permanente;
 Sem perda de carga dentro dos equipamentos;
 Irreversibilidades dentro das tubulações e conexões desprezadas;
 Variações nas energias potencial e cinética foram desprezadas;
 As eficiências isentrópicas da bomba e da turbina foram assumidas como
75%;
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 A temperatura de condensação (Tcon) mínima para os fluidos foi definida como
35ºC;
 Sem perda de massa de água no sistema de resfriamento da água de
condensação;
 A pressão de condensação (Pcon) mínima para os fluidos foi definida como 5
kPa;
 O Pinch Point (ΔTpp) mínimo admitido para o evaporador foi de 10ºC;
 Água é utilizada com fluido de resfriamento do condensador. Sua temperatura
de entrada no condensador foi admitida em 32ºC;
 O grau de subresfriamento (ΔTsub) foi considerado igual a zero. Portanto, o
fluido deixa o condensador no estado de líquido saturado, ou seja, título (x)
igual a zero;
 O fluido sai do evaporador no estado de vapor saturado, ou seja, título (x)
igual a 1. Portanto, o grau de superaquecimento (ΔTsup) também foi
considerado igual a zero;
 Temperatura e pressão ambiente 25ºC e 1 atm;
 A eficiência do gerador elétrico foi admitida em 97,90%.
As análises ocorreram com auxílio do software da ASPEN HYSYS versão 8.8 e
as propriedades termodinâmicas são baseadas nas equações de estados PRSV. Os
quais foram validados com o auxílio das tabelas termodinâmicas de vapor de
Magnus Holmgren de acordo com IAPWS IF-97, utilizando ferramenta Excel.
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5

RESULTADOS
Neste Capítulo são apresentados os resultados das simulações das operações

da Central Termelétrica a Vapor e o Ciclo de Rakine Orgânico para recuperação de
calor residual identificado no item 4.2.2, comparando o comportamento de quatro
diferentes fluidos de trabalho.
5.1

Simulação da Central Termelétrica de Potência a Vapor
O modelamento da planta de ciclo a vapor foi realizado no software ASPEN

HYSYS versão 8.8 e as propriedades termodinâmicas são baseadas nas equações
de estados Peng-Robinson e recalculados com o auxílio da ferramenta Excel com as
tabelas de vapor de Magnus Holmgren de acordo com IAPWS IF-97 para verificação
dos dados da simulação.
O modelo final da planta elaborada no ASPEN HYSYS é mostrado na Figura 17
e os valores numéricos para o balanço de massa e energia encontram-se na Tabela
8, a seguir. No qual demostra que o ponto de orvalho não é atingido na saída dos
gases dos sistema ORC.
Com

a

simulação

do

projeto

finalizada,

os

respectivos

parâmetros

termodinâmicos são apresentados. Desta forma é possível calcular a potência
líquida do sistema, a eficiência global e outros valores importantes para análise.
Para certificação dos resultados e garantia que não houve falhas no
desenvolvimento dos conceitos, os dados finais do software ASPEN HYSYS versão
8.8 foram verificados com o auxílio das tabelas termodinâmicas de vapor de Magnus
Holmgren de acordo com IAPWS IF-97, utilizando ferramenta Excel, e são
mostrados na Tabela 9.
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Figura 17 – Modelo do Ciclo a Vapor

Fonte: O autor
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Tabela 8 – Propriedades termodinâmicas dos fluxos da Central Termelétrica a Vapor
Alimentada por Biomassa
FLUXO

TIPO

ṁ (t/h)

T(°C)

P (Mpa)

h (kJ/kg)

s
(kJ/kg/K)

