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Resumo 

 

Considerando a previsão de crescimento da demanda de energia para os próximos anos, não 

se pode descartar nenhuma das alternativas de aproveitamento energético disponíveis em 

nosso país. Estudos de viabilidade sobre a conversão de usinas termelétricas de ciclo simples 

para o ciclo combinado indicam a possibilidade de aumento na potência e na eficiência, em 

torno de 50 % e, portanto, pode-se inferir que a alternativa da conversão para o ciclo 

combinado é praticamente inevitável, sendo apenas uma questão de tempo. Utilizando a 

combinação das melhores tecnologias disponíveis atualmente no mercado, o presente trabalho 

objetivou a análise de alternativas para conversão de uma usina termelétrica de ciclo simples 

com 350 MW de potência, geradas por 05 (cinco) turbinas a gás Alstom GT 11DM, em ciclo 

combinado. A usina é conhecida como UTE Camaçari. Importante aliado na simulação de 

cenários, programas de computador também são bastante utilizados na simulação de 

alternativas de ciclos térmicos. Com a utilização do software Thermoflow (Módulos GT PRO 

e GT Master), foram modeladas diversas alternativas para a implantação do ciclo combinado 

na UTE Camaçari. Em projetos deste porte, onde há a dependência de diversas variáveis, o 

regime de operação da planta e as tecnologias para resfriamento do ar de admissão das 

turbinas a gás demonstraram importância fundamental nos rumos do projeto. A seleção dos 

parâmetros de temperatura e pressão do vapor no HRSG também teve grande influência nos 

resultados. A configuração que utilizou sistema fogger para o resfriamento do ar de admissão 

nas turbinas a gás, com cinco HRSG do modelo vertical e uma turbina a vapor, foi a que 

apresentou os melhores resultados. Também foi constatada que a disponibilidade de uma 

poderosa ferramenta computacional, como o Thermoflow, deve estar fortemente aliada a uma 

sólida base teórica de conhecimentos e à experiência profissional. O conhecimento das 

condições da usina a ser convertida também tem importância fundamental na seleção das 

diversas alternativas analisadas durante o projeto. A apresentação das alternativas e seus 

resultados visam a subsidiar o processo decisório sobre uma futura implantação do ciclo 

combinado na UTE Camaçari 

 

 

 Palavras-chave: usina termelétrica, simulação, ciclo combinado e Thermoflow. 
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Abstract 

 

Considering future growth in demand of the electrical energy for the next few years, we can 

not discard any of the available energy alternatives in our country. Moreover, feasibility 

studies about the conversion of simple cycle to combined cycle power plants, indicate the 

possibility of increase power and efficiency in near to 50% and hence, it can be inferred that 

the alternative of conversion to combined cycle is almost inevitable and just a question of 

time. Using a combination of the last technologies currently available on the market, main 

purpose of this study is to analyze alternatives for conversion of a 350 MW simple-cycle 

plant, generated by 05 (five) Alstom GT 11DM gas turbines, in a combined cycle power 

plant. The plant is known as UTE Camaçari. Important partner in simulation of scenarios, 

computer programs has a huge utilization in alternatives simulation of thermal cycles. Using 

the Thermoflow software (GT PRO and GT Master packages), a lot of alternatives were 

shaped in order to implement a combined cycle on Camaçari plant. In a similar complex 

projects, where there is a dependence on several variables, the mode of operation and cooling 

technology of the intake air of gas turbines, have demonstrated a huge decision weight in the 

project ways. The selection of key parameters of the HRSG, as a temperature and pressure of 

steam, also had great influence in the plant results. The configuration using fogger system for 

intake air cooling of the gas turbine, with five vertical model HRSG and a single reheat steam 

turbine, have presented the best results. It was also found that the availability of a powerful 

computational tool, as Thermoflow software, must be strongly supplemented with a solid 

theoretical basis of knowledge and a professional experience. Knowledge of the local 

conditions of the plant to be converted has fundamental importance in the various alternatives 

selection considered during the project. The presentation of the alternatives and their results 

aimed to support a possible decision-making process, in a near future, of implement a 

combined cycle system in UTE Camaçari 

 

 

Keywords: thermoelectrical power plant, simulation, combined cycle and Thermoflow. 
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Capítulo 01 

 

Introdução  
 
 
 
1.1 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 
Desde a década de 50 os fundamentos termodinâmicos e as vantagens dos ciclos combinados, 

em termos de eficiência, já eram conhecidos, porém, haviam barreiras tecnológicas que 

impediam o seu desenvolvimento.  

 

Sua efetiva utilização industrial foi iniciada apenas na década de 70, ou seja, 20 anos depois, 

com aplicações nos Estados Unidos e Europa. Na antiga União Soviética, as primeiras 

centrais termelétricas surgiram no ano de 1970.  

 

Horlock (1992) reporta que, no ano de 1971, foram viabilizadas as primeiras instalações de 

ciclo combinado nos Estados Unidos, pela GE, e na Europa, pela ABB.  

 

A partir dos anos de 1970 e 1980, com o desenvolvimento tecnológico, acontece a expansão 

no mercado de geração de eletricidade com emprego dos ciclos combinados.  

 

Desde os anos 1990, faz-se extensiva a instalação de centrais de ciclo combinado, que 

combina a operação simultânea de turbinas a gás (ciclo Brayton) e turbinas a vapor (ciclo 

Rankine), para geração de eletricidade em centrais de grande porte. 

 

A tecnologia de ciclo combinado consiste basicamente no aproveitamento da energia térmica 

proveniente dos gases quentes de exaustão das turbinas a gás, para a geração de vapor em 

caldeiras de recuperação, sendo o vapor utilizado para acionar turbinas a vapor. O vapor após 

utilização nas turbinas a vapor é condensado e enviado novamente para a caldeira de 

recuperação, fechando o ciclo (ver figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Central termelétrica de ciclo combinado 

Fonte: GasNet.com 

 
A utilização de ciclo combinado se apresenta entre as melhores tecnologias que se propõem, 

para aumentar a eficiência das instalações que utilizam apenas turbinas a gás (ciclo simples).  

 

Desta forma, com o ciclo combinado é possível obter um incremento na ordem de 50% na 

eficiência do sistema e por isso, sem dúvida alguma, este tipo de tecnologia se mostra mais 

atrativa tanto técnica quanto financeiramente quando comparada à tecnologia de ciclo 

simples. 

 

Infelizmente, por muitos anos, houve pouca preocupação do homem com relação às reservas 

de combustíveis fósseis, que, aliado ao baixo desenvolvimento tecnológico, fizeram da 

geração de eletricidade um processo pouco eficiente.  

 
Além disto, uma leitura do cenário atual indica que a segurança do suprimento de energia 

elétrica no Brasil passa, necessariamente, pela diversificação de suas fontes primárias de 

geração, diminuindo cada vez mais a dependência do regime hidrológico. Além disto, a 

complementação do sistema hidrelétrico com outras fontes de geração, também contribuirá 

para uma maior estabilidade na operação do Sistema Integrado Nacional (SIN) e a segurança 

no atendimento ao mercado. 

 

Essa diversificação deve acontecer com um mínimo de impacto na tarifa do consumidor final.  
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Segundo Lora (2004), este objetivo é particularmente difícil de ser alcançado devido ao baixo 

custo da energia gerada pelas centrais hidrelétricas amortizadas  

 

Com parque de geração predominantemente hidráulico, o Brasil vem constantemente 

buscando a exploração de outras fontes de geração de energia, sendo a geração termelétrica 

uma das modalidades que mais devem evoluir nos próximos anos.  

 

A diversificação deverá então priorizar tecnologias já maduras, que possam fornecer desde 

pequenas até grandes potências, que utilizem recursos energéticos disponíveis no país.  

 

Apenas para exemplificar o quão oportuno é este trabalho, ilustramos a seguir uma visão geral 

da energia elétrica no Brasil no ano de 2000 e uma projeção do cenário no ano de 2009, onde 

é claramente indicado um aumento da geração termelétrica no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Matriz energia elétrica brasileira no ano de 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Projeção da matriz energia elétrica brasileira no ano de 2009 
 

Fonte: Ministério das Minas e Energia (2004) 
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Os gráficos anteriores apenas confirmam a tendência e a necessidade natural de ampliação do 

parque termelétrico brasileiro e as centrais termelétricas de ciclo combinado são atualmente às 

que melhor atendem a esta tendência. 

 

Além disto, a região Nordeste terá participação fundamental na ampliação da capacidade 

instalada de geração termelétrica no Brasil. Os gráficos abaixo indicam a situação atual e as 

perspectivas de ampliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Participação da capacidade instalada por subsistema 

 
Fonte: Ministério das Minas e Energia (2006) 

 

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) tem sua sede situada em Recife 

(Pernambuco) e é a maior geradora de energia elétrica do país com capacidade instalada de 

10.618 MW de um total de 92.738 MW instalados no Brasil (Fonte: MME - Plano Decenal de 

Energia Elétrica – 2006).  

 

Sua capacidade instalada está distribuída entre 15 usinas de geração, sendo 14 delas gerando 

energia hidrelétrica e apenas 1 gerando energia termelétrica.  

 

A Chesf possui estudos e trabalhos em diversas áreas, sendo a geração de energia uma das 

áreas prioritárias. Neste contexto, está inserida sua única unidade de geração termelétrica da 

empresa, a Usina Termelétrica de Camaçari (UTE Camaçari). 
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Avaliando a conjuntura atual e as projeções indicadas nos gráficos anteriores, a Chesf 

identificou na UTE Camaçari, que atualmente opera em ciclo simples, um potencial de ganho 

energético expressivo com a implantação do ciclo combinado.  

 

Utilizando o software Thermoflow, poderosa ferramenta de simulação computacional de 

usinas de geração termelétrica, o presente trabalho objetiva a avaliação de alternativas e os 

aspectos técnicos envolvidos na potencial implantação do ciclo combinado na Usina 

Termelétrica de Camaçari.  

 

O objetivo é mostrar um estudo de alternativas entre diversas configurações de ciclos 

existentes e seus parâmetros operacionais, buscando avaliar as mais modernas tecnologias 

utilizadas em empreendimentos desta natureza, resultando em apoio ao processo decisório do 

empreendimento. 

 
1.2 – A GERAÇÃO TERMELÉTRICA NO BRASIL 

Considerando que cerca de 90 % da energia gerada no Brasil advém da geração hidrelétrica, o 

país está mais suscetível à variações sazonais da afluência e portanto, mais vulnerável aos 

riscos de racionamento de energia.  

 
A reestruturação do setor elétrico no país teve papel fundamental na introdução da competição 

na comercialização de energia elétrica, resultando no maior acesso ao mercado consumidor 

pelos novos agentes.  

 

Segundo Bittencourt (2005), a implantação de leilões de compra e venda de energia estimulou 

a participação do capital privado no setor e favoreceu a modicidade tarifária, exigindo do 

empreendedor uma avaliação apurada do retorno do investimento a ser realizado e das 

oportunidades de ganho. Para se ter uma idéia do significado destas mudanças, basta observar 

o fato de que entre as dez maiores usinas termelétricas em operação no Brasil, nove delas 

pertencem aos chamados Produtores Independentes de Energia (PIE) e apenas uma, a UTE 

Santa Cruz  (Furnas Centrais Elétricas S.A.) pertence ao setor público.  

 

Vale registrar que a maior UTE em operação no Brasil é a UTE Governador Leonel Brizola 

(ex.: Termorio) com seus 1.050 MW de capacidade instalada, é de propriedade da Petrobras e 

fica localizada em Duque de Caxias- RJ.  
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A figura a seguir indica os estados onde se localizam as principais UTE’s a gás natural no 
Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. 5 – Principais UTE´s a gás natural no Brasil 

 
Fonte: GasNet.com 
 

Para melhor contextualização deste trabalho é importante salientar que, entre as usinas que 

utilizam gás natural, a UTE Camaçari é atualmente a 12ª UTE do Brasil em capacidade 

instalada, sendo a 2ª maior do setor publico. Com a implantação do ciclo combinado, a 

perspectiva é de que a UTE Camaçari passe a ser a 6ª maior UTE do país.  

 

O dimensionamento das necessidades de energia elétrica leva em consideração o crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) e se baseia em premissas macroeconômicas. Segundo o 

Ministério da Minas e Energia (MME), o cenário de referência, considerado o cenário mais 

provável, pressupõe uma taxa de crescimento médio do PIB de 4,2 % ao ano.   

 

Nestas condições, os investimentos estimados à expansão da geração ao longo dos próximos 

dez anos são da ordem de R$ 75,0 bilhões, dos quais R$ 15,0 bilhões serão destinados à 

geração termelétrica.  

 

Em relação à geração hidrelétrica, a geração térmica apresenta vantagens como: 

 
� Tempos reduzidos de construção e montagem; 

 

 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 01 – Introdução  7 

� Menor investimento inicial; 

� Eliminação dos altos custos de construção de linhas de transmissão; 

� Menor impacto ambiental; 

� Independência das condições hidrológicas; 

� Maior estabilidade no sistema elétrico. 

 

A instabilidade e a incerteza momentânea do suprimento de gás natural têm sido fatores de 

desconfiança dos investidores em empreendimentos termelétricos, porém, a necessidade de 

expansão da geração através de empreendimentos com prazos de maturação reduzidos serve 

de motivação aos estudos de viabilidade de novos empreendimentos. Ainda segundo o MME, 

a trajetória de mercado alto prevê para até o ano de 2014, a necessidade adicional de 4.700 

MW de geração térmica, sendo 800 MW na região Nordeste.  

 

Ou seja, a necessidade de construção de novas centrais termelétricas no país é uma realidade 

estratégica. Considerando estas perspectivas e a iminente necessidade no preparo de mão de 

obra especializada para os próximos anos, foi implantado no Brasil, na Universidade Federal 

de Itajubá (UNIFEI), desde 2004, o primeiro simulador de centrais termelétricas do país. 

 

No centro de treinamento estão instaladas estações de trabalho que reproduzem o ambiente de 

uma sala de controle de uma usina termelétrica. Nestas estações de trabalho os alunos têm 

oportunidade de interagirem com o simulador e vivenciar as mais diversas situações que 

podem ocorrer durante a operação de uma central termelétrica.  

 

O modelo utiliza uma UTE de ciclo combinado, sendo duas turbinas a gás e uma a vapor, com 

aproximadamente 700 MW de potência total. A UTE pode operar com gás natural ou óleo 

diesel. 

 

1.3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Considerando as diversas alternativas para melhoria na performance das usinas termelétricas, 

na seqüência, é apresentada uma análise da literatura com estudos e citações recentes sobre 

alguns dos principais trabalhos nesta área.   
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Franco (2004) observou que estudos de viabilidade sobre a implantação de usinas de geração 

de energia com ciclo combinado indicam a possibilidade de se obterem eficiências maiores 

que 62%, simplesmente utilizando a combinação das melhores tecnologias disponíveis 

atualmente no mercado.  

 

Segundo Kwak (2001), programas de computador são bastante utilizados na determinação dos 

custos de implantação, operação e manutenção de usinas de geração termelétrica. Em seu 

trabalho, foram aplicadas as leis da conservação de massa e energia a cada um dos principais 

componentes da central. Neste caso, uma rotina computacional foi desenvolvida para se 

determinar os custos de produção da energia elétrica. A rotina também pode ser utilizada para 

estudar as características da usina, o desempenho termodinâmico e realizar análises de 

sensibilidade. 

 

Punwani (2005) diz que, apesar da sua popularidade em todo o mundo, as turbinas a gás têm 

uma deficiência básica que pode ser atribuída às Leis da Física: sua potência de saída é 

reduzida com o aumento da temperatura ambiente. Dependendo do local, durante os meses de 

verão as turbinas a gás podem ter uma redução de 10 a 30% da sua capacidade nominal.  

 

Ainda segundo Punwani, a solução é simples: resfriar o ar admitido no compressor da turbina 

a gás. O montante do aumento na potência líquida depende do tipo de turbina, sua 

configuração, da tecnologia de resfriamento do ar e da temperatura ambiente e umidade.  

 

 Existem diversas tecnologias para o resfriamento do ar de admissão. Entre as mais utilizadas, 

estão o Resfriamento Evaporativo, Fogging e a utilização de Chillers mecânicos ou de 

Absorção. 

  

No resfriamento evaporativo, o ar a ser admitido no compressor passa por uma membrana, 

umedecida com água, localizada logo após os filtros de admissão aumentando a umidade do 

ar admitido pelo compressor.  

 

No Fogging, pequenas gotas de água (spray) são injetadas no ar de admissão, logo após os 

filtros de entrada. O tamanho das gotas não deve exceder 20 mícrons, a fim de evitar 

problemas de erosão nas pás do compressor.  
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Nos sistemas que utilizam chillers ou termoacumulação (armazenamento de energia térmica 

para utilização no horário de pico de consumo), o ar de admissão é resfriado após passar por 

serpentinas onde circula água gelada. As serpentinas ficam localizadas após os filtros de ar. 

 

O princípio básico destes sistemas é aumento da umidade do ar, até próxima à saturação. No 

caso do resfriamento evaporativo, é importante salientar que a quantidade de água evaporada 

depende da umidade e da temperatura ambiente. Para a instalação do sistema de resfriamento 

evaporativo em usinas existentes, normalmente, é necessária uma extensão axial da casa dos 

filtros (filter house), encarecendo bastante o projeto. Logo, para usinas existentes, o sistema 

fogging tem sido mais utilizado.  

 

Segundo Lecheler (2003), o aumento da potência em turbinas a gás, com a injeção de água 

entre os filtros de ar e a entrada do compressor, especificamente em climas áridos, é obtido 

devido a três fenômenos físicos: 

 

� A água que evapora na entrada do ar aumenta a umidade relativa, ficando a umidade 

próxima à saturação. A evaporação da água reduz a temperatura do ar e 

conseqüentemente sua densidade, desta forma, a turbina a gás admite um maior fluxo 

de ar, melhorando sua eficiência. 

 

� A água que evapora no compressor causa redução no trabalho do compressor e 

aumenta a potência de saída da turbina a gás. 

 

� A potência gerada na turbina a gás cresce de maneira proporcional ao aumento do 

fluxo de massa do ar e da água. 

 

Em seu trabalho, Lecheler (2003) apresentou o Resfriamento Evaporativo como alternativa 

para resfriamento do ar de admissão. 

 

Nesta alternativa, a preocupação com a erosão no compressor, devido ao tamanho das 

gotículas de água, é um fator importante a ser considerado. No entanto, neste caso, inspeções 

realizadas com boroscópio demonstraram que mesmo após milhares de horas de operação, 

tanto o compressor, quanto o combustor e a turbina, estavam em boas condições.  
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Medições de rugosidade também foram realizadas nas pás do compressor e não mostraram 

alterações significativas. 

 

Savic (2005) avaliou que a evaporação d’água no compressor, durante a compressão, é o 

principal fenômeno físico que ocorre na utilização do sistema High Fogging. Neste sistema, 

estudos mostram que há a possibilidade de acréscimo de aproximadamente 5 a 7% na 

potência da turbina a gás, para cada ponto percentual de água injetada no fluxo de ar 

admitido. No entanto, é sabido que este sistema pode trazer certos riscos à operação da turbina 

a gás, tais como erosão nas pás e redução da margem de surge do compressor.  

 

Segundo a experiência da Alstom descrita no trabalho, com o High Fogging, os riscos de 

ocorrência destes efeitos são maiores quando os sistemas forem instalados com a operação do 

sistema de resfriamento de ar, independente dos sistemas de controle da máquina. (“stand 

alone system”). 

 

Portanto, a fim de se minimizarem os efeitos ou riscos negativos dos sistemas de resfriamento 

do ar de admissão, os mesmos devem ser instalados e totalmente integrados com os controles 

da máquina. Isso permitirá uma operação do sistema de maneira otimizada e segura. Os custos 

de O&M também serão reduzidos com a instalação integrada do sistema. A experiência 

demonstra que no caso de retrofit, são necessários em torno de três semanas  para a instalação 

e comissionamento do sistema. 

 

Palestra (2007) avaliou os sistemas de resfriamento do ar de admissão baseados no princípio 

da termoacumulação. Ainda segundo o autor, isto pode produzir um incremento significante 

na produção de energia elétrica em centrais termelétricas de ciclo combinado. 

 

O modo de operação do sistema de termoacumulação é feito em função do horário, ou seja, 

durante o dia quando a energia elétrica tem um valor mais alto, o sistema consome a água 

gelada produzida durante a noite. Durante a noite, quando a energia é mais barata, o chiller é 

acionado com objetivo de acumular a água gelada a ser utilizada no dia seguinte.  

 

No entanto, foi observado que a depender do porte da central termelétrica, um grande volume 

de água, precisa ser armazenado. Além disto, considerações econômicas precisam ser feitas 
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em função da localização da usina e do cenário econômico do país e isto pode conduzir a 

análise de viabilidade de implantação do sistema a diferentes resultados.  

 

Neste caso, considerando algumas premissas de caráter econômico, o autor exemplifica que a 

utilização do sistema de termoacumulação pode ser uma solução viável nas condições do 

mercado americano. No entanto, o mesmo sistema pode não ser tão atrativo quando se 

considerou, por exemplo, o cenário de mercado na Espanha. 

