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Resumo 

 

Em 2006, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), através da Resolução 

Normativa nº 235, estabeleceu critérios e requisitos para a qualificação das centrais de 

cogeração de energia. Atualmente, segundo dados desta agência, existem 78 

termelétricas com cogeração em operação no Brasil, totalizando mais de 2.945 MW de 

potência instalada. Ainda há seis unidades previstas, sendo uma em fase de construção e 

cinco com construções ainda não iniciadas, totalizando mais de 25 MW de potência. Os 

combustíveis utilizados nestas usinas são derivados dos fósseis e da biomassa. Em 

períodos de seca, o uso das termelétricas é de grande importância para a manutenção do 

sistema elétrico, e o perfeito funcionamento, junto com valores de rendimento 

otimizados, devem ser garantidos para que também haja redução dos danos ambientais 

causados por este tipo de geração. O presente trabalho analisa numericamente o 

comportamento térmico de uma unidade de potência com turbina a gás tomando como 

estudo de caso uma unidade geradora a gás da Usina Termelétrica de Camaçari (UTC) 

localizada no município de Dias D’Ávila, no estado da Bahia. No estudo foi analisado o 

funcionamento com três diferentes combustíveis (gás natural, óleo diesel e biodiesel) e 

os resultados comparados em termos da eficiência energética e ecológica, cujos 

melhores valores foram encontrados para o biodiesel puro, e posteriormente, para as 

misturas óleo diesel/biodiesel (até aproximadamente 50% de biodiesel), gás natural, 

misturas óleo diesel/biodiesel (com quantidades inferiores a 20% de biodiesel) e óleo 

diesel. 

 

Palavras Chaves: Turbina a Gás, Gás Natural, Óleo Diesel, Biodiesel, Simulação 

Numérica de Turbinas, Eficiência Energética e Eficiência Ecológica. 

  



 
 

 
 

Abstract 

 

In 2006, the National Electricity Energy Agency (ANEEL), by Normative Resolution 

n. 235, established criteria and requirements for the qualification of the cogeneration 

power plants. Currently, according to ANEEL data, there are 78 thermal power plants 

with cogeneration in operation in Brazil, totaling more than 2,945 MW of installed 

capacity. There are six units planned, one under construction and five with construction 

not started yet, totaling more than 25 MW of power. Fuels used in these plants are 

derived from fossil and biomass. In dry periods, the use of thermal power is of great 

importance for the maintenance of the energy system, and the perfect operation, 

together with optimized performance values should be guaranteed so that there are also 

reducing environmental damage caused by this type of generation. This study 

numerically analyzes the thermal behavior of a power unit with gas turbine using as a 

case study a gas turbine of Thermal Power Plant of Camaçari, in the municipality of 

Dias D’Ávila, in the state of Bahia. In the study, the operation analysis was done with 

three different fuels (natural gas, diesel oil and biodiesel) and the results compared in 

terms of energy and ecological efficiency, whose best values were found for pure 

biodiesel, and later for blend diesel oil/biodiesel (up to approximately 50% of 

biodiesel), natural gas, mixtures diesel oil/biodiesel (with quantities less than 20% of 

biodiesel) and diesel oil. 

 

Keywords: Gas Turbine, Natural Gas, Diesel Oil, Biodiesel; Numerical Simulation of 

Gas Turbines, Energetic Efficiency and Ecological Efficiency. 
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1 Introdução 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

A energia elétrica é um dos alicerces da infraestrutura para que haja a 

continuidade do crescimento de uma nação. O planejamento energético deve ser feito 

para garantir o crescimento da produção industrial, acompanhar o aumento da densidade 

populacional e manter serviços essenciais disponíveis. 

Para tal, a energia elétrica passa pelos seguintes processos: geração, onde a 

energia elétrica é obtida por meio da conversão de outra forma de energia, como por 

exemplo, térmica ou mecânica. Transmissão, onde a energia é levada das usinas 

geradoras até os centros de consumo por meio das subestações e linhas de transmissão. 

E, finalmente, a distribuição, onde a energia é distribuída localmente para o consumidor 

final através dos postes e subestações, geralmente com tensões inferiores a 230 kV. 

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão que regula o 

sistema elétrico nacional, mostram que existem 63 concessionários de distribuição de 

energia elétrica no país. Já o sistema de transmissão brasileiro é composto por mais de 

125.000 km de linhas de transmissão e teve 15.672 MVA de capacidade de transmissão 

acrescida ao sistema, segundo dados do Boletim Mensal de Monitoramento do Sistema 

Elétrico Brasileiro – dezembro/2014, disponibilizado pelo Ministério de Minas e 

Energia (MME). 

Para garantir a segurança da transmissão de energia elétrica, o sistema é 

composto por redundâncias das linhas de transmissão e sistemas de proteção, como por 

exemplo, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Na figura 1-1 

pode ser visto o mapa do sistema de transmissão, para o horizonte de 2015. Observa-se 

que no mapa, retirado do site do Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão 

responsável pela operação do sistema de geração e transmissão de energia elétrica, o 

sistema é completamente interligado, de maneira que os intercâmbios de energia entre 

as regiões do país acontecem com bastante facilidade. Ou seja, quando há uma baixa 

geração de energia em uma determinada região, outra, que teria capacidade de gerar 

energia em excesso, transmite para a outra através da interligação do sistema. 
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Figura 1-1: mapa do sistema de transmissão nacional – horizonte 2015. 

 
Fonte: http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx#, acessado em 26/01/2015. 

 

O parque gerador de energia elétrica do Brasil é composto basicamente de 

hidrelétricas. Ainda compõem o parque: as termelétricas, termonucleares, eólicas e 

fotovoltaicas. O grande número de usinas hidrelétricas é justificado pela grande 

quantidade de rios no país. A ANEEL disponibiliza em seu site o atual panorama da 

geração de energia do país. Dados mostram que a potência total instalada, até o final de 

2014, é de 133,9 GW, sendo 66,61% provenientes de fonte hídrica, 28,25% de usinas 

termelétricas, 3,65% de parques geradores eólicos, 1,49% de usinas termonucleares e 

0,01% de centrais fotovoltaicas. 

Percebe-se, com os percentuais acima, que há uma grande dependência 

energética das usinas hidrelétricas. A disponibilidade de água deve ser um fator 
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importante para que haja energia suficiente para prover as necessidades do país. Em 

2001 houve um grande período de seca, que levou à diminuição dos níveis dos 

reservatórios e a um período de racionamento de energia. Uma das decisões tomadas 

naquela época foi a de aumentar a diversificação da matriz energética, dando bastante 

importância para a energia termelétrica. Na figura 1-2, retirado do site do ONS, pode ser 

visto o total de energia térmica produzida em 2000 e em 2014. 

 

Figura 1-2: geração de energia térmica em 2000 e em 2014. 

 
Fonte: http://www.ons.org.br/historico/geracao_energia_out.aspx?area=, acessado em 
26/01/2015. 
 

Atualmente, segundo o Banco de Informações de Geração (BIG), no site da 

ANEEL, o Brasil possui 1.890 usinas termelétricas em operação, totalizando mais de 

37,8 MW de potência, sendo 25,5 MW utilizando combustíveis fósseis e 12,3 MW 

queimando biomassa. Há 29 usinas termelétricas em fase de construção com potência 

outorgada total de 1,9 MW, sendo 1,1 MW utilizando biomassa e 0,8 MW combustíveis 

fósseis. Com construção ainda não iniciada, mas com potência outorgada total de 

5,1 MW, há a previsão de 112 usinas termelétricas, sendo 4,1 MW com previsão de uso 

de combustíveis fósseis e 1,0 MW com biomassa. Comparando-se com as demais fontes 

de energia que ainda não estão com obras iniciadas, as usinas termelétricas equivalem a 

mais de 35% de potência outorgada do total previsto para estas futuras instalações. 

Na tabela 1-1, pode ser visto o quantitativo das usinas termelétricas no Brasil por 

estado. A quantidade refere-se ao número de usinas termelétricas no estado, a potência, 
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Quantidade Potência (kW) Percentual (%) Quantidade Potência (kW) Percentual (%) Quantidade Potência (kW) Percentual (%)

Acre 22 190.896 100,00 1 28.970 100,00 - - -
Alagoas 29 299.310 42,62 - - - - - -

Amazonas 146 1.984.249 87,84 3 27.600 100,00 9 592.107 100,00
Amapá 10 225.597 26,73 - - - - - -
Bahia 61 2.094.083 24,25 - - - 11 1.456.978 49,99
Ceará 25 1.945.575 61,29 1 218.000 58,90 3 356.000 19,75

Distrito Federal 7 17.624 37,20 - - - - - -
Espírito Santo 17 994.494 65,32 - - - 2 4.038 10,06

Goiás 52 1.562.197 21,36 2 122.000 75,16 2 26.020 10,29
Maranhão 19 1.966.892 64,40 1 518.800 100,00 1 29.920 6,47

Minas Gerais 234 2.152.494 13,90 1 124.200 54,37 12 113.020 16,14
Mato Grosso do Sul 38 1.842.565 87,73 2 51.600 85,44 4 298.000 86,38

Mato Grosso 50 816.425 28,72 1 34.000 3,73 1 15.654 8,87
Pará 78 448.559 4,94 - - - 5 20.960 100,00

Paraíba 8 567.950 88,54 - - - - - -
Pernambuco 52 1.874.344 55,11 2 212.720 45,12 2 41.815 5,84

Piauí 11 62.815 16,18 - - - 2 154.500 15,32
Paraná 73 1.251.759 7,77 2 341.200 44,95 1 11.940 2,95

Rio de Janeiro 65 5.362.898 62,04 1 21.000 1,50 8 29.254 30,95
Rio Grande do Norte 15 508.895 23,84 - - - - - -

Rondônia 45 562.348 11,85 1 24.000 23,48 1 6.291 6,35
Roraima 75 117.610 95,92 1 9.800 100,00 1 25.600 100,00

Rio Grande do Sul 77 2.068.543 25,27 2 14.356 1,89 3 1.004.800 54,83
Santa Catarina 73 1.068.546 23,76 - - - 5 452.342 28,33

Sergipe 26 87.415 2,66 - - - 1 176.520 100,00
São Paulo 577 7.451.846 33,38 6 149.449 100,00 29 146.895 73,35
Tocantins 3 81.301 4,27 1 8.020 57,20 - - -

Empreendimentos em Operação Empreendimentos em Construção
Empreendimentos com Construção não 

IniciadaEstado

Fonte: Banco de Informações de Geração, ANEEL. 

Tabela 1-1: quantitativo das usinas termelétricas no Brasil. 
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Nas usinas termelétricas em operação, o principal combustível fóssil utilizado é 

o gás natural, responsável pela geração de 50,41% da potência instalada, seguido de 

petróleo (óleo diesel, óleo combustível, gás de refinaria e outros) com 35,27%, carvão 

mineral (próprio carvão mineral e gás de alto forno) com 13,75% e outros com 0,57%. 

Já a biomassa contribui com resíduos agroindustriais (bagaço de cana-de-açúcar, casca 

de arroz, biogás e capim elefante), com 80,40%, resíduos florestais (resíduos de 

madeira, licor negro e carvão vegetal), com 18,96%, resíduos sólidos urbanos (biogás), 

com 0,53%, biocombustíveis líquidos (óleos vegetais), com 0,11% e resíduos animais 

(biogás), com 0,01%. 

Nas usinas em fase de construção, 526.702 kW (66,97%) usarão gás natural 

como combustível, enquanto 238.740 kW (30,36%) e 21.000 kW (2,67%) usarão 

derivados do petróleo e carvão mineral como combustível, respectivamente. A 

representação da biomassa, nesta fase dos empreendimentos, será com 629.970 kW 

(56,28%) utilizando resíduos florestais, 431.200 kW (38,53%) utilizando resíduos 

agroindustriais e 58.103 kW (5,19%) gerando energia com resíduos sólidos urbanos. 

Nos empreendimento com construção não iniciada, 1.889.449 kW (45,12%) 

usarão derivados do petróleo como combustível, 1.464.400 kW (34,97%) serão movidas 

a carvão mineral, e 834.080 kW(19,92%) utilizarão gás natural. Já a biomassa, contará 

com 606.535 kW (63,22%) utilizando resíduos agroindustriais, 320.587 kW (33,42%) 

queimando resíduos florestais, 32.201 kW (3,36%) usando resíduos sólidos urbanos e 

42 kW, resíduos animais. 

Outra forma de se reduzir a dependência das grandes usinas hidrelétricas é 

utilizar a geração de energia distribuída e a cogeração de energia. A primeira trata da 

entrada de energia diretamente na distribuidora, utilizando-se de sistemas de 

compensação, ou seja, a energia injetada na rede de distribuição pelos geradores é 

compensada, posteriormente, na forma de desconto no consumo de energia elétrica 

destes mesmos geradores. Outra vantagem deste sistema é a redução do carregamento 

nas redes de transmissão. A Resolução Normativa nº 482 de 2012 da ANEEL estabelece 

as condições gerais para o acesso de microgeração e macrogeração distribuída ao 

sistema de distribuição de energia elétrica. 

Em 2006, a ANEEL, através da Resolução Normativa nº 235, estabeleceu 

critérios e requisitos para a qualificação das centrais geradoras de cogeração de energia. 

Atualmente, segundo dados da ANEEL, existem 78 termelétricas com cogeração em 

operação no Brasil, totalizando mais de 2.945 MW de potência instalada. Ainda há seis 
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unidades previstas, sendo uma em fase de construção e cinco com construções ainda não 

iniciadas, totalizando mais de 25 MW de potência. Os combustíveis utilizados nestas 

usinas são derivados dos fósseis e da biomassa. 

Desta forma, vê-se a importância do estudo para o aprimoramento das usinas 

termelétricas existentes e para a instalação de futuras. Em períodos de seca, o uso das 

termelétricas é de grande importância para a manutenção do sistema energético, e o 

perfeito funcionamento, junto com valores de rendimento otimizados, devem ser 

garantidos para que também haja redução dos danos ambientais causados por este tipo 

de geração. Estudos devem ser feitos visando o aumento da eficiência das usinas 

termelétricas, de forma a diminuir o consumo de combustíveis, além da melhoria dos 

equipamentos que fazem parte do sistema, tais como compressores, queimadores e 

turbina, para o uso de combustíveis alternativos, como etanol, resíduos florestais e 

biodiesel. 