1

Vapor

186,25

518,00

9,40

3428,00

6,69

2

Vapor

17,49

287,30

1,74

3002,70

6,79

3

Vapor

14,49

199,53

0,70

2843,90

6,88

4

Vapor

16,54

95,19

0,11

2573,00

7,03

5

Vapor/Cond

137,74

47,68

0,01

2296,5

7,21

6

Condensado

137,74

46,65

0,01

195,33

0,66

7

Condensado

154,28

46,01

0,01

192,70

0,65

8

Condensado

154,28

46,69

0,98

196,32

0,66

9

Condensado

154,28

96,43

0,77

404,55

1,27

10

Condensado

186,25

159,00

0,72

671,3

1,93

11

Condensado

186,25

161,00

11,8

686,3

1,93

12

Condensado

186,25

195,85

11,6

838,2

2,27

13

Condensado

12,32

167,75

1,63

709,3

2,02

14

Condensado

16,54

54,6

0,10

228,44

1,33

443,6

190

1,00

225,09

0,28

443,6

145

1,00

170,79

0,28

-

138

-

-

-

Gás de
Combustão
Gás de
16
Combustão
Ponto de
Orvalho
Fonte: O autor
15

Tabela 9 – Informações obtidas da Simulação da Central Termelétrica

Potência Líquida das
Turbinas
Potência Líquida das
Bombas
Calor fornecido ao Ciclo
Eficiência Térmica do
Ciclo
Fonte: O autor

ASPEN HYSYS versão
8.8

Excel – Tabelas de vapor
de Magnus Holmgren

52,61 MW

51,82 MW

0,85 MW

0,83 MW

132,72 MW

133,99 MW

39,0 %

38,1 %
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Conforme demonstrado na Tabela 9, os resultados obtidos na simulação do
software ASPEN HYSYS e recalculados com as Tabelas de vapor de Magnus
Holmgren, apresentaram um desvio de 2%, garantindo que os dados foram inseridos
de maneira correta.
5.2

Ciclo de Rakine Orgânico para Recuperação de Calor Residual
Nesta secção é analisado o ponto de recuperação de calor na saída da caldeira,

onde os gases resultantes da combustão na fornalha têm uma vazão total de 123,22
kg/s e se encontram em temperatura de 190ºC. Após a passagem pelo sistema
ORC, a temperatura dos gases é de 145ºC, conforme definido anteriormente.
A variação de entalpia específica para o intervalo entre as temperaturas dadas,
é de 54,31 kJ/kg. Desta forma, para cada fluxo de gases, há uma potência térmica
disponível de 6,69 MW. Nesse ponto de recuperação de calor, foi considerada a
utilização de ORCs subcrítico, no qual foi comparado o comportamento de quatro
diferentes fluidos de trabalho, em cada esquema de ORC simulado. São esses os
quesitos técnicos: a potência liquida, os valores de vazão mássica do fluido de
trabalho e a eficiência térmica para cada fluido analisado.
5.2.1 Potência líquida produzida
É a diferença entre a potência produzida, ou trabalho produzido, na turbina pela
consumida na bomba (Equação 29). Refere-se ao quanto de energia elétrica será
produzida se o sistema for implantado segundo cada modelo estudado (OLIVEIRA,
2016).
(29)

Dos fluidos analisados o Benzeno é o que apresentou a maior potência liquida
produzida, aproximadamente, 1649,53 kW. Obteve-se um aumento de 3,29% na
produção de energia pela Planta Termelétrica. No entanto, o Ciclohexano alcançou
uma potência liquida muito próxima da faixa do Benzeno, com uma diferença de
apenas 50,11 kW. A Tabela 10 e a Figura 18 mostram os valores obtidos para
potência líquida produzida para todos os fluidos analisados em função da pressão
de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da
caldeira.
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Tabela 10 – Potência líquida gerada para os fluidos analisados em função da pressão
de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado à exaustão da caldeira

Benzeno

Ciclohexano

Ciclopentano

Tolueno

Pevap
(kPa)

Ẇliq
(kW)

Pevap
(kPa)

Ẇliq
(kW)

Pevap
(kPa)

Ẇliq
(kW)

Pevap
(kPa)

Ẇliq
(kW)

500

1482,46

500

1464,67

1500

1140,35

100

922,98

600

1528,32

600

1503,20

1600

1155,99

200

1103,87

700

1566,11

700

1534,11

1700

1170,00

300

1202,34

800

1598,08

800

1559,36

1800

1183,13

400

1268,42

900

1525,65

900

1581,06

1900

1195,23

500

1317,30

1000

1649,53

1000

1599,42

2000

1206,47

600

1355,56

Fonte: O autor
Figura 18 – Potência líquida gerada para os fluidos analisados em função da pressão
de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado à exaustão da caldeira