 

Valdés (2006) também analisou a influência das condições atmosféricas na operação das 

centrais termelétricas de ciclo combinado. Em seu estudo, foram avaliados parâmetros 

importantes que influenciam o desempenho das centrais, tais como a densidade do ar e a 

pressão no condensador. Foi avaliada uma central termelétrica com 800 MW de potência 

nominal.  

 

Neste caso, os resultados mostraram uma queda na potência de saída entre 0,60 e 0,65 % para 

cada 1 ºC de aumento na temperatura ambiente e algo entre 0,13 e 0,14 % para cada 1 mbar 

de decréscimo na pressão ambiente. O objetivo era comparar, por exemplo, os efeitos da 

localização de uma usina próxima ao mar, com resfriamento direto do condensador pela água 

do mar, com uma usina localizada em uma região de altitude elevada com o resfriamento 

indireto feito por uma torre de resfriamento de via úmida. 

 

A principal conclusão foi de que a potência de saída segue uma tendência linear de variação 

em função das condições ambientes, enquanto que a variação da eficiência não segue uma 

tendência linear de variação.  

 

Os resultados mostraram ainda que, em ambos os casos, a eficiência é menos afetada que a 

potência de saída, quando as condições ambientes são alteradas. 

 
Foi observado também que as variações de eficiência e potência das centrais termelétricas de 

ciclo combinado são menores que as variações em uma central de ciclo simples, devido ao 

fato de que a turbina a vapor mantém a potência de saída praticamente constante dentro de 

certas variações de temperatura e pressão.  
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Okada (2007) considerou a necessidade de diminuição das quantidades de CO2 exigida no 

Protocolo de Kyoto e observou que a meta de 6 % de redução desta emissão passaria 

inevitavelmente pelo aumento da eficiência das turbinas a gás.  

 

Foi feita uma avaliação das novas tecnologias utilizadas em alguns componentes de um 

projeto japonês visando à produção de uma turbina a gás com temperatura de entrada na 

turbina (TIT) em torno de 1.700 ºC.  A Mitsubishi Heavy Industries participa do projeto. Com 

esta temperatura, espera-se que eficiências entre 62 e 65 % sejam atingidas no ciclo 

combinado. 

 

As pesquisas se concentram em seis tecnologias chave: 

 
� Combustor com sistema de recirculação da exaustão; 

� Tecnologias de resfriamento da turbina; 

� Materiais resistentes ao superaquecimento; 

� Revestimentos de superfícies (Coating); 

� Turbinas de alta eficiência; 

� Compressores de alta pressão e eficiência 

 

Para exemplificar a importância do aumento da temperatura e consequentemente da eficiência 

térmica, o autor cita como referência uma usina de 1250 MW que utiliza o carvão como 

combustível. A eficiência atual da usina gira em torno de 44 %. Com a substituição da usina 

por uma com 62 % de eficiência, teríamos a redução de 4,5 milhões de toneladas de CO2 por 

ano, o que equivale a 0,4 % de toda emissão de CO2 em 1990 no Japão. O autor relata ainda 

que estudos já confirmaram a viabilidade de uso destas novas tecnologias. 

 

Nord (2005) iniciou um estudo para investigar a possibilidade de reduzir em 70 % a redução 

de NOx em uma usina que utiliza turbinas a gás da ALSTOM, modelo GT 11. O estudo 

coincidiu com a primeira fase de um retrofit pelo qual passava a usina. 

 

Entre as diversas modificações citadas, a substituição do combustor existente pelo sistema 

DLE (Dry Low Emissions) foi a mais significante. Reduções significativas nas emissões de 

NOx foram obtidas. Apesar de o propósito inicial do projeto era reduzir o NOx, em 

determinada etapa teve seu foco desviado para a redução de CO, o que consequentemente 

levaria a um aumento do NOx.  
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Porém, logo em seguida, isto foi discutido e um ponto de equilíbrio para o problema, foi 

encontrado.  

 

Foram realizadas mudanças no sistema de distribuição do combustível buscando uma melhor 

distribuição da temperatura. O ponto chave foi um melhor e mais rápido aquecimento da 

“zona fria” existente entre os queimadores, melhorando a distribuição de temperatura e 

evitando a combustão incompleta, principalmente durante o carregamento da máquina.  

 

Basler (2001) avaliou a melhoria da eficiência e o aumento de potência na implantação do 

ciclo combinado em usinas de ciclo simples. Apesar das emissões permanecerem 

praticamente constante, pois os gases de exaustão são apenas utilizados de maneira mais 

eficiente, é possível produzir um aumento de potência na ordem de 50 %.  

 

Para que se tenha uma noção do potencial, naquele mesmo ano o autor avaliou que se 1/3 da 

capacidade instalada no mundo (aproximadamente 245 GW) nas usinas de ciclo simples,  

fossem convertidas para o ciclo combinado, o aumento na potência seria equivalente ao 

aumento na capacidade instalada nos próximos quatro a seis anos, sem nenhum acréscimo nos 

valores das emissões.  

 

O autor conclui a análise deixando um desafio aos fabricantes e fornecedores de 

equipamentos para a geração termelétrica sobre o potencial de ganho em eficiência e potência 

das usinas existentes, considerando que aproximadamente 30 % da capacidade total instalada 

no mundo estão em operação por mais de 30 anos.  

 

Vollmer (2007) apresentou em seu trabalho, uma metodologia para otimização do ciclo em 

usinas de geração com ciclo combinado. Após a definição da configuração geral da usina, 

como a definição das turbinas a gás, sistema de resfriamento, entre outros, o modelo faz a 

otimização, baseado nos critérios definidos no modelo (Ex.: menor investimento, maior 

eficiência, etc.). 

 

O autor utilizou algumas ferramentas computacionais, dentre os quais o iSIGHT  para 

integração das rotinas, o IPSEpro para a descrição dos componentes e a modelagem 

termodinâmica e o PSeconomics (módulo do IPSEpro) para modelagem econômica.   
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Em seu trabalho, foi realizada a otimização de uma usina de ciclo combinado com turbina a 

gás Alstom GT 13E2.  

 

A experiência em outros projetos e os resultados da avaliação da usina objeto do estudo 

demonstraram claramente que cada projeto tem diferentes características e condições de 

contorno, requerendo uma análise e otimização de maneira exclusiva. Ou seja, cada projeto 

tem diferentes especificidades de local, ambiente e premissas financeiras, de modo que 

produzem resultados únicos, diferente de qualquer outra usina, ainda que possua configuração 

similar. 

 

Em concordância com o estudo anterior, Khaledi (2006) observou que a determinação da 

melhor configuração, assim como o ponto ótimo de projeto de uma usina de ciclo combinado 

sofre a influência de diversos fatores e por isso torna-se uma missão bastante complicada.   

 

Atualmente é sabido que as usinas de ciclo combinado têm uma grande importância na 

geração de energia e eficiências na ordem de 60 % já estão sendo alcançadas. Foi avaliado o 

fato de que a eficiência de uma usina de ciclo combinado normalmente tem sua eficiência 

aumentada de dois modos: aumento da temperatura de entrada na turbina (TIT) ou aumento 

na recuperação de calor no HRSG. O aumento da TIT exige investimentos na utilização de 

alta tecnologia, principalmente no resfriamento das pás e na utilização de materiais mais 

resistentes às altas temperaturas. Neste caso, a maximização da recuperação de calor torna-se 

um processo mais simples. 

 

Segundo Khaledi, muitos pesquisadores acreditam que com otimizações no HRSG é possível 

atingir eficiências na ordem de 60 %, sem alterar a TIT. No trabalho, Khaledi (2006) realizou 

diversas avaliações e observou que para altas temperaturas de exaustão no ciclo a gás, o 

estágio de alta pressão do HRSG com 2 ou 3 níveis de pressão e reaquecimento, não tem um 

valor ótimo definido. No entanto, ciclos a gás com temperaturas de exaustão mais baixas, a 

pressão ótima ocorre entre 5,5 e 6,5 MPa para 2 níveis de pressão, e 7,5 MPa para o HRSG 

com 3 níveis de pressão. 

 

Decoussemaeker (2005) abordou a necessidade da utilização do conhecimento de uma forma 

estruturada, para obtenção de melhores resultados nos custos de O&M de uma usina de ciclo 

combinado.  
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O autor enfatiza que antigamente os operadores permaneciam mais tempo junto aos 

equipamentos e às vezes eram capazes de detectar alguma anormalidade por um simples 

ruído. Desde que a operação passou a ser feita cada vez mais de maneira remota, esse contato 

foi diminuído e o por isso devem ser encontradas outras maneiras de se estruturar o 

conhecimento profundo dos equipamentos.  

 

A idéia é difundir o conhecimento individual das pessoas para uma abordagem mais 

transparente e coletiva deste conhecimento, de modo que todos possam acessar e utilizar as 

informações na solução dos problemas e na tomada de decisões. Em seu trabalho, o autor 

apresenta uma proposta de realização de um seminário interdisciplinar, para início da 

implementação da gestão da operação e manutenção da usina, baseada na melhor estruturação 

do conhecimento, baseado em:   

 
� Explanação básica sobre o gerenciamento do conhecimento; 

� Análise dos processos de O&M; 

� Análise da infra-estrutura das informações existentes; 

� Estabelecimento de metas; 

� Definição de um plano de ação.  

 

Fetescu (2005) analisa os impactos do regime de operação nos resultados econômicos das 

usinas de ciclo combinado. Quando comparada a outras opções, a extensa utilização de usinas 

de ciclo combinado é justificada pelas vantagens do baixo capital de investimento, tempo 

reduzido de construção, baixo impacto ambiental e alta flexibilidade de operação.  

 

A quantidade de horas em operação e o número de partidas e paradas têm um impacto 

bastante significativo na competitividade e na lucratividade da usina, visto que são 

diretamente relacionados com o número de horas equivalentes (EOH), disponibilidade e 

depreciação da usina. Para cálculo do número de horas equivalentes, o autor utiliza a 

expressão abaixo: 

 

 

 

 

 

EOH = (OH x 1 + S x 20 + TPE x 60) (1.3.a) 
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Onde: 

 EOH  = Horas de Operação Equivalentes 

 OH = Horas de Operação 

 S  = Número de Partidas 

 TPE  = Número de Eventos de Proteção na Turbina (trips) 

 

Pela expressão acima facilmente se observa a grande influência do número de partidas e 

eventos de proteção (trips) da usina, que são fatores claramente relacionados com o regime de 

operação e consequentemente com os custos da usina. 

 

Considerando o impacto do regime e dos procedimentos de operação, o autor finaliza seu 

trabalho com um importante questionamento sobre a validade dos modelos que utilizam 

apenas o preço marginal como critério comparativo entre projetos, visto que muitas vezes as 

usinas já são concebidas para atenderem a diferentes objetivos, nos mais variados regimes de 

operação. 

 
1.4 – OUTROS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS 

Existem atualmente no mercado diversos softwares para cálculo e análise de ciclos térmicos. 

No ano 2000, foram publicados alguns resultados de um estudo independente realizado por 

algumas universidades e institutos da Europa, que testou os principais programas de cálculo 

de ciclos térmicos disponíveis no mercado.  

 

As organizações responsáveis pelo estudo foram as seguintes: 

 

� Institute of Thermal Engineering – IWT (Graz – Áustria) 

� Institute of Power Systems – LTK (Garching – Alemanha) 

� Technische Universität München (Munique – Alemanha) 

� Graz University of Technology (Graz – Áustria) 

 

Os estudos, que tiveram a duração de 18 meses, foram realizados entre os anos de 1998 e 

1999 e produziram uma visão geral e independente das principais ferramentas existentes no 

mercado. 
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Os objetivos listados abaixo estavam incluídos no plano de pesquisas: 

� Análise da Aplicabilidade: análise dos processos de cálculos dos programas tanto para 

simulações de novas usinas, quanto para usinas existentes; 

 
� Recomendações: os usuários emitiram algumas recomendações aos fabricantes, 

principalmente com relação a algumas melhorias para o desenvolvimento e a 

utilização dos programas. 

 
Os principais critérios para avaliação dos programas foram: 

� Planejamento e concepção de novos sistemas; 

� Representação dos sistemas: 

� Possibilidade de estimativa dos custos de investimento; 

� Disponibilidade das bibliotecas; 

� Quantidade e variedade dos modelos disponíveis nestas bibliotecas; 

� Pré-requisitos e compatibilidades dos sistemas; 

� Duração e limitações das licenças; 

� Disponibilidade e facilidade das funções de ajuda; 

� Preço das licenças e condições para a manutenção. 

 
Os resultados dos principais programas analisados são descritos no “Comparison of 

Software for Thermodynamic Process Calculation”, de Giglmayr et al (2000). 

 
A lista dos programas testados no estudo e seus respectivos fabricantes são apresentados no 
quadro a seguir: 
  

QUADRO 1.1 – Relação de programas e empresas responsáveis 
Programa Empresa 

Aspen Plus Aspen Tecnology, Inc 
Cycle Tempo TNO Institute of Enviromental Sciences 
Ebsilon Sofib GmbH 
Gate Cycle GE Enter Software, Inc 
GT PRO – GT Master – PEACE Thermoflow, Inc 
IPSEpro Sim Tech Simulation Technology 
KPRO CADIS Information Systems GmbH 
Proates POWERGEN, Power Technology 
Prosim EnDat Oy 
STEAM PRO, STEAM Master Thermoflow, Inc 
Thermoflow Thermoflow, Inc 
ThExcel Ing-Buro for Energietechnik & Software 
WASCHERE  Prof Dr techn Geza Rabek 
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Na seqüência, apresentamos um breve resumo dos principais programas analisados: 
 
Aspen Plus 

O desenvolvimento do programa teve início em 1975, com objetivo de realizar cálculos de 

processos químicos, especialmente na queima de óleo e carvão. Em 1981 foi concluída a 

primeira versão comercial, que funcionava somente nos mainframes IBM.  

 

O programa teve as suas primeiras versões escritas em Fortran: na seqüência foram reescritas 

na linguagem C++.  

 

Sua utilização é mais difundida para análise de sistemas termodinâmicos e simulações em 

usinas existentes. A pouca disponibilidade de componentes pré-definidos, especialmente para 

usinas de geração, é um dos pontos deficientes do programa. 

 

Cycle Tempo 

O início do desenvolvimento data de 1975, como parte de uma tese de doutorado na 

Universidade de Delft. Em 1979 o programa, batizado na época de CYCLE, foi 

disponibilizado para uso externo à universidade. A linguagem utilizada foi a Fortran IV.  

 

Em 1992 o programa sofreu várias modificações, sendo reescrito em C++ e recebendo o nome 

atual de Cycle Tempo.  

 

Utilizado principalmente para aplicações em estudos preliminares de ciclos térmicos de usinas 

de geração, o programa não apresenta boa desenvoltura para ciclos mais complexos, 

principalmente pela grande quantidade de dados de entrada necessários.  

 

Possui uma fácil utilização e interface gráfica, mas enfrenta dificuldades no gerenciamento de 

usinas “off-design” e possui poucas opções de componentes em sua biblioteca. 

 

Ebsilon 

Desenvolvido inicialmente em 1987 pelo Dr. Janicka TU Darmstadt, para uso pessoal, o 

programa teve a sua interface gráfica com o usuário bastante desenvolvida, e na seqüência, 

começou então a figurar como software para uso comercial.  
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O programa possibilita a simulação de usinas existentes. No entanto, a programação de 

componentes personalizados pelo usuário enfrenta sérias restrições.  

 

Utilizado para o planejamento conceitual de sistemas termodinâmicos, o programa oferece um 

bom nível de automação, deixando a desejar com relação à inexistência de uma biblioteca de 

turbinas a gás. 

 

Gate Cycle 

Foi iniciado em 1987, com o nome de GATE (GAs Turbine Efficiency) pelos Doutores 

Rodney Gay e Michael Eribes, o programa objetivava a avaliação de turbinas a gás.  

 

Posteriormente, foram adicionados os módulos de componentes para ciclos a vapor, 

aquecedores a carvão e programas para simulação de gaseificação, o que resultou em um 

programa para simulação de diversos tipos de usinas térmicas, hoje chamado de Gate Cycle.  

 

Usinas convencionais de geração de energia podem ser facilmente modeladas, com boa 

riqueza de detalhes, especialmente da caldeira de recuperação (HRSG). Facilidade de uso e 

possibilidade de transferência de dados para o MS Excel, são características a serem exaltadas 

no Gate Cycle. 

 

No entanto, a representação gráfica e as opções para especificação do combustível são pontos 

a serem melhorados.  

 

IPSEpro 

O desenvolvimento do programa teve início em 1991, com o objetivo de produzir uma 

ferramenta eficiente para o cálculo de balanços térmicos em diferentes ciclos de usinas de 

geração.  

 

Sua primeira versão comercial, conhecida como IPSE (Integraded Process Simulation 

Enviroment), foi lançada em 1993 e já foi desenvolvida na plataforma do MS Windows.  

 

O IPSEPro possui dois módulos principais: 
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� PSE (Process Simulation Enviroment): para análise de ciclos com equipamentos 

previamente modelados; 

 

� MDK (Model Development Kit): para modelagem de novos equipamentos. 
 

Como complemento dos módulos citados acima, podemos citar também o PSExcel, que 

permite a integração dos dados com o MS Excel.  

 

Os componentes utilizam os princípios básicos da termodinâmica, porém boa parte destes 

possuem pouca riqueza de detalhes. No entanto, o módulo IPSE-MDK permite alcançar, via 

programação, uma grande riqueza de detalhes. Esta possibilidade de programação de macros, 

aliada à facilidade de uso e a interface com o MS Excel podem ser citadas como 

características positivas do programa. 

 

O pouco detalhamento de alguns componentes certamente é um ponto a ser melhor 

desenvolvido no programa. 

 

KPRO 

Seu desenvolvimento teve início em 1986, sem interface gráfica. Devido à sua extensa 

biblioteca de componentes, há a possibilidade de facilmente realizar desenhos de alguns 

símbolos e diagramas de balanço térmico.  

 
Sua primeira versão comercial foi lançada em 1989, já incluindo uma interface gráfica 

baseada no sistema CAD (Computer-Aided Design), e já oferecia a possibilidade de cálculo 

do HRSG. 

 
Atualmente o software é uma ferramenta de cálculo para grande parte dos processos 

termodinâmicos. Componentes elétricos também podem ser calculados, oferecendo resultados 

mais completos do balanço térmico em usinas de geração. 

 

Flexibilidade com boa representação gráfica são alguns pontos a destacar no KPRO. O 

programa deixa um pouco a desejar na quantidade reduzida de detalhes e na pouca facilidade 

de uso, devido principalmente à quantidade de valores que devem ser fornecidos inicialmente. 
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Prosim 

O Prosim é baseado na experiência industrial e foi desenvolvido a partir de 1985 pela equipe 

do Professor Johan Fogelholm.  

 

Neste mesmo ano foi lançada a sua primeira versão comercial que já incluía os componentes 

para cálculo de ciclos a vapor e ciclos industriais de usinas de geração de calor, além de 

processos para usinas de ciclo combinado (CCPP). 

 

Em 1994, o Prosim foi adaptado para o Autocad. Isto conferiu ao programa uma maior 

facilidade de uso. Também deve-se destacar a interface do programa com o MS Excel, 

possibilitando desta forma, a criação de diagramas. A simulação de usinas existentes é 

possível, mas com grandes restrições. 

 

O Programa possui boa flexibilidade de uso, com ciclos pré-definidos, mas não tem boa 

representação gráfica e nem permite a programação através de macros.  

 

Thermoflex 

Sua primeira versão comercial foi lançada pela Thermoflow em 1995. O programa possui 

uma biblioteca extensa de componentes, com vários dados pré-definidos. A avaliação 

destacou também que o programa possui um ótimo método de análise de erros. 

 

O programa faz, no início dos cálculos, uma verificação na coerência do ciclo. Há a 

possibilidade de programação de macros e os dados do balanço térmico podem ser facilmente 

modificados e transferidos para o GT PRO. 

 

O programa pode ser utilizado para projeto e cálculo do balanço térmico de qualquer usina de 

geração. Cálculos fora do ponto de projeto (off design) são rápidos e facilmente realizados. 

 

Facilidade e flexibilidade de uso, aliados a um grande número de detalhes em seus 

componentes, são pontos a serem destacados no Thermoflex.  A deficiência a ser citada é a 

impossibilidade de interface com o STEAM PRO, apesar de também ser produzido pela 

Thermoflow. 
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Wäschere 

Teve o início do seu desenvolvimento no ano de 1958, com o objetivo de realizar cálculos de 

balanços térmicos. Funcionava inicialmente em computadores IBM 650. Seu lançamento 

comercial data de 1961. 

 

No entanto, apenas em 1990 foi incluída uma biblioteca de turbinas a gás e, na seqüência, o 

programa foi também adaptado para Windows NT 4.0, em Visual Basic. Uma versão paralela 

em MS-DOS também está disponível. 

 

A possibilidade de simulação de usinas fora do ponto de projeto deve ser destacada 

positivamente, enquanto a facilidade de uso e a qualidade da representação gráfica são pontos 

que devem receber uma maior atenção do fabricante. 