 

1.2 Estrutura do texto 

 

O texto foi estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo, Introdução, 

discorre sobre a motivação, as justificativas e os objetivos do presente trabalho. Nele é 

mostrado o atual panorama da energia elétrica no Brasil, contendo dados de geração, 

transmissão e distribuição, mostrando-se o interesse do estudo em se melhorar o 

desempenho de turbogeradores. Neste capítulo também está contida a revisão 

bibliográfica, onde são mostrados os principais artigos que serviram de referência para 

este trabalho. 

No segundo capítulo, Fundamentação, são discutidos os temas que serviram de 

base para a dissertação. Os equipamentos que fazem parte de um turbogerador são 

discutidos, mostrando-se diferentes tipos e alguns dados operacionais, como limites de 

temperatura e pressão. As características dos combustíveis utilizados neste trabalho – 

gás natural, óleo diesel e biodiesel – são mostradas neste capítulo. Também são 

mostradas as considerações feitas para a combustão e para os cálculos de eficiência 

ecológica, que serão utilizados como parâmetro de comparação entre os resultados para 

os diferentes tipos de combustíveis analisados no modelo. 

No terceiro capítulo, Metodologia, são mostrados os parâmetros utilizados para 

simulação de um turbogerador real. O turbogerador utilizado neste trabalho faz parte da 

Usina Termelétrica de Camaçari (UTC), que pertence à Companhia Hidrelétrica do São 
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Francisco (Chesf). Os dados, que serviram como base para a simulação, foram retirados 

de relatórios de desempenho e emissão de gases. 

Neste capítulo também foram mostrados os procedimentos utilizados no 

simulador para os cálculos das variáveis que serviram como parâmetros para validação 

do modelo. As principais variáveis foram as temperaturas de entrada no compressor e 

entrada e saída na turbina, variáveis energéticas, como potência líquida e eficiência 

térmica e a eficiência ecológica. 

No quarto capítulo, Resultados, são mostrados os resultados que validaram o 

modelo, utilizando-se gás natural e óleo diesel. Com o modelo válido, foram feitas 

simulações utilizando biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel. Os resultados foram 

analisados tanto sob o ponto de vista energético, quanto ecológico. Os gráficos 

mostrados neste capítulo serviram de base para a análise do biocombustível como 

combustível no turbogerador. 

O quinto capítulo é a Conclusão do trabalho, onde são feitas as considerações 

finais sobre a aplicação de biocombustíveis na matriz energética brasileira, desde as 

grandes unidades termelétricas até à geração de energia distribuída, passando pela 

cogeração de energia, enfatizando-se também a importância da produção do biodiesel 

no país. 

 

1.3 Revisão bibliográfica 

 

Os estudos sobre turbogeradores ainda são constantes. Países em 

desenvolvimento continuam fazendo pesquisas sobre a geração de energia através destas 

máquinas, prevendo, principalmente, a melhoria da eficiência, o uso de ciclos 

combinados e sistemas de cogeração e o uso de combustíveis alternativos. Com a 

preocupação de se evitar a emissão de gases de efeito estufa, várias pesquisas têm sido 

feitas visando o uso de combustíveis de origem vegetal, tal como etanol e biodiesel. 

Na área de simulação de turbogeradores, existem vários trabalhos onde as 

mudanças nas variáveis operacionais são utilizadas para melhorar e avaliar a eficiência 

da máquina nos processos de geração. 

No trabalho de Oyedepo e Kilanko (2014), a simulação numérica de um 

turbogerador foi feita avaliando-se seu comportamento com a mudança de temperatura 

na entrada do compressor. Para tal, previu-se a inclusão de um resfriador evaporativo. 

Os resultados obtidos foram animadores, e mostraram que a cada 5 K de decréscimo da 
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temperatura na entrada do compressor, ganhava-se um aumento entre 5 e 10% na 

potência, e entre 2 e 5% na eficiência do ciclo. Este trabalho foi realizado em uma 

unidade geradora que existe na Nigéria, e mostra os seguintes fatos, que podem ser 

avaliados para o nosso país: 

 

• A importância do resfriamento do ar na entrada do compressor, uma vez que 

naquele país as temperaturas ambientes são bem altas, diminuindo-se a potência 

e a eficiência do ciclo; 

• A preocupação com o melhor uso dos combustíveis fósseis. A Nigéria é um dos 

maiores produtores de petróleo do mundo e demonstra que tenta melhorar a 

eficiência na queima de seus combustíveis derivados de petróleo. 

 

Martínez et al. (2011) fizeram a avaliação da relação da temperatura de entrada 

na turbina com o excesso de ar. Neste trabalho, a análise foi feita em uma turbogerador 

de 114.400 kW e que utiliza gás natural como combustível. Foram demonstradas 

fórmulas que relacionam a quantidade de excesso de ar para se chegar à temperatura de 

saída da câmara de combustão desejada. Como resultado, chegou-se aos seguintes 

valores: para 1.200 °C na temperatura de entrada da turbina, tem-se um excesso de ar de 

198,79%, enquanto para 1.000 °C de temperatura, foi encontrado um valor de 324,51% 

de excesso de ar. Demonstrou-se também a influência da umidade do ar na operação dos 

turbogeradores. Não houve uma variação significativa nos cálculos com o aumento da 

temperatura. 

Ibrahim e Rahman (2012) avaliaram a influência da taxa de compressão do 

compressor na eficiência de uma turbina a gás com ciclo combinado. Outros parâmetros 

também foram analisados neste estudo, tais como as eficiências isoentrópicas da turbina 

e do compressor e temperaturas de entrada na turbina. Gráficos mostram que o aumento 

das eficiências isoentrópicas do compressor e da turbina, juntos com o aumento nas 

razões de pressão do compressor, levam a um aumento na eficiência do ciclo. Um 

mesmo aumento na eficiência ocorre quando há o aumento da temperatura na entrada da 

turbina. Porém, há um decréscimo na potência do ciclo quando se aumentam tanto as 

razões de pressão no compressor, quanto a temperatura na entrada da turbina. 

Li, Subbuswamy e Zhou (2103) avaliaram a influência do resfriamento das pás 

da turbina na eficiência de uma turbina a gás. Neste trabalho, avaliou-se diferentes 
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formas de resfriar as pás da turbina e chegou-se à conclusão de que há o aumento da 

eficiência do turbogerador com a melhora do resfriamento das pás. 

Nos trabalhos discutidos acima, a influência da temperatura na entrada da 

turbina foi um item bem analisado. Todos os artigos indicam que essas temperaturas 

podem chegar a 1.700 °C. 

Uma outra variável que influencia na performance dos turbogeradores é o tipo 

de combustível. A grande maioria das unidades geradoras utiliza combustíveis de 

origem fósseis, como o óleo combustível, o óleo diesel e o gás natural, todos derivados 

do petróleo. Porém, com a atual preocupação com o aumento da temperatura na 

superfície da Terra, houve uma procura por combustíveis alternativos, que pudessem, de 

alguma forma, anular ou diminuir a quantidade de dióxido de carbono emitida pelos 

turbogeradores. 

Esses combustíveis, conhecidos por renováveis, foram desenvolvidos para 

substituir ou trabalhar em conjunto com aqueles não-renováveis. São exemplos de 

combustíveis renováveis o etanol, derivado da cana-de-açúcar ou do milho, por 

exemplo, e o biodiesel, derivado de plantas oleaginosas, como a soja, a mamona e o 

girassol. 

Basha, Gopal e Jebaraj (2009) fizeram um estudo geral sobre a produção, 

combustão, emissão e eficiência do biodiesel. É uma revisão da literatura, onde se 

chegou à conclusão de que o biodiesel, independente da sua procedência, tem 

características de combustão bem próximas ao óleo diesel. Porém, alguns valores de 

emissão para o biodiesel puro ou misturado, forma superiores aos do óleo diesel. 

Chiaramonti et al. (2012) analisaram as emissões do diesel, biodiesel e óleos 

vegetais utilizados como combustível em uma microturbina. No trabalho, foram feitos 

experimentos com diesel, biodiesel, óleos vegetais e misturas biodiesel/óleos vegetais. 

Viu-se que os valores de emissão de monóxido de carbono (CO) foram menores para o 

diesel. Também foi percebido que, no caso desta microturbina, foi necessário pré-

aquecer o óleo vegetal para 120 °C, como também a mistura deste com o biodiesel, para 

que houvesse estabilidade da queima e menores emissões de CO. Para os óxidos de 

nitrogênio (NOX), os valores de emissão para os três combustíveis ficaram bem 

próximos. 

Ghosh e Dutta (2012) fizeram estudos comparando desempenho e emissão na 

queima de diesel, biodiesel de soja e biodiesel de pongamia (Millettia pinnata), planta 
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típica da região tropical da Ásia. Para tal, foi utilizado um motor monocilíndrico de 

quatro tempos, e os principais resultados encontrados foram: 

 

• Tanto o biodiesel de soja quanto o de pongamia apresentaram resultados um 

pouco menores para a eficiência do motor quando comparados com o óleo 

diesel; 

• O óleo diesel apresentou menor temperatura na exaustão do motor quando 

comparado com os biodieseis; 

• Os valores de emissão para hidrocarbonetos não queimados e óxidos de 

nitrogênio foram maiores no biodiesel do que no diesel. 

 

Porém, foi visto que não haveria necessidade de grandes modificações no motor 

para que houvesse a substituição do biodiesel pelo óleo diesel. 

Para se avaliar o desempenho dos diferentes tipos de combustível, foi proposto 

por Cardu e Baica (1999a) uma variável chamada de eficiência ecológica. No estudo 

criou-se também um parâmetro chamado dióxido de carbono equivalente, que consiste 

em uma variável onde os malefícios causados pelas demais formas de emissão, óxidos 

de nitrogênio, óxidos de enxofre e material particulado, são trazidos para a mesma base 

de cálculo considerando os malefícios do dióxido de carbono. 

Em um outro artigo de Cardu e Baica (1999b) foi aplicada a teoria de eficiência 

ecológica para diversos tipos de combustíveis. Dos combustíveis utilizados, o que 

mostrou melhores resultados foi o gás natural, seguido do óleo diesel com baixo índice 

de enxofre. O carvão e o óleo diesel com maior índice de enxofre obtiveram os piores 

resultados, e seriam melhor utilizados em plantas de ciclo combinado ou cogeração. 

Lora e Salomon (2005) utilizaram os parâmetros criados por Cardu e Baica para 

criar uma equação para o dióxido de carbono equivalente utilizando parâmetros do 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). A metodologia foi aplicada para 

diferentes tipos de combustível e algumas conclusões foram tiradas: 

 

• Altos valores para eficiência ecológica podem ser encontrados quando há 

melhora na tecnologia da queima de combustível; 

• Utilizando-se gás natural como combustível e queimando-o em um ciclo 

combinado, chega-se a um valor muito bom para a eficiência ecológica; 
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• Melhores valores para a eficiência ecológica podem ser encontrados no uso da 

cogeração e do bagaço de cana-de-açúcar como combustível. 

 

Villela e Silveira (2007) aplicaram os cálculos de eficiência ecológica em 

termelétricas. Neste estudo, foram analisadas emissões de usinas termelétricas que 

utilizam ciclo combinado. O que motivou este estudo foi o fato do gás natural não estar 

disponível em todo país, trazendo como consequência o maior uso do óleo diesel, apesar 

de o Brasil ter instituído um plano de prioridades de termelétricas, que garantiria maior 

fornecimento de gás natural. Os resultados obtidos na análise foram eficiências 

ecológicas de 0,944 para o uso do gás natural e 0,914 para o óleo diesel. 

Coronado, Villela e Silveira. (2010) fizeram uma análise de eficiência ecológica 

utilizando biodiesel. Forma feitas análises comparando as emissões do biodiesel com 

óleo diesel e misturas diesel/biodiesel. As emissões de CO2 para ambos os combustíveis 

tiveram valores semelhantes. Porém, o dióxido de carbono emitido pelo biodiesel é 

reutilizado pelo processo de fotossíntese das plantas que servem de matéria-prima para 

sua fabricação. Os resultados obtidos para a eficiência ecológica foram os seguintes: 

 

• 98,16% para o biodiesel puro – B100; 

• 92,18% para o óleo diesel; 

• 93,08% para uma mistura contendo 80% de óleo diesel e 20% para biodiesel, em 

volume – B20. 

 

Desta forma, demonstra-se que o biodiesel, puro ou misturado, é uma excelente 

alternativa para o uso em termelétricas. 
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2 Fundamentação 

 

2.1 Turbinas a gás 

 

A turbina a gás é uma máquina térmica utilizada para produzir potência. Seu 

funcionamento baseia-se no uso de um sistema formado por um compressor, uma 

câmara de combustão, uma turbina e um eixo. O ar é admitido e comprimido, depois, na 

câmara de combustão, o ar comprimido é misturado ao combustível e ocorre a reação 

química de combustão. Os produtos de combustão a alta pressão e temperatura passam 

pela turbina, onde são expandidos e fornecem potência. Uma parte dessa potência é 

usada para movimentar o compressor, que por sua vez, é acionado por um eixo que está 

ligado à turbina. 

O desenvolvimento das turbinas a gás tem sido feito desde 1791. Os problemas 

iniciais encontrados baseavam-se na dificuldade em reduzir as perdas na compressão. 

Essas perdas impediam que se aproveitasse trabalho útil destas máquinas. Segue um 

breve histórico da evolução das turbinas a gás (Boyce, 2002): 

 

• 1791, primeira patente, obtida por John Barber, mas sem resultado prático; 

• 1892, Dr. J.F. Stolze projetou uma turbina de ar quente, mas não conseguiu 

produzir potência útil; 

• 1903, primeira turbina, com câmara de combustão a pressão constante, a 

produzir uma potência útil de 11 hp, projetada por Aegidius Elling; 

• 1904, A. Elling construiu uma turbina a gás regenerativa, com câmara de 

combustão a pressão constante, que produziu 44 hp de potência útil a uma 

temperatura máxima de 500 °C; 

• 1906 – 1908, Hans Holzawarth propôs a primeira turbina com câmara de 

combustão a volume constante; 

• 1908 – 1913, a Brown Boveri construiu a turbina proposta por Hans Holzawarth; 

• 1939, primeira turbina a gás comercializada, foi vendida pela Brown Boveri e 

colocada em uma locomotiva; 

• Desde o final da II Guerra Mundial (1945), o desenvolvimento das turbinas a 

gás tem se baseado na aerodinâmica dos compressores e no aumento da 

temperatura máxima do ciclo. 
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O processo evolutivo das turbinas a gás é contínuo, e de forma a aumentar o 

rendimento do processo, tem-se desenvolvido pesquisas nas áreas de ciência dos 

materiais, novos materiais para revestimento e sistemas de resfriamento. Junto com 

crescimento da taxa de compressão, esses desenvolvimentos fizeram a eficiência 

térmica das turbinas a gás crescer de 15% para 45%. Esses avanços também permitem 

que as turbinas a gás operem com temperaturas próximas de 1400 °C e taxas de 

compressão na faixa de 30:1 para turbinas a gás industriais – heavy duty (Boyce, 2002). 