Fonte: O autor
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5.2.2 Eficiência na Primeira Lei
O rendimento, ou a eficiência de Primeira Lei é a porcentagem da energia dos
gases de exaustão da caldeira que se transformam realmente em trabalho. O cálculo
para este item foi efetuado conforme Equação 30, o qual apresenta a razão entre a
potência liquida produzida e a energia total disponível nos gases. Quanto mais
trabalho para uma mesma quantidade de calor mais eficiente será o sistema ORC
adotado.
(30)

Os valores de eficiência compreendem entre 18,03% a 24,65% para os sistemas
ORC propostos em operação com os fluidos tomados como exemplo. O benzeno foi
o fluido mais eficiente dentre os analisados, seguido pelo ciclohexano que
apresentou uma diferença de 0,75 unidades percentuais.
Dos fluidos analisados a Tabela 11 e a Figura 19 mostram os valores obtidos
para eficiência de Primeira Lei para todos em função da pressão de evaporação
para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira.
Tabela 11 – Eficiência de 1ª Lei dos fluidos analisados em função da pressão de
evaporação para um ORC subcrítico básico integrado à exaustão da caldeira

Benzeno

Ciclohexano

Ciclopentano

Tolueno

Pevap
(kPa)

ηI
(%)

Pevap
(kPa)

ηI
(%)

Pevap
(kPa)

ηI
(%)

Pevap
(kPa)

ηI
(%)

500

22,15

500

21,88

1500

17,04

100

13,79

600

22,83

600

22,46

1600

17,27

200

16,49

700

23,40

700

22,92

1700

17,48

300

17,96

800

23,88

800

23,30

1800

17,68

400

18,95

900

24,29

900

23,62

1900

17,86

500

19,68

1000

24,65

1000

23,90

2000

18,03

600

20,25

Fonte: O autor
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Figura 19 – Eficiência de 1ª Lei dos fluidos analisados em função da pressão de
evaporação para um ORC subcrítico básico integrado à exaustão da caldeira

Fonte: O autor

5.2.3 Razão do trabalho reverso
É a razão entre o consumo da bomba dividido pela a potência de saída da
turbina (Equação 31).
(3)

Para os fluidos analisados, com a configuração do ORC proposto, são
conseguidos valores na faixa de 1% a 3% para as maiores eficiências do sistema.
As Tabelas 12 e 13 e as Figuras 20 e 21 mostram os valores obtidos para taxa
de trabalho reverso e vazão mássica para os fluidos analisados em função da
pressão de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de
exaustão da caldeira.
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Tabela 12 – Taxa de trabalho reverso para os fluidos analisados em função da pressão
de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira

Benzeno

Ciclohexano

Ciclopentano

Tolueno

Pevap
(kPa)

bwr
(%)

Pevap
(kPa)

bwr
(%)

Pevap
(kPa)

bwr
(%)

Pevap
(kPa)

bwr
(%)

500

0,6

500

0,7

1500

2,7

100

0,2

600

0,7

600

0,8

1600

2,8

200

0,3

700

0,8

700

0,9

1700

3,0

300

0,5

800

0,9

800

1,0

1800

3,1

400

0,6

900

1,0

900

1,1

1900

3,2

500

0,7

1000

1,0

1000

1,2

2000

3,3

600

0,7

Fonte: O autor

Figura 20 – Taxa de trabalho reverso para os fluidos analisados em função da pressão
de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira

Fonte: O autor

77

Tabela 13 – Vazão mássica para os fluidos analisados em função da pressão de
evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira

Benzeno

Ciclohexano

Ciclopentano

Tolueno

Pevap
(kPa)

ṁft
(kg/s)

Pevap
(kPa)

ṁft
(kg/s)

Pevap
(kPa)

ṁft
(kg/s)

Pevap
(kPa)

ṁft
(kg/s)

500

12,15

500

12,26

1500

11,82

100

13,32

600

11,92

600

11,94

1600

11,73

200

12,42

700

11,72

700

11,67

1700

11,64

300

11,88

800

11,55

800

11,43

1800

11,56

400

11,49

900

11,40

900

11,23

1900

11,48

500

11,19

1000

11,26

1000

11,05

2000

11,40

600

10,94

Fonte: O autor
Figura 21 – Vazão mássica para os fluidos analisados em função da pressão de
evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira

Fonte: O autor
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5.2.4 Irreversibilidades
É quando o sistema e todas as partes de sua vizinhança não conseguem voltar
ao estado inicial, conforme exemplificado na seção 4.2.3 do Capítulo 4, situação em
que todos os processos reais são irreversíveis. Para o processo de simulação foram
desconsideradas quaisquer perdas por irreversibilidades que aconteceram fora dos
equipamentos do ciclo (evaporador, turbina, condensador e bomba). O cálculo das
irreversibilidades nos equipamentos do ciclo segue com base nas equações
apresentadas na seção 4.2.3 do Capítulo 4 (Equações 23 a 26). Depois foi realizada
a soma destes resultados para obter a perda total no sistema ORC (Equação 32).
(4)

A Tabela 14 e a Figura 22 mostram os valores obtidos para a soma da
quantidade de perdas por irreversibilidades em cada equipamento para os fluidos
analisados em função da pressão de evaporação para um ORC subcrítico básico
integrado aos gases de exaustão da caldeira. As simulações que tiveram, no geral,
menores perdas por irreversibilidades nos equipamentos foram, novamente, as com
benzeno como fluido de trabalho. Os valores para essas perdas chegam até,
aproximadamente, 1406 kW para os fluidos tomados como exemplos e, no melhor
dos casos ficam em 1392 kW (benzeno, Pevap = 1.000 kPa).
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Tabela 14 – Total de perdas por irreversibilidades em cada equipamento para os fluidos
analisados em função da pressão de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado
aos gases de exaustão da caldeira

Benzeno

Ciclohexano

Ciclopentano

Tolueno

Pevap
(kPa)

İtotal
(kW)

Pevap
(kPa)

İtotal
(kW)

Pevap
(kPa)

İtotal
(kW)

Pevap
(kPa)

İtotal
(kW)

500

1406,01

500

1407,47

1500

1434,22

100

1452,18

600

1402,22

600

1404,30

1600

1432,93

200

1437,23

700

1399,11

700

1401,75

1700

1431,78

300

1429,11

800

1396,47

800

1399,64

1800

1430,69

400

1423,66

900

1394,20

900

1397,87

1900

1429,69

500

1419,63

1000

1392,22

1000

1396,36

2000

1428,77

600

1416,47

Fonte: O autor
Figura 22 – Total de perdas por irreversibilidades em cada equipamento para os fluidos
analisados em função da pressão de evaporação para um ORC subcrítico básico integrado
aos gases de exaustão da caldeira

Fonte: O autor
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5.2.5 Eficiência de Segunda Lei
A eficiência de Segunda Lei, diferente da Primeira lei, faz referência ao melhor
desempenho possível para o sistema. As curvas dos gráficos gerados, na
comparação entre os fluidos de trabalho apresentam aspectos semelhantes ao da
eficiência da Primeira Lei, porém, com valores mais elevados de eficiência.
A eficiência de Segunda Lei é calculada com base na exergia destruída dos
diferentes equipamentos do ciclo (evaporador, turbina, condensador e bomba). É a
razão entre o trabalho liquido produzido pelo sistema ORC pela somatória da
quantidade de perdas por irreversibilidades em cada equipamento, mais o trabalho
liquido produzido pelo sistema (Equação 33).

(33)

O fluido simulado que produziu maior eficiência de Segunda Lei com base da
exergia destruída da energia dos gases de escape da caldeira foi, assim como nos
quesitos anteriores, o benzeno. A Tabela 15 e a Figura 23 compreendem valores
para eficiência de Segunda Lei de até, aproximadamente, 54%.
Tabela 15 – Eficiência de Segunda Lei para os fluidos em função da pressão de
evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira

Benzeno

Ciclohexano

Ciclopentano

Tolueno

Pevap
(kPa)

ηII
(%)

Pevap
(kPa)

ηII
(%)

Pevap
(kPa)

ηII
(%)

Pevap
(kPa)

ηII
(%)