 

A seguir é apresentado um classificação dos programas, segundo estudo, para usinas 

convencionais (CPP) e usinas de ciclo combinado (CCPP), considerando o desenvolvimento 

dos estudos preliminares e o planejamento detalhado: 

 
QUADRO 1.2 – Classificação dos principais programas analisados 

N 
Estudo 

Preliminar 
CPP 

Planejamento 
detalhado 

CPP 

Estudo 
Preliminar 

CCPP 

Planejamento 
detalhado 

CCPP 
1 Steam PRO Steam PRO GT PRO GT PRO 

2 Thermoflex Thermoflex Thermoflex Gate Cycle 

3 GT PRO Ebsilon Gate Cycle Thermoflex 

4 Gate Cycle GT PRO Steam PRO Ebsilon 

5 Prosim Gate Cycle Prosim Steam PRO 

6 Ebsilon IPSEpro Ebsilon IPSEpro 

7 KPRO Proates IPSEpro Prosim 

8 IPSEpro Cycle Tempo KPRO Cycle Tempo 

9 Cycle Tempo Prosim Cycle Tempo Proates 

10 Aspen Plus Aspen Plus Aspen Plus KPRO 

11 Proates KPRO Proates Aspen Plus 

12 WÄSCHERE WÄSCHERE WÄSCHERE WÄSCHERE 

13 ThExcel ThExcel ThExcel ThExcel 

 

Fonte: GIGLMAYR, M. POGOREUTZ e NIXDORF, 2000. 
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1.5 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
Inicialmente, no Capítulo 01, é feita uma síntese da situação atual da geração termelétrica no 

Brasil e suas perspectivas para o futuro, relacionando seu crescimento com as principais 

dificuldades a serem enfrentadas. Também neste capítulo é apresentada uma análise da 

literatura de diversos artigos e citações importantes sobre usinas com ciclos combinados e um 

sumário com a característica dos principais programas utilizados para simulação 

computacional de ciclos térmicos.  

 

No Capítulo 02 são apresentadas as principais características da UTE Camaçari antes e depois 

do projeto, que contou com a participação do autor nos trabalhos de modernização, 

repotenciação e conversão da usina para o sistema “Dual Fuel”. Também são descritos alguns 

subprojetos que tiveram que ser executados para adequação da usina às novas condições.  

 

A teoria necessária para desenvolvimento do tema central deste trabalho é apresentada no 

Capítulo 03. Neste capítulo é apresentado o software Thermoflow, utilizado para as 

simulações das alternativas de implantação do ciclo combinado na UTE Camaçari. São 

apresentadas as características do programa e suas aplicações. Neste capítulo também será 

demonstrado o processo de modelagem de uma usina termelétrica de ciclo combinado, 

considerando toda a teoria envolvida, os parâmetros importantes e os impactos dos parâmetros 

nos resultados do projeto.  

 
No Capítulo 04 são apresentados os procedimentos para a realização dos testes de 

performance da UTE Camaçari e seus principais resultados. A fim de validar o modelo 

utilizado nos estudos, também é feita uma comparação entre os resultados reais obtidos nos 

testes de performance e os resultados obtidos através da simulação UTE Camaçari com o uso 

do Thermoflow.  

 
Os estudos das alternativas de projeto e seus impactos são apresentados no Capítulo 05. As 

diversas alternativas analisadas e seus principais indicadores financeiros também são 

discutidos neste capítulo. Condições de operação da usina em cargas parciais e diferentes 

cenários de mercado também são analisadas.  

 
Finalmente, no Capítulo 06 são descritas as conclusões do trabalho e as recomendações para 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 02 

 

Descrição da Usina Termoelétrica de Camaçari (UTC) 

 

A Usina Termelétrica de Camaçari (UTC) está localizada no Distrito Industrial de 

Camaçari, no município de Dias D’Ávila, estado da Bahia, na altura do km 21 da rodovia 

BA-093 (38º19” W, 12º37”S), distando cerca de 60 km da capital Salvador (ver mapa 

abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Localização da UTE Camaçari 
 

A UTE Camaçari foi concebida com o objetivo de suprir possíveis insuficiências de 

energia previstas para ocorrerem na segunda metade da década de 70, atendendo 

basicamente à demanda de ponta do sistema. Os estudos indicavam que para atender a 

demanda projetada seriam necessários, aproximadamente, 420MW distribuídos entre 

Camaçari (300MW) e São Luís (120MW). Concluídas as tratativas iniciais, a Eletrobrás 

transferiu para a Chesf o encargo de desenvolver o projeto e construir as duas UTE’s.  

 

A UTE Camaçari foi equipada com cinco grupos turbogeradores, do tipo heavy duty 

operando em ciclo simples. Originalmente eram do modelo 11D4 e 11D4A (Turbodyne), 

 

Pátio 500 kV 

Pátio 230 kV 
Km 21 

UTE 
Camaçari 

BA-093 
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com potência nominal de 58MW cada, o que fornecia uma potência instalada total de 

290MW. Na época, a UTE Camaçari operava apenas com óleo diesel. 

 

A energia elétrica, produzida pela usina e despachada pelo ONS (Operador Nacional do 

sistema Elétrico), tem como finalidade aumentar a garantia de atendimento ao mercado da 

região nordeste e sistemas interligados. 

 

Sua capacidade instalada, distribuída em cinco unidades turbogeradoras, está abrigada em 

duas casas de forças distintas, sendo a primeira contendo as unidades 01G1, 01G2 e 01G3, 

e a segunda contendo as unidades 01G4 e 01G5.  

 

Excetuando-se a tomada de ar, a chaminé de exaustão e os resfriadores de óleo 

lubrificante, as unidades ficam abrigadas nos galpões metálicos que constituem as duas 

casas de força citadas anteriormente. 

 

A UTE Camaçari é conectada ao sistema elétrico da Chesf através de cinco células de 

transformação de 230/13,8 kV, com disjuntor no lado de 13,8 kV e suas respectivas chaves 

de alta tensão. As chaves são ligadas a uma barra única de 230 kV. Esta barra é interligada 

às duas barras principais de uma subestação de 230 kV, a partir da qual derivam-se 

quatorze linhas de 230 kV para o sistema elétrico. Os dados básicos originais das unidades 

geradoras eram os seguintes: 

 

QUADRO 2.1 – Dados básicos da UTE Camaçari antes da repotenciação 

ITEM DESCRIÇÃO 

Tipo Heavy Duty (Industrial) 

Modelo 11D4 / 11D4A 

Configuração Ciclo Simples (aberto) 

Potência Nominal 58.000 kW (cada) 

Rotação 3.600 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 
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A entrada em operação das unidades geradoras ocorreu de acordo com as seguintes datas: 

 

� Unidade Geradora 01 (01G1) – 19/09/1979 

� Unidade Geradora 02 (01G2) – 10/10/1979 

� Unidade Geradora 03 (01G3) – 23/07/1979 

� Unidade Geradora 04 (01G4) – 14/07/1980 

� Unidade Geradora 05 (01G5) – 30/11/1981 

 

A UTE Camaçari possui também um parque de tancagem, responsável pelo 

armazenamento do óleo combustível utilizado pelas máquinas. Originalmente, havia nove 

tanques para armazenagem de óleo, perfazendo uma capacidade total de armazenamento 

de aproximadamente 9.000.000 de litros de óleo, o que, atualmente, seriam suficientes para 

três dias e meio de operação da usina em plena carga. 

 

No entanto, com o passar dos anos, as condições da usina foram se degradando 

principalmente devido às dificuldades na obtenção de peças de reposição;  nem mesmo o  

empenho do pessoal da manutenção pode evitar o crescente aumento das dificuldades de 

operação e manutenção dos equipamentos e a redução da eficiência e confiabilidade da 

usina. Estes aspectos determinaram uma crescente restrição da energia ofertada pela UTC 

ao setor elétrico. Não obstante, neste período, apesar das dificuldades e ainda que de 

maneira parcial, a usina se manteve disponível e/ou operando. 

 

Em 2001, pelos motivos já expostos anteriormente, a UTE Camaçari se encontrava com a 

potência instalada reduzida e a situação geral da usina era a seguinte: 

 

� Das cinco unidades, apenas três estavam disponíveis para geração; 

� Uma das unidades apresentava curto-circuito no gerador e alguns equipamentos 

periféricos danificados; 

� Alto grau de corrosão nas chaminés de exaustão; 

� Sistemas de partida precários e com histórico de problemas; 

� Sistemas de controle obsoletos e pouco confiáveis; 

� Confiabilidade, disponibilidade e rendimento reduzidos. 
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A evolução tecnológica tanto das turbo máquinas quanto dos sistemas auxiliares e de 

controle, além de outros, foi demonstrando cada vez mais que a UTC necessitava de uma 

reforma em suas instalações, a fim de manter ou ampliar sua capacidade instalada e 

eficiência, mantendo os custos de operação em níveis competitivos. 

 

Ainda no ano de 2001, instalou-se no país uma crise de oferta de energia, o chamado 

apagão, que ocasionou uma nova postura dos governantes no sentido de se buscar a 

redução e racionalização do consumo de energia elétrica no Brasil e por outro lado, obter 

um aumento na oferta de energia elétrica. Não se pode deixar de citar também, a evolução 

da postura dos consumidores de energia elétrica no Brasil. 

 

 A necessidade de se promover um acréscimo na oferta de energia levou os empresários e 

principalmente os governantes a uma intensificação dos estudos ligados à identificação de 

novas fontes de geração de energia e a aceleração de projetos de repotenciação de antigas 

usinas, principalmente térmicas e hidráulicas, além da construção de novas unidades.  

 

Esta crise de energia fez com que a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), 

através das Resoluções nº. 37 de 21/08/2001 e nº. 41 de 18/09/2001 reconhecesse a 

necessidade, em caráter de emergência, da execução de serviços de recuperação, 

repotenciação, modernização e adaptação para uso de novo combustível.  Inicialmente 

apenas o gás natural seria utilizado, mas na seqüência, optou-se também pelo uso de óleo 

diesel, podendo a usina operar com apenas uma das opções ou simultaneamente com os 

dois tipos de combustível (Sistema Dual Fuel). 

 

Os serviços de repotenciação da UTE Camaçari foram enquadrados em alguns dispositivos 

do governo federal (além das resoluções nº. 37 e 47 citadas anteriormente), sendo os 

principais listados a seguir: 

 

� Programa Prioritário de Termoeletricidade, instituído pelo Decreto nº. 3.371, de 

24/02/2000, da Presidência da República, regulamentado pela Portaria nº. 43 de 

25/02/2000 do Ministério das Minas e Energia; 

 

� Aviso 184/MME de 12/09/2000 dirigido ao Conselho Nacional de Desestatização, 

autorizando a Chesf a promover a repotenciação da UTE Camaçari. 
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2.1 – DESCRIÇÃO DA REPOTENCIAÇÃO 

Na segunda metade do ano de 2001, foram iniciados os serviços de recuperação, 

repotenciação, modernização e adaptação para uso de novo combustível na UTE Camaçari.  

Os serviços foram executados em frentes de trabalho simultâneas, na usina, fábricas da 

Alstom no Brasil e no exterior, e em empresas subcontratadas. 

 
O escopo básico dos trabalhos e os resultados esperados eram os seguintes: 

� Aumento da potência da usina; 

� Restabelecimento e aumento da disponibilidade de geração; 

� Aumento da eficiência da usina; 

� Operação com sistema dual fuel (gás natural ou óleo diesel); 

� Modernização dos sistemas de controle; 

� Modernização dos sistemas de supervisão, proteção e comunicação; 

� Revisão e repotenciação dos sistemas elétricos e seus auxiliares; 

� Reativação e modernização do Parque de Tancagem (armazenagem de óleo diesel). 

 
Os principais serviços executados são descritos a seguir. 

 
2.1.1 – Turbinas 

Desmontagem das palhetas e rotores, realização de ensaios por ultra-som. Montagem de 

novos conjuntos de palhetas (fixas e móveis) e repotenciação para a tecnologia DM, 

composta basicamente por mudanças aerodinâmicas na passagem dos gases, e nova 

tecnologia de perfis e folgas menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Mudanças aerodinâmicas no caminho dos gases 
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Figura 2.3 – Empalhetamento do rotor do compressor 
 

Também foram substituídos os elementos isolantes termo acústicos das carcaças. 

 

2.1.2 – Compressores 

Alguns estágios tiveram as palhetas substituídas. Os demais, a fim de melhorar a 

confiabilidade, tiveram suas palhetas submetidas a alguns ensaios e na seqüência, 

receberam um revestimento para combater a formação de depósitos e incrustações.  

 

2.1.3 – Embreagens 

Os sistemas de embreagens não foram modificados e sofreram apenas uma manutenção 

geral. 

 

2.1.4 – Casa dos Filtros (Filter House) 

Foram substituídas por completo e receberam novos conjuntos de filtros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                                 (B) 

Figura 2.4 – Casa dos filtros – (A) antiga e (B) atual 
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2.1.5 – Sistema de Lubrificação 

O sistema permaneceu praticamente o mesmo, ocorrendo apenas a substituição dos filtros 

e trocadores de calor. Os trocadores de calor são do tipo ar – ar, e são responsáveis pela 

refrigeração do óleo lubrificante.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 – Carter e filtros do sistema de lubrificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Trocadores de calor 

 

2.1.6 – Construção da Estação de Recebimento de Gás Natural  

Em função dos serviços de adaptação da usina para utilização do gás natural, foi construída 

na UTE Camaçari, pela Bahiagás, uma Estação de Medição e Regulagem de Pressão 

(EMRP) destinada a regular a pressão de alimentação e medir e registrar os volumes, 

pressões e temperaturas do gás natural, objeto do contrato de fornecimento de gás.  

 

A estação, do tipo padrão dupla, dispõe de filtros, manômetros, transdutores de pressão e 

temperatura, além de diversos tipos de válvulas, como de esfera, de bloqueio automático, 

reguladoras de pressão, de alívio e válvulas de retenção, conforme figura a seguir. 
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Figura 2.7 – EMRP (Planta e Elevação) 

 

2.1.7 – Sistema de Recebimento e Armazenamento de Óleo Diesel (Parque de 

Tancagem)  

Devido à modernização da usina, o Parque de Tancagem de óleo diesel também teve que 

passar por uma considerável reforma. O parque se encontrava em condições precárias de 

utilização e ainda continha parte de um antigo sistema de recebimento e armazenamento 

do chamado óleo pesado ou residual, que não teria mais nenhuma utilização e por isso 

deveria ser desmontado e descartado. 

 

Os equipamentos e acessórios desmontados foram basicamente tubos, conjunto moto-

bomba, registros, válvulas, isolamento térmico, instrumentos, sensores, tanque de água 

quente, suportes, cabos de força e controle, filtros, suportes, bases de concreto, etc. 

 

Com o objetivo de permitir a instalação de medidores individuais de vazão nas bombas do 

recebimento, promover a otimização da distribuição do óleo diesel para os tanques e 

adequar as tubulações de alimentação aos “Fuel Blocks”, foram necessárias a 

desmontagem e modificação de trechos da tubulação existente, bem como fornecimento e 

montagem de nova tubulação. Para as linhas de óleo diesel, foram utilizados tubos em aço 

carbono ASTM A53, sem costura, SCH 40.  

 

Filtros 

Válvulas 

Válvulas 
reguladoras 
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A empresa contratada também efetuou ensaio por Líquido Penetrante (LP) nas soldas da 

raiz, acabamento em 100% da tubulação, e teste hidrostático nas linhas completas, com 

pressão de teste de oito bar. 

 

O fluxograma atual do sistema de óleo diesel é ilustrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Fluxograma atual do parque de tancagem da UTE Camaçari 

 

Com relação aos serviços e fornecimentos para a recuperação do pátio de tancagem e 

transferência de óleo diesel da UTE Camaçari, estes envolveram, dentre outros: 

 

� Recuperação de sistemas de drenagens e bacias de contenção de óleo; 

� Análise e recuperação da malha de terra, proteção catódica e canaletas elétricas; 

� Substituição e/ou manutenção em registros, válvulas, válvulas solenóides, 

pressostatos, manômetros, chaves de nível; 

� Recuperação de edificações; 

� Melhoria nos sistemas de água de serviço, de efluentes e sistema de ar comprimido; 

� Fornecimento e montagem dos quadros de iluminação e quadro das bombas dos 

poços, material para instalação elétrica dos tanques e conjuntos de acionamentos 

locais, fibra óptica, cabos elétricos de força e controle; 

� Fornecimento e montagem de novas centrais de alarmes contra incêndio; 

� Instalação de medidores de vazão para acompanhamento do óleo diesel recebido. 

Filtros 

Tanques de 
consumo 
diário 

Estação de 
recebimento 

Tanques 
 de 

recebimento 

Casa de 
bombas 
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Também foi fornecido e montado um novo sistema de proteção contra descarga 

atmosférica (SPDA), de acordo com a norma ABNT – NBR 5419/01, para as edificações e 

tanques da unidade de armazenagem óleo diesel. Este novo sistema protege as seguintes 

áreas: 

 

� Plataforma de recebimento de óleo diesel; 

� Casa das caldeiras; 

� Casa das bombas de alimentação das unidades; 

� Central de Comando e subestações; 

� Sala da área de tratamento de óleo; 

� Tanques de armazenamento de óleo diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Parque de tancagem 

 

Na área civil, a empresa contratada recuperou fisicamente todas as bacias de contenção do 

parque de tancagem e transferência.  

 

Esta recuperação consistiu em restabelecer as bacias de contenção ao seu projeto original 

conforme desenhos de referência e normas pertinentes. Para o atendimento destas normas, 

toda a área das bacias de contenção foi revestida com o emprego de solo-cimento, 

melhorando sua impermeabilização, resistência aos esforços mecânicos, coesão e 

suscetibilidade à erosão. O solo-cimento foi aplicado na crista e taludes internos dos 

diques e no piso das bacias de contenção. 

 

2.1.8 – Sistemas de Controle 
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O sistema de controle foi completamente renovado. O novo sistema implantado 

contemplou o comando e controle dos seguintes subsistemas: 

 
� Sincronizador; 

� Regulador de tensão; 

� Proteção dos geradores e transformadores elevadores; 

� Conversor Estático de Freqüência (SFC). 

 

Foram incluídas, no sistema de controle, todas as interfaces necessárias para os 

procedimentos de partida e parada da unidade, tais como:  

 
� Controle do seqüenciamento; 

� Lubrificação da unidade; 

� Acionamento do sistema hidráulico; 

� Sistema de sobrevelocidade;  

� Excitação do gerador;  

� Suprimento e ignição de combustível; 

� Monitoramento da chama; 

� Vibração do eixo e mancais. 

 
Também foram instaladas Interfaces Homem-Máquina (IHM) para cada unidade, sendo 

uma IHM instalada na sala de comando local da máquina e outra instalada, de forma 

redundante, na sala de comando central da usina. Cada unidade pode ser operada por 

qualquer uma das duas IHM´s.  

 
As principais funções disponibilizadas pelo sistema, bastante úteis para análise e 

diagnóstico são as seguintes: 

 
� Grandezas mecânicas e elétricas geradas pelo sistema; 

� Proteção digital para gerador e transformador; 

� Regulação automática da tensão; 

� Eventos relativos à proteção elétrica do sistema; 

� Oscilografia das grandezas elétricas e mecânicas selecionadas; 

� Medição da qualidade de energia (Qualimetria). 
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Figura 2.10 – Telas de sistema de controle 
 

2.1.9 – Sistema de Partida 

A partida das unidades era realizada por uma das duas possibilidades indicadas abaixo: 

 

Motor de Partida Lateral (Um motor de indução, através de um conversor de 

torque, acionava diretamente a turbina). 

Era utilizado para a partida da unidade completa ou para geração de potência ativa.  

 

Bloco de Partida Axial 

Podia ser utilizado para a partida apenas do gerador, na necessidade de o mesmo 

operar como compensador síncrono ou até da unidade completa, quando fosse 

necessário gerar potência ativa. 

 

O bloco de partida axial enfrentava freqüentes problemas operacionais, prejudicando a 

confiabilidade das unidades. Por este motivo, foi desmontado e substituído por um 

Conversor Estático de Freqüência (SFC). Desta forma o processo de partida tornou-se  

totalmente automatizado. 

 

2.1.10 – Geradores 

Os geradores tiveram a sua classe de isolação modificada, passando da Classe B para a 

Classe F. O escopo principal dos serviços realizados compreendeu: 

 

Estator 

 Remoção do enrolamento e limpeza do núcleo, seguidas pela instalação do novo 

enrolamento (Classe F), realização de testes de indução e reparos em pontos 

quentes. 

  



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica  

 

Capítulo 02 - Descrição da Usina Termoelétrica de C amaçari (UTC) 36 

 

Rotor do Gerador 

 Remoção do enrolamento e limpeza, seguida pela instalação do novo isolamento  

(Classe F). Foram também instalados novos anéis de retenção e isolação, além do  

novo arranjo de escovas e anéis coletores. Na seqüência, foram realizados testes 

elétricos e de sobrevelocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Gerador UTE Camaçari 
 

2.1.11 – Transformadores Elevadores 

O escopo de trabalho desenvolvido nos transformadores elevadores pode ser resumido nos 

itens abaixo: 

 

� Reprojeto; 

� Rebobinamento; 

� Mudanças no sistema de refrigeração; 

� Substituição das buchas de baixa tensão. 

  

Serviços Diversos 

Além das melhorias descritas anteriormente, diversos trabalhos foram paralelamente 

desenvolvidos na UTE Camaçari, os quais são chamados de serviços diversos e estão 

listados a seguir: 

 

� Substituição dos disjuntores e cubículos de média tensão; 

� Revisão dos sistemas elétricos remanescentes; 

� Revisão em sistemas auxiliares, motores e bombas; 

� Recondicionamento das chaminés de exaustão; 
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� Instalação do novo sistema de medição e faturamento; 

� Instalação de relés de tecnologia digital; 

� Instalação de iluminação externa à prova de explosão; 

� Melhoria nas instalações administrativas; 

� Implantação de projeto para urbanização e paisagismo da usina. 