O desenvolvimento das turbinas industriais baseou-se nas mudanças 

tecnológicas ocorridas nas turbinas aeroespaciais. As turbinas aeroespaciais são muito 

solicitadas quando estão em operação, como variação de potência e excesso de partidas. 

Além disso, elas precisam ter alta disponibilidade com bastante confiabilidade para seu 

uso. Nas figuras 2-1 e 2-2 abaixo, pode-se observar o desenvolvimento das turbinas 

aeroespaciais e industriais quanto à taxa de compressão e temperatura máxima de 

operação. 

 

Figura 2-1: evolução da taxa de compressão em turbinas a gás. 

 
Fonte: Boyce, 2002. 

 

Figura 2-2: evolução da temperatura máxima em turbinas a gás. 

 
Fonte: Boyce, 2002 
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As turbinas a gás industriais podem ser de dois tipos: aeroderivativas e heavy 

duty. As primeiras derivam das turbinas utilizadas na aeronáutica. Para utilização 

industrial, essas turbinas sofrem algumas modificações, tais como na câmara de 

combustão, que é adaptada para queimar combustíveis industriais e na exaustão, onde é 

colocada uma turbina para gerar potência. Essas turbinas operam numa faixa de 

potência que varia entre 2,5 MW e 50 MW, com uma eficiência entre 35% e 40%. 

As turbinas do tipo heavy duty são as mais utilizadas, principalmente na geração 

de energia. São projetadas para fim industrial, diferentemente das aeroderivativas, que 

são modificadas. Têm como características a robustez, a flexibilidade no uso do 

combustível, a alta confiabilidade e o baixo custo. A faixa de potência pode variar de 

3 MW a 480 MW, com a eficiência entre 30% e 46%. 

Quanto ao porte, as turbinas podem ser de: 

 

• Pequeno porte: até 1 MW. De menor eficiência, por conta da menor pressão na 

saída do compressor e temperatura máxima mais baixa na câmara de combustão. 

Tem aplicação na geração de energia de pequeno porte, são bem robustas e 

permanecem por um bom tempo em operação; 

• Médio porte: entre 1 MW e 15 MW. Têm melhor eficiência do que as de 

pequeno porte. São mais utilizadas na indústria petroquímica (plataformas 

offshore) e nas plantas de processo, onde desempenham o papel de produzir 

vapor; 

• Grande porte: mais de 15 MW. Podem ser aeroderivativas ou heavy duty. São 

turbinas aplicadas na geração de energia. 

 

Conforme já foi dito, uma turbina a gás tem como principais componentes: um 

compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. 

O compressor é o componente responsável pela admissão e compressão do ar. 

Podem ser do tipo axial e do tipo centrífugo. A grande maioria das turbinas a gás que 

produzem mais do que 5 MW possui compressor do tipo axial. Nesses compressores, o 

aumento da pressão é obtido através da passagem do ar por palhetas, com perfil 

aerodinâmico, móveis e fixas. A série que contém as palhetas móveis é chamada de 

rotor, enquanto a que tem as palhetas fixas é conhecida como estator. O rotor, seguido 
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do estator, é conhecido como estágio, e o compressor é formado por uma série de 

estágios. 

O ar é acelerado nas palhetas móveis (rotor), e desacelerado nas palhetas fixas 

(estator). A desaceleração no estator transforma a energia cinética, produzida no rotor, 

em pressão estática. O ar passa por cada um dos estágios de compressão, ganhando 

pressão de forma gradual. A taxa de compressão pode variar entre 1,1:1 e 1,4:1 por 

estágio, de forma que o compressor tenha alta eficiência e tenha como taxa de 

compressão final valores próximos de 40:1. 

Os compressores centrífugos são mais utilizados em pequenas turbinas a gás. 

Trabalham com pequenas e médias vazões de ar e com taxas de compressão entre 3:1 e 

7:1, podendo chegar a 13:1 em modelos experimentais. Nestes compressores, o ar é 

impulsionado através do rotor por conta de sua alta rotação. A velocidade do ar é 

transformada em pressão no próprio rotor e nos difusores estacionários, que são palhetas 

divergentes que ficam tangenciais ao rotor. O ar entra no rotor na direção axial e sai na 

direção radial para os difusores, sendo assim formado um estágio de compressão. Esses 

compressores possuem menor eficiência quando comparados com os compressores 

axiais, porém maior estabilidade, fornecendo uma faixa maior de operação. 

A câmara de combustão tem como tarefa queimar a mistura ar – combustível. 

Nela, o ar comprimido se mistura ao combustível, ocorre a reação de combustão e os 

gases quentes são levados à turbina. É onde ocorre o aumento de temperatura no ciclo, e 

essa máxima temperatura é limitada pelas características dos materiais da turbina a gás. 

A velocidade do fluxo de gás deve ser controlada na câmara de combustão. Na entrada, 

o ar deve ser desacelerado para que haja melhor eficiência da queima do combustível, 

de tal forma a manter o fluxo dos gases de combustão uniforme e suave para seu 

direcionamento à turbina. 

Durante a queima do combustível, ocorre uma reação próxima da 

estequiométrica. Uma parte do ar proveniente do compressor, cerca de 10%, participa 

da reação de combustão, a outra parte serve para resfriar e recircular os gases de 

combustão. Como dito acima, a velocidade do ar deve ser reduzida na entrada da 

câmara de combustão. O ar sai do compressor a aproximadamente 180 m/s e passa por 

um difusor onde sua velocidade é reduzida para aproximadamente 15 m/s. 

A câmara de combustão é composta por três partes principais: zona de 

recirculação, zona de queima e zona de diluição. Já o ar que entra na câmara de 

combustão é distribuído em três regiões principais: zona primária, zona de diluição e a 
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região entre o tubo de chama e a carcaça da câmara de combustão. Nas figuras 2-3 e 2-4 

são mostradas essas zonas e regiões. 

 

Figura 2-3: partes principais da câmara de combustão. 

 
Fonte: Lora e Nascimento, 2004. 

 

Figura 2-4: distribuição do ar na câmara de combustão. 

 
Fonte: Lora e Nascimento, 2004. 

 

A combustão tem início na zona primária. O ar entra na câmara de combustão 

num escoamento direto, nas turbinas a gás aeroderivativas, e num escoamento reverso, 

nas turbinas heavy duty. Ainda na zona primária, na zona de recirculação, o combustível 

parcialmente queimado é evaporado e preparado para queima. A combustão deve ser 

feita totalmente antes da zona de diluição, caso contrário, a chama será resfriada pelo ar 

de diluição e a combustão incompleta será formada. Na zona de diluição, o ar deve ser 

misturado aos gases de combustão, de forma a manter a temperatura e a velocidade dos 

gases ideais para o uso na turbina. 
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Tipos de câmara de combustão: 

 

• Tubular: é constituída de um tubo de chama cilíndrico montado 

concentricamente dentro de uma carcaça, figura 2-5. 

 

Figura 2-5: câmara de combustão do tipo tubular. 

 
Fonte: Boyce, 2002 

 

• Tuboanular: um grupo de tubos de chamas cilíndricos é arranjado dentro de uma 

carcaça anular, figura 2-6. 

 

Figura 2-6: câmara de combustão do tipo tuboanular. 

 
Fonte: Boyce, 2002. 
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• Anular: um tubo de chama anular é montado concentricamente dentro de uma 

carcaça também anular, figura 2-7. 

 

Figura 2-7: câmara de combustão do tipo anular. 

 
Fonte: Boyce, 2002. 

 

Na tabela 2.1 são mostradas as vantagens e desvantagens dos principais tipos de 

câmara de combustão. 

 

Tabela 2-1: vantagens e desvantagens dos tipos de turbina. 
Tipo Vantagens Desvantagens 

Tubular 

� mecanicamente robusta; 
� características dos escoamento 

de ar e do combustível 
combinadas; 

� bancada de teste necessita 
somente de uma fração de vazão 
em massa total de ar. 

� volumosa e pesada; 
� alta perda de pressão; 
� necessita de interconectores; 
� problemas no acendimento 

das chamas. 

Tuboanular 

� mecanicamente robusta; 
� características dos escoamento 

de ar e do combustível 
combinadas; 

� bancada de teste necessita 
somente de uma fração de vazão 
em massa total de ar; 

� baixa perda de pressão; 
� menor e mais leve do que a 

câmara tubular. 

� menos compacta do que a 
anular; 

� necessita de interconectores; 
� problemas no acendimento 

das chamas. 

(Continua). 
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Tipo Vantagens Desvantagens 

Anular 

� comprimento e peso mínimo; 
� área frontal da turbina a gás 

mínima; 
� mínima perda de pressão; 
� fácil acendimento da chama. 

� problema no tamanho da 
saída do tubo de chama; 

� a banca de teste necessita da 
vazão em massa total; 

� dificuldade de combinar o 
padrão do escoamento de ar 
com o de combustível; 

� dificuldade de manter estável 
o perfil transversal de 
temperatura na saída. 

Fonte: Lora e Nascimento, 2004. 

 

A turbina é a parte responsável pela expansão dos gases. Os gases quentes e a 

alta pressão são expandidos na turbina, de onde se obtém trabalho mecânico de rotação. 

Podem ser de dois tipos: axial e radiais. As turbinas axiais são utilizadas em 95% das 

aplicações. 

As turbinas axiais possuem características semelhantes ao compressor axial. É 

composta por vários estágios, tendo uma parte fixa – estator (também chamado de 

bocal), e uma parte rotativa – rotor. O número de estágios varia com a potência extraída 

da turbina, a rotação da máquina e o diâmetro da turbina. Podem ser de três tipos: de 

ação, de reação ou ação/reação. Nas turbinas de ação, a queda total de pressão ocorre 

nas palhetas do bocal (estator), causando o aumento de velocidade dos gases de 

exaustão. Esses gases entram em contato com as palhetas do rotor da turbina, fazendo-a 

girar por causa da ação de forças de impulso. Nas turbinas de reação, a passagem dos 

gases nas palhetas do estator causa a alteração da direção do fluxo, sem diminuir sua 

pressão. Quando passam pelas palhetas do rotor, esses gases produzem uma força de 

reação, causando a expansão e aceleração dos gases. 

O funcionamento das turbinas radiais é parecido com o dos compressores 

centrífugos. Os gases entram e passam através do bocal – que são palhetas sem perfil 

aerodinâmico, onde a velocidade é aumentada. O fluxo dos gases segue radialmente 

pelo rotor e sai com uma velocidade radial baixa (velocidade próxima ao eixo). 

 

2.2 Combustíveis 

 

Toda energia da turbina a gás provém da queima do combustível. A combustão é 

uma reação química exotérmica, e as altas temperaturas são obtidas nesta fase do ciclo. 

Para tal, é necessário um combustível com alto poder calorífico e que haja total 

Tabela 2-1: vantagens e desvantagens dos tipos de turbina. (Continuação). 
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aproveitamento da energia liberada na combustão. O combustível é toda substância que 

ao entrar em contato com um agente oxidante e uma fonte de ignição reage de forma 

rápida e gerando energia na forma de calor. 

Os combustíveis podem ser classificados de acordo com sua origem ou seu 

estado físico. Quanto a origem podem ser: fósseis (petróleo, carvão mineral e gás 

natural), renováveis (lenha, etanol ou óleos vegetais) e nucleares (urânio ou tório). 

Quanto ao estado físico: sólidos (carvão mineral, carvão vegetal ou turfa), líquidos 

(gasolina, etanol ou diesel) ou gasosos (gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP) ou 

biogás). 

Os combustíveis utilizados em turbinas a gás são os líquidos e os gasosos, tendo-

se interesse neste trabalho no gás natural, no óleo diesel e no biodiesel. 

 

• Gás natural 

 

O gás natural é uma mistura gasosa contendo principalmente metano e etano. 

Outros componentes que aparecem nesta mistura são: propano, hidrocarbonetos 

pesados, dióxido de carbono, gás hidrogênio e outros gases em menores quantidades. 

Proporcionalmente, o gás natural tem em sua composição cerca de 80% – 90% de 

metano e 5% – 10% de etano. Os demais gases aparecem em menores proporções, 

sendo estes valores dependentes da origem do gás. 

O gás natural aparece na natureza associado, ou não, ao petróleo e é explorado 

diretamente dos reservatórios petrolíferos ou gasíferos. De acordo com a quantidade de 

gás encontrado nos poços de petróleo, a sua exploração comercial fica dependendo de 

sua viabilidade econômica. Se sua viabilidade for baixa, o gás poderá ser utilizado na 

própria estrutura de exploração, para geração de energia ou utilização no processo, ou 

ainda, ser simplesmente queimado em tochas. 

Quando for viável sua exploração, o gás é transportado até às Unidades de 

Processamento de Gás Natural (UPGN), onde são retiradas impurezas, tais como: gases 

sulfídricos e frações condensáveis (GLP, nafta leve e água). Na figura 2.8 é mostrado 

um esquema de processamento de gás natural. 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2

Fonte: Garcia, 2002. 

 

A Agência Nacional de Petróleo (ANP)

regulação da exploração e uso do petróleo, do gás natural e do biodiesel. Segundo a 

Resolução ANP nº 16 de 2008, o gás natural é

2.2. Mais informações ou referências sobre os dados n

neste parágrafo. 

 

Tabela 

Características Unidades

Poder calorífico 
superior 

Índice de Wobbe 

Metano, min. 
Etano, Max. 

Propano, Max. 
Butanos e mais 
pesados, Max. 

Oxigênio, Max. 
Inertes (N2+CO2), 

Max. 
CO2, Max. 

Enxofre Total, Max. 
Gás Sulfídrico 
(H2S), Max. 

Ponto de orvalho de 
água a 1atm, Max. 

Ponto de orvalho de 
hidrocarbonetos a 

4,5 Mpa, Max. 
Fonte: ANP, 2008. 

2-8: esquema de processamento de gás natural. 

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) é o órgão nacional responsável pela 

regulação da exploração e uso do petróleo, do gás natural e do biodiesel. Segundo a 

Resolução ANP nº 16 de 2008, o gás natural é especificado como mostrado na t

. Mais informações ou referências sobre os dados na tabela estão na norma referida 

Tabela 2-2: características do gás natural. 