500

51,32

500

51,00

1500

44,29

100

38,86

600

52,15

600

21,70

1600

44,65

200

43,44

700

52,82

700

52,50

1700

44,97

300

45,69

800

53,37

800

52,70

1800

45,26

400

47,12

900

53,83

900

53,07

1900

45,53

500

48,13

1000

54,23

1000

53,39

2000

45,78

600

48,90

Fonte: O autor
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Figura 23 – Eficiência de Segunda Lei para os fluidos em função da pressão de
evaporação para um ORC subcrítico básico integrado aos gases de exaustão da caldeira

Fonte: O autor

5.2.6 Resultados Finais
Dessa forma, a Tabela 16 resume os valores máximos alcançados de eficiência
térmica (𝜂I e 𝜂II) e os respectivos valores de vazão mássica do fluido de trabalho
(𝑚̇𝑓𝑡), trabalho reverso (𝐵𝑊𝑅) e potência líquida (𝑊̇𝑙𝑖𝑞), para os quatro fluidos
analisado na configuração de ORC subcrítico básico.
Tabela 16 – Eficiência máxima alcançada para cada fluido analisado para um ORC
integrado à saída da caldeira

Fluido

Pevap
(kPa)

Tevap
(°C)

ṁft
(kg/s)

Wliq
(kW)

ηI
(%)

ηII
(%)

Benzeno

1000,00

178,20

11,26

1649,53

24,65

54,23

Ciclohexano

1000,00

181,96

11,05

1599,36

23,90

53,39

Ciclopentano

2000,00

180,09

11,40

1246,80

18,03

45,78

Tolueno

600,00

187,10

10,94

1355,56

20,25

48,90

Fonte: O autor
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Considerando apenas a análise técnica apresentada, a Tabela 17 mostra os
resultados de eficiência e potência líquida para o ciclo combinado, considerando o
melhor resultado entre aqueles analisados.
Tabela 17 – Resultados finais da análise técnica

Potência Líquida Extra (Benzeno)

1,649 MW

Aumento na Potência Líquida da Planta

3,30%

Potência Líquida Final da Planta

54,26 MW

Aumento na Eficiência Térmica da Planta

1,24%

Eficiência Térmica Final da Planta

40,24%

Fonte: O autor
Com o melhor resultado na configuração de ORC subcrítico básico integrado
aos gases de exaustão da caldeira, usando o benzeno como fluido de trabalho, a
potência líquida extra gerada a partir do aproveitamento do calor residual é de 1,649
MW, aumentando a potência liquida da planta para 53,43 MW, o que significa um
incremento de 3,3%.
6

CONCLUSÃO
Com base nas simulações realizadas no software HYSYS v.8.8 com as

condições de contorno do fluxo de gases de combustão na exaustão da caldeira de
biomassa a temperatura de 190º e vazão total de 123,22 kg/s, para os quatro fluidos
analisados, benzeno, ciclohexano, ciclopentano e Tolueno, têm-se as seguintes
conclusões:
Para os fluxos de gases na saída das caldeiras, o fluido benzeno apresentou os
melhores resultados termodinâmicos, alcançando eficiência de 24,65% na Primeira
lei e 54,23% na Segunda lei. A potência líquida gerada para cada ORC foi de 1.649
kW. Estes resultados foram obtidos para uma temperatura de evaporação de
178,20ºC e pressão de 1000 kPa. O fluido Ciclohexano apresentou resultados um
pouco inferiores, que pode ser usado como opção.
A integração do sistema ORC possibilitaria a geração adicional de 1,65 MW, o
que significa um aumento de 3,3% na potência líquida total da planta e um aumento
de 1,23 pontos percentuais na eficiência global, além de uma redução no consumo
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específico de combustível, com a consequente redução das emissões de gases de
efeito estufa.
Conforme apresentado na revisão bibliográfica, Capitulo 3 (seção 3.6), Izidoro
2016, realizou um estudo de viabilidade econômica para integração dos ORC para
recuperação de calor dos gases de escape de uma Caldeira de Recuperação. Os
resultados apresentados do custo de investimento e valores de LCOE (custo
definido como a soma dos custos de investimento com todos os gastos de operação
e manutenção ao logo de toda a vida útil da planta dividido pelo acumulado de
energia gerada por este investimento) para diferentes cenários de taxa de juros os
valores de LCOE para Benzeno são mostrados em função da potência líquida
gerada no ciclo. Os menores valores de LCOE foram apresentados pelo benzeno na
configuração básica. Para uma taxa de juros de 2%, o LCOE calculado foi de 34,80
US$/MWh. Para uma taxa de 14%, o LCOE foi de 98,87 US$/MWh. O custo de
investimento por ORC foi calculado em 9,24 milhões de dólares e a potência líquida
do ciclo é de 1,75 MW.
Considerando tal análise para o cenário do presente trabalho, no qual a taxa de
juro é de 14% e a cotação do dólar é de R$ 3,30, o valor do LCOE seria de R$
326,60 R$/MWh. Logo, a implementação do ORC só seria viável se os valores de
venda de energia elétrica estivessem acima de 350,00 R$/MWh. Entretanto, para
uma condição oposta, em que o valor do dólar fosse de 2,30 e a taxa de juros de
apenas 2%, o LCOE seria de 80,04 R$/MWh, o sistema se tornaria viável para
valores de venda de energia elétrica acima de 150 R$/MWh.
A viabilidade econômica da integração de ORC dependerá das condições
econômicas do mercado, especialmente, pelas taxas de juros, cotação do dólar e
preço de venda de eletricidade.
Os resultados mostram que é possível recuperar o calor de baixa qualidade de
uma planta termelétrica de ciclos a vapor e gerar energia elétrica adicional por meio
da integração de ciclos Rankine orgânicos a custos viáveis dependendo da situação
do mercado. As eficiências alcançadas são baixas, inferiores a 25%, mas isso é
contrabalanceado com a redução de gases ao meio ambiente. Assim, a metodologia
utilizada pode ser aplicada para qualquer planta sendo capaz de alcançar resultados
mais promissores e contribuir para a conversão de energia mais sustentável.
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7