 

Após o processo de repotenciação, a UTE Camaçari passou a ter as seguintes 

características: 

 

QUADRO 2.2 – Dados básicos da UTE Camaçari após a repotenciação 

ITEM DESCRIÇÃO 

Tipo Heavy Duty (Industrial) 

Modelo 11DM 

Configuração Ciclo Simples (aberto) 

Potência Nominal (Óleo Diesel) 66.700 kW (cada) 

Potência Nominal (Gás Natural) 70.000 kW (cada) 

Rotação 3.600 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 

 
 
2.1.12 – Testes de Emissões 
 

Após a entrega da máquina e realização dos testes de performance, foram realizados os 

Testes de Emissões. Diferentemente dos testes de performance, os testes de emissões não 

foram realizados em todas as máquinas.  

 

Os testes de emissões foram realizados em apenas uma máquina, utilizando como 

combustível, primeiramente, o óleo diesel e no dia seguinte, na mesma máquina, utilizando 

o gás natural. 
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De acordo com o procedimento apresentado pelo fabricante e aprovado pela Chesf, em 

cada teste foram realizadas 13 leituras acompanhadas por representantes da Chesf e da 

Alstom. As leituras foram iniciadas com a máquina em potência nominal (base load), 

sendo realizadas em intervalos de aproximadamente 10 minutos. 

 

O gás a ser analisado era extraído na base da chaminé, através de um ponto específico para 

a coleta de gases. As leituras eram realizadas com carga decrescente de 5MW, de modo 

que a 13ª leitura fosse realizada com 0MW.  

 As emissões consideradas nos testes foram: 

 

� Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

� Oxigênio (O2) 

� Particulados (fuligem) 

 

Durante os testes, os dados operacionais da máquina e das condições ambientes eram lidos 

e armazenados. As Tabelas 2.1 e 2.2 apresentam um sumário dos resultados dos testes de 

emissões da turbina a gás operando com óleo diesel e com gás natural.  

  

TABELA 2.1 – Sumário dos resultados dos testes de emissões com óleo diesel 

Número da Leitura 1 7 13 

Potência (MW) 63 30 0 

TIT (°C) 1002 767 564 

TAT (°C) 539 379 244 

NOx, dry (vppm) 341 187 50,1 

O2, dry (Vol %) 15,61 17,72 19,45 

Nox adj 15% O2, dry (vppm) 380,00 344,50 198,70 

 

 

TABELA 2.2 – Sumário dos resultados dos testes de emissões com gás natural 

Número da Leitura 1 7 13 

Potência (MW) 69 35 0 

TIT (°C) 1002 790 567 

TAT (°C) 535 394 245 

NOx, dry (vppm) 226 161 34,8 

O2, dry (Vol %) 15,31 17,47 19,49 

NOx adj 15% O2, dry (vppm) 238,40 275,30 141,80 
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Vale salientar o aumento das emissões de óxidos de nitrogênio com o aumento da potência 

da máquina (power output). Por outro lado, observa-se o aumento da concentração de 

oxigênio nos gases de exaustão, quando da diminuição da potência da máquina. 

 

2.2 – PROJETOS COMPLEMENTARES DA UTE CAMAÇARI 
 
Além dos projetos “Modernização, Repotenciação e Conversão para Gás Natural”, 

“Conversão para Sistema Dual Fuel” e “Reativação do Parque de Tancagem”, outros 

projetos de menor porte precisaram ser desenvolvidos para suportar a adequação total da 

UTE Camaçari às novas exigências. 

 

A participação no desenvolvimento e execução destes diversos projetos ligados à 

modernização e repotenciação da UTE Camaçari exigiu da equipe uma formação de 

conhecimentos até então pouco difundido e aplicado na empresa. Foi necessário um grande 

embasamento teórico de conhecimentos, que seriam posteriormente complementados com 

a experiência prática durante a execução dos trabalhos.   

 

Além de toda a base de conhecimentos adquiridos no curso de graduação em Engenharia 

Mecânica, diversos assuntos estão ligados à repotenciação e modernização de uma usina 

termoelétrica. Algumas áreas que precisaram de alguma forma ser envolvidas, precisaram 

ser estudadas e aprendidas, através de formação complementar. Esta formação 

complementar foi adquirida à base de treinamentos externos, cursos e visitas técnicas. 

Entre os assuntos relacionados, estão citadas a seguir, as principais necessidades de 

conhecimentos: 

 

� Propriedades básicas das substâncias inflamáveis, 

� Armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis, 

� Critérios para a classificação de áreas em atmosferas explosivas; 

� Extensão das áreas classificadas; 

� Tanques de Armazenamento de Combustíveis (projeto, construção e montagem); 

� Sistemas de proteção contra incêndio; 

� Sistemas de pintura para equipamentos industriais; 

� Inspeção de pintura e testes de aderência; 

� Normas de Segurança no Trabalho; 

� Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 
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Os trabalhos executados nos três grandes projetos citados no início desta seção serão 

descritos posteriormente. Na seqüência, estão listados os projetos de menor porte 

(subprojetos), desenvolvidos na UTE Camaçari e as principais referências utilizadas nestes 

trabalhos. 

 

2.2.1 – Adequação do sistema de água de serviço e de combate a incêndio  

Com a reativação/modernização do parque de tancagem, o sistema de combate a incêndio 

dos tanques de óleo diesel, também teve que sofrer algumas melhorias. Os serviços 

executados, sob a coordenação do autor, foram compostos basicamente pela recuperação e 

adequação de dois tanques de água desativados, com capacidade de 334 m³ cada, e um 

tanque ativo com capacidade de 800 m³.  

 

Os tanques desativados foram recuperados e interligados com o único tanque até então 

ativo, para armazenamento de água, adequando a capacidade de armazenamento do 

sistema de combate a incêndio da UTE Camaçari, e ampliando a capacidade de 

armazenamento da água de serviço.  

 

Os trabalhos consistiram basicamente de: 

 

� Recuperação e limpeza interna dos tanques, suas escadas de acesso e guarda 

corpos, serviços de solda na estrutura para fechamento de furos identificados; 

� Montagem de trechos de tubulações, desmontagem e descarte de tubulações, 

acessórios e suportes; 

� Desmontagem de antigos acessórios nos tanques inativos (chapas defletoras, 

misturadores, serpentinas, etc); 

� Instalação de novos sistemas de medição de nível nos tanques.  

 

Quanto ao sistema de prevenção e combate a incêndio dos dois prédios das unidades 

geradoras, foram tomadas algumas medidas, destacadas a seguir: 

 

� Montagem de novo sistema de ventilação para os prédios. Foram montados 

exaustores que trabalham em sistema contínuo, extraindo e renovando o ar das 

casas de força; 
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� Instalação de sistema de detecção de vazamento de gás natural, através da 

montagem de sensores infravermelhos, ajustados para sinalizarem concentrações de 

gás, em função do limite inferior de explosividade (LIE).   

 

Vale salientar que diversos equipamentos fixos de armazenagem e injeção de CO2, fazem 

parte do sistema de combate a incêndio das unidades geradoras. Estes sistemas têm como 

finalidade extinguir o fogo pelo princípio do abafamento. 

 

2.2.2 – Adequação das áreas classificadas  

Após a conclusão dos projetos de “Modernização, Repotenciação e Conversão para Gás 

Natural”, “Conversão para Sistema Dual Fuel” e “Reativação do Parque de Tancagem”, foi 

identificada a necessidade de se fazer uma revisão na classificação das áreas de risco da 

UTE Camaçari.  

 

De forma resumida, trata-se da adequação do tipo de instrumento ou painel, para operação 

com segurança em atmosfera potencialmente explosiva. No caso da UTE Camaçari, 

segundo Jordão (2002), as áreas potencialmente explosivas ficam situadas a um raio médio 

de 3 metros dos sistemas (tubulações, válvulas, tanques, etc.) que trabalham com óleo 

diesel e/ou gás natural.  

 

Por isto, toda instrumentação, painéis ou caixas de junção, situados dentro desta área 

classificada, precisam ser blindados e serem à prova de explosão. Neste projeto, foram 

substituídos diversos instrumentos como válvulas solenóides, transmissores de pressão e 

caixas de junção, localizados em diversas áreas potencialmente explosivas, principalmente 

aqueles próximos dos tanques de armazenamento de óleo diesel e das câmaras de 

combustão. A substituição foi realizada pelo fornecedor, com acompanhamento de equipe 

da Chesf, sob a coordenação do autor. 

 

Para melhor visualização, são mostrados, a seguir, alguns exemplos dos instrumentos 

substituídos: 
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      (A)                                                             (B)  

Figura 2.12 – Transmissores de pressão – (A) anterior e (B) atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (A)                                                             (B) 

Figura 2.13 – Transmissores de temperatura – (A) anterior e (B) atual 

 

Para o desenvolvimento destes trabalhos realizados na UTC, como parte da formação 

complementar, descrita no início desta seção, diversas normas foram também consultadas 

e utilizadas, sendo as principais referências listadas a seguir:  

 

� Norma ABNT NBR 5418 – Instalações elétricas em atmosferas explosivas; 

� Norma ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

em usinas hidroelétricas e termelétricas; 

� Norma ABNT NBR 6493 – Emprego de cores para identificação de tubulações; 

� Norma ABNT NBR 6494 – Segurança nos andaimes; 

� Norma ABNT NBR 9441 – Detecção e alarme de incêndio; 

� Norma ABNT NBR 7505-1 – Armazenagem de líquidos inflamáveis e 

combustíveis – parte 1: armazenagem em tanques estacionários; 

 

  

  



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica  

 

Capítulo 02 - Descrição da Usina Termoelétrica de C amaçari (UTC) 43 

 

� Norma ABNT NBR 7505-4 – Armazenagem de líquidos inflamáveis e 

combustíveis – parte 4: Proteção contra incêndio; 

� Norma ABNT NBR11003 – Tintas: Determinação da aderência; 

� Norma ABNT NBR 12311 – Segurança no trabalho de pintura; 

� Norma ABNT NBR 14847 – Inspeção de serviços de pintura em superfícies 

metálicas; 

� Norma ABNT EB-2061 – Sistemas de pintura para equipamentos e instalações de 

usinas hidrelétricas e termelétricas; 

� Norma Petrobras N-650 – Aplicação de revestimento à base de alcatrão de hulha 

em tubulações enterradas ou submersas; 

� Norma Petrobras N-1205 – Pintura externa de tanques. 
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Capítulo 03 
 

 

Software Thermoflow e Modelagem de uma Usina Termelétrica 

 

A Thermoflow foi fundada pelo Dr. Maher Elmasri em 1987, com o objetivo de 

desenvolver softwares de engenharia térmica para empresas de co-geração e geração de 

energia.  

 

O primeiro produto foi o GT PRO, que atualmente é um dos programas mais utilizados 

no mundo para projetos de usinas térmicas com turbinas a gás. Hoje em dia, o GT PRO 

está presente em mais de 50 países (THERMOFLOW Inc).  

 

Além do GT PRO, a Thermoflow produz outros módulos dedicados a projetos de usinas 

de geração, como o GT MASTER e o PEACE. As características básicas destes 

programas serão descritas mais adiante. 

 

Os programas citados anteriormente fazem parte de um pacote de programas, chamado 

de Advanced GT Developer’s System, cujas licenças foram recentemente adquiridas pela 

Chesf para o desenvolvimento de estudos na área de geração termelétrica.  Os 

programas, atualmente na versão 16, são considerados uma poderosa e versátil 

ferramenta computacional, sendo bastante precisa em simulações de balanço térmico e 

desempenho de usinas de geração termelétrica de energia.  

 

Segundo informações recentes da Thermoflow, cerca de 1.100 licenças estão instaladas 

em todo o mundo.  Em nosso continente, aproximadamente 34 estão em funcionamento, 

sendo 17 delas no Brasil.  
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Figura 3.1 – Utilização de licenças Thermoflow 

Fonte: Thermoflow Inc 

 

Os programas de balanço térmico são divididos basicamente em dois tipos: “Aplicação 

Específica” e “Flexibilidade Total”.  

 

Nos programas do tipo “Aplicação Específica”, as usinas de geração são construídas no 

modelo “de fora para dentro”, ou seja, inicialmente são feitas as seleções de alto nível 

como a configuração geral da usina. 

 

Em seguida, o usuário toma as decisões de nível intermediário, tais como os tipos de 

subsistemas que serão utilizados, para finalmente tomar as decisões mais detalhadas 

referentes aos subsistemas.  

 

A estrutura do programa automaticamente considera todas as interações entre os 

subsistemas. Isto permite que as definições do nível mais baixo sejam logicamente 

integradas de acordo com as definições iniciais do nível mais alto.    

 

No entanto, em qualquer um dos níveis, o usuário tem liberdade para alterar qualquer 

uma das definições feitas automaticamente pelo programa. 

 

Licenças Thermoflow

América do Sul

Restante do 
Mundo

 

3% 

97% 
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Figura 3.2 – Funcionamento dos programas do tipo “Aplicação Específica” 

 

No caso dos programas do tipo “Flexibilidade Total”, a usina de geração é projetada no 

modelo “de dentro para fora”. Desta forma, os subsistemas são inicialmente projetados a 

partir de definições básicas, para que, em seguida, a configuração geral da usina comece 

a surgir baseada na interconexão dos subsistemas. 

 

Este tipo de programa confere ao usuário uma grande autonomia no projeto, porém as 

definições podem ir se desenvolvendo de uma maneira pouco estruturada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Funcionamento dos programas do tipo “Flexibilidade Total” 

 

O primeiro tipo é utilizado para propósitos específicos, enquanto o segundo pode ser 

aplicado a qualquer tipo de usina (ver quadro a seguir).  

 

Sistema Geral 

Sub-Sistema  

Detalhes 

Sistema Geral 

Sub-Sistema  

Detalhes 
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QUADRO 3.1 – Comparação entre os tipos de programas 

 Aplicação Específica Flexibilidade Total 

V
an

ta
ge

ns
 

Várias características da modelagem do 

sistema estão disponíveis de uma forma 

lógica e ordenada, facilitando a seleção 

das características da usina e a entrada 

dos valores numéricos dos parâmetros 

relevantes. 

O programa é mais geral podendo, em 

princípio, modelar qualquer sistema que 

o usuário desejar.  

 

D
es

va
nt

ag
en

s 

Os modelos e parâmetros disponíveis, 

apesar da grande disponibilidade, são 

naturalmente finitos. Por isso, para 

construir um programa com boa 

maturidade e com o maior número 

possível de características e detalhes, são 

necessários vários anos de 

desenvolvimento, resultando em custos 

mais elevados do programa. 

Normalmente o programa analisa as 

conexões lógicas entre os componentes, 

deixando a desejar na análise da lógica 

na formação do sistema geral. Há uma 

maior dificuldade no cruzamento lógico 

de dados causando uma maior 

probabilidade de ocorrência de 

inconsistências no sistema. 

 

 

Será utilizado neste trabalho o programa do tipo “Aplicação Específica“.  

 

O Thermoflow possui uma vasta biblioteca de componentes (turbinas, caldeiras, etc.), 

com suas principais características técnicas, para auxílio na montagem e composição das 

usinas de geração. Desta forma, o software permite uma modelagem e/ou alteração das 

várias possibilidades de forma bastante dinâmica.  

 

Os módulos e suas principais características são indicados a seguir.  

 

3.1 – MÓDULOS 
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3.1.1 – PDE (Plant Design Expert) 

Trata-se de uma “versão executiva” do GT PRO, especialmente utilizado para a geração 

de um conceito preliminar da usina.  

 

O PDE é um módulo bastante sucinto (8 etapas) que simplifica o processo de 

computação dos dados do GT PRO. Com o PDE, é possível se obter rapidamente o tipo 

de ciclo a ser utilizado, alguns detalhes da configuração e valores numéricos desta 

configuração. Este módulo possui menos de 50 parâmetros a serem ajustados, sendo os 

demais, cerca de 1550, gerados automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.4 – Exemplo de tela do módulo PDE 

 

3.1.2 – GT  PRO  

É capaz de automatizar o projeto de uma nova usina de ciclo combinado ou de co-

geração com turbinas a gás; deve ser utilizado prioritariamente para estudos de 

viabilidade, com a definição da configuração ótima. 

 

O GT PRO possibilita a elaboração de projetos de usinas de geração, de maneira simples 

e com boa flexibilidade. A flexibilidade é preservada pela possibilidade que o programa 

oferece de se dar entrada em aproximadamente 1.600 parâmetros. No entanto, segundo 

experiência da Thermoflow, na grande maioria dos casos, os usuários conseguem obter 

excelentes resultados com a edição de menos de 50 parâmetros, ou seja, 

aproximadamente 3% dos parâmetros disponíveis.  
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Figura 3.5 – Exemplo de tela do módulo GT PRO 

 

Quando opera junto com o módulo PEACE, os programas fornecem um extenso 

detalhamento da engenharia e dos custos do projeto. 

 

3.1.3 – GT MASTER 

Uma vez utilizado o GT PRO para avaliar as várias opções de projeto, incluindo o 

desempenho termodinâmico e econômico, as opções selecionadas devem então ser 

avaliadas em condições diferentes do ponto de projeto. 

 

Nas simulações em condições diferentes do ponto de projeto, efetua-se, por exemplo, a 

simulação da nova usina em várias condições de ambiente e de carga.  

 

Isto é feito com o módulo GT MASTER que utiliza, como dados de entrada, os dados 

gerados pelo módulo GT PRO. As otimizações podem ser feitas para se obter, por 

exemplo, o consumo de combustível em diferentes condições de operação das turbinas a 

gás, ou até mesmo para o redimensionamento de tubulações e bombas dos sistemas 

auxiliares.  

 

O módulo é capaz de produzir o balanço térmico, o desempenho e o detalhamento 

dimensional da usina e seus componentes. 
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O módulo produz ainda desenhos e lay-out’s de usinas de geração com grande 

flexibilidade e riqueza de detalhes. 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.6 – Exemplo de tela do módulo GT Master 

 
3.1.4 – PEACE (Plant Engineering and Construction Estimator) 

O PEACE se integra ao GT PRO e ao GT MASTER, gerando automaticamente 

especificações preliminares para os principais equipamentos, tubulações e fundações, 

além de estimativas de mão de obra e de custos para as usinas projetadas. O PEACE 

também calcula o fluxo de caixa, retorno do investimento (RoI) e o valor presente 

líquido (NPV), facilitando a escolha pela opção de projeto mais lucrativa.  

 

Os resultados obtidos pelo PEACE servirão como uma valiosa referência para a 

avaliação, otimização dos principais equipamentos do projeto, tais como caldeiras, 

condensadores ou torres de resfriamento, assim como seus subsistemas, como tubulações 

e bombas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Exemplo de tela do módulo PEACE 
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Além disto, os três módulos possuem em comum as seguintes características: 
 

� Possuem interface com o Excel; 

� Informam as dimensões dos equipamentos; 

� Encontram de maneira aproximada os custos da instalação; 

� Realizam análise de investimento. 

 

3.2 – MODELAGEM DE UMA USINA TERMOELÉRTICA COM CICLO 
COMBINADO 
 

Conforme já descrito anteriormente, o Thermoflow permite a elaboração de projetos de 

usinas de geração termelétrica com boa flexibilidade, com a edição (entrada de dados) de 

apenas alguns dos parâmetros disponíveis, visto que o programa sugere valores 

adequados para todos os demais. 

 

Neste capítulo, serão apresentados os principais parâmetros utilizados na simulação de 

uma usina termelétrica de ciclo combinado, considerando as possibilidades existentes, 

seus conceitos e os impactos da seleção destes parâmetros nos resultados finais.  

 

3.2.1 – Configuração Geral e Faixa de Potência da Usina 

Inicialmente deve ser feita a seleção da faixa de potência desejada, em MW, para a usina. 

As faixas normalmente utilizadas são: 

 

� Até 15 MW; 

� De 15 a 50 MW; 

� De 50 a 200 MW; 

� Acima de 200 MW. 

 
Considerando as opções disponíveis para centrais termelétricas de ciclo combinado, 

deve-se então selecionar a configuração do ciclo desejado para a usina, entre ciclo 

simples, ciclo combinado ou com co-geração.  

 

3.2.2 – Diretriz do Projeto: Menor Custo X  Maior Eficiência 
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Outra premissa que deve ser estabelecida e ser feita é o critério para diretriz geral de 

cálculo da usina: menor custo X maior eficiência. Esta definição tem impacto 

significativo nos resultados do projeto.  

 

Para que se tenha uma melhor ciência do impacto desta diretriz nos resultados do projeto, 

foi desenvolvido o exemplo a seguir.  

 
TABELA 3.1 – Diferenças entre os valores com o critério de Menor Custo X Maior 
Eficiência 
 

  Critério 

Parâmetro Unid. Menor Custo Maior Eficiência 

Eficiência % 46,77 47,94 

Potência kW 110.683 113.450 

Investimento inicial US$ 79.370.00 83.759.000 

Valor Presente US$ 18.383.000 21.820.000 

 

Salvo indicação contrária, o critério de menor custo foi o critério adotado nas 

simulações. 