Unidades 
Limite 

Norte Nordeste Centro
Sudeste e Sul

kJ/ m³ 
34.000 a 
38.400 

35.000 a 43.000

kWh/m³ 9,47 a 10,67 9,72 a 11,94

kJ/m³ 
40.500 a 
45.000 

46.500 a 53.500

% mol. 68,0 85,0 
% mol. 12,0 12,0 
% mol. 3,0 6,0 

% mol. 1,5 3,0 

% mol. 0,8 0,5 

% mol. 18,0 8,0 

% mol. 3,0 
Ma/m3 70 

Ma/m3 10 13 

ºC -39 -39 

ºC 15 15 

31 

 

é o órgão nacional responsável pela 

regulação da exploração e uso do petróleo, do gás natural e do biodiesel. Segundo a 

especificado como mostrado na tabela 

a tabela estão na norma referida 

Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul 

35.000 a 43.000 

9,72 a 11,94 

46.500 a 53.500 

6,0 

10 

-45 

0 
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A ANP também disponibiliza o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis, onde é possível encontrar dados referentes à exploração e 

produção destes combustíveis. Em 2013, as reservas mundiais de gás natural eram de 

185,7 trilhões de m3. Os países com as três maiores reservas de gás natural são: Irã, com 

33,8 trilhões de m3, Rússia, com 31,3 trilhões de m3 e Catar, com 24,7 trilhões de m3. Já 

o Brasil possui 0,45 trilhões de m3 de reservas comprovadas de gás natural. A produção 

mundial de gás natural foi de 3,4 trilhões de m3. A Rússia, a China, o Catar, os Estados 

Unidos e a Holanda foram os países que mais cresceram em suas produções, já os 

Estados Unidos, com 687,6 bilhões de m3, e a Rússia, com 604,8 bilhões de m3 foram os 

maiores produtores. O Brasil produziu 21,3 bilhões de m³ e ficou na 34ª posição do 

ranking. Já os maiores consumidores de gás são os Estados Unidos, com 737,2 bilhões 

de m³ e a Rússia, com 413,4 bilhões de m³. O Brasil consumiu cerca de 37,6 bolhões de 

m³ de gás. 

 

• Óleo diesel 

 

O óleo diesel é um combustível derivado do petróleo formado por uma mistura 

de diversos produtos obtidos da unidade de destilação. Podendo ser constituído por: 

 

• nafta pesada; 

• querosene; 

• diesel leve; 

• diesel pesado; 

• gasóleo leve de vácuo; 

• óleo leve de reciclo; 

• gasóleo leve e médio. 

 

A especificação do óleo diesel é feita pela ANP através da Resolução nº 45 de 

2013. Nela estão contidas as informações para o uso do óleo diesel tanto para uso 

veicular quanto para o uso industrial, mostrado na tabela 2-3. 
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Tabela 2-3: características do óleo diesel. 

Características Unidades 
Limite 

Tipo A e B 
S10 S500 

Aspecto - Límpido e isento de impurezas 

Cor - 

De incolor a 
amarelada, 

tendendo para as 
tonalidades 
marrom e 

alaranjada devido 
à coloração do 

biodiesel. 

Vermelho 

Cor ASTM, máx. - 3,0 
Enxofre total, máx. mg/kg 10,0 500 

10% vol., recuperados, mín. 

ºC 

180,0 - 
50% vol., recuperados 245,0 a 295,0 245,0 a 310,0 

85% vol., recuperados, máx. - 360,0 
90% vol., recuperados - - 

95% vol., recuperados, max. 370,0 - 
Massa específica a 20ºC kg/m³ 815,0 a 850,0 815,0 a 865,0 

Ponto de fulgor, mín. ºC 38,0 
Viscosidade Cinemática a 

40ºC 
mm²/s 2,0 a 4,5 2,0 a 5,0 

Número de cetano, mín. ou 
Número de cetano derivado 

(NCD), mín. 
- 48 42 

Resíduo de carbono Ramsbot-
tom no resíduo dos 10% finais 

da destilação, máx. 
% massa 0,25 

Cinzas, máx. % massa 0,010 
Corrosividade ao cobre, 3h a 

50ºC, máx 
- 1 

 
Teor de Água, máx. mg/kg 200 500 

Contaminação total, máx. mg/kg 24 - 
Água e sedimentos, máx. % volume - 0,05 

Hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos, máx. 

% massa 11 - 

Estabilidade à oxidação, máx. mg/100mL 2,5 - 

Índice de Acidez 
mg 

KOH/g 
Anotar - 

Condutividade elétrica, mín. pS/m 25 25 
Fonte: ANP, 2013. 

 

No Brasil, dados do Anuário Estatísticio Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, mostram que a estrutura de refino do Brasil conta com 16 refinarias, 

com capacidade para refinar 2,2 milhões de barris/dia. Foram processados 2,1 milhões 

de barris/dia, sendo 81,1% de origem nacional e 18,9% importados, sendo 63,2% 
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provenientes da África, maior parte da Nigéria, 26,3% do Oriente Médio e o restante da 

Europa, América do Norte e América do Sul. 

Dos produtos derivados do petróleo, o óleo diesel foi o mais produzido, 

totalizando 49,5 milhões de m³, equivalente a 38,9% do total de derivados de petróleo 

produzido. 

 

• Biodiesel 

 

É um combustível renovável produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras 

animais. Os óleos vegetais podem ser feitos a partir de várias espécies, tais como: 

mamona, dendê, algodão, soja, girassol etc. Já o sebo bovino e a gordura suína podem 

ser utilizados para a produção de gorduras animais. O biodiesel é feito a partir de 

reações químicas de transesterificação, onde os óleos são misturados com algum tipo de 

álcool. Para esta reação é utilizado um catalisador e, depois, o óleo é separado da 

glicerina, que pode ser usada na fabricação de sabonetes, e filtrado. 

O biodiesel pode ser utilizado para substituir totalmente o diesel em motores 

automotivos, marítimos e geradores de energia. Atualmente, o uso do biodiesel é 

regulado pela ANP, e é misturado ao diesel para uso comercial. Na figura 2-9 é 

mostrada a evolução da mistura do biodiesel no diesel. 

 

Figura 2-9: evolução da mistura do biodiesel no diesel. 

 
Fonte: http://www.biodieselbr.com/biodiesel/definicao/o-que-e-biodiesel.htm, acessado em 
15/01/2015. 
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A resolução ANP Nº 45 de 2014 estabelece as especificações técnicas para o 

biodiesel. Os dados podem ser vistos na tabela 2.4: 

 

Tabela 2-4: características do biodiesel. 

Características Unidades Limite 

Aspecto - 
Límpido e isento de 

impurezas 
Massa específica a 20º C kg/m³ 850 a 900 

Viscosidade Cinemática a 40ºC mm²/s 3,0 a 6,0 
Teor de água, máx. mg/kg 200,0 

Contaminação Total, máx. mg/kg 24 
Ponto de fulgor, mín. ºC 100,0 

Teor de éster, mín % massa 96,5 
Cinzas sulfatadas, máx. % massa 0,020 

Enxofre total, máx. mg/kg 10 
Sódio + Potássio, máx. mg/kg 5 

Cálcio + Magnésio, máx. mg/kg 5 
Fósforo, máx. mg/kg 10 

Corrosividade ao cobre, 3h a 50 ºC, 
máx. 

- 1 

Índice de acidez, máx. 
mg 

KOH/g 
0,50 

Glicerol livre, máx. % massa 0,02 
Glicerol total, máx. % massa 0,25 
Diacilglicerol, máx. % massa 0,20 
Triacilglicerol, máx. % massa 0,20 

Metanol e/ou Etanol, máx. % massa 0,20 
Estabilidade à oxidação a 110ºC, 

mín. 
h 6 (12) 

Fonte: ANP, 2014. 

 

Em 2013, o Brasil produziu 2,9 milhões de m³ de biodiesel, equivalente a 36,4% 

da capacidade total, que é de 8 milhões de m³. O valor produzido foi 7,4% maior do que 

o produzido no ano anterior. A região centro-oeste foi a maior produtora, com um valor 

de 1,2 milhão de m³ (40,6% do total produzido), seguida da região sul, com 1,1 milhão 

de m³ (38,8%). A figura 2-10 mostra a evolução da produção de biodiesel no Brasil. O 

aumento da produção do biodiesel acompanha o aumento da proporção da mistura do 

biodiesel no diesel. 
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Figura 2-10: evolução da produção de biodiesel no Brasil, em milhões de m³. 

 
Fonte: ANP, 2014. 

 

A principal matéria-prima para a produção do biodiesel é o óleo de soja, 

responsável por 76,4% da produção total. A segunda matéria-prima é a gordura animal, 

com 19,8%, seguida pelo óleo de algodão, com 2,2%, e outros materiais graxos, com 

1,6%. 

 

2.3 Combustão 

 

A combustão é uma reação química onde ocorre um processo de oxidação de um 

combustível. A equação da combustão pode ser escrita como abaixo, em que o oxigênio 

(O2) e o combustível são os reagentes e “PRODUTOS” se refere aos produtos da 

combustão: 

COMBUSTÍVEL + O2 � PRODUTOS 

Em uma reação de combustão, o combustível é normalmente formado por 

compostos orgânicos, como por exemplo hidrocarbonetos, contendo, principalmente, 

carbono (C) e hidrogênio (H), de maneira que os produtos da combustão formados são 

água (H2O) e dióxido de carbono (CO2). Seguem alguns exemplos desta reação: 

 

• Combustão do metano (CH4): 

CH4 + 2 O2 � CO2 + 2 H2O 

• Combustão da gasolina (C8H18): 

C8H18 + 12,5 O2 � 8 CO2 + 9 H2O 

0,00 0,07

0,40

1,17

1,61

2,39
2,67 2,72

2,92

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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• Combustão do etanol (C2H5OH): 

C2H5OH + 3 O2 � 2 CO2 + 3 H2O 

 

As reações de combustão acontecem com o oxigênio presente no ar atmosférico, 

que é uma mistura formada por vários gases. O ar atmosférico é constituído de 

oxigênio, nitrogênio, argônio e outros gases nobres e, para fins práticos, considera-se o 

ar formado por 21% de oxigênio (O2) e 79% de nitrogênio (N2), em base volumétrica. 

Desta forma, pode-se concluir que para cada mol de O2 há 3,76 mols de N2 

(79/21 = 3,76). 

Em processos reais de combustão não acontece a queima completa do 

combustível e nem o consumo total do oxigênio, sendo o produto da reação formado por 

outros tipos de gases, como o monóxido de carbono (CO). Há ainda o aparecimento de 

óxidos de nitrogênio (NOX), formados pela reação do oxigênio e do nitrogênio nas altas 

temperaturas da combustão. Os NOX formados são danosos ao meio ambiente e devem 

ser evitados no processo de combustão através do controle do excesso de ar no 

processo. 

A formação destes gases acontece durante o processo de combustão, e para fins 

práticos, os produtos de combustão considerados serão: dióxido de carbono (CO2), água 

(H2O) e gás nitrogênio (N2). As mesmas reações mostradas anteriormente serão exibidas 

a seguir, tendo ar atmosférico como reagente: 

 

• Combustão do metano (CH4): 

CH4 + 2 (O2 + 3,76 N2) � CO2 + 2 H2O + 7,52 N2 

• Combustão da gasolina (C8H18): 

C8H18 + 12,5 (O2 + 3,76 N2) � 8 CO2 + 9 H2O + 47 N2 

• Combustão do etanol (C2H5OH): 

C2H5OH + 3 (O2 + 3,76 N2) � 2 CO2 + 3 H2O + 11,28 N2 

 

Nestas reações, a quantidade de ar mostrada é a suficiente para a queima 

completa do combustível. Essa quantidade de ar é chamada de “quantidade de ar 

teórica” e na prática essa quantidade de ar é insuficiente para se queimar completamente 

o combustível. Nos combustores, o ar é misturado em excesso ao combustível para 

garantir que haja um máximo consumo do combustível na reação. 
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Para se expressar a relação entre o ar e o combustível, é utilizada uma relação 

chamada ar – combustível (AC), que pode ser calculada na base mássica ou molar. 

Na base mássica: 

 

AC����� = ���
�	
��

                                                                                                          (2.1) 

 

em que AC����� é a relação ar – combustível na base mássica; m�� é a massa do ar e 

m���� é a massa do combustível. 

Na base molar: 

 

AC����� = ���
�	
��

                                                                                                           (2.2) 

 

em que AC����� é a relação ar – combustível na base molar; n�� é o número de mols do 

ar e n���� é o número de mols do combustível. 

As duas fórmulas acima se relacionam da seguinte maneira: 

 

AC����� = AC����� ∙ ���
�	
��

                                                                                          (2.3) 

 

em que M�� é a massa molecular do ar e M���� é a massa molecular do combustível. 

Para as reações de combustão mostradas, tem-se os seguintes valores para 

AC����� e AC�����: 
 

• Combustão do metano (CH4): 

AC����� = 9,52 

AC����� = 17,19 

• Combustão da gasolina (C8H18): 

AC����� = 59,5 

AC����� = 15,09 

• Combustão do etanol (C2H5OH): 

AC����� = 14,28 

AC����� = 18,28 
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O excesso de ar na reação de combustão é representado pela razão entre a 

relação ar – combustível teórica e a relação ar – combustível que realmente é fornecida 

na reação de combustão. 

A primeira lei da termodinâmica para sistemas reagentes é representada da 

seguinte forma: 

 

• Primeira lei da termodinâmica para volumes de controle: 

 

"#$.	.
"& = H( # − H( * + Q( − W(  ,                                                                                         (2.4) 

 

em que o termo do lado esquerdo da igualdade significa a variação da taxa de energia no 

volume de controle; H( # é a taxa da entalpia dos fluxos que entram no volume de 

controle; H( * é a taxa da entalpia dos fluxos que saem do volume de controle; Q(  é a taxa 

de calor produzida pelo volume de controle e W(  á taxa do trabalho produzido pelo 

volume de controle. 

Na equação (2.4), as taxas das entalpias podem ser calculadas da seguinte forma: 

 

H( # = ∑ /m( 0 10 ∙ 1h03 ,                                                                                                     (2.5) 

 

H( * = ∑ /m( 4 ∙ 1h4314 ,                                                                                                       (2.6) 

 

em que m( 0 e m( 4 representam os fluxos de massa dos reagentes e dos produtos da 

reação, respectivamente, e h0 e h4 representam as entalpias de cada componente dos 

reagentes e dos produtos, respectivamente. 