Recomendações
Abaixo seguem algumas sugestões para trabalhos futuros:
 Uma avaliação de rentabilidade econômica para tal sistema;
 Comparar os resultados econômicos com custos reais de cada equipamento
por meio de dados de fabricantes;
 Aplicando-se a irreversibilidade nos principais equipamentos, evaporador foi o
componente do ciclo com maiores perdas de exergia, seguido da turbina, do
condensador e finalmente da bomba, para aumenta a eficiência do sistema
avaliar sua influência e desenvolver mecanismos adequados para reduzi-las;
 Analisar outros equipamentos de modo a aproveitar o calor residual gerado,
com a finalidade de maximizar a eficiência de conversão de energia;
 Implantar o projeto em parceria com alguma termelétrica disposta a aumentar
a eficiência de seu sistema de geração de energia elétrica.
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ANEXO A – Ficha técnica dos Fluidos

Grupo1

Massa
molecular
(kg/kmol)

Tcrit

Pcrit

ξ2

Class.3

Teva,max4
(°C)

HCO

58,1

235

4700

-0,61

Úmido

-

Água

IN

18,0

374

22064

-9,22

Úmido

-

Água Pesada

IN

20,0

371

21672

-8,40

Úmido

-

Amônia

IN

17,0

132

11333

-12,6

Úmido

-

Ar

MZ

29,0

-141

3786

-

-

-

Argônio

IN

39,9

-122

4863

-

-

-

Benzeno

HC

78,1

289

4894

0,69

Seco

263

Butano

HC

58,1

152

3796

0,67

Seco

125

Buteno

HC

56,1

146

4005

-0,07

Isentrópico

107

Ciclohexano

HC

84,2

280

4082

1,78

Seco

268

Ciclopentano

HC

70,1

239

4571

0,79

Seco

210

Ciclopropano

HC

42,1

125

5580

-2,17

Úmido

-

Cis-2-Buteno

HC

56,1

163

4226

-0,16

Isentrópico

117

Criptôn

IN

83,8

-64

5525

-

-

-

D4

SX

296,6

313

1332

2,38

Seco

310

D5

SX

370,8

346

1160

2,54

Seco

343

D6

SX

444,9

373

961

2,90

Seco

371

Decano

HC

142,3

345

2103

3,18

Seco

337

Deutério

IN

4,0

-235

1680

-

-

-

HCO

74,1

194

3649

1,32

Seco

172

HCO

90,1

284

4909

0,83

Seco

257

HCO

46,1

127

5337

-2,03

Úmido

-

IN

44,0

31

7377

-24,8

Úmido

-

IN

64,1

157

7884

-2,65

Úmido

-

HC

170,3

385

1817

3,39

Seco

381

Etano

HC

30,1

32

4872

-27,2

Úmido

-

Etanol

HCO

46,1

242

6268

-2,75

Úmido

-

Etil Benzeno

HC

106,2

344

3622

1,72

Seco

331

Etileno

HC

28,1

9

5042

-

-

-

Fluido
Acetona

Dietil Éter
Dimetil
Carbonato
Dimetil Éter
Dióxido de
Carbono
Dióxido
Sulfúrico
Dodecano
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Grupo1