 
3.2.3 – Configuração do Ciclo e do HRSG 

Outra definição importante, dentre as escolhas básicas, está a seleção do número de 

níveis de pressão a ser utilizado na caldeira de recuperação (HRSG).  

 
 

 

 

 

 

 

 
(A)      (B) 

 
Figura 3.8 – Exemplos de HRSG - (A) um nível de pressão (B) três níveis de pressão 
 
Com apenas um nível de pressão, aproximadamente 30% da potência gerada no ciclo 

combinado é obtida na turbina a vapor.  
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Considerando a turbina utilizada no presente estudo (GT 11NM – Alstom), os valores 

obtidos ficam bastante próximos dos valores de referência. Nas simulações com apenas 

um nível de pressão, foram obtidos os seguintes valores: 

 

 
TABELA 3.2 – Distribuição de potência entre os ciclo Brayton e Rankine 

 
GT 71.816 kW 

ST 37.511 kW * 

TOTAL 109.327 kW 

 

* 34% da potência total 

 
O uso de dois ou três níveis de pressão na caldeira de recuperação permite uma maior 

recuperação da energia dos gases de exaustão da turbina a gás, melhorando a eficiência 

do ciclo a vapor.  

 

Dependendo do modelo das turbinas, cerca de 10% de aumento é obtido com a utilização 

de dois níveis de pressão. Um ganho adicional (cerca de 3%) pode ainda ser obtido com 

a utilização de três níveis. Usinas modernas, com 3 níveis de pressão, chegam a alcançar 

60% de eficiência térmica (LORA, 2004). 

 
Nas simulações com a turbina a gás GT 11N com um, dois e três níveis de pressão, 

foram obtidos os seguintes valores: 

 

TABELA 3.3 – Resultados do ciclo com 1, 2 e 3 níveis de pressão no HRSG 

Níveis de Pressão Potência Total Eficiência 

1 113.376 KW 46, 32 

2 119.271 KW a 47,16 

3 120.432 KW b 47,62 

 
 
a – aumento de 5,2% em relação ao HRSG com um nível de pressão 

b – aumento de 1,0% em relação ao HRSG com dois níveis de pressão 

 

3.2.4 – Dados do Local 
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Deve-se então informar os dados relativos ao local da usina, como temperatura ambiente, 

altitude, pressão ambiente e umidade relativa, além da freqüência da rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Dados locais da UTE Camaçari 

 
É importante ressaltar a relação entre a potência de saída e a temperatura ambiente nas 

turbinas a gás, visto que, a potência de saída é reduzida com o aumento da temperatura 

ambiente.  

 

Dependendo do local, durante os meses de verão as turbinas a gás podem ter uma 

redução de 10 a 30% da sua capacidade nominal (PUNWANI, 2005).  

 

Para exemplificar melhor a situação, a tabela a seguir apresenta alguns resultados de 

simulações feitas com uma mesma configuração de usina operando em ciclo combinado, 

para diferentes temperaturas ambientes, considerando 60% de umidade relativa: 

 

TABELA 3.4 – Resultados da variação da temperatura ambiente 

Temp. Ambiente 
(ºC) 

Potência Total 
(KW) 

Eficiência 
(%) 

15 121.388 48,03 

22 116.626 47,58 

29 111.820 46,97 

36 107.457 46,39 

43 103.263 45,72 

50 96.882 44,66 

 
Conforme previsto, é notável a diferença nos resultados, na medida em que a temperatura 

ambiente é elevada. Isto pode ser facilmente entendido, devido ao fato de que a potência 

gerada na turbina a gás diminui de maneira proporcional a diminuição da vazão de ar.  
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Isto aumenta o trabalho do compressor e, portanto, diminui a potência de saída da turbina 

a gás. Por conseqüência, há também uma redução na potência do ciclo vapor. 

 
A umidade relativa também tem seu grau de influência na turbina a gás e, de maneira 

análoga às simulações para a usina do exemplo anterior (1GT e 1 ST), desta vez 

considerando fixa a temperatura ambiente de 30 ºC e fazendo a variação da umidade, são 

apresentados a seguir: 

 
TABELA 3.5 - Resultados da variação da umidade 

 
Umidade Relativa 

(%) 
Potência Total 

(KW) 
Eficiência 

(%) 

30 111.948 47,47 

40 111.643 47,25 

50 111.397 47,07 

60 111.177 46,89 

70 110.988 46,73 

80 110.792 46.56 

 

O tipo de solo também tem influência no projeto da usina, afetando principalmente os 

custos de escavações e fundações.  

 

Outras informações importantes, que também têm reflexo direto nos custos da usina e no 

cronograma de execução, é a configuração das edificações.  

 

Como dados de entrada, foram considerados que tanto as turbinas a gás quanto a turbina 

a vapor e o tratamento de água devem ficar abrigados (indoor), enquanto que o HRSG 

deverá ficar posicionado a céu aberto (outdoor). É desta forma que são construídas a 

grande maioria das usinas. 

 

3.2.5 – Configuração do Sistema de Resfriamento 

O tipo do sistema de resfriamento a ser utilizado também precisa ser definido. O sistema 

de resfriamento fornecerá água de resfriamento para o condensador da turbina a vapor e 

trocadores de calor auxiliares que também utilizam água de resfriamento. A torre de 

resfriamento tem um papel importantíssimo neste sistema.   

 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 03 – Software Thermoflow e Modelagem de um a Usina Termelétrica 56 

A água que circula no circuito fechado do sistema de resfriamento é recebida de uma 

fonte externa que pode ser mar, lago ou poço.  

 

A torre selecionada é do tipo tiragem forçada com fluxo em contra corrente. Ou seja, no 

sentido contrário e no interior da torre, movimenta-se o ar. Apesar da grande área que ela 

ocupa, este tem sido o tipo de torre mais utilizada nas centrais termelétricas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Sistema de resfriamento 

 
A água se resfria em conseqüência da transferência de calor por convecção e da sua 

evaporação parcial. Aproximadamente 1/3 da quantidade total de calor transferido é 

devido à convecção e 2/3 devido à evaporação (LORA, 2004).    

 

É sabido que parte do volume de água em circulação na torre é perdido como 

conseqüência da evaporação. 

 

 Há também perdas devido ao arraste da água pelo ar e das purgas ou extrações de água, 

necessárias para o controle da concentração de sólidos e impurezas acumuladas na água, 

como conseqüência da evaporação da água pura.  

 

Devido a estas perdas, há necessidade de se repor a água do sistema, podendo a 

quantidade da água de reposição ser calculada pela seguinte expressão: 
 

 

 

 
 

 

AR = AE + AA + AP (3.2.5.a) 
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onde: 

AR = água de reposição; 

AE = água perdida pela evaporação; 

AA  = água arrastada pelo ar; 

AP = água perdida nas purgas ou extrações. 

 

Como referência, a literatura relata que as perdas totais, ou seja, a quantidade de água de 

reposição fica entre 2,0 a 5,0 % (LORA, 2004). Apenas para ilustrar, no exemplo 

considerado o sistema de resfriamento possui uma vazão de água de aproximadamente 

25.200 m3/h e a vazão da água de reposição é de aproximadamente 770 m3/h, o que 

equivale a 3 % do volume de água em circulação. Deste total, cerca de 0,6 % é relativo 

às perdas por arraste e purgas, e 2,4 % são relativos à fração de água perdida pela 

evaporação. 

 

O percentual de retorno do condensado é outro fator importante a ser definido, visto a 

grande influência no consumo geral da água da usina. Nas simulações, como todo o 

vapor produzido será utilizado para a produção de energia elétrica, foi considerado o 

retorno de 100%. 

 

A origem da água do sistema de resfriamento é outro item importante no sistema. Com o 

objetivo de evitar o crescimento de micro-organismos e também para correção do PH, a 

água deve ser submetida a um tratamento químico, que inclui a utilização de biocida.  

 

Assim como a fonte da água, algumas características desta água como turbidês e teor de 

sólidos, também devem ser informados. Estas informações podem indicar, por exemplo, 

a necessidade ou não de filtros no sistema.  

 

Isto evidentemente dará subsídios para um projeto eficiente do sistema de tratamento de 

água e seu impacto financeiro na implantação e na operação da usina. 

 

Considerando a origem da água (poço e lago), neste caso, foi adotado o teor moderado de 

sólidos dissolvidos e a turbidês moderada. 

 

3.2.6 – Seleção da Turbina a Gás 
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Nesta etapa deverão ser feitas a indicação da quantidade, fabricante e modelo da turbina 

a gás. O Thermoflow possui uma vasta biblioteca contendo aproximadamente 300 

modelos de diversos fabricantes.  

 

Como o modelo original da UTE Camaçari (GT 11DM) não está disponível na biblioteca 

do software, foi adotado o modelo GT 11N, do mesmo fabricante, cujas características 

principais se aproximam do modelo original.  

 

A figura a seguir ilustra parte da lista disponível e o modelo selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Biblioteca de turbinas a gás 
 

 
3.2.7 – Parâmetros da Turbina a Gás 

Os principais parâmetros relacionados com a turbina a gás, tais como queda de pressão 

nos filtros de admissão, combustível a ser utilizado, sistema para injeção de água ou 

vapor na câmara de combustão, etc., precisam ser definidos. 

 
A seleção do combustível foi feita tomando-se como referência a disponibilidade na 

cidade de Camaçari. O combustível selecionado foi o gás natural fornecido pela 

Bahiagás, cuja composição obtida através de análises realizadas em laboratório foi 

utilizada no Thermoflow. Suas características são indicadas a seguir: 
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Figura 3.12 – Composição do gás natural (Bahiagás) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Peso molecular e poder calorífico do gás natural (Bahiagás) 
 

Apesar da utilização do gás natural como principal combustível, a usina foi projetada 

para operar com sistema bi-combustível (dual fuel), podendo utilizar também o óleo 

diesel.  

 

Assim, com relação ao combustível, a usina possui uma flexibilidade operacional 

podendo, de maneira simultânea, operar algumas turbinas a gás com gás natural e outras 

com óleo diesel. Vale salientar que a alternância do combustível pode ser feita com a 

máquina em operação. 
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Como referência, sabe-se que a turbina a gás tem a eficiência térmica calculada através 

da equação a seguir: 

 

 

onde:  

Wútil   = potência útil produzida 

mcomb = vazão mássica do combustível 

LHV  = poder calorífico inferior do combustível 

 
A perda de carga nos filtros de admissão também precisa ser indicada. O valor utilizado 

foi de 10 mbar. Como referência, é importante salientar que os valores sugeridos, tanto 

pelo programa, quanto pelos fabricantes, giram entre 5 e 15 mbar.  

 

Com o objetivo de melhorar a eficiência da turbina a gás e aumentar sua potência de 

saída, foi aplicado o sistema de resfriamento do ar de admissão. 

 

Conforme descrito no Capítulo 01 – Revisão Bibliográfica, a potência de saída das 

turbinas a gás aumenta com a redução da temperatura ambiente. Entre as diversas 

tecnologias para resfriamento do ar de admissão, a injeção de uma névoa de água 

(fogger) tem sido bastante adotada pela sua simplicidade e menor custo de investimento.  

 

Para utilização do fogger, um importante parâmetro, conhecido como efetividade, precisa 

ser definido. A efetividade é definida como a porcentagem entre a queda de temperatura 

ao longo do resfriamento e a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura de 

bulbo úmido.  

 

Pode-se calcular a efetividade pela formula a seguir: 

 

 

 
 onde : 

EF  = efetividade; 

Tae = temperatura do ar na entrada dos filtros; 

Tas = temperatura do ar após os filtros; 

Tbu = temperatura de bulbo úmido. 

 

(3.2.7.a) 

(3.2.7.b) 
                Tae – Tas . 100% 
                 Tae - Tbu 

 

EF  =  =  =  =
     

                                                                                                            Wútil     

                   mcomb. LHV  

η η η η      =  =  =  =  
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Mesmo considerando aspectos como consumo de água e energia, os melhores resultados 

foram obtidos com a efetividade de 100 %. No estudo considerado, foi adotado o valor 

de 100 % para a efetividade.  

 
3.2.8 – Parâmetros da Turbina a Vapor e HRSG 

Sabe-se que o ciclo Rankine se caracteriza pelo vapor saturado na saída da caldeira e 

pelo líquido saturado na sucção da bomba. Desta forma, trata-se de um ciclo ideal por 

não considerar as irreversibilidades e correspondentes aumentos de entropia nas etapas 

do ciclo. 

 

As figuras 3.14 e 3.15 exemplificam o ciclo Rankine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Exemplo de ciclo Rankine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Diagrama T x s do ciclo Rankine 
 

Desta forma, entre os parâmetros que devem ser considerados, pressão e de temperatura 

de entrada do vapor na turbina a vapor devem merecer atenção especial.  
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Sabe-se que aumentando a temperatura termodinâmica média de fornecimento de calor 

ao ciclo, obtém-se, como conseqüência, o aumento da eficiência térmica do ciclo.  

 

Para uma usina termelétrica de ciclo combinado , sua eficiência energética corresponderá 

à relação da potência motriz líquida extraída desta em função do potência fornecida pelo 

combustível. 

. 

Considerando W como o trabalho produzido pelo sistema e Q1 e Q2 o calor fornecido e 

rejeitado na turbina respectivamente, tem-se que a eficiência térmica do ciclo é dada pela 

equação abaixo:  

                                           Q1 – Q2 ,   sendo     W = Q1 – Q2. 

                                     Q1 

Logo:  

 

 

Partindo deste princípio, foram realizadas algumas simulações de variação da 

temperatura do vapor, considerando a pressão constante na entrada da turbina a vapor e a 

mesma configuração do ciclo. Apenas para exemplificar, foram simulados cinco casos, e 

os resultados podem ser observados a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.16 – Variação da eficiência do ciclo combinado com o aumento da 

temperatura do vapor de alta pressão 
 
Observamos que para um valor constante de pressão, o aumento da temperatura do vapor 

resulta no aumento da eficiência térmica do ciclo. No entanto, o aumento da temperatura 

do vapor pode requerer é limitado, entre outros, pela temperatura dos gases de exaustão 

da turbina a gás.  

 

Eficiência X Temperatura vapor

46,9
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(3.2.7.c) 
                                        W 

           Q2 
η  η  η  η      ==== 

η  =
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Isto pode ser compensado com a utilização de queima suplementar (“Duct Burning”) na 

caldeira de recuperação. A queima suplementar aumenta a disponibilidade energética dos 

gases de exaustão e ocorre através de queimadores especiais localizados na caldeira de 

recuperação. Normalmente a queima suplementar utiliza o mesmo combustível da 

turbina a gás. 

 

Porém, a utilização da queima suplementar implica em aumento no consumo de 

combustível da usina, maior complexidade de operação e manutenção, além do maior 

investimento inicial. No caso da UTE Camaçari, as simulações indicaram que, para 

temperaturas do vapor superiores a 513 ºC, a queima suplementar passa a ser necessária.   

 

Outro fato a ser analisado é que a resistência e o custo dos materiais limitam o aumento 

da temperatura do vapor.  

 

É importante citar que no caso da pressão, o efeito do aumento desta variável leva ao 

aumento da eficiência térmica do ciclo apenas até um determinado valor, sendo que, a 

partir deste valor de pressão, a eficiência começa gradativamente a ser reduzida.  

 

Este comportamento pode ser explicado quando se observa a disposição das linhas 

isobáricas no Diagrama de Mollier (Figura 3.17), onde, com o aumento da pressão, tem-

se inicialmente, um aumento do salto térmico, e a partir de certo ponto, este valor 

começa a ser reduzido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Variação do salto entálpico com o aumento da pressão do vapor 
 
Fonte: LORA, E. E. S. e NASCIMENTO, M. A. R, 2004. 
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Neste cenário, a seleção dos parâmetros ideais acaba sendo um problema técnico-

econômico. Os custos de se obter o aumento da eficiência da usina devem ser 

considerados e equilibrados com a premissa do projeto.  

 

Conforme já citado anteriormente, salvo indicação contrária, o critério de menor custo 

foi o critério sempre adotado nas simulações. 

 

Na figura a seguir, são exemplificados, alguns dos parâmetros do vapor utilizados nos 

estudos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Parâmetros de entrada do vapor de alta pressão na turbina a vapor 

 
3.2.9 – Dados de Entrada do HRSG 

A seguir são tratados alguns parâmetros termodinâmicos para o projeto da caldeira de 

recuperação. Entre os parâmetros importantes está a determinação do “pinch point” do 

HRSG. O pinch point (∆) corresponde à diferença mínima entre a temperatura do gás na 

saída do evaporador e a temperatura de saturação do vapor (LORA, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.19 – Representação do pinch point 
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O pinch point tem impacto significativo no tamanho do HRSG e, por isso, está 

diretamente relacionado com a quantidade de vapor que pode ser gerada. Ou seja, uma 

redução no valor do pinch point aumenta a quantidade de calor transferido, porém há a 

necessidade de aumento da superfície de troca de calor no HRSG, o que trará grandes 

impactos nos custos da caldeira de recuperação.  

 

Desta forma, há a necessidade de se analisar e estabelecer um ponto de equilíbrio entre a 

quantidade de vapor gerada e o custo dos equipamentos.  

 

Babcock (1992) recomendou em seu estudo, a utilização de valores de pinch point entre 

11 e 28 ºC. Em nosso estudo foi utilizado pinch point = 20 ºC. 

 

Também se faz necessária a definição do tipo de arranjo do HRSG, ou seja, a seleção da 

disposição das superfícies de troca de calor. As superfícies podem dispostas em um 

plano horizontal ou vertical, sendo o HRSG classificado sob esta disposição (horizontal 

ou vertical). A seleção deve ser feita considerando o espaço disponível, o tipo de 

fundação a ser utilizada e a necessidade de reforço estrutural. HRSG horizontal tende a 

ocupar espaços maiores, mas diminui a necessidade de reforços estruturais ou de 

fundações.  

 

Ao contrário do modelo horizontal, o HRSG vertical, a depender do tipo de terreno, 

geralmente exige maiores gastos com a fundação e possíveis reforços estruturais, mas 

viabiliza sua instalação com menor ocupação de área. Os dois modelos possuem 

desempenho e custos semelhantes. O HRSG horizontal é mais utilizado pelos projetistas 

americanos, enquanto que os projetistas europeus geralmente dão a preferência à 

disposição vertical.    

 

 

 

 

 

 

 

 (A)                                                        (B) 

Figura 3.20 – Modelos do HRSG - (A) Horizontal e (B) Vertical  
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É importante definir a opção de utilização ou não de chaminé de by-pass. A chaminé de 

by-pass fica localizada entre a turbina a gás e o HRSG e possui sistema de portinholas 

(dampers) que permitem que uma eventual operação de uma usina de ciclo combinado 

seja feita em ciclo simples, ou seja, sem a operação do HRSG e do ciclo a vapor. Este 

recurso pode ser utilizado, quando, por exemplo, a caldeira de recuperação ou algum 

componente do ciclo a vapor apresentar algum tipo de problema ou estiver passando por 

algum tipo de manutenção.  

 

Além do sistema de dampers, a chaminé de by-pass possui isolação térmica e silenciador 

e deve ser construída em liga de aço especial, resistente a altas temperaturas. 

Considerando a utilização de uma chaminé de by-pass para cada HRSG, o impacto nos 

custos de investimento será bastante significativo.  

 

Considerando a usina de referência, com cinco unidades de HRSG, foram feitas algumas 

simulações com e sem o uso da chaminé de by-pass e os resultados indicaram um 

aumento entre 5 e 7 % nos custos de investimento. Portanto, sua utilização deve ser 

fundamentada em uma análise técnico-econômica, com base no regime previsto de 

operação da usina.  

 

Nos casos analisados, não foram incluídas chaminés de by-pass. 

 

3.2.10 – Parâmetros do Sistema de Resfriamento 

Nesta seção, devem ser fornecidos parâmetros importantes do sistema de resfriamento, 

cuja configuração básica foi selecionada no início deste capítulo. 

Parâmetros como a variação de temperatura da água na torre de resfriamento, diferença 

entre a temperatura de retorno da água e a temperatura de bulbo úmido, fonte da água e 

tipo de estrutura da torre, são parâmetros utilizados.  

 

A diferença entre a temperatura de retorno da água da torre de resfriamento e a 

temperatura de bulbo úmido é uma condição importante no projeto da torre. Pequena 

diferença implicará em uma grande área de contato entre a água e o ar (os valores 

adotados se encontram na Fig. 3.21).  
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Desta forma, há a necessidade de aumento tanto da superfície da torre quanto do nível do 

enchimento da água e isto terá impacto direto no aumento dos custos da torre de 

resfriamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 – Parâmetros da torre de resfriamento (1) 

 
Neste estudo, os valores utilizados são indicados na figura anterior, estando a diferença 

entre a água de alimentação e a água de retorno (“aproach”) a uma temperatura de 10 ºC. 

Isto terá reflexos também na diferença entre a temperatura de entrada e a temperatura de 

saída da água no condensador, que está relacionada às condições ambientes e também 

terá influência no dimensionamento da torre de resfriamento.  

 
Conforme já citado anteriormente, a fonte e o tipo da água a ser utilizada na torre 

influenciarão no projeto do sistema de resfriamento. 

 
Outra definição importante é o tipo de estrutura e configuração da torre de resfriamento, 

incluindo os ventiladores, bem como o tipo dos tubos a serem utilizados no condensador.  