As equações (2.5) e (2.6) estão escritas em base mássica, mas podem também 

ser escritas na base molar. 

 

H( # = ∑ 5n( 0 ∙ 1h60710 ,                                                                                                       (2.7) 

 

H( * = ∑ 5n( 4 ∙ 1h64714 ,                                                                                                       (2.8) 

 



 

 

em que n( 0 e n( 4 representa

produtos da combustão, respectivamente, e 

reagentes e dos produtos, respectivamente, ambas em base molar.

 

A simulação da turbina a gás utilizada na usina termelétric

da seguinte maneira (figura 2

 

Figura 

Fonte: autor. 
 

em que: “C” é o compressor; “CC” é a câmara de combustão e “T” é a turbina. Os 

números de “1” a “5” indicam as entradas e saídas dos fluidos de trabalho em cada um 

dos componentes do ciclo. 

A primeira lei da termodinâmica foi aplicada

potência que representa a unidade geradora, sendo considerado o ciclo 

regime permanente. Os principais componentes foram modelados da seguinte maneira:

 

• Compressor: no compressor, o ar é o único fluido de trabalho que entra e sai do 

componente, de maneira que não acontece reação química. Considerando o 

compressor como um equi

assegura que: 

 

W( 8 = H( 9 − H( :,                                                        

 

representam o fluxo de mols de cada componente dos reagentes e 

produtos da combustão, respectivamente, e h60 e h64 representam as entalpias dos 

reagentes e dos produtos, respectivamente, ambas em base molar. 

A simulação da turbina a gás utilizada na usina termelétrica foi esquematizada 

(figura 2-11): 

Figura 2-11: desenho esquemático do turbogerador. 

: “C” é o compressor; “CC” é a câmara de combustão e “T” é a turbina. Os 

números de “1” a “5” indicam as entradas e saídas dos fluidos de trabalho em cada um 

 

da termodinâmica foi aplicada a cada componente do ciclo de 

potência que representa a unidade geradora, sendo considerado o ciclo 

regime permanente. Os principais componentes foram modelados da seguinte maneira:

Compressor: no compressor, o ar é o único fluido de trabalho que entra e sai do 

componente, de maneira que não acontece reação química. Considerando o 

sor como um equipamento adiabático, a primeira lei da termodinâmica 

,                                                                                                            
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m o fluxo de mols de cada componente dos reagentes e 

representam as entalpias dos 

a foi esquematizada 

 

: “C” é o compressor; “CC” é a câmara de combustão e “T” é a turbina. Os 

números de “1” a “5” indicam as entradas e saídas dos fluidos de trabalho em cada um 

a cada componente do ciclo de 

potência que representa a unidade geradora, sendo considerado o ciclo funcionando em 

regime permanente. Os principais componentes foram modelados da seguinte maneira: 

Compressor: no compressor, o ar é o único fluido de trabalho que entra e sai do 

componente, de maneira que não acontece reação química. Considerando o 

imeira lei da termodinâmica 

                                                    (2.9) 



 

 

em que W( 8 é a potência necessária para o funcionamento do compressor e 

as taxas das entalpias do ar na entrada e saída do compressor, respectivamente

mostrado na figura 2-12 do volume de controle do compressor.

 

Figura 

Fonte: autor. 
 

• Câmara de combustão: na câmara de combustão acontece a reação química entre 

o ar e o combustível, liberando energia na forma de calor 

câmara de combustão não realiza trabalho e será considerada adiabática

pode ser visto no volume de controle considerado

para a primeira lei assegura que

 

H( : + H( ; + m( ���� ∙ PCI =
 

em que H( : e H( ; são as taxas das entalpias do ar e do combustível, respectivamente, que 

entram no volume de controle da câmara de combustão

combustível e PCI é o poder calorífico inferior do c

dos gases de combustão que deixam a câmara de combustão

 

Figura 2-13

Fonte: autor. 

é a potência necessária para o funcionamento do compressor e 

as taxas das entalpias do ar na entrada e saída do compressor, respectivamente

do volume de controle do compressor. 

Figura 2-12: volume de controle do compressor. 

 

Câmara de combustão: na câmara de combustão acontece a reação química entre 

o ar e o combustível, liberando energia na forma de calor – reação exotérmica. A 

combustão não realiza trabalho e será considerada adiabática

pode ser visto no volume de controle considerado na figura 2

lei assegura que: 

H( >,                                                                                   

são as taxas das entalpias do ar e do combustível, respectivamente, que 

entram no volume de controle da câmara de combustão; m( ����
combustível e PCI é o poder calorífico inferior do combustível, e H( > é a taxa da entalpia 

dos gases de combustão que deixam a câmara de combustão. 

13: volume de controle da câmara de combustão. 
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é a potência necessária para o funcionamento do compressor e H( 9 e H( : são 

as taxas das entalpias do ar na entrada e saída do compressor, respectivamente, como 

Câmara de combustão: na câmara de combustão acontece a reação química entre 

reação exotérmica. A 

combustão não realiza trabalho e será considerada adiabática, como 

na figura 2-13. A equação 

                                     (2.10) 

são as taxas das entalpias do ar e do combustível, respectivamente, que 

 é a vazão de 

é a taxa da entalpia 

 



 

 

 

• Turbina: na turbina, os produtos da combustão são os elementos que compõem o 

fluido de trabalho. Os gases entram a uma alta temperatura e pressão na turbina, 

e a deixam com menores temperatura e pressão. A expansão dos gases na turbina 

é responsável pelo t

gerador. A equação da primeira

 

W( ? = H( > − H( @,                                       

 

em que: W( ? é a potência realizada pela turbina, e 

gases de combustão, na saída e entrada da turbina, respectivamente

na figura 2-14: 

 

Figura 

Fonte: autor. 
 

A eficiência térmica, ou rendimento,

sabendo-se a quantidade 

quantidade de potência gerada pela máquina. A energia 

como poder calorífico inferior (PCI) é a quantidade de calor transferida da câmara de 

combustão durante o processo de combustão e 

PCI depende do tipo e da natureza do combustível utilizado no turbogerador, variando 

com o estado físico do combustível, dos seus componentes químicos e suas 

características físicas, tal como densidade e viscosidade.

Desta forma, a eficiência térmica é definida como:

 

Turbina: na turbina, os produtos da combustão são os elementos que compõem o 

fluido de trabalho. Os gases entram a uma alta temperatura e pressão na turbina, 

e a deixam com menores temperatura e pressão. A expansão dos gases na turbina 

é responsável pelo trabalho do ciclo, e seu eixo está conectad

equação da primeira lei da termodinâmica para a turbina é a seguinte:

                                                                                                  

é a potência realizada pela turbina, e H( > e H( @ são as taxas de entalpia dos 

gases de combustão, na saída e entrada da turbina, respectivamente, como pode ser visto 

Figura 2-14: volume de controle da turbina. 

 

térmica, ou rendimento, de uma máquina térmica é calculada 

se a quantidade da taxa de calor que é fornecida pelo combustível e a 

quantidade de potência gerada pela máquina. A energia do combustível, conhecida 

como poder calorífico inferior (PCI) é a quantidade de calor transferida da câmara de 

combustão durante o processo de combustão e é medida em kJ/kg de combustível.

PCI depende do tipo e da natureza do combustível utilizado no turbogerador, variando 

com o estado físico do combustível, dos seus componentes químicos e suas 

características físicas, tal como densidade e viscosidade. 

ta forma, a eficiência térmica é definida como: 
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Turbina: na turbina, os produtos da combustão são os elementos que compõem o 

fluido de trabalho. Os gases entram a uma alta temperatura e pressão na turbina, 

e a deixam com menores temperatura e pressão. A expansão dos gases na turbina 

rabalho do ciclo, e seu eixo está conectado ao eixo do 

da termodinâmica para a turbina é a seguinte: 

                                                                   (2.11) 

são as taxas de entalpia dos 

omo pode ser visto 

de uma máquina térmica é calculada 

de calor que é fornecida pelo combustível e a 

do combustível, conhecida 

como poder calorífico inferior (PCI) é a quantidade de calor transferida da câmara de 

é medida em kJ/kg de combustível. O 

PCI depende do tipo e da natureza do combustível utilizado no turbogerador, variando 

com o estado físico do combustível, dos seus componentes químicos e suas 
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η&A�� = B( CDE
F( 	
��

= B( GHB( I
�( 	
��∙48J ,                                                                                       (2.12) 

 

em que W( �KL é a diferença entre as potências geradas na turbina e no compressor. 

Lembrando que a turbina e o compressor estão ligados pelo mesmo eixo, de forma que a 

turbina fornece potência para o compressor; e Q( ���� é o calor fornecido pela reação de 

combustão entre o combustível e o ar. 

Além das relações mostradas, outra característica importante nos componentes 

de um turbogerador são as eficiências isoentrópicas do compressor e da turbina. A 

eficiência isoentrópica relaciona o trabalho real realizado pelo componente, no caso a 

turbina, ou o trabalho real feito sobre o componente, no caso do compressor, com o 

trabalho num processo adiabático e reversível destes mesmos componentes. 

Na turbina, a eficiência isoentrópica é calculada dividindo-se o trabalho real pelo 

trabalho isoentrópico, observando-se que o trabalho que seria realizado pela turbina 

num processo adiabático e reversível é maior do que o trabalho real feito pelo 

componente. Então, 

 

η&M�� = B( �N�C
B( DO
NPQ�óRD	


= �( ∙/STH1SUV31
�( ∙/STH11SUO3 .                                                                             (2.13) 

 

Como a vazão mássica que passa pela turbina é constante, a eficiência 

isoentrópica da turbina η&M�� fica igual à relação das diferenças das entalpias de entrada 

e saída da turbina, onde os índices R e s na entalpia da saída da turbina h@ significam 

real e isoentrópico, respectivamente. 

No compressor, a eficiência isoentrópico é calculada de forma semelhante. 

Porém, neste caso, o trabalho real é maior que o trabalho isoentrópico, uma vez que 

num compressor adiabático e reversível, seria necessário um valor menor de trabalho 

para fazê-lo funcionar. A equação será: 

 

η���W = B( DO
NPQ�óRD	

B( �N�C

= �( ∙/SXH1SYO31
�( ∙/SXH1SYV31 .                                                                           (2.14) 
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Como na turbina, o rendimento isoentrópico do compressor η���W fica igual às 

relações entre as diferenças das entalpias de entrada e saída do compressor, onde os 

índices s e R na entalpia de saída h: significam isoentrópico e real, respectivamente. 

As entalpias de saída, nos dois casos, dependem da temperatura isoentrópica na 

saída dos dois componentes, representadas por T:� e T@�, e podem ser calculadas da 

seguinte maneira: 

• Na turbina: 

 

?UO
?T

= [WU
WT

\
]H9 ]^  .                                                                                                        (2.15) 

 

• No compressor: 

 

?YO
?X

= [WY
WX

\
]H9 ]^  .                                                                                                        (2.16) 

 

Em que T> e T9 são as temperaturas de entrada na turbina e no compressor, 

respectivamente; p@ p>⁄  e p: p9⁄  são as relações de pressão na turbina e no compressor, 

respectivamente, e k é a razão entre os calores específicos cW e cb nos fluidos de 

trabalho de cada componente. 

 

2.4 Eficiência Ecológica 

 

A queima de combustíveis libera na natureza alguns componentes que são 

considerados maléficos. Esses compostos são formados durante o processo de 

combustão, uma vez que a reação química de combustão não acontece de forma 

perfeita, liberando somente dióxido de carbono (CO2), vapor d’água (H2O) e nitrogênio 

(N2). 

Os principais poluentes atmosféricos formados na queima destes combustíveis 

são: 

 

• Hidrocarbonetos não queimados – CXHY; 

• Óxidos de enxofre (SOX) – SO2 e SO3; 

• Óxidos de carbono – CO e CO2; 
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• Óxidos de nitrogênio (NOX) – NO, N2O e NO2; 

• Material particulado (MP). 

 

Os hidrocarbonetos não queimados são formados por partes não oxidadas de 

combustível, seja líquido ou gasoso. São compostos por hidrocarbonetos do próprio 

combustível ou por hidrocarbonetos de menor peso molecular, quando não há a 

oxidação completa do combustível. 

Os óxidos de enxofre (SOX) são emitidos na natureza através da queima do 

enxofre contido no combustível. O enxofre aparece no carvão, óleos combustíveis, óleo 

diesel e gasolina, e tem função lubrificante nos combustíveis líquidos. As principais 

formas do óxido de enxofre são SO2 e SO3 e eles reagem com a água formando H2SO4, 

principal componente da chuva ácida, que é depositado nos solos, águas e plantas. 

O monóxido de carbono (CO) é produzido quando há combustão incompleta do 

combustível. É um gás inodoro e venenoso, trazendo malefícios para as pessoas. Sua 

maior produção está associada ao uso de motores a combustão interna nos veículos. O 

dióxido de carbono (CO2) é produzido na queima de combustíveis que possuem carbono 

em sua forma química e tem a capacidade de absorver radiações infravermelhas na 

atmosfera, sendo um dos causadores do aquecimento global. 

Os óxidos de nitrogênio (NOX) são normalmente emitidos na natureza na forma 

de NO e NO2. São formados através das reações que ocorrem na câmara de combustão 

entre o nitrogênio do ar ou o nitrogênio que faz parte da composição do combustível. As 

formas de operação, tal como a temperatura, e o projeto dos queimadores, influenciam 

na formação de NOX. Além de participar da formação de chuvas ácidas, também são 

responsáveis pelas reações fotoquímicas que levam ao smog fotoquímico, que 

normalmente ocorrem nos dias quentes de verão. 

Os materiais particulados são formados durante as reações de combustão, onde 

são gerados núcleos condensados sólidos nas reações de fase gasosa. Estão entre os 

poluentes que apresentam maiores riscos ao ambiente e às pessoas, atacando pulmões, 

alterando os níveis de radiação solar e modificando a temperatura dos solos, 

prejudicando o crescimento das plantas. 

Nas turbinas a gás, os principais poluentes emitidos são hidrocarbonetos não 

queimados, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, e óxidos de nitrogênio. Na 

operação destas máquinas térmicas, a influência das variáveis operacionais é muito 

grande na emissão dos poluentes. Quando o turbogerador está operando em baixa 
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potência, a concentração de monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados é 

alta, enquanto a emissão de óxidos de nitrogênio e fumaça é baixa. Quando ocorre o 

aumento de potência da máquina, durante a operação, chega-se a valores maiores na 

concentração de óxidos de nitrogênio e fumaça, atingindo-se o máximo quando o 

turbogerador opera a máxima potência. Neste momento também são registradas as 

menores concentrações de monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados. 