Massa
molecular
(kg/kmol)

Tcrit

Pcrit

ξ2

Class.3

Teva,max4
(°C)

Flúor

IN

38,0

-129

5172

-

-

-

Hélio

IN

4,0

-268

228

-

-

-

Heptano
Hexafluoreto
de enxofre
Hexano

HC

100,2

267

2736

2,61

Seco

257

IN

146,1

46

3755

-2,17

Úmido

-

HC

86,2

235

3034

2,25

Seco

221

HFE143m

HFE

100,0

105

3635

-0,62

Úmido

-

Hidrogênio

IN

2,0

-240

1296

-

-

-

Isobutano

HC

58,1

135

3629

0,48

Isentrópico

108

Isohexano

HC

86,2

145

4010

0,08

Isentrópico

109

Isopentano

SX

72,1

225

3040

2,33

Seco

212

MD2M

SX

310,7

187

3378

1,72

Seco

171

MD3M

SX

384,8

326

1227

2,80

Seco

323

MD4M

SX

459,0

355

945

3,04

Seco

353

MDM

HC

236,5

380

877

2,82

Seco

378

Metano

HCO

16,0

291

1415

2,89

Seco

287

Metanol

HCO

32,0

239

8216

-6,1

Úmido

-

Metil Estearato

HCO

298,5

502

1239

3,35

Seco

496

Metil Linoleato
Metil
Linolenato
Metil Oleato

HCO

294,5

526

1341

3,14

Seco

523

HCO

292,5

499

1369

2,88

Seco

493

HCO

296,5

509

1246

3,23

Seco

504

Metil Palmitato

SX

270,5

482

1350

3,25

Seco

476

MM
Monóxido de
Carbono
m-Xileno

IN

162,4

246

1939

2,63

Seco

239

HC

28,0

-140

3494

-

-

-

IN

106,2

344

3535

1,63

Seco

330

Neôn

HC

20,2

-229

2680

-

-

-

Neopentano

IN

72,1

161

3196

1,77

Seco

146

Nitrogênio

HC

28,0

-147

3396

-

-

-

Nonano

HFE

128,3

321

2281

3,06

Seco

313

Novec 649

HC

316,0

169

1869

1,5

Seco

162

Octano

IN

114,2

296

2497

2,87

Seco

287

Orto Deutério

IN

4,0

-235

1680

-

-

-

Fluido

92

Grupo1

Massa
molecular
(kg/kmol)

Tcrit

Pcrit

ξ2

Class.3

Teva,max4
(°C)

IN

2,0

-240

1311

-

-

-

IN

44,0

36

7245

-15,4

Úmido

-

Oxigênio

HC

32,0

-119

5043

-

-

-

o-Xileno

IN

106,2

357

3738

1,73

Seco

343

Para Deutério
Para
Hidrogênio
Pentano

IN

4,0

-235

1680

-

-

-

HC

2,0

-240

1286

-

-

-

HC

72,1

197

3370

1,69

Seco

179

Propano

HC

44,1

97

4251

-2,1

Úmido

-

Propileno

HC

42,1

91

4555

-3,09

Úmido

-

Propino

HC

40,1

129

5626

-3,42

Úmido

-

p-Xileno

CFC

106,2

343

3532

1,62

Seco

328

R11

CFC

137,4

198

4394

-0,16

Isentrópico

-

R113

CFC

187,4

214

3392

0,53

Seco

192

R114

CFC

170,9

146

3257

0,39

Isentrópico

121

R115

PFC

154,5

80

3129

-0,3

Isentrópico

53

R116

CFC

138,0

20

3048

-

-

-

R12

HCFC

120,9

112

4136

-0,72

Úmido

-

R123

HCFC

152,9

184

3672

0,23

Isentrópico

151

HFC

130,5

166

3571

0,18

Isentrópico

130

SX

114,0

95

3382

-0,43

Isentrópico

56

R1234ze(E)