 
O tipo de estrutura da torre de resfriamento, além de influenciar nos custos de 

investimento, tem também relação com o tempo de montagem.  

 
Os valores adotados estão indicados nas figuras a seguir: 
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Figura 3.22 – Parâmetros da torre de resfriamento (2) 

 

3.2.11 – Parâmetros da Turbina a Vapor 

Como resultado dos parâmetros indicados para o HRSG, obtém-se algumas 

configurações da turbina a vapor. Dentre os parâmetros a serem definidos para o projeto 

da usina, está a quantidade de turbinas a vapor.  

 

Na medida em que se aumenta a quantidade, aumentam também os custos de 

investimento e os custos de operação e manutenção. O fator positivo de se utilizar mais 

de uma turbina a vapor está no ganho de flexibilidade operacional e disponibilidade, 

considerando principalmente a possibilidade de operação mais eficiente da usina em 

cargas parciais. 

 
Neste estudo, onde é utilizada a premissa do menor custo de investimento, a usina foi 

definida com apenas uma turbina a vapor.  

 
Alguns parâmetros são mostrados na figura a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 – Parâmetros da turbina a vapor 
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É preciso definir também a quantidade de pontes rolantes que o prédio da turbina a vapor 

deverá conter. Isto também terá impacto nos custos do projeto.  

 

Neste caso, foi definido que seria necessária apenas uma ponte rolante, com capacidade 

mínima dimensionada para suportar o componente mais pesado da turbina.  

 

3.2.12 – PEACE 

Nesta seção, é preciso definir as premissas de alguns parâmetros que não estão 

diretamente relacionadas ao balanço térmico, mas que são necessárias para o projeto e 

operação da usina, tais como dados elétricos do gerador e transformador, a inclusão ou 

não de sistema de controle de emissões (CEMS), instrumentação, sistema de combate a 

incêndio, etc. 

 

O valor de referência normalmente utilizado para a tensão de saída, tanto para os 

geradores das turbinas a gás como para o gerador da turbina a vapor, é de 13,8 kV, e 

estes foram os valores adotados, conforme figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 – Parâmetros dos geradores 

 

 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 03 – Software Thermoflow e Modelagem de um a Usina Termelétrica 70 

Outro item importante a ser dimensionado é o sistema de combate a incêndio. As áreas 

internas dos prédios das turbinas a gás, turbina a vapor e geradores devem utilizar 

sistema composto por baterias de CO2.  

 
As áreas externas, principalmente o parque de tanque para armazenagem de óleo diesel, 

devem possuir sistema independente de combate a incêndio, composto por tubulações, 

hidrantes, canhões de água, defletores e tanque para armazenamento de água. Também 

são comumente utilizados pequenos tanques pressurizados, com LGE (Líquido Gerador 

de Espuma).  

 
Em caso de incêndio no parque de tancagem, este sistema é utilizado, além do combate, 

para resfriamento dos tanques vizinhos. 

 

As características do dimensionamento estão indicadas na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 – Parâmetros do sistema de combate a incêndio 

 
É necessário também especificar a capacidade, em dias, dos vários tanques da usina, 

como tanques de óleo e água desmineralizada. A capacidade é definida em dias e esta 

definição é mantida, ainda que a configuração da usina seja alterada. Desta forma, o 

programa fixa a necessidade da usina e, caso necessário, ajusta apenas o tamanho e a 

quantidade de tanques.  

 

Os valores utilizados são mostrados na figura a seguir: 
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Figura 3.26 – Parâmetros dos tanques de armazenamento 

 

3.2.13 – Dados Econômicos 

Nesta seção são indicadas as premissas econômicas para a computação dos dados 

financeiros, tais como retorno do investimento (ROI), fluxo de caixa, valor presente 

líquido (NPV), tempo de depreciação da usina, previsão de vida útil, entre outros. 

 

Para este tipo de empreendimento, geralmente os cálculos são feitos considerando o 

tempo de 20 anos para vida útil esperada da usina.  

 

No caso do número de horas em funcionamento, o valor adotado terá grande influência 

tanto na vida útil quanto nos custos de operação e manutenção. A experiência dos 

fabricantes indica que é bastante comum a disponibilidade da usina atingir 

aproximadamente 94%. Esta disponibilidade significa um tempo médio de 20 dias/ano, 

distribuídos em 15 dias para manutenção da turbina a gás e 5 dias para pequenas 

ocorrências.  

 

O tempo de depreciação previsto para a usina foi estipulado em 15 anos. No Brasil a 

legislação cita 10 anos (10% a.a.) como o tempo mínimo para depreciação de máquinas e 

equipamentos.  

 

A percentagem depreciável da usina está ligada ao fato de que, a exemplo do terreno, 

nem todas as partes da usina são depreciáveis.  
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Os principais valores utilizados, tais como a taxa e o tempo de financiamento, custos 

fixos de manutenção e operação, são indicados na tabela a seguir: 

 
TABELA 3.6 - Parâmetros econômicos 

 

Parâmetro Valor Unidade 

Ano de entrada em operação da usina 2009 - 

Vida útil prevista 20 anos 

Tempo de operação por ano 8.200 horas 

Tempo do financiamento 15 anos 

Taxa de juros 9 % a.a. 

Custo fixo de O & M (anual) 20 US$/kw  

 

O preço do combustível é outro fator importante a ser definido, pois terá grande 

implicação nos custos de operação da usina e conseqüentemente no preço de venda da 

energia elétrica.  

 

Como a usina possui a configuração “dual fuel”, devem ser considerados os valores do 

gás natural e do óleo diesel. O preço de venda da energia é outro parâmetro importante, 

em função do impacto nas receitas da empresa. 

 

Segundo Horlock (2003), o preço da energia pode ser calculado pela expressão abaixo: 

 

 

 

Onde: 

PE  = custo anual da energia produzida 

β  = custo de recuperação do capital (está diretamente relacionado com a  

taxa de juros e a previsão de vida útil da usina)  

C0 = custo do investimento da usina 

M = custo anual com o combustível 

(OM) = custo anual de operação e manutenção 

 
 

 

 

PE = βC0 + M + (OM) (3.2.13.a) 
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Um fato importante a ser observado é a influência do custo do combustível no preço da 

energia. Desta forma, a eficiência das turbinas a gás torna-se fundamental na análise 

financeira de uma usina de geração termelétrica.  

 

A figura a seguir, ilustra a influência da eficiência térmica das turbinas a gás no preço da 

energia em uma usina de ciclo combinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.27 – Variação do preço da energia com a eficiência da usina 

 

Fonte: HORLOCK, 2003. 

 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 04 – Testes de Performance e Validação do  Modelo 74 

Capítulo 04 

 

Testes de Performance e Validação do Modelo 
 
 
 
4.1 – TESTES DE PERFORMANCE 
 
Após o processo de montagem e antes da entrada em operação de cada máquina, são 

realizados os chamados Testes de Performance. Os testes têm como objetivo avaliar e 

comparar o atendimento às garantias de performance das turbo máquinas quanto à potência 

elétrica gerada e a eficiência térmica, descritas em contrato. As tolerâncias também são 

descritas no contrato.  

 

No caso da UTE Camaçari, os testes, que contaram com a participação do autor, foram 

realizados imediatamente após a conclusão da montagem de cada unidade, sendo realizados 

cinco testes com gás natural e cinco testes com óleo diesel. Para a participação nos testes, 

além de uma base teórica mínima de conhecimentos termodinâmicos, foi necessária uma 

formação complementar com o estudo de algumas referências, as quais estão citadas a seguir:  

 

1. O contrato estabelecido entre as partes.  

No contrato são descritos, entre outros, o escopo do trabalho, as obrigações das partes e 

principalmente, as garantias e as tolerâncias. 

 

2. Performance Test Codes on Gas Turbines (ASME PTC 22-1997) 

Originalmente estabelecido no ano de 1945 por um comitê da ASME (The American 

Society of Mechanical Engineers), atendendo aos preceitos da ANS (American National 

Standards), o ASME PTC teve em seu desenvolvimento a participação de especialistas de 

diversas áreas, como indústria, agências regulatórias e universidades. O ASME PTC 22-

1997, estabelece as diretrizes para condução de testes de performance em plantas de 

geração de energia com turbinas a gás em ciclo simples.  

 

3. Performance Test Procedures (1 AHX 701 895 rev. B – gás natural e 1 AHX 610  

056 rev. A – óleo diesel) 
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Os procedimentos dos testes são apresentados pelo fornecedor e discutidos pelas partes 

envolvidas (cliente e fornecedor). Os testes são conduzidos rigorosamente de acordo com 

os procedimentos, utilizando-se dos melhores conhecimentos e práticas de engenharia 

disponíveis no momento. 

 

Os procedimentos foram desenvolvidos pelo fabricante, atendendo ao ASME PTC 22-

1997, estabelecendo as orientações e a forma de condução dos testes de performance. 

 

Nestes procedimentos estão contidos, por exemplo, a quantidade de instrumentos a serem 

utilizados, o local onde deverão ser instalados, além da quantidade e a freqüência das 

leituras.  

 

Os procedimentos utilizados nos testes com gás natural e óleo diesel, são similares, 

respeitando-se as particularidades de cada combustível. No caso do óleo diesel, há ainda 

uma definição para o cálculo do volume do óleo de retorno, que é calculado pesando-se o 

volume do óleo coletado em um recipiente na entrada do tanque de retorno em  

determinado intervalo de tempo.  

 

Os procedimentos apresentados faziam referência a algumas normas internacionais, não 

utilizadas diretamente nos testes nem no presente estudo, as quais apenas como 

informação, são listadas abaixo: 

 
� Compressibility and Supercompressibility for Natural Gas and other Hydrocarbon 

Gases (AGA Report 8) 

� Natural Gas – Determination of Hydrogen, Inert Gas and Hydrocarbons Up To C8 – 

Gas Chromatographic Method (ISO 6974) 

� Natural Gas – Calculation of Calorific Value, Density and Relative Density and 

Wobbe Index From Composition 

� Standard Test Method for Density and Relative Density of  Liquids by Digital Density 

Meters (ASTM D 4052 – 96) 

� Standard Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb 

Calorimeter (ASTM D 4809 – 00) 

� Petroleum Measurement Tables 
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A instrumentação utilizada nos testes necessitou ser previamente calibrada em laboratório e 

seus certificados de calibração foram entregues pela Alstom e conferidos pela equipe Chesf, 

antes do início de cada teste.  

 

Os resultados do teste são sujeitos a ajustes em função da composição real do combustível, 

cujas amostras são coletadas em número de três, sendo duas enviadas para análise em 

diferentes laboratórios e uma armazenada pelo cliente, como reserva. 

 
As garantias descritas em contrato são válidas para as condições de referência listadas no 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 4.1 – Condições de referência da UTE Camaçari 
 

Carga na máquina 100 % (base load) 

Temperatura ambiente 30 ºC 

Umidade relativa do ar 60 % 

Pressão do ar 1.013 bar 

Temperatura do combustível > 10 ºC 

Freqüência 60 Hz 

Fator de Potência 0,90 

Condição da unidade Nova (<200 HO) 

 
 

Correções devem ser aplicadas, para quaisquer desvios nas condições de referência listadas 

acima (curvas de correção são fornecidas pelo fabricante).  

 

A título de exemplo, são demonstradas a seguir algumas das curvas de correção: 
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Figura 4.1 – Curva de correção eficiência X temperatura ambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Curva de correção potência X pressão ambiente 

Fonte: Alstom, 2003. 

 

O teste de performance tem duração de 30 minutos, sendo realizadas sete leituras 

consecutivas com cinco minutos de intervalo entre cada leitura.  
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São organizados e coordenados pelo fabricante (Alstom) e pela equipe de Engenharia da 

Chesf, com participação das equipes de manutenção e operação da UTE Camaçari. 

 

De acordo com o Performance Test Codes on Gas Turbines (ASME PTC 22), antes do início 

dos testes, a turbina a gás precisa estar em funcionamento estável e com plena carga (base 

load). O procedimento da Alstom recomenda pelo menos 6 horas de operação estável, antes 

da realização de qualquer leitura. Este período de aquecimento, é necessário para que as 

condições estáveis de operação sejam atingidas.  

 

Após o período de aquecimento e antes da realização do teste oficial, é recomendada a 

realização de um pré-teste, nos mesmos moldes do teste oficial. Isto visa a verificação prévia 

dos instrumentos e à familiarização da equipe envolvida com os procedimentos do teste.  

 

A equipe é composta por oito pessoas divididas em duplas, sendo quatro representantes da 

Chesf e quatro representantes da Alstom.  

 

Uma programação típica dos testes é indicada no quadro a seguir: 

 

QUADRO 4.2 – Exemplo de programação dos testes de performance 

HORA TAREFA 

08:00 Lavagem do compressor 

11:00 Partida 

11:10 Sincronização 

11:30 Base load 

13:30 Reunião do pré-teste 

17:30 Pré-teste 

19:20 Reunião do teste oficial 

19:30 Teste oficial 

21:00 Reunião de avaliação 

21:30 Fim das atividades 

 

As grandezas cujas leituras foram coletadas no teste de performance são: 
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A. Temperatura Ambiente, nas entradas norte e sul da tomada de ar (T amb) 

São instalados 16 termômetros de álcool nas entradas de ar norte e sul, sendo 4 em cada 

um dos dois andares do lado norte e 4 em cada um dos dois andares do lado sul. 

 

B. Pressão Ambiente (P amb) 

Medida por um barômetro instalado no lado externo da casa dos filtros. 

 

C. Umidade Relativa do Ar (RH amb)  

Medida por um higrômetro posicionado dentro da casa dos filtros. 

 

D. Queda de pressão no sistema de admissão (p_ei) 

Medida utilizando-se 2 tubos U, conectados em 4 pontos do duto de admissão de ar na 

entrada no compressor. 

 

E. Perda de pressão no sistema de exaustão (p_ee) 

Medida através de um tubo U situado ao redor do duto de saída da turbina conectado em 

3 pontos do duto de exaustão. 

 

F. Temperatura após o compressor (Tk2) 

Apenas para informação, é obtida pela leitura de um termopar instalado logo após o 

último estágio do compressor. 

 

G. Pressão após o compressor  (pk2) 

Apenas para informação, é obtida através de um pressostato instalado logo após o último 

estágio do compressor. 

 

H. Vazão e temperatura de entrada do combustível (mcomb, t comb) 

No caso do gás natural, a vazão é obtida por um medidor de fluxo situado na linha de 

alimentação do combustor e a temperatura é obtida por um termômetro instalado na 

mesma linha. Para o óleo diesel, os instrumentos são instalados logo após a bomba de 

alimentação, situada no bloco de alimentação do combustor (Fuel Oil Block). 

 

I.  Vazão de retorno do combustível (apenas na operação com óleo diesel) 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 04 – Testes de Performance e Validação do  Modelo 80 

G 

A vazão é calculada pela medição do fluxo de óleo na linha de retorno do combustor. O 

fluxo é obtido abrindo-se uma válvula de by-pass nesta linha, desviando o óleo para um 

recipiente graduado, durante um certo intervalo de tempo.  

 

J. Tensão, Potência e Fator de Potência instantânea. 

Obtidas pela impressão da tela do sistema supervisório no momento das leituras. 

 

K.  Horas de operação (HO) 

Valor obtido pela leitura do horímetro, localizado na sala de controle da máquina. 

 

A figura 4.3, a seguir, indica a localização da instrumentação utilizada nos testes de 

performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Diagrama da instrumentação do teste de performance 

 

4.2 – VALIDAÇÃO DO MODELO 

 
Conforme descrito anteriormente, os testes de performance tiveram seus resultados relatados 

pelo fabricante através de relatórios, entregues 30 dias após cada teste.  

 

Com o objetivo de avaliar a precisão dos resultados das simulações feitas com o Thermoflow, 

foram realizadas algumas simulações buscando a maior aproximação possível com as 

condições da usina existente.  

Casa dos 
filtros 

Exaustão  

 

Combustor  

Combustível  
Retorno  

 (óleo 
diesel) 

 

Tamb 
Pamb 
RH 

Pact  
F 
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m 
T 
LH

m óleo 
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Vale à pena recordar que a usina atual é uma usina de ciclo simples e as simulações de 

validação foram feitas para a mesma configuração da usina existente. Na execução das 

simulações, foram utilizadas, como dados de entrada, as reais condições de processo e 

ambientais no momento de cada teste. 

 

É importante reforçar que o modelo da turbina a gás da UTE Camaçari (Alstom 11DM) não 

consta da biblioteca de turbinas do Thermoflow. Por este motivo, a turbina a gás utilizada nos 

estudos é um modelo similar (Alstom 11N).  

 

O quadro abaixo indica as características da GT 11DM e da GT 11N, utilizada nos estudos: 

 

QUADRO 4.3 – Principais características das turbinas a gás GT11DM e GT 11N 

PARÂMETRO UNID. GT 11DM GT 11N 

Potência kW 70.000 81.600 

Rotação RPM 3.600 3.600 

Freqüência Hz 60 60 

Vazão de ar kg/s 280 311 

Câmara de combustão - Vertical Vertical 

 

Os resultados destas chamadas “simulações de validação”, foram então comparadas com os 

resultados reais dos testes de performance. Para maior simplificação, foram utilizados os 

dados de apenas duas unidades geradoras, a UG 101 e a UG 105.  

 

A comparação dos resultados foi feita utilizando-se como combustível tanto o gás natural 

como o óleo diesel. A seqüência real dos testes de performance foi a seguinte: 

 

� UG 105 – gás natural – Agosto 2003 

� UG 101 – gás natural – Dezembro 2004 

� UG 105 – óleo diesel – Abril 2005 

� UG 101 – óleo diesel – Maio 2005 

 
Vale observar que em todos os testes de performance as turbinas a gás tinham menos de 200 

horas de operação, ou seja, condição de equipamento novo segundo as recomendações do 

fabricante.  
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Caso os testes tivessem sido realizados em equipamentos com mais de 200 horas de operação, 

curvas de correção da degradação seriam aplicadas. Estas curvas são fornecidas pelo 

fabricante.  

 
Os dados iniciais do teste da UG 105 – GN são indicados na tabela abaixo: 

 
TABELA 4.1 – Condições iniciais do teste de performance UG 105 GN 

Dados Entrada 
GRANDEZA UNIDADE  VALOR  

Temperatura ambiente ºC 26,71 
Pressão ambiente bar 1,01 

Umidade relativa do ar % 77,00 
Pressão do combustível bar 16,90 

Temperatura do combustível ºC 23,50 
Perda de carga nos filtros de ar bar 0,01 

 

Os resultados do teste são demonstrados na tabela abaixo: 

 

TABELA 4.2 – Resultados do teste de performance UG 105 GN 

Dados Saída 

GRANDEZA UNID Resultados 
Thermoflow 

Resultados Teste 
Performance Dif (%)  

Potência kW 73.754 68.912 7,0% 
Eficiência % 30,53 30,45 0,3% 

Vazão do combustível kg/s 5,09 4,82 5,8% 
Temperatura do ar após compressor (Tk2) ºC 373,90 333,20 12,2% 
Temperatura de entrada da turbina (TIT) ºC 1079,40 1002,00 7,7% 
Temperatura de saída da turbina (TAT) ºC 525,20 538,00 -2,4% 

 

Os dados iniciais do teste da UG 101 – GN são indicados na tabela abaixo: 

 

TABELA 4.3 – Condições iniciais do teste de performance UG 101 GN 

Dados Entrada 
GRANDEZA UNIDADE  VALOR  

Temperatura ambiente ºC 31,89 
Pressão ambiente bar 1,01 

Umidade relativa do ar % 58,30 
Pressão do combustível bar 16,70 

Temperatura do combustível ºC 27,50 
Perda de carga nos filtros de ar bar 0,01 

 

Os resultados do teste na UG 101 – GN demonstrados na tabela a seguir: 
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TABELA 4.4 – Resultados do teste de performance UG 101 GN 

Dados Saída 

GRANDEZA UNID Resultados 
Thermoflow 

Resultados Teste 
Performance Dif (%)  

Potência kW 71.126 69.407 2,5% 
Eficiência % 30,28 30,85 -1,8% 

Vazão do combustível kg/s 4,95 4,69 5,5% 
Temperatura do ar após compressor (Tk2) ºC 379,80 333,60 13,8% 
Temperatura de entrada da turbina (TIT) ºC 1079,40 1002,00 7,7% 
Temperatura de saída da turbina (TAT) ºC 527,80 538,00 -1,9% 

 

A temperatura ambiente utilizada nas tabelas é o resultado da média aritmética das leituras 

dos 16 termômetros instalados nas tomadas de ar (casa dos filtros). 

  

A diferença natural que existe entre as máquinas é um fato a ser observado. Estas diferenças, 

a depender da complexidade do equipamento, muitas vezes pode até ser desprezada. No 

entanto, são difíceis de serem quantificadas pelas rotinas computacionais.  

 

Um exemplo bastante claro deste fato pode ser percebido quando se observam as tabelas dos 

testes da UG 105 e da UG 101, com gás natural.  

 

As condições de entrada, a exemplo da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar, 

eram mais favoráveis à UG 105. Isto é até demonstrado pelos resultados das simulações com 

o Thermoflow. Ou seja, considerando apenas os dados de entrada, os resultados obtidos pelas 

simulações com o programa, conforme esperado, foram melhores na UG 105. No entanto, os 

resultados reais da potência e eficiência foram melhores na UG 101.  