Em países com alta dependência da geração de energia térmica são registrados 

altos valores de emissão de poluentes, causando chuvas ácidas e smog, como 

mencionado acima. Outro problema é o efeito estufa, que é o aumento da temperatura 

média na superfície da Terra. Este problema acontece por conta da alta concentração de 

gases na atmosfera, tais como dióxido de carbono (CO2), clorofluorcarbonos (CFC), gás 

metano (CH4), óxidos de nitrogênio (NOX), entre outros. Dentre estes gases, o dióxido 

de carbono contribui com 60% para o efeito estufa, como pode ser visto na figura 2-15, 

sendo emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis e pelo 

desmatamento. 

 

Figura 2-15: contribuição dos diferentes gases de efeito estufa no aquecimento global. 

 
Fonte: http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.php3?sec=agrog:::81, acessado em 
26/01/2016. 
 

Desta forma, fica evidente a preocupação em reduzir as emissões de gases pelas 

máquinas térmicas na produção de energia elétrica. Algumas medidas utilizadas são 

aumento da eficiência global do ciclo, aumento da eficiência do consumo de 

combustível, utilização de combustíveis com menores índices de emissão, como o gás 

natural, e maior utilização de combustíveis renováveis. 

Uma forma de se avaliar a qualidade dos combustíveis em função dos suas 

emissões é através do uso da eficiência ecológica. Este procedimento foi criado em 

1999 pelas cientistas romenas Mircea Cârdur e Malvina Baica e tem como objetivo 
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relacionar a quantidade dos gases emitidos com o tipo do combustível e a eficiência 

térmica do ciclo. Para tal, foi desenvolvida a seguinte fórmula: 

 

ε = cd,:d>∙η
ηeΠf

∙ ln5135 − 1Πi71j
d,@

 ,                                                                                 (2.17) 

 

em que ε é a eficiência ecológica, η é a eficiência térmica do ciclo e Πi, o indicador de 

poluição dado por: 

 

Πi = /8kY3N
FD

 ,                                                                                                               (2.18) 

 

em que QK é o poder calorífico inferior do combustível, expresso em MJ/kg, e /CO:3A, o 

dióxido de carbono equivalente obtido da seguinte equação: 

 

/CO:3A = /CO:3 + 80 ∙ /SOn3 + 50 ∙ /NOn3 + 67 ∙ /MP3 .                                      (2.19) 

 

Esta equação mostra que o óxido de enxofre equivalente em CO2 é /SOn3A =
80 ∙ /SOn3. Ou seja, essa seria a quantidade equivalente de SOX presente no ambiente 

para causar o mesmo impacto que o CO2. Essa mesma relação com o CO2 é válida para 

o NOX e o material particulado. Nestas equações, /CO:3A é expresso em kg/kg de 

combustível e Πi em kg/MJ. 

Vale observar que para a fórmula da eficiência ecológica, os fatores da equação 

foram definidos da seguinte maneira: 

 

• ε = 1 e Πi = 0 kg MJ⁄ , situação considerada satisfatória ecologicamente, que 

seria a queima do H2 gerando somente água nos produtos de combustão; 

• ε = 0 e Πi = 134 kg MJ⁄ , pior situação ecológica possível, com a queima de 

enxofre gerando SO2 nos produtos de combustão. 
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3 Metodologia 

 

3.1 Usina Termelétrica de Camaçari 

 

O modelo desenvolvido para este trabalho visou simular a Usina Termelétrica de 

Camaçari, que será abreviada como UTC. A UTC é uma usina composta por cinco 

unidades geradoras, localizada no município de Dias D’Ávila, estado da Bahia, distante 

cerca de 60 km de Salvador. A figura 3-1 mostra um mapa com a localização da usina: 

 

Figura 3-1: mapa com localização da UTC. 

 
Fonte: Nóbrega, 2008. 
 

A UTC foi construída em 1977, sendo fabricada pela Turbodyne Corporation e 

Eletric Machninery. Era composta por cinco turbogeradores com capacidade total de 

292,5 MW, com 58,5 MW cada, e utilizava como combustível óleo diesel tipo D e 

entrou em operação em Julho de 1979. Na tabela 3-1 se pode observar os dados da 

usina: 
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Tabela 3-1: dados da UTC - antes da reforma. 
Item Descrição 
Tipo Heavy Duty (industrial) 

Modelo 11D4/11D4A 
Configuração Ciclo simples (aberto) 

Potência nominal 58 MW 
Rotação 3600 RPM 

Sistema de controle Analógico 
Estágios do compressor 17 

Estágios da turbina 05 
Eficiência térmica 24% 

Classe de isolamento do gerador B 
Tensão nos terminais do gerador 13,8 kV 

Fonte: Chesf. 
 

Após a crise energética que acometeu o Brasil em 2001, uma das medidas 

tomadas foi o reinício da construção de novas termelétricas e a repotenciação das já 

existentes. Desta forma, em 2001, deu-se início ao projeto e execução de repotenciação 

da UTC. O projeto visava: 

 

• Aumento da potência; 

• Aumento da disponibilidade da geração; 

• Aumento da eficiência; 

• Operação bi-combustível – gás natural e óleo diesel; 

• Modernização dos sistemas de controle, supervisão, proteção e comunicação; 

• Revisão e repotenciação dos sistemas elétricos e auxiliares; 

• Modernização do sistema de estocagem de combustível; 

• Foi montado um novo conjunto de palhetas na turbina; 

• No compressor, houve a substituição de algumas palhetas e feito um 

revestimento para a proteção das restantes. 

 

A repotenciação foi feita pelo Consórcio Alstom Power Camaçari, constituído 

pelo próprio fabricante, Alstom LTDA e Alstom Brasil LTDA. As máquinas entraram 

em operação a partir de Março de 2003, e contam com as seguintes características 

(tabela 3-2): 
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Tabela 3-2: dados da UTC - após a reforma. 
Item Descrição 
Tipo Heavy Duty (industrial) 

Modelo 11DM 
Configuração Ciclo simples (aberto) 

Potência nominal (óleo diesel) 66,7 MW 
Potência nominal (gás natural) 70 MW 

Rotação 3600 RPM 
Sistema de controle Digital 

Estágios do compressor 17 
Estágios da turbina 05 
Eficiência térmica 30,5% 

Classe de isolamento do gerador F 
Tensão nos terminais do gerador 13,8 kV 

Fonte: Chesf. 
 

Parâmetros da UTC 

 

No final da repotenciação, foram feitos testes para validação de potência, 

eficiência e emissão das máquinas. Para tal, foram feitos relatórios, cujos valores 

registrados, serviram como base de dados e validação para as simulações realizadas. 

Dois relatórios foram utilizados como apoio para a modelagem do turbogerador. 

O primeiro, Final Performance Test Report, tem como finalidade validar os valores de 

potência e eficiência, ambos nominais, das unidades geradoras. O segundo relatório, 

Emission Compliance Test Report, tem como finalidade mostrar valores para emissão 

de óxidos de nitrogênio (NOX) e oxigênio, com as unidades geradoras operando em 

diversos valores de potência. 

 

Final Performance Test Report 

 

Neste relatório, foram realizados testes nas máquinas para verificação dos 

valores reais de potência e eficiência, ambos em regime nominal. Foram instalados 

sensores que colheram os seguintes dados: 

 

• Condições do ambiente: pressão, temperatura e umidade. 

• Compressor: queda de pressão na entrada do compressor, pressão na saída do 

compressor e temperaturas de entrada e saída do compressor. 

• Turbina: queda de pressão na saída da turbina e temperaturas de entrada e saída 

da turbina. 
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• Combustível: pressão, temperatura e vazão mássica do combustível. 

• Gerador elétrico: potência, freqüência e fator de potência. 

 

A potência e a eficiência foram determinadas e comparadas com os valores 

previstos em contrato, quando se deu início ao processo de modernização e 

repotenciação das máquinas. Os principais valores encontrados nos testes estão nas 

tabela 3-3 e tabela 3-4. 

 

• Para gás natural: 

 

Tabela 3-3: parâmetros reais da UTC - gás natural. 
Grandezas 

Potência (kW) 68.912 
Eficiência (%) 30,447 

Vazão de combustível (kg/s) 4,815 
Compressor 

Temperatura na saída (°C) 333,2 
Pressão na saída (bar) 8,25 

Turbina 
Temperatura na entrada (°C) 1002 
Temperatura na saída (°C) 538 

Fonte: Chesf. 
 

• Para óleo diesel: 

 

Tabela 3-4: parâmetros reais da UTC - óleo diesel. 
Grandezas 

Potência (kW) 66.559 
Eficiência (%) 30,61 

Vazão de combustível (kg/s) 5,13 
Compressor 

Temperatura na saída (°C) 333 
Pressão na saída (bar) 8,25 

Turbina 
Temperatura na entrada (°C) 1002 
Temperatura na saída (°C) 536 

Fonte: Chesf. 
 

Emission Compliance Test Report 

 

Neste relatório, foram feitos testes que buscavam os valores de emissão para 

óxidos de nitrogênio (NOX) e oxigênio. O procedimento dos testes consistiu na leitura 
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Fonte: Chesf. 

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Potência (MW) 64 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 4 0

Temperatura na entrada (°C) 1002 943 906 870 833 798 765 727 694 664 629 590 564

Temperatura na saída (°C) 542 502 477 453 428 404 381 356 334 314 291 265 298

O2 - %vol - base seca 15,57 16,15 16,48 16,78 17,17 17,46 17,76 18,09 18,36 18,66 18,94 19,27 19,5

NOX - ppm - base seca 239,9 236,8 239,6 248,3 269,2 277,9 268,6 249,7 243,5 218 193,6 156,5 122,3

Gás natural

Turbina

Emissões

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Potência (MW) 63 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 4 0

Temperatura na entrada (°C) 1002 946 902 872 837 802 767 731 700 666 634 595 564

Temperatura na saída (°C) 539 501 470 451 427 404 379 356 335 312 291 266 244

O2 - %vol - base seca 15,61 16,13 16,45 16,78 17,12 17,41 17,72 18,02 18,32 18,61 18,89 19,22 19,45

NOX - ppm - base seca 380 370,3 361 375,3 379,1 371,5 344,5 326,9 314,5 284,8 260,2 223,9 198,7

Óleo diesel

Turbina

Emissões

Tabela 3-5: parâmetros reais da UTC - teste de emissão. 



 

 

3.2 Modelagem 

 

O modelo feito para um turbogerador da UTC foi estruturado 

figura 3-2. 

 

Figura 

Fonte: autor. 
 

Em que: 

 

• C � compressor; 

• T � turbina; 

• CC � câmara de combustão;

• G � gerador elétrico

• 1 � dados de entrada de ar no compressor;

• 2 � dados de saída de ar comprimido do compressor;

• 3 � dados de entrada de combustível na câmara de combustão;

• 4 � dados de entrada dos produtos da combustã

• 5 � dados de saída dos produtos da combustão da turbina.

 

O simulador foi feito no programa EES (

Chart Software, utilizando

Justificou-se em utilizar o EES por conta de sua completa plataforma 

de variáveis termodinâmicas de estado.

O modelo feito para um turbogerador da UTC foi estruturado como mo

Figura 3-2: desenho esquemático do turbogerador. 

câmara de combustão; 

elétrico; 

dados de entrada de ar no compressor; 

dados de saída de ar comprimido do compressor; 

dados de entrada de combustível na câmara de combustão; 

dados de entrada dos produtos da combustão na turbina; 

dados de saída dos produtos da combustão da turbina. 

dor foi feito no programa EES (Engineering Equation Solver

Chart Software, utilizando-se como apoio planilhas do Microsoft Office Excel

se em utilizar o EES por conta de sua completa plataforma que auxilia no uso 

variáveis termodinâmicas de estado. 
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como mostrado na 

 

 

Engineering Equation Solver)da F – 

Microsoft Office Excel. 

que auxilia no uso 
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Combustíveis 

 

As modelagens foram feitas com três combustíveis diferentes: gás natural, óleo 

diesel e biodiesel. O modelo também foi utilizado para simulações com misturas entre 

óleo diesel e biodiesel. 

 

Gás Natural 

 

Os dados para o gás natural foram retirados do Final Performance Test Report, 

onde o combustível analisado foi o fornecido pela Bahiagás – companhia baiana que 

fornece o combustível para o estado. O gás natural consiste de uma mistura de diversos 

componentes, onde os principais considerados foram: metano (CH4), etano (C2H6), 

propano (C3H8), dióxido de carbono (CO2) e Nitrogênio (N2). Para fins de avaliação 

energética, estes componentes apresentaram bons valores para o modelo. Abaixo segue 

a composição, em volume para o gás natural, e seus respectivos coeficientes 

estequiométricos, para 1 kmol de combustível: 

 
Tabela 3-6: dados do gás natural. 

Componente Quantidade (% vol.) 
Coeficientes 

estequiométricos 
Metano (CH4) 88,293 0,8854 
Etano (C2H6) 8,6417 0,0867 

Propano (C3H8) 0,8630 0,0087 
Dióxido de 

carbono (CO2) 
0,9555 0,0096 

Nitrogênio (N2) 0,9694 0,0097 
Total 99,7279 1,0000 

Fonte: autor. 
 

Para este combustível o PCI considerado foi de 47.588 kJ/kg de combustível. 

A combustão do gás natural foi feita com ar como uma mistura entre oxigênio 

(O2) e nitrogênio (N2), onde 1 kmol de ar é (O2 + 3,76 N2). 

 

Óleo Diesel 

 

Para a modelagem do óleo diesel foram utilizados os estudos de Bacellar (2010) 

e Souza (2006.), de onde se obteve a seguinte fórmula: C14,53H24,78S0,02N0,01. 
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O PCI considerado foi de 43.471 kJ/kg de combustível e a densidade de 

835 kg/m³. 

Como considerado acima, com o gás natural, a reação química de combustão do 

óleo diesel foi feita com o ar considerado como (O2 + 3,76 N2). 

 

Biodiesel 

 

Neste trabalho, a simulação foi feita com uso de biodiesel de algodão, que é 

composto por vários ácidos graxos, tais como, mirístico, palmítico, palmitoleico, 

esteárico, oléico e linoleico. A fórmula molecular utilizada foi C6,368H11,881O0,731. 