HFC

114,0

109

3636

-0,12

Isentrópico

65

R1234ze(Z)

HFC

136,5

150

3533

-0,13

Isentrópico

104

R124

HCFC

120,0

122

3624

-0,12

Isentrópico

83

R125

HFC

104,5

66

3618

-1,45

Úmido

-

R13

CFC

102,0

29

3879

-8,1

Úmido

-

R134a

HFC

195,9

101

4059

-1,02

Úmido

-

R13i1

CFI

88,0

123

3953

-0,51

Úmido

-

R14

PFC

116,9

-46

3750

-

-

-

R141b

HCFC

100,5

204

4212

0,14

Isentrópico

166

R142b

HCFC

84,0

137

4055

-0,34

Isentrópico

-

Fluido
Orto
Hidrogênio
Óxido Nitroso

R1233zd(E)
R1234yf
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Grupo1

Massa
molecular
(kg/kmol)

Tcrit

Pcrit

ξ2

Class.3

Teva,max4
(°C)

R143a

HFC

66,1

73

3761

-2,16

Úmido

-

R152a

HFC

48,1

113

4520

-1,81

Úmido

-

R161

HFC

102,9

102

5010

-3,30

Úmido

-

R21

HCFC

188,0

178

5181

-0,77

Úmido

-

R218

PFC

86,5

72

2640

0,08

Isentrópico

56

R22

HCFC

170,0

96

4990

-2,01

Úmido

-

R227ea

HFC

70,0

102

2925

Isentrópico

83

R23

HFC

152,0

26

4832

Úmido

-

R236ea

HFC

152,0

139

3420

0,35
46,40
0,46

Isentrópico

116

R236fa

HFC

134,0

125

3200

0,27

Isentrópico

99

R245fa

HFC

52,0

154

3651

0,34

Isentrópico

124

R32

HFC

148,1

78

5782

-5,48

Úmido

-

R365mfc

HFC

50,5

187

3266

1,04

Seco

171

R40

CC

97,6

143

6672

-2,80

Úmido

-

R404A

MZ

86,2

72

3735

-1,80

Úmido

-

R407C

MZ

34,0

86

4632

Úmido

-

HFC

72,6

44

5897

Úmido

-

R410A

MZ

98,9

71

4901

-2,07
15,90
-3,70

Úmido

-

R507A

MA

200,0

71

3705

-1,83

Úmido

-

RC318
Solkatherm
SES36
Sulfeto de
carbonila
Sulfeto de
hidrogênio
Tolueno

PFC

184,9

115

2778

0,71

Seco

101

MZ

60,1

178

2849

0,95

Seco

165

IN

34,1

106

6370

-2,88

Úmido

-

IN

92,1

100

9000

-6,28

Úmido

-

HC

56,1

319

4126

1,22

Seco

300

Trans-2-Buteno

HC

156,3

0,05

Isentrópico

117

Undecano

HC

131,3

366

1990

3,30

Seco

360

Xenôn

IN

114,0

17

5842

-

-

-

Fluido

R41

1

155,5 4027,3

– CC = Clorocarboneto; CFC = Cloroflurocarboneto; CFI = Clorofluoriodeto; HC =

Hidrocarboneto; HCFC = Hidroclorofluorcarboneto; HCO = Hidrocloroxigenados;
HFC = Hidrofluorcarboneto; HFE = Hidrofluoréter; IN = Inorgânico; MA = Mistura
Azeotrópica; MZ = Mistura Zeotrópica; PFC = Perfluorcarboneto; SX = Siloxano.
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2

– Os valores de ξ indicam a inclinação da curva de saturação de vapor para do

fluido para o intervalo entre a temperatura crítica e a temperatura de 25ºC no
diagrama T-s para unidades SI.
3

– Critério adotado para classificação do fluido: ε > 0,5 (seco), ε < -0,5 (úmido) e -

0,5 ≤ ε ≤ 0,5 (isentrópico).
4

– Temperatura máxima para evaporação (Teva,max).