 

Isto é compreensível e pode ser explicado pelas diferenças naturais de desempenho entre 

equipamentos similares, ainda que sejam produzidas pelo mesmo fabricante, tenham o mesmo 

modelo e condições de operação.  

 

Estas diferenças são acentuadas à medida que em que a complexidade do equipamento é 

aumentada. Apesar de rigorosos procedimentos de montagem e testes, a quantificação exata 

destas diferenças exige um grande esforço de engenharia. Neste caso, a possibilidade de 

variação nas tolerâncias construtivas dos milhares de componentes, aliada à grande  
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quantidade de pessoas envolvidas nos trabalhos de montagem em campo, certamente são 

fatores que contribuem para este fato.  

 

As condições iniciais do teste de performance da UG 105 – OD são indicadas na tabela 

abaixo: 

 
TABELA 4.5 – Condições iniciais do teste de performance UG 105 OD 

Dados Entrada 
GRANDEZA UNIDADE  VALOR  

Temperatura ambiente ºC 27,56 
Pressão ambiente bar 1,01 

Umidade relativa do ar % 84,90 
Pressão do combustível bar - 

Temperatura do combustível ºC 40,80 
Perda de carga nos filtros de ar bar 0,01 

 

Os resultados obtidos aparecem na tabela abaixo: 

 

TABELA 4.6 – Resultados do teste de performance UG 105 OD 

Dados Saída 

GRANDEZA UNID Resultados 
Thermoflow 

Resultados Teste 
Performance Dif (%)  

Potência kW 71.297 66.559 7,1% 
Eficiência % 30,10 30,61 -1,7% 

Vazão do combustível kg/s 5,95 5,13 16,0% 
Temperatura do ar após compressor (Tk2) ºC 373,30 332,99 12,1% 
Temperatura de entrada da turbina (TIT) ºC 1079,40 1002,00 7,7% 
Temperatura de saída da turbina (TAT) ºC 527,00 536,00 -1,7% 

 

As condições iniciais do teste de performance da UG 101 – OD são indicadas na tabela 

abaixo: 

 

TABELA 4.7 – Condições iniciais do teste de performance UG 101 OD 

Dados Entrada 
GRANDEZA UNIDADE  VALOR  

Temperatura ambiente ºC 28,33 
Pressão ambiente bar 1,01 

Umidade relativa do ar % 82,60 
Pressão do combustível bar - 

Temperatura do combustível ºC 38,90 
Perda de carga nos filtros de ar bar 0,01 
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Os resultados são indicados na tabela a seguir: 

 

TABELA 4.8 – Resultados do teste de performance UG 101 OD 

Dados Saída 

GRANDEZA UNID Resultados 
Thermoflow 

Resultados Teste 
Performance Dif (%)  

Potência kW 71.112 66.868 6,3% 
Eficiência % 30,06 30,98 -3,0% 

Vazão combustível kg/s 5,59 5,15 8,5% 
Temperatura após compressor (Tk2) ºC 374,10 328,66 13,8% 
Temperatura entrada turbina (TIT) ºC 1079,40 1002,00 7,7% 
Temperatura saída turbina (TAT) ºC 527,40 533,00 -1,1% 

 

Na seqüência, é apresentado um quadro resumo com a comparação dos resultados 

apresentados anteriormente.  

 

QUADRO 4.4 – Resumo dos resultados GT11DM x GT 11N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato observado na relação das grandezas de entrada e os resultados nos testes da UG 105 e 

UG 101 com gás natural, também ficou evidente quando foi utilizado outro combustível, neste 

caso o óleo diesel. Devido à diferença natural entre os equipamentos, condições de entrada 

mais favoráveis levaram a resultados melhores nas simulações, fato este que não se repetiu 

nos testes reais.   

 

No caso de grandezas como a temperatura de entrada da turbina (TIT) e a temperatura de 

saída da turbina (TAT), sabe-se que são grandezas cujos valores são definidos pelo projeto da 

máquina, em função de suas características construtivas. 
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 Porém, independentemente das condições ambientais, quando a máquina estiver em plena 

carga, os módulos eletrônicos de comando e controle da máquina vão sempre estar 

monitorando os dados para que estes valores sejam atendidos. 

 

A exceção ocorre no caso de haver redução da carga na máquina, onde os valores da TIT e 

TAT serão proporcionalmente reduzidos e ajustados à nova condição.  

 

Devido a isto, ficou o entendimento claro do fato de estas grandezas permanecerem 

constantes, mesmo para as mais diversas condições de entrada. 

 
 
De qualquer forma, quando se comparam os resultados das simulações com os resultados 

reais dos testes de performance, mesmo considerando as diferenças entre o modelo utilizado 

nas simulações (GT 11N) e o modelo real (GT 11DM) das turbinas a gás, conclui-se que o 

Thermoflow é capaz de gerar uma boa aproximação com a realidade, configurando-se, 

portanto, como uma ótima ferramenta para simulação de ciclos térmicos.  

 

Os resultados proporcionaram confiança na ferramenta, conferindo a segurança necessária 

para a execução e validação deste estudo.  
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Capítulo 05 

 

Estudos de Alternativas 

 

Com o objetivo de analisar as possibilidades para implantação do ciclo combinado na 

UTC, várias configurações e condições de operação foram simuladas utilizando-se o 

Thermoflow, principalmente os módulos GT PRO e GT MASTER, baseados no 

conhecimento da usina existente e na análise das implantações de ciclos combinados 

realizados recentemente em usinas similares em diversas partes do mundo. 

 

Importante salientar que os estudos foram realizados utilizando-se sempre o modelo GT 

11NM para as turbinas a gás. Apesar de as turbinas a gás já serem existentes no caso real, 

os resultados financeiros das simulações reportam os valores totais encontrados para a 

implantação, manutenção e operação da usina. A possibilidade de avaliação mais completa 

dos aspectos que envolvem a implantação de uma usina termelétrica de ciclo combinado 

motivou a também considerar no trabalho as diversas variáveis envolvidas na instalação 

das turbinas a gás.  

 

Salvo indicação contrária, as condições do ambiente de referência adotadas foram: 

 

QUADRO 5.1 – Condições de iniciais de referência da UTE Camaçari 

Temperatura ambiente 30 ºC 

Umidade 60 % 

Pressão ambiente 1.013 mbar  

 

Nas simulações iniciais, como critério de análise, foram adotados como parâmetros 

importantes o investimento inicial específico da usina - IE (US$/kW), a eficiência (%) e a 

potência líquida (kW), a qual chamaremos simplesmente de potência, onde:  

 
 

 

 

 

NP = GP - AL (5.a) 
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Onde: 

NP – potência líquida (Net Power) 

GP – potência bruta (Gross Power) 

AL  – consumo interno da usina e perdas (Auxiliary and Losses) 

 

Para que fosse dado o início na análise de alternativas para implantação da usina em ciclo 

combinado, foi inicialmente proposta uma configuração do tipo 5 para 1, ou seja, 5 

turbinas a gás com 5 caldeiras de recuperação (HRSG) e 1 turbina a vapor. Segundo Lora 

(2004) o uso de vários níveis de pressão conduz ao aumento da eficiência da usina. Este 

efeito é ainda maior quando é introduzido o reaquecimento do vapor intermediário na 

turbina a vapor.  

 

Bolland (1991) observou que a introdução do reaquecimento, o aumento da eficiência da 

usina fica em torno de 0,2 a 0,4 ponto percentual nos ciclos com dois níveis de pressão e 

aproximadamente de 0,5 a 0,6 ponto percentual nos ciclos com três níveis de pressão. Foi 

observado também que estas diferenças entre os valores para dois ou três níveis de pressão 

tendem a diminuir na medida em que se diminui a pressão do vapor de alta. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Figura 5.1 – Exemplo de ciclo - (A) com 2 níveis de pressão e (B) 3 níveis de pressão 

 
No ciclo a vapor, outros parâmetros importantes a serem considerados são a temperatura e 

a pressão do vapor de alta. No entanto, aumentando-se, por exemplo, a pressão do vapor de 

alta, geralmente conduz-se ao aumento no investimento inicial, principalmente devido ao 

aumento da espessura e consequentemente do peso dos tubos. A seleção destes parâmetros 

deve ser baseada na experiência e em considerações de caráter econômico (LORA, 2004).  

 

  

(A) (B) 
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Os valores a serem utilizados devem ser adequados às reais condições da usina, sempre 

buscando o equilíbrio entre um bom projeto técnico e a viabilidade econômica.  

 

Respeitando esta premissa, foram então realizados os estudos com o objetivo de se 

encontrar o equilíbrio técnico/econômico para diversos valores de temperatura e pressão do 

vapor.  

 

Um levantamento de dados sobre alguns parâmetros utilizados em usinas de ciclo 

combinado existentes em diversos países (China, Irã, Turquia, Argentina, etc.), utilizando 

equipamentos de diferentes fabricantes, proporcionou informações que serviram como 

ponto de partida para a análise das alternativas. Foi observado que, mesmo considerando as 

diferentes localidades e suas condições ambientais, era bastante comum, por exemplo, as 

usinas apresentarem o vapor de alta pressão entre 80 e 150 bar, com temperatura em torno 

de 500 ºC.   

 

Desta forma, estes parâmetros (temperatura e pressão do vapor de alta pressão) serviram de 

base para a definição inicial das alternativas. 

 

5.1 – ANÁLISE DE ALTERNATIVAS – FASE 01 

Na primeira fase do estudo (Fase 01), incluindo o caso base, foram então avaliadas quinze 

alternativas (ver diagrama abaixo) ora fixando a temperatura e variando a pressão, ora 

fixando a pressão e variando a temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.2 – Fase 01: Avaliação inicial de 15 alternativas  
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Onde, xP  HPyyy  Tzzz: 

 
• x – número de níveis de pressão no HRSG 

• yyy – pressão do vapor de alta (bar) 

• zzz – temperatura do vapor de alta (ºC) 

 

Os parâmetros de cada caso estão indicados na Tabela 5.1. Entre as alternativas, uma 

opção de utilização do HRSG com apenas dois níveis de pressão, com reaquecimento, 

também foi avaliada (ver Caso 1 tabela 5.1).  

 
Portanto, como partida, foi adotado um ciclo no qual foram utilizados dois níveis de 

pressão e reaquecimento do vapor intermediário, sendo os parâmetros iniciais para a 

temperatura e pressão do vapor de alta 513 ºC e 83 bar respectivamente.  

 
Os dados gerais do ciclo inicial estão resumidos no quadro abaixo: 

 
QUADRO 5.2 – Dados do ciclo inicial adotado 

 
Configuração geral Ciclo combinado 

Combustível  Gás natural 

Níveis de pressão HRSG 2 (c/ reaquecimento) 

Temperatura vapor alta pressão (HP) 513 ºC 

Pressão vapor de alta 83 bar 

 
 

Devido ao balanço térmico do sistema, considerando a energia recebida nos gases de 

exaustão da turbina a gás, o HRSG com apenas dois níveis de pressão demonstrou 

impossibilidade para produzir o vapor com os parâmetros solicitados (T=513 ºC e P=83 

bar). 

 

Visando a aumentar a disponibilidade energética do gás de exaustão da turbina a gás para 

que os parâmetros do vapor sejam atingidos, foi necessária a utilização da queima 

suplementar.  
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A queima suplementar auxilia o atendimento dos parâmetros do vapor para determinado 

processo e reduz as áreas das superfícies de troca do HRSG. 

 

 No entanto, sabe-se que, sua utilização afeta negativamente os custos de manutenção e a 

complexidade do HRSG, além do aumento no consumo de combustível da usina.  

 

Os resultados obtidos para a utilização de dois níveis de pressão no HRSG, incluindo a 

utilização da queima suplementar, foram os seguintes: 

 
QUADRO 5.3 – Resultados ciclo inicial  

 
Investimento específico 577,5 US$/kW  

Eficiência 46,03 % 

Potência líquida 548.960kW 

 

Considerando os mesmos parâmetros utilizados anteriormente, desta vez utilizando o 

HRSG com três níveis de pressão, foram avaliados os resultados da eficiência e potência, 

observando-se uma melhoria, conforme esperado.  

 

A eficiência passou de 46,03 para 46,83 % e a potência passou de 548.960 para 558.541 

kW. No entanto, o investimento específico sofreu um acréscimo significativo e passou de 

577,50 para 607,10 US$/kW (ver tabela abaixo).  

 

Na seqüência, mais alternativas foram avaliadas (totalizando as 15 citadas anteriormente) 

considerando a variação dos parâmetros da temperatura e pressão do vapor.  

 
Os principais parâmetros de cada caso e o sumário dos resultados são demonstrados na 

tabela a seguir: 
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TABELA 5.1 – Sumário da análise inicial de 15 alternativas 

CASO LEGENDA HP (bar) T (ºC) EFIC (%) POT (KW) US$/KW 
1 2P HP83 T513 QS 83 513 46,03 548.960 577,50 

2 3P HP83 T513 QS 83 513 46,83 558.541 607,10 

3 3P HP100 T491 100 491 46,93 556.225 598,40 

4 3P HP100 T505 100 505 46,98 556.776 601,30 

5 3P HP105 T505 105 505 46,99 556.991 602,90 

6 3P HP100 T509 100 509 46,99 556.915 602,60 

7 3P HP100 T513 QS 100 513 46,96 560.266 611,40 

8 3P HP105 T509 105 509 47,01 557.130 604,70 

9 3P HP106 T509 106 509 47,01 557.177 605,10 

10 3P HP106 T509 2TV 106 509 47,12 558.455 624,60 

11 3P HP106 T510 106 510 47,00 558.332 613,60 

12 3P HP107 T505 107 505 47,00 557.091 603,70 

13 3P HP107 T509 QS 107 509 47,01 557.632 614,50 

14 3P HP130 T491 130 491 46,97 556.737 609,20 

15 3P HP150 T491 150 491 46,93 556.206 612,70 

 

OBS: 

 Caso 1 – HRSG com apenas 2 níveis de pressão 

Casos 1, 2 e 7 – Utilização de queima suplementar 

 Caso 10 – Utilização de duas turbinas a vapor 

 

Nos casos 2 e 7 teve-se a mesma ocorrência do caso 1, com relação à insuficiência térmica 

do ciclo a gás para fornecer a energia necessária ao atendimento dos parâmetros de 

temperatura e/ou pressão exigida no ciclo a vapor.  

 

Devido a isto, também foi necessária a utilização da queima suplementar no HRSG, cuja 

atuação, apesar do aumento dos custos, proporciona melhores valores de potência. Em 

determinadas situações, esse aumento na potência pode ser necessário e então os deméritos 

da queima suplementar podem ser facilmente desconsiderados. 

 

No caso 10, apesar de o custo específico ser mais elevado, é preciso considerar que a 

utilização de duas turbinas a vapor permite uma maior flexibilidade operacional da usina.  

 

Com a geração parcial de vapor, a usina poderá operar com maior eficiência, utilizando 

apenas uma turbina a vapor. 
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Apesar da alta confiabilidade das turbinas a vapor, a possibilidade de operação de apenas 

uma máquina dará maior liberdade para os trabalhos de manutenção na parte ociosa do 

ciclo. 

 

5.2 – ANÁLISE DE ALTERNATIVAS – FASE 02 

Para melhor avaliação das alternativas, foi adotado o critério de se observar mais alguns 

parâmetros, tais como Valor Presente Líquido (NPV), Taxa Interna de Retorno (IRR) e o 

Tempo de Retorno do Investimento (PP).  

 

Nesta fase, para uma avaliação mais completa, considerando alguns parâmetros 

financeiros, foram então selecionadas quatro alternativas (ver diagrama abaixo).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Fase 02: Análise indicadores financeiros dos casos selecionados Fase 01  

 

Legenda: 

� CASO 2 - 3P HP83 T513 QS 

 HRSG com reaquecimento, 3 níveis de pressão, com vapor a 513ºC e 83 bar, com queima  

suplementar 

� CASO 7 - 3P HP100 T513 QS 

 HRSG com reaquecimento, 3 níveis de pressão, com vapor a 513ºC e 100 bar, com queima  

 suplementar 

� CASO 3 - 3P HP100 T491 

 HRSG com reaquecimento, 3 níveis de pressão, com vapor de alta pressão a 491ºC e 100 bar 

� CASO 4 - 3P HP100 T505 

 HRSG com reaquecimento, 3 níveis de pressão, com vapor de alta pressão a 505ºC e 100 bar 
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Para a seleção destas alternativas, foi adotado o critério do dos dois menores investimentos 

específicos com e sem a utilização da queima suplementar.  

 

É importante lembrar que, apesar do menor investimento específico, o caso 1 foi 

descartado devido aos baixos valores de eficiência e potência.   

 

Conforme o diagrama da figura 5.3, os casos selecionados pelo critério de menor 

investimento específico, sem utilização da queima suplementar, foram os casos 3 e 4 e pelo 

mesmo critério, com a utilização da queima suplementar, foram selecionados o caso 2 e o 

caso 7. 

 

Os resultados são indicados na tabela a seguir: 

 
TABELA 5.2 – Casos selecionados após análise inicial 

Parâmetro CASO 2 
3P HP83 T513 QS 

CASO 7 
3P HP100 T513 QS 

CASO 3 
3P HP100 T491 

CASO 4 
3P HP100 T505 

UNID. 

IRR 17,03 17,04 17,34 17,31 % 

PP 3,46 3,46 3,37 3,38 anos 

NPV 144.014.000 145.579.000 148.223.000 148.329.000 US$ 

 

Entre os casos indicados na tabela acima, pode ser observado que o Caso 3 foi o que 

apresentou os melhores resultados. Portanto, este foi o caso selecionado para que, nesta 

próxima fase, sejam buscadas alternativas para otimização deste ciclo.   

 

A tabela a seguir resume os dados do caso selecionado: 

 

TABELA 5.3 – Dados do caso selecionado na análise inicial de alternativas 

CASO 
HP 

 (bar) 
T  

(ºC) 
EFIC 
(%) 

POT  
(kW) 

IE 
(US$/kW) 

IRR 
(%) 

PP 
(anos) 

NPV 
 (US$) 

3 100 491 46,93   556.225   598,40 17,34 3,37 148.339.000 

 

5.3 – ANÁLISE DE ALTERNATIVAS – FASE 03 

Para obtenção de melhores resultados no caso selecionado, foram analisadas as principais 

tecnologias que se propõem para aumentar a eficiência e a potência gerada por uma central 

termelétrica. O diagrama a seguir ilustra as alternativas analisadas: 
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Figura 5.4 – Fase 03: Análise de alternativas no caso selecionado na Fase 02 
 

Legenda: 

 

� CASO 3 – FH 35 

 Caso 3, com pré-aquecimento do gás natural a 35 ºC 

� CASO 3 – FH 45 

 Caso 3, com pré-aquecimento do gás natural a 45 ºC 

� CASO 3 – FH 55  

 Caso 3, com pré-aquecimento do gás natural a 55 ºC 

� CASO 3 – FG 85  

 Caso 3, com sistema fogger e 85% de efetividade  

� CASO 3 – FG 90  

 Caso 3, com sistema fogger e 90% de efetividade  

� CASO 3 – FG 100 

 Caso 3, com sistema fogger e 100% de efetividade  

� CASO 3 – EC 85  

 Caso 3, com sistema de resfriamento evaporativo e 85% de efetividade 

� CASO 3 – EC 90  

 Caso 3, com sistema de resfriamento evaporativo e 90% de efetividade 

� CASO 3 – EC 100  

 Caso 3, com sistema de resfriamento evaporativo e 100% de efetividade 

� CASO 3 – SI 10 

 Caso 3, com injeção de 10 kg/s de vapor na câmara de combustão 

� CASO 3 – SI 20  

 Caso 3, com injeção de 20 kg/s de vapor na câmara de combustão  
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5.3.1 – Pré Aquecimento do Combustível (gás natural) 

A primeira opção analisada foi a utilização de pré-aquecimento do combustível. Foi 

avaliada a tendência para três diferentes valores de temperatura. 

 

Como o valor da temperatura de alimentação do combustível na UTC atualmente fica  

próximo aos 25 ºC foram então selecionados mais três valores imediatamente acima, com 

variação de 10 ºC. Foram avaliadas alternativas de pré-aquecimento do gás natural a 35, 45 

e 55 ºC. 

  

Os resultados destas avaliações são demonstrados na tabela abaixo: 

 

TABELA 5.4 – Resultados análise do pré-aquecimento do combustível 

N HP (bar) T (ºC) EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 

CASO 3 

FH 35 
100 491 46,95 556.208    598,50 

CASO 3 

FH 45 
100 491 46,97  556.186    598,60 

CASO 3 

FH 55 
100 491 46,99 556.162    598,60 

 

Pelos dados indicados na tabela anterior, foi observado que a utilização do pré-

aquecimento do gás natural indicou uma tendência de pequeno aumento na eficiência da 

usina, com tendência de redução na potência gerada e aumento insignificante no 

investimento específico.  

 

Dado o aumento na complexidade das instalações e os riscos associados, não foi observada 

uma tendência expressiva de melhoria nos resultados da usina. 