O PCI considerado foi de 37.172 kJ/kg de combustível e sua densidade de 

875 kg/m³. 

Como nos demais casos, a reação química de combustão foi considerada com 

(O2 + 3,76 N2). 

 

Dados de entrada 

 

Utilizando-se do Final Test Performance Report foram feitas a s seguintes 

considerações sobre os dados de entrada para a simulação do turbogerador: 

 

• Vazão do ar no compressor: m( �����W = 280 kg/s; 

• Vazão do ar que participa da transferência de calor na câmara de combustão: 

m( �� = 230 kg/s. Foi considerado que uma quantidade de ar (50 kg/s) não 

participa da reação de combustão, sendo utilizada para o resfriamento das pás da 

turbina, do eixo e demais componentes onde se faz necessário este 

procedimento; 

• Vazão do combustível (m( ����): irá variar com o tipo do combustível e potência 

desejada para a simulação. Porém, os valores para as potências nominais foram 

retiradas do teste de desempenho e são: 4,82 kg/s para o gás natural e 5,13 kg/s 

para o óleo diesel; 

• A reação química de combustão, para todos os tipos de combustíveis utilizados 

neste estudo, foi considerada estequiométrica, de forma que não houve excesso 

de ar considerado na combustão. A quantidade de ar que não participou da 
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reação química foi utilizada para resfriar os gases de combustão no interior da 

câmara. De forma que o fluído de trabalho que passa pela turbina foi modelado 

como uma mistura entre os produtos da combustão e ar quente; 

• Condições ambientais: para o ambiente foi considerado: T��� = 30 °C e 

p��� = 1,01 bar; 

• Razão de pressões no compressor (RC): a pressão de saída do compressor foi 

considerada p: = 8,25 bar, de forma que RC = p: p���^ = 8,168. 

 

Eficiências isoentrópicas 

 

Com os valores obtidos no Final Test Performance Report para as temperaturas 

de entrada e saída no compressor e na turbina, foram calculadas as eficiências 

isoentrópicas de ambos os equipamentos. 

Foram utilizadas as fórmulas (2.13) à (2.16) do capítulo anterior e se chegou ao 

seguinte resultado: 

 

η���W = 0,8035. 

η&M�� = 0,9198. 

 

Temperatura na saída do compressor – T2 

 

Esse parâmetro foi calculado da seguinte maneira: 

 

• Primeiro admitiu-se um valor para o k do compressor, k�"� = 1,4. Depois este 

valor foi recalculado; 

• Com este valor foi determinada uma temperatura T2adm, utilizando-se a equação 

(2.16); 

• O valor do kcomp foi calculado obtendo-se a média entra k9 = cW9 cb9^  e k: =
cWY cb:^ . Onde k2 foi calculado para a T2adm; 

• Com o valor de kcomp, calculou-se a temperatura isoentrópica do estado 2, 

utilizando-se a equação (2.16); 
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• O valor final de T2 foi calculado utilizando-se a equação (2.14) e o valor da 

eficiência isoentrópica do compressor. 

 

O uso do EES foi importante na resolução deste problema por conta do seu 

banco de dados contendo as propriedades termodinâmicas. 

 

Temperatura na entrada da turbina – T4 

 

Esse parâmetro foi calculado para comparação com os valores retirados do 

Emission Compliance Test Report. O procedimento utilizado para o cálculo de T4 foi: 

 

• Foi admitida uma temperatura próxima a do limite de correlação entre cp e a 

entalpia. Esse valor foi de T4pre = 1100 K, que é a temperatura limite para a 

correlação do CO2; 

• Com este valor de temperatura foi calculado o valor do cppre para os gases que 

entram na turbina, uma mistura dos produtos da combustão com o ar quente; 

• Utilizando-se a equação (2.10), que é a conservação da energia na câmara de 

combustão, foi encontrado um segundo valor para a temperatura na entrada da 

turbina, chamado de T4pre2; 

• Com esta nova temperatura dos gases que entram na turbina, foi calculado um 

valor corrigido para cp; 

• Utilizando-se a equação (2.10), foi encontrado um valor para H( >. Com este 

valor, utilizando a relação entre cp e entalpia, foi determinado o valor final para 

T4. 

 

Temperatura na saída da turbina – T5 

 

O procedimento para o cálculo de T5 foi semelhante ai realizado para o cálculo 

de T2. Este valor foi útil também para a validação dos resultados. Segue o 

procedimento: 

 

• Primeiro admitiu-se um valor para o k da turbina, k�"� = 1,4. Depois este valor 

foi recalculado; 
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• Com este valor foi determina uma temperatura T5adm, utilizando-se a equação 

(2.15); 

• O valor do kturb foi calculado obtendo-se a média entra k> = cW> cb>^  e k@ =
cWU cb@^ . Em que k5 foi calculado para a T5adm. A temperatura T4 utilizada foi a 

calculada acima. 

• Com o valor de kturb, calculou-se a temperatura isoentrópica do estado 5, 

utilizando-se a equação (2.15); 

• O valor final de T5 foi calculado utilizando-se a equação (2.13) e o valor da 

eficiência isoentrópica da turbina. 

 

Avaliação Energética 

 

As equações (2.9), (2.11) e (2.12) foram utilizadas para se obter os resultados 

energéticos do modelo. Os valores de W( 8, W( ?, W( �KL, Q( ���� e η&A�� foram calculados 

utilizando os resultados encontrados para a temperatura e pressão de cada estado. Os 

valores de vazão mássica para o combustível, ar do compressor, produtos da combustão 

e ar quente, também foram importantes para os cálculos, junto com o valor do PCI do 

combustível. 

 

Eficiência Ecológica 

 

Neste trabalho também foram determinados valores para a eficiência ecológica 

do turbogerador queimando os três tipos de combustíveis descritos. Para tal, foram 

utilizadas as equações (2.17) e (2.18). Uma particularidade neste trabalho é que só foi 

considerada a emissão de dióxido de carbono para a análise de eficiência ecológica. 

Como o turbogerador trabalha com gás natural e óleo diesel, e só existem testes 

de emissão para estes combustíveis, não foi possível prever a emissão de outros gases 

para o biodiesel e misturas diesel/biodiesel. 

Os valores em massa para o dióxido de carbono considerados neste estudo foram 

calculados utilizando-se as reações estequiométricas dos combustíveis com o ar. Os 

valores de emissão de CO2 foram transformados em massa, e este valor foi dividido pela 
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massa de combustível, para 1 kmol de combustível na reação de combustão. O resultado 

desta divisão foi o valor utilizado para /CO:3A de cada combustível. 

Uma particularidade acontece com o biodiesel. Como o biodiesel é um 

combustível renovável, a sua emissão de dióxido de carbono não será aquela calculada 

diretamente no balanço de CO2 na equação estequiométrica da combustão, como 

acontece com o gás natural e o diesel. Coronado, Carvalho e Silveira (2009) comentam 

que um estudo feito em 1998, conjuntamente pelo departamento de energia e pelo 

departamento de agricultura, ambos dos Estados Unidos da América, mostraram que, 

quando comparadas às do óleo diesel, as reduções de emissão do CO2 chegam a 78,45% 

para o biodiesel puro (B100). 

Para se obter o valor para CO2 em kg/kg de combustível para o biodiesel, é 

necessário fazer o cálculo da emissão de CO2 em ton/m³ de óleo diesel, utilizando-se o 

valor da densidade do combustível, e, depois, aplicar o percentual de redução neste 

valor. O resultado encontrado será a quantidade de emissão de CO2 em ton/m³ de 

biodiesel, e para se encontrar o valor de CO2 em kg/kg de biodiesel, aplica-se o valor da 

densidade deste combustível. 

Os valores de redução para as diversas misturas óleo diesel/biodiesel estão na 

figura abaixo. O gráfico foi obtido em Coronado et al. (2009). Os valores para as 

demais misturas óleo diesel/biodiesel podem ser retirados do figura 3-3através de 

interpolação linear. 

 

Figura 3-3: percentual de redução nas emissões de carbono X Percentual de biodiesel na 
mistura. 

 
Fonte: Coronado et al, 2009. 
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Os cálculos para a eficiência ecológica foram desenvolvidos para variados 

valores de potência e eficiência térmica calculados na simulação, para cada tipo de 

combustível. 
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(continua.) 

4 Resultados 

 

Os resultados obtidos no modelo foram confrontados com os valores obtidos nos 

dois relatórios: Emission Compliance Test Report e Final Test Performance Report. 

Os resultados serão mostrados para cada tipo de combustível, sendo os valores 

para gás natural e óleo diesel confrontados com os valores medidos obtidos nos 

relatórios. Os valores para biodiesel e misturas óleo diesel/biodiesel foram simulados 

admitindo-se a boa aproximação dos valores encontrados para o programa utilizando-se 

gás natural e óleo diesel. 

Para o gás natural e o óleo diesel, as vazões mássicas de combustível foram 

consideradas comparando-se os valores emitidos de oxigênio no Emission Compliance 

Test Report com aqueles que seriam emitidos na vazão de ar quente que sai da câmara 

de combustão e entra na turbina, misturado aos produtos da combustão. 

Nas tabelas mostradas a seguir, TIT significa Turbine Inlet Temperature, que é a 

temperatura de entrada na turbina. 

 

4.1 Gás Natural 

 

Os valores obtidos no programa para o gás natural são apresentados na tabela 4-

1. 

Tabela 4-1: resultados obtidos para o gás natural. 

Vazão (kg/s) Potência (kW) TIT (K) Eficiência 
térmica (%) 

1,12 6.022 789,30 11,30 

1,33 9.680 820,30 15,29 

1,63 14.844 863,60 19,14 

1,88 19.105 899,00 21,35 

2,15 23.672 936,60 23,14 

2,39 27.708 969,40 24,36 

2,69 32.729 1.010,00 25,57 

2,96 37.229 1.046,00 26,43 

3,21 41.383 1.079,00 27,09 

3,56 47.181 1.124,00 27,85 
3,83 51.641 1.158,00 28,33 

4,12 56.420 1.195,00 28,78 

4,63 64.714 1.258,00 29,64 

4,82 67.826 1.281,00 29,60 
Fonte: Autor. 
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Para validação do modelo, os resultados calculados no programa foram 

comparados com os valores medidos, que estão nos relatórios de emissão e de 

desempenho. Nas figuras 4-1 e 4-2, são mostrados os gráficos que confrontam os 

valores medidos e calculados para TIT (K) e potência (MW). Nos gráficos, o eixo das 

abscissas representa os valores calculados no modelo, enquanto o eixo das ordenadas, 

representa os valores medidos no teste de performance. A linha vermelha mostra o 

quanto os valores simulados estão próximos dos reais. 

 

Figura 4-1: gráfico comparativo entre os valores calculados e medidos para TIT (K), gás 
natural. 

 
Fonte: autor. 
 

Figura 4-2: gráfico comparativo entre os valores calculados e medidos para potência (MW), gás 
natural. 

 
Fonte: autor. 
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Pode ser visto, em ambos os gráficos, que os valores calculados no programa 

ficaram bem próximos dos valores medidos nos ensaios das máquinas. A linha vermelha 

nos gráficos mostram que prevalece uma relação linear entre os dois valores 

considerados. 

Com os resultados validados e aceitos foram feitas quatro curvas que mostram o 

desempenho do turbogerador (figuras 4-3 a 4-6). 

 

Figura 4-3: gráfico da potência em função da vazão de combustível para o gás natural. 

 
Fonte: Autor. 
 

Figura 4-4: gráfico da potência em função da temperatura na entrada da turbina para o gás 
natural. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4-5: gráfico da temperatura na entrada da turbina em função da vazão de combustível 
para o gás natural. 

 
Fonte: Autor. 
 

Figura 4-6: gráfico da eficiência em função da vazão de combustível para o gás natural. 

 
Fonte: Autor. 
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quatro gráficos com resultados para o modelo. A sequência seguirá a mesma utilizada 

na demonstração dos resultados para o gás natural. 

Na tabela 4-2 são mostrados os resultados obtidos para a simulação com óleo 

diesel. 

 

Tabela 4-2: resultados obtidos para o óleo diesel. 

Vazão (kg/s) Potência (kW) TIT (K)  Eficiência Térmica (%) 

1,27 6354,00 795,40 11,51 

1,50 9950,00 826,50 15,26 

1,84 15207,00 871,50 19,01 

2,10 19194,00 905,40 21,03 

2,39 23615,00 942,60 22,73 

2,65 27563,00 975,60 23,93 

2,95 32104,00 1013,00 25,03 

3,27 36938,00 1053,00 25,99 

3,55 41162,00 1087,00 26,67 

3,90 46436,00 1130,00 27,39 

4,20 50955,00 1166,00 27,91 

4,50 55472,00 1202,00 28,36 

5,00 62998,00 1261,00 28,98 

5,15 65255,00 1278,00 29,15 
Fonte: Autor. 
 

Nas figuras 4-7 e 4-8 são mostrados os gráficos comparativos entre os valores 

calculados pelo programa e os valores medidos nos ensaios das máquinas. A linha 

vermelha nos gráficos serve como referência para a comparação dos valores. 

 

Figura 4-7: comparativo entre os valores calculados e medidos para TIT (K), óleo diesel. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4-8: gráfico comparativo entre os valores calculados e medidos para potência (MW), 
óleo diesel. 

 
Fonte: Autor. 
 

Como foi visto nas figuras 4-7 e 4-8 acima, os valores calculados para as 

temperaturas de entrada na turbina e potência líquida para o óleo diesel ficaram bem 

próximos aos medidos, tendo como referência também a linha vermelha. As figuras 4-9 

a 4-12 abaixo mostram o desempenho do turbogerador utilizando óleo diesel como 

combustível. 

 

Figura 4-9: gráfico da potência em função da vazão de combustível para o óleo diesel. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4-10:gráfico da potência em função da temperatura na entrada da turbina para o óleo 
diesel. 

 
Fonte: Autor. 
 

 

Figura 4-11: gráfico da temperatura na entrada da turbina em função da vazão de combustível 
para o óleo diesel. 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 4-12: gráfico da eficiência em função da vazão de combustível para o óleo diesel. 

 
Fonte: Autor. 
 

4.3 Biodiesel e Misturas Biodiesel/Óleo Diesel 

 

Com os resultados obtidos para as simulações com gás natural e óleo diesel, 
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vazão, o gás natural gera mais potência do que os demais combustíveis. 
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Figura 4-13: gráfico da potência líquida em função da vazão de combustível – geral. 

 
Fonte: Autor. 
 

Na figura 4-14, que mostra a potência em função da temperatura na entrada 

turbina, não houve tanta variação com a modificação do combustível. 

 

Figura 4-14: gráfico da potência líquida em função da temperatura na entrada da turbina – geral. 

 
Fonte: Autor. 
 

Na figura 4-15, o gráfico mostra a temperatura na entrada da turbina em função 

da vazão de combustível. Observam-se também melhores desempenhos para o gás 

natural. 
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Figura 4-15: gráfico da temperatura na entrada da turbina em função da vazão de 
combustível – geral. 

 
Fonte: Autor. 
 

Na figura 4-16 é observada a variação da eficiência térmica da turbina a gás com 

a vazão de combustível, onde mais uma vez é percebido o melhor resultado para o gás 

natural. 

 

Figura 4-16: gráfico da eficiência térmica em função da vazão de combustível. 

 
Fonte: Autor. 
 

Nas figuras 4-13 a 4-16 foi possível observar que o melhor desempenho foi 

obtido com o gás natural. O óleo diesel obteve resultados levemente melhores do que o 

biodiesel e as misturas. Apesar do poder calorífico inferior do biodiesel ser menor do 

que o do diesel, alguns ajustes poderiam ser feitos para que houvesse melhoria do 

desempenho do turbogerador com biodiesel e misturas. 
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Poderia ser feito algum ajuste ou controle na injeção de combustível e nas 

entradas secundárias de ar na câmara de combustão buscando atingir melhores valores 

para a temperatura na entrada da turbina com o uso de biodiesel e misturas. Isso poderia 

levar a melhores valores da eficiência do turbogerador para estes combustíveis. 

Foi visto também que o biodiesel puro (B100) obteve os resultados mais baixos 

nos gráficos de desempenho, mostrando que o valor do seu PCI, o mais baixo entre os 

combustíveis analisados, influenciou diretamente nos valores simulados. Também se 

percebeu que o aumento da quantidade de óleo diesel na mistura com o biodiesel elevou 

os resultados do desempenho da turbina a gás. 

Observou-se também que os valores obtidos para o biodiesel ficaram bem 

próximos daqueles mostrados para o óleo diesel, observado também no trabalho de 

Basha, Gopal e Jebaraj (2009), em que foi feita uma revisão geral da literatura sobre a 

produção, combustão, emissão e eficiência do biodiesel, chegando-se à conclusão de 

que o biodiesel, independente da sua procedência, tem características de combustão bem 

próximas ao do óleo diesel. 

 

4.4 Eficiência Ecológica 

 

A eficiência ecológica foi calculada para o gás natural, óleo diesel, biodiesel 

(B100) e as misturas B80, B50, B20 e B5. Os resultados de variável eficiência ecológica 

serão mostrados através das figuras 4-17 e 4-18, em que gráficos relacionam a eficiência 

térmica da turbina a gás e as vazões de combustível com a eficiência ecológica para os 

diversos combustíveis analisados neste trabalho. É possível observar que o melhor 

resultado da eficiência ecológica ficou com o biodiesel puro (B100). As misturas B80 e 

B50 tiveram melhores resultados do que o gás natural. A partir daí as misturas mais 

ricas em óleo diesel começam a ter menores valores para a eficiência ecológica, até o 

óleo diesel puro, que apresenta o pior valor para a variável. 
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Figura 4-17: gráfico da eficiência ecológica em função da eficiência térmica – geral. 

 
Fonte: Autor. 
 

Figura 4-18: gráfico da eficiência ecológica em função da vazão de combustível – geral. 

 
Fonte: Autor. 
 

Os resultados mostram melhores valores da eficiência ecológica para o biodiesel, 

nas condições consideradas neste trabalho. Apesar de o biodiesel emitir quase a mesma 

quantidade de dióxido de carbono que o diesel, o fato do primeiro ser um combustível 

renovável, o coloca como melhor opção de uso neste turbogerador. 

Como já mencionado, ajustes operacionais poderiam garantir uma melhoria na 

eficiência térmica da unidade geradora, e consequentemente, um aumento da eficiência 

do biodiesel e suas misturas com óleo diesel. 
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Outra variável, que poderá ser estudada em um trabalho futuro, é a aplicação dos 

custos de cada combustível, fazendo-se uma análise conjunta, econômico-financeira e 

ecológica. Neste contexto também poderia se criar um cenário com o uso de créditos de 

carbono de forma a justificar o uso maior de biocombustíveis. 
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5 Conclusões 

 

Tendo como referência o atual cenário energético nacional, que por conta da 

escassez das chuvas, obrigou-se o uso das termelétricas na geração de energia, mostrou-

se neste trabalho que existem várias ferramentas para analisar e buscar melhorias em 

usinas termelétricas que já estão em operação no país. O Brasil também dispõe de uma 

grande oferta de combustíveis fósseis e renováveis, contando com grandes bacias 

petrolíferas e grandes áreas para plantação de espécies que podem fornecer 

biocombustíveis – do etanol ao biodiesel. 

A usina, cujas máquinas serviram como referência para este trabalho, ainda está 

em operação, apesar de trabalhar com ciclo aberto. Como não há previsão de instalação 

de um ciclo combinado nesta usina, poder-se-ia buscar outras formas de garantir o 

melhor funcionamento da usina, seja através de uma melhoria nos equipamentos ou no 

uso de um combustível alternativo, que a faça ter melhores resultados, tanto na 

produção energética, quanto na emissão de gases poluentes. 

Os resultados obtidos neste trabalho foram bem próximos àqueles disponíveis 

nos relatórios de desempenho e de emissão das máquinas, mostrando que o modelo 

utilizado pode ser usado para diversos tipos de combustíveis. Também se percebeu que 

há a possibilidade de se trabalhar com simulação numérica de turbogeradores sem a 

necessidade de programas computacionais mais complexos e caros do que os utilizados 

neste trabalho. 

A simulação numérica feita para o biodiesel mostrou que esse combustível pode 

ser queimado nestas máquinas sem a necessidade de grandes modificações nos 

equipamentos e nas variáveis operacionais. O biodiesel já vem sendo misturado 

gradativamente ao óleo diesel, de forma que nas usinas termelétricas essa mistura 

deveria ser mais rica em biodiesel, para que fossem alcançados bons resultados na 

emissão de poluentes. 

Outro fato importante são os resultados da eficiência ecológica do gás natural, 

que se mostraram melhores até do que algumas misturas de biodiesel/óleo diesel. Isso se 

deve ao fato das cadeias de hidrocarbonetos do gás natural serem menos complexas e 

contarem com menos carbono, diminuindo a emissão de dióxido de carbono. Outro 

fator é o ótimo valor para o poder calorífico inferior do gás natural, e, pelo fato de ser 

um combustível gasoso e ter um excelente rendimento de queima. 
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Um outro estímulo para o uso do biodiesel é a possibilidade de participar do 

mercado de créditos de carbono. Neste mercado, o proprietário da usina termelétrica, 

por conta da redução de emissão de carbono com o uso de combustível alternativo, 

estaria apto a “vender” a diferença da quantidade de carbono que estaria emitindo se 

utilizasse combustíveis de origem fóssil. 

Esse estudo também possibilita a aplicação dos conhecimentos aqui mostrados 

na cogeração e na geração de energia distribuída. Na cogeração, há o aumento da 

eficiência global do ciclo, levando-se para excelentes resultados da eficiência ecológica. 

Na geração de energia distribuída, a eficiência ecológica estaria ligada diretamente ao 

tipo de combustível utilizado, podendo-se ter uma flexibilidade na aquisição daqueles 

que teriam menores custos de fabricação e transporte. Isso vale também para geração de 

energia isolada, muito comum na região Norte do país e para os autoprodutores de 

energia. 

Fica evidenciado, então, que há a possibilidade da diversificação dos 

combustíveis no parque termelétrico brasileiro. O maior uso do biodiesel estaria 

atrelado diretamente à maior produção do combustível, trazendo inovação e tecnologia 

para todo o país. A cadeia produtiva do biodiesel se inicia com a plantação das espécies 

vegetais oleaginosas, podendo-se variar a espécie de acordo com as regiões do país, 

trazendo conhecimentos que vão desde as tecnologias agrícolas no plantio, passando 

pelo beneficiamento e produção do combustível nas usinas, até a entrega e o uso do 

biocombustível para o consumidor final. 

A partir deste trabalho, os seguintes temas podem ser estudados futuramente: 

 

• Modelar a inclusão de injeção de vapor d’água ou água líquida após o 

compressor, visando diminuir a produção de NOX e analisar o impacto na 

variação de potência; 

• Fazer uma recirculação de uma fração dos produtos da combustão na câmara de 

combustão, visando o mesmo que no item acima; 

• Fazer uma análise de eficiência energética e ecológica com uso do etanol como 

combustível, também observando as necessidades de mudanças operacionais no 

turbogerador; 

• Fazer uma análise exergética para os diversos tipos de combustíveis; 
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• Fazer modelos ecológicos e econômicos com os combustíveis renováveis 

visando a redução das emissões de carbono e posterior ganho financeiro com o 

uso de créditos de carbono. 

 

  



 

77 
 

6 Referências Bibliográficas 

 

BACELLAR, D. F. Análise exergética e termoeconômica da destilação combinada 

de uma refinaria de petróleo. 2010. 75 f. Trabalho de formatura (Graduação em 

Engenharia Mecânica). Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

BASHA, S. A.; GOPAL, K. R.; JEBARAJ, S. A review on biodiesel production, 

combustion, emissions and performance. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews. Vol. 13, p. 1628 – 1634, ago. – set. 2009. 

 

BOYCE, M. P. Gas turbine engineering handbook. 2.ed. Texas: Gulf Professional 

Publishing, 2002. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Banco de informações de geração. 

Disponível em <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=15>. Acesso em 26/01/2015. 

 

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Anuário 

estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2014. Rio de 

Janeiro: 2008. Disponível em < http://www.anp.gov.br/?id=548>. 

 

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução 

ANP nº 16, de 17 de Junho de 2008. 

 

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução 

ANP nº 50, de 23 de Dezembro de 2013. 

 

BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução 

ANP nº 45, de 25 de Agosto de 2014. 

 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Boletim Mensal de Monitoramento do 

Sistema Elétrico Brasileiro: Dezembro/2014. Brasília: 2014. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-

de-monitoramento-do-sistema-eletrico>. 

 



 

78 
 

BRASIL. Operador Nacional do Sistema. Histórico da operação. Disponível em < 

http://www.ons.org.br/historico/index.aspx>. Acesso em 26/01/2015. 

 

BRASIL. Operador Nacional do Sistema. Mapas do SIN. Disponível em < 

http://www.ons.org.br/conheca_sistema/mapas_sin.aspx#>. Acesso em 26/01/2015. 

 

CARDU, M.; BAICA, M. Regarding a global methodology to estimate the energy-

ecologic efficency of thermopower plants. Energy Conversion and Management. Vol. 

40, p. 71 – 87, jan. 1999a. 

 

CARDU, M.; BAICA, M. Regarding a new variant methodology to estimate 

globally the ecologic impacto of thermopower plants. Energy Conversion and 

Management. Vol. 40, p. 1569 – 1575, set. 1999b. 

 

CARVALHO JR., J. A.; LACAVA, P. T. Emissões em processos de combustão. São 

Paulo: Editora UNESP, 2003. 

 

CHIARAMONT, D.; RIZZO, A. M.; SPADI, A.; PRUSSI, M.; RICCIO, G.; 

MARTELLI, F. Exhaust emissions from liquid fuel micro gas turbine fed with 

diesel oil, biodiesel and vegetable oil. Applied Energy. Vol. 101, p. 349 – 356, 

jan.2013. 

 

CORONADO, C. R.; CARVALHO JR., J. A.; SILVEIRA, J. L. Biodiesel CO2 

emissions: a comparison with the main fuels in the Brazilian market . Fuel 

Processing Technology. Vol. 90, p. 204 – 211, fev. 2009. 

 

CORONADO, C. R.; VILLELA, A. C.; SILVEIRA, J. L. Ecological efficiency in 

CHP: biodiesel case. Applied Thermal Engineering. Vol. 30, p. 458 – 463, abr 2010. 

 

GHOSH, S.; DUTTA, D. A comparative study of the performance & emission 

characteristics of a diesel engine operated on soybean oil methyl ester (SOME), 

pongamia Ppinata methyl ester (PME) and diesel. International Refereed Journal of 

Engineering and Science. Vol. 1, p. 22 – 27, dez. 2012. 

 



 

79 
 

IBRAHIM, T. K.; RAHMAN, M. M. Effect of compression ratio on performance of 

combined cycle gas turbine. International Journal of Energy Engineering. Vol. 2, p. 9 

– 14, 2012. 

 

LI, X. C.; SUBBUSWAMY, G.; ZHOU, J. Performance of gas turbine film cooling 

with backward injection . Energy and Power Engineering. Vol. 5, p. 132 – 137, jul. 

2013. 

 

LORA, E. E. S.; NASCIMENTO, M. A. R. (Coord.). Geração termelétrica: 

planejamento, projeto e operação. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 2 volumes. 

 

LORA, E. E. S.; SALOMON, K. R. Estimate of ecological efficiency for thermal 

power plants in Brazil. Energy Conversion and Management. Vol. 46, p. 1293 – 1303, 

mai 2005. 

 

MARTÍNEZ, F. R.; MARTÍNEZ, A. R.; VELAZQUEZ, M. T.; DIEZ, P. Q.; ESLAVA, 

G. T.; FRANCIS, J. A. Evaluation of a gas turbine inlet temperature with relation 

to the excess air. Energy and Power Engineering. Vol. 3, p. 517 – 524, set. 2011. 

 

NÓBREGA, D. B. G. Estudo de alternativas para implantação do ciclo combinado 

na Usina Termelétrica de Camaçari: simulação computacional utilizando o software 

Thermoflow. 2008. 116 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica). 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

OYEDEPO, S. O.; KILANKO, O. Thermodynamic analysis of a gas turbine power 

plant modeled with an evaporative cooler. International Journal of Thermodynamics. 

Vol. 17, p. 14 – 20, fev. 2014. 

 

SOUZA, C. A. Sistemas catalítifos na produção de biodiesel por meio de oleo 

residual. 6. Encontro de Energia no Meio Rural, 2006. 

 

VILLELA, I. A. C.; SILVEIRA, J. L. Ecological efficiency in thermoelectric power 

plants. Applied Thermal Engineering. Vol. 27, p. 840 – 847, abr. 2007. 

 