 

Dando continuidade à busca de melhores resultados para o Caso 3 HP110 T491, algumas 

alternativas foram avaliadas. Considerando o fato de que a potência de saída das turbinas a 

gás aumenta com a redução da temperatura ambiente, foram também analisadas as duas 

principais opções disponíveis no mercado para resfriamento do ar de admissão no 

compressor.  
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Estas opções consideram a possibilidade de as turbinas gás poderem ser estabilizadas em 

um nível superior de potência, diminuindo e permanecendo estável com o heat rate, 

independendo da temperatura ambiente, pois a temperatura de entrada na turbina foi 

fixada. 

 

A melhoria no desempenho da turbina a gás pelo resfriamento do ar de admissão está 

associada ao aumento da vazão de ar, pelo aumento da massa específica, diminuindo o 

trabalho do compressor.  

 

5.3.2 – Sistema Fogger   

Conforme citado no Capítulo 03, o baixo custo de investimento e a simplicidade têm 

destacado o fogger como uma das alternativas bastante utilizadas para resfriamento do ar 

de admissão. No entanto, quando da utilização do sistema fogger, aspectos como, consumo 

de água e energia também devem ser considerados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Sistema fogger 
 

Este tipo de sistema, apesar de conceitualmente ser bastante pouco complexo, envolve, 

além da simples injeção de água no ar de admissão, alguns controles eletrônicos desta 

operação. 

 

O sistema normalmente não funciona de maneira contínua. Os controles eletrônicos, que 

devem ser integrados ao sistema da máquina em caso de retrofit, analisam as condições 

ambientais instantâneas (temperatura e umidade), alterando o regime de funcionamento do 

sistema, podendo inclusive desativá-lo em certas ocasiões, principalmente à noite. 
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A qualidade da água e o tamanho das partículas aspergidas pelos aspersores são pontos que 

merecem atenção especial neste sistema.  

 

O principal motivo desta atenção é evitar possível erosão nas pás dos primeiros estágios do 

compressor. Para tanto, é comum o uso de água desmineralizada e bicos de injeção do tipo 

swirl nozzles, que além de não possuírem peças móveis, produzem um turbilhonamento na 

água e reduzem o tamanho das partículas.   

 

As alternativas analisadas, para a utilização do fogger com diferentes níveis de efetividade 

(85, 90 e 100 %), têm seus resultados indicados na tabela a seguir: 

 

TABELA 5.5 – Resultados análise da utilização do fogger 

N HP (bar) T (ºC) EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 

CASO 3 

FG 85 
100 491 46,90 570.048    589,70 

CASO 3 

FG 90  
100 491 46,90 570.875    589,00 

CASO 3 

FG 100 
100 491 46,89 572.546 588,10 

 
 

Os resultados demonstram uma tendência à melhoria nos valores da potência, sem 

alteração significativa nos valores da eficiência, mas com boa redução no valor do 

investimento específico. Isto sinaliza uma tendência benéfica deste recurso para utilização 

nas turbinas a gás de uma central termelétrica.    

 

 
5.3.3 – Resfriamento Evaporativo 

Com o mesmo objetivo do fogger, ou seja, resfriar o ar de admissão, o resfriamento 

evaporativo tem o princípio de funcionamento baseado na umidificação dos elementos 

filtrantes da entrada de ar.  
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Figura 5.6 – Sistema de resfriamento evaporativo 
 

O sistema conta com um distribuidor acima dos filtros, que injeta a água e umidifica os 

mesmos, fazendo com que o ar que passa através destes filtros tenha elevada a sua umidade 

e reduzida a sua temperatura.  

 

Parte da água injetada pode ser coletada na parte inferior dos filtros e é novamente 

incorporada ao sistema.  

 

No caso do resfriamento evaporativo, também foram analisadas três alternativas, com 

diferentes níveis de efetividade (85, 90 e 100 %) e seus resultados são indicados na tabela a 

seguir: 
 
 

TABELA 5.6 – Resultados análise da utilização de resfriamento evaporativo 

N HP (bar) T (ºC) EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 

CASO 3 

EC 85 
100 491 46,90 570.099    590,80 

CASO 3 

EC 90  
100 491 46,90 570.928 590,10 

CASO 3 

EC 100 
100 491 46,90 572.606 589,00 

 

Considerando a efetividade de 100%, temos que o consumo de água fica em torno de 0,66 

kg/s (2,4 m3/h). Para o fogger, estes valores ficam em torno de 0,72 kg/s (2,6 m3/h).  

 

É importante salientar que a implantação do resfriamento evaporativo em unidades 

existentes geralmente requer um alongamento, no sentido axial, da casa dos filtros.  
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Portanto, considerando a proximidade dos resultados na potência e nos valores de consumo 

de água e o fato de o sistema fogger não requerer alterações significativas nas casas dos 

filtros, o resfriamento evaporativo foi preterido pelo sistema fogger.  

 

5.4 – ANÁLISE OUTRAS TECNOLOGIAS 

5.4.1 – Utilização de Chiller 

No resfriamento evaporativo, existe uma alternativa para que seja injetada água gelada. 

Essa água gelada pode ser produzida por um chiller de absorção ou compressão.  

 

Considerando o chiller de compressão, deve-se observar que seria introduzido um consumo 

adicional de potência e no caso do chiller de absorção, o investimento inicial desencoraja 

seu uso. Além disto, a complexidade adicional no sistema é considerada uma desvantagem 

de caráter eliminatório. Por isto, este sistema não foi considerado entre as possibilidades 

analisadas. 

 

5.4.2 – Injeção de Vapor 

A utilização de sistema de injeção de vapor se constitui em uma alternativa para aumento 

da potência gerada pela turbina. Sua aplicação é baseada no simples princípio do aumento 

da vazão mássica através da turbina, gerando um incremento na potência. Este ciclo é 

conhecido como STIG (Steam Injection Gas Turbine). 

 

As instalações de turbinas a gás com injeção de vapor mostram maior competitividade 

econômica em uma faixa de potência abaixo dos 150 MW, o que não é o caso da UTE 

Camaçari.  

 

A depender da vazão de vapor injetado, a aumento considerável no consumo de água terá 

impacto direto no custo de operação da usina. 

 

De qualquer forma, a alternativa foi avaliada, considerando duas opções de vazão do 

vapor: 10 kg/s e 20 kg/s. 

 
Os resultados aparecem na tabela a seguir: 
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TABELA 5.7 – Resultados análise da injeção de vapor 

N HP (bar) T (ºC) EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 

CASO 3 

SI 10 
100 491 45,51 570.974    631,11 

CASO 3 

SI 20 
100 491 44,20 580.883    666,93 

 
 

Conforme já esperado, para ambos os casos pode-se observar um aumento significativo na 

potência. Porém, como a expansão do vapor na turbina a gás é realizada a uma pressão 

acima da pressão atmosférica, este ciclo tende a ter sua eficiência diminuída, como 

mostram os resultados.  

 
Porém, os custos específicos de investimento tiveram um incremento considerável. Além 

disto, o acréscimo do custo acentuado no CASO 3 SI 20, pode ser justificado pela 

necessidade de utilização da queima suplementar, para equilíbrio do balanço térmico.  

No caso da UTE Camaçari, a opção de injeção de vapor também não se constituiu em uma 

alternativa economicamente atrativa.  

 

Portanto, até o momento, entre as alternativas analisadas para melhoria dos resultados no 

CASO 3 FG 100, a opção de utilização do fogger com 100 % de efetividade, foi a que 

demonstrou melhores resultados, lembrando que uma combinação entre estas alternativas 

também foi avaliada, mas sem resultados significativos.  

 

A tabela abaixo faz uma comparação da evolução dos resultados após mais essa rodada de 

avaliações. 

 
TABELA 5.8 – Comparação dos resultados sem e com a utilização do fogger 

CASO EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 
3 46,93 556.225    598,40 

3 FG 100 46,89 572.546 588,10 

 
 

Apesar da insignificante queda na eficiência, observa-se que houve um ganho expressivo 

de potência (aproximadamente 3%), e uma redução importante no custo específico de 

investimento, de mais de 10 US$/kW.  

 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 05 – Estudo de Alternativas  102 

Esta evolução, conforme esperado, também se refletiu em outros indicadores financeiros, 

onde foi aumentada a taxa de retorno e o valor presente, bem como a redução no tempo de 

retorno do investimento, conforme quadro abaixo: 

 
TABELA 5.9 – Comparação de indicadores financeiros sem e com a utilização do 

fogger 

CASO IRR (%) PP (anos) NPV (US$) 
3 17,34 3,37 148.339.000 

3 FG 100 17,58 3,30 155.314.000 

 

5.4.3 – Sistema de Resfriamento 

O sistema de resfriamento utilizado tem uma forte dependência do ambiente em que irá 

operar. Um sistema comumente encontrado é o que utiliza torre de resfriamento com 

tiragem forçada e fluxo em contra corrente. Isto significa que a corrente de ar circula na 

torre forçada por grandes ventiladores, no sentido contrário ao fluxo de água. Como nas 

torres de resfriamento circulam grandes quantidades de água e parte desta água precisa ser 

reposta, em função das perdas (descritas no Capítulo 03) este sistema requer 

disponibilidade de água.  

 

No caso da UTE Camaçari há esta disponibilidade, no entanto, foi interessante fazer a 

avaliação de uma alternativa que utiliza resfriamento a ar com tiragem natural.  

 

Este sistema utiliza chaminés hiperbólicas, cujos custos de implantação são bastante 

proibitivos. Em lugares com escassez de água, este sistema, apesar dos custos de 

implantação, pode ser aplicado.  

 

Os resultados desta análise aparecem na tabela a seguir: 

 
TABELA 5.10 – Comparação resultados diferentes sistemas de resfriamento 
 

CASO EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 
3 FG 100 46,89 572.546 588,10 

3 FG 100 Ar 46,96 573.405 581,80* 

 

 

 



    Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

Capítulo 05 – Estudo de Alternativas  103 

Legenda: 

 
� CASO 3 – FG 100 Ar 

 Caso 3, com sistema fogger e 100 % de efetividade e torre de resfriamento a ar. 

 

OBS: Não inclui os custos com a Torre de Resfriamento hiperbólica de tiragem natural. 
 

No cenário atual esta alternativa não se mostrou competitiva, devido principalmente aos 

altos custos envolvidos e a complexidade da construção da torre. Provavelmente este seja o 

motivo pelo qual não temos sistemas semelhantes instalados em nosso país, em usinas de 

geração termelétrica de ciclo combinado. 

 

Portanto, nos estudos permanece a torre de resfriamento com tiragem forçada e fluxo em 

contra corrente. 

 

5.4.4 – Análise do Modelo do HRSG 

Dando continuidade à busca de melhores resultados, foram avaliadas alternativas tomando 

como novo caso base o CASO 3 FG 100.  

 

Considerado um dos equipamentos de maior peso nos custos de investimento de uma 

central termelétrica, o tipo do HRSG se constituiu, portanto, em uma opção de análise.  

 

Conforme citado no Capítulo 03, as caldeiras de recuperação podem ter as superfícies de 

troca de calor dispostas em um plano horizontal ou vertical. 

 

Até o momento a caldeira utilizada foi a do tipo horizontal, cujo modelo é mais utilizado 

pelos projetistas americanos, sendo também o tipo mais freqüente no Brasil. Por isso, foi 

interessante avaliar também a caldeira no modelo vertical.  

 

Os dois modelos apresentam desempenho e custos semelhantes e a definição do modelo 

vai de acordo com as necessidades do projeto. Sabe-se que a utilização do modelo 

horizontal exige a ocupação de maior espaço, porém, a depender do tipo de terreno, com 

fundações civis menos onerosas. A utilização do modelo vertical permite um melhor 
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aproveitamento do terreno, mas tende a exigir uma maior preocupação com reforços 

estruturais e com as fundações, devido a uma maior concentração da carga no terreno. 

 

No caso da UTE Camaçari, pode-se instalar qualquer uma das opções. No entanto, para a 

instalação do modelo vertical, algumas realocações provavelmente teriam que ser feitas. 

 

Neste caso o modelo vertical iria potencializar uma melhor ocupação do espaço e seus 

acessos. Além disto, análises do solo na região (sondagens), indicaram, entre outras coisas, 

uma excelente compactação do terreno. Este fator tenderá a diminuir a diferença nos gastos 

com a fundação entre o modelo horizontal e o modelo vertical. Este fato foi mais um 

estímulo à avaliação do modelo vertical. 

 

Portanto, considerando o cenário descrito nos parágrafos anteriores, o modelo vertical foi 

avaliado e seus resultados se apresentam na tabela a seguir: 

 

TABELA 5.11 – Comparação entre os modelos horizontal e vertical do HRSG 

CASO EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 
3 FG 100 46,89 572.546 588,10 

3 FG 100 VT 46,89 572.438 574,60 
 

Legenda: 

 
� CASO 3 – FG 100 VT 

 Caso 3, com sistema fogger e 100 % de efetividade e HRSG vertical 

 

Conforme esperado, o desempenho do equipamento ficou praticamente inalterado. No 

entanto, o custo específico de investimento sofreu uma redução significativa, de 

aproximadamente 13 US$/KW, representando neste caso uma economia no investimento 

inicial em torno de US$ 8.000.000,00.  

 

É preciso avaliar corretamente o tipo de caldeira a ser utilizado, considerando as 

particularidades de cada instalação. Neste caso, um melhor aproveitamento do lay out 

provocou um menor custo com tubulações, fundações, chaminés e montagem, contribuindo 

para a redução dos custos de utilização do HRSG Vertical. 
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5.5 – OPERAÇÃO COM ÓLEO DIESEL 

Tida como a melhor configuração até o momento e considerando que a usina foi analisada 

sempre utilizando gás natural, apenas para uma avaliação pontual, foi realizada também 

uma análise do CASO 3 – FG 90 VT, utilizando óleo diesel em sua operação.  

 

Os principais resultados encontram-se na tabela abaixo: 

 

TABELA 5.12 – Resultados dos ciclos com gás natural e óleo diesel 

CASO EFIC (%) POT (kW) IE (US$/kW) 
3 FG 100 VT 46,89 572.438 574,60 

3 FG 100 VT OD 46,61 563.114 597,00 

 
Legenda: 

 

� CASO 3 – FG 100 VT OD 

 Caso 3, com sistema fogger e 100 % de efetividade, HRSG vertical e operação com  

 óleo diesel. 

Os resultados de desempenho inferior quando comparados com os resultados da operação 

com gás natural eram previsíveis. O maior poder calorífico do gás natural e a maior 

simplicidade das instalações são os grandes responsáveis pelos resultados.  

 

O óleo diesel, além do maior custo, fica muito aquém do gás natural quando se observa o 

impacto ambiental. 

 

 
Devido ao teor de enxofre, o óleo diesel lança maiores quantidades de NOx na atmosfera. 

Além disto, há a necessidade de sistema de armazenagem do óleo diesel, geralmente 

composto por estação de recebimento, tanques de armazenagem, filtros, estações de 

bombeamento e sistema de prevenção e combate a incêndio. Isto justifica o maior 

investimento inicial.  

 
O valor do combustível também tem um alto impacto nos custos de operação. Esses 

valores têm variação em função da região e do tipo do contrato, mas atualmente pelas 

referências de mercado, o custo do óleo diesel está na faixa de 24,25 US$/GJ (1,70 R$/l), 

enquanto que o preço praticado para o gás natural é de aproximadamente 4,74 US$/GJ 

(0,32 R$/m3). Estes foram os valores utilizados nos estudos. 
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A análise da operação com óleo diesel tem seus resultados demonstrados na tabela abaixo:   

 

TABELA 5.13 – Comparação entre indicadores financeiros com GN e OD 

CASO IRR (%) PP (anos) NPV (US$) 
3 FG 100 VT 17,94 3,198 159.622.000 

3 FG 100 VT OD 0,00 NA -3.618.501.000 

 

Pela observação dos valores acima, nota-se que a operação com óleo diesel é 

desinteressante do ponto de vista econômico, podendo até inviabilizar a construção do 

empreendimento. Porém, outros fatores como, por exemplo, a disponibilidade da energia 

elétrica ou ainda a impossibilidade de operação com gás natural, precisam ser 

considerados.  

 

Portanto, apesar das inúmeras vantagens da utilização do gás natural, a utilização do óleo 

diesel não pode ser uma alternativa a ser descartada. Em termos econômicos, a operação da 

usina com óleo diesel deve ser feita apenas em último caso. 

 
5.6 – ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DE PROJETO 

Na seqüência, é importante também conhecer o comportamento da usina sob diversas 

condições de operação. Para tanto, considerando as alternativas de configurações 

analisadas, chegou-se a um determinado cenário, considerado como caso base desta 

análise: CASO 3 – FG 100 VT (gás natural).  

 

Estas avaliações foram feitas utilizando o módulo do Thermoflow que tem melhores 

condições de simular diversas condições fora do ponto de operação.  

 

5.6.1 – Tempo de Operação da Usina 

Para determinar-se o nível de dependência de alguns indicadores financeiros, como o IRR, 

PP e o NPV, em relação a determinados parâmetros, em um primeiro momento, foram 

realizadas avaliações com diferentes taxas de utilização da usina (horas de operação) ao 

longo do ano. A tabela abaixo mostra os resultados para os casos em que a usina opere por 

apenas por 3, 6, ou 9 meses durante o ano.  
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TABELA 5.14 – Resultados financeiros para diferentes tempos de operação da usina 

OH (horas) IRR (%) PP (anos) NPV (US$) 
2.160 (3 meses) 0,00 NA - 144.526.000 

4.320 (6 meses) 7,62 12,22 -38.803.000 

6.480 (9 meses) 13,59 4,93 66.920.000 

8400 (11,3 meses) 17,94 3,20 159.622.000 

 

Baseando-se apenas os indicadores financeiros acima, percebe-se que para períodos 

inferiores a sete meses por ano (aproximadamente), o investimento neste empreendimento 

se tornaria pouco atrativo. Em função dos valores investidos e dos custos envolvidos, 

compreende-se o fato de a usina precisar operar o maior tempo possível, a fim de melhor 

justificar o investimento realizado. 

 

5.6.2 – Operação com Cargas Parciais 

O regime da carga durante a operação também foi julgado importante e por isso foram 

avaliadas algumas alternativas como o regime de carga parcial a 50, 60, 70, 80 e 90 % da 

carga total das turbinas a gás. Os resultados são indicados a seguir: 

 

TABELA 5.15 – Resultados da operação com cargas parciais 

CARGA (%) EFIC (%) POT (kW) 
50 35,91 266.449 

60 38,95 325.067 

70 41,46 384.995 

80 43,56 446.254 

90 45,31 508.439 

 

Os valores acima servem apenas para melhor entendermos o comportamento da usina, em 

caso eventual de necessidade de operação com cargas parciais. Esta prática não deve ser 

utilizada em condições normais. Porém, isto poderia ocorrer, por exemplo, no caso em que 

a usina estivesse operando com as cinco unidades geradoras e por algum motivo, houvesse 

uma redução momentânea no fornecimento do gás natural e a operação optasse por 

aguardar alguns minutos a normalização deste fornecimento. Poderia então reduzir-se a 

carga nas turbinas a gás, em função do combustível disponível, mantendo todas as 

unidades em operação com cargas parciais, evitando desta forma, o desligamento de 

turbinas a gás e novas partidas. 
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5.6.3 – Variação de Tarifa da Energia 

Uma variação no valor da tarifa da energia elétrica vendida, também foi avaliada. Foi 

simulada uma alta no valor da tarifa da energia de modo que a mesma duplicasse seu valor 

em cinco anos. Os resultados encontram-se na tabela a seguir. 

 

TABELA 5.16 – Resultados financeiros para diferentes tarifas de energia   

Tarifa Energia (R$/MWh) IRR (%) PP (anos) 
110 17,94 3,20 

137 32,28 1,35 

165 45,63 0,86 

192 58,79 0,62 

220 71,89 0,49 

 

Sabe-se que a tarifa da energia vendida é dependente de uma série de variáveis e é regulada 

pelo mercado. Além disto, os interesses populares precisam sempre ser considerados. 

Porém, observando-se os resultados indicados na tabela acima, de maneira pontual, 

percebe-se a atratividade do investimento, conforme esperado, na medida em que as tarifas 

de venda de energia sobem.  

 

No entanto, deve ser considerado que os valores da energia sofrem impactos, entre outros, 

das variações nos custos do combustível e pelos valores de manutenção e operação. Os 

valores de energia têm diversas considerações de cálculo, que consideram, por exemplo, se 

a energia advém de uma usina nova, de uma usina já em operação ou de uma usina 

recentemente repotenciada.  

 

Por isso, a busca pela redução das melhores tecnologias para melhoria da eficiência e a 

redução dos custos internos de manutenção e operação, ainda são as melhores alternativas 

para melhoria das receitas da usina.   

 

5.6.4 – Variação no preço do GN  

Foi considerada também uma possibilidade de alta no preço do gás natural, de modo que 

em cinco anos seu valor chegasse a 9,0 US$/GJ (0,60 R$/m3). 

 

Os resultados são apresentados na tabela a seguir: 
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TABELA 5.17 – Resultados financeiros para diferentes preços do GN 
 

Preço Gás Natural (US$/GJ) IRR (%) PP (anos) 
4,739 17,94 3,20 

5,800 7,06 13,76 

6,900 0,00 0,00 

7,950 0,00 0,00 
9,000 0,00 0,00 

 

Conforme comentado no item anterior, os valores do combustível estão intrinsecamente 

ligados ao valor da energia vendida. No entanto, o objetivo desta análise pontual é mostrar 

o quão dependente do preço do combustível, é uma usina de geração termelétrica. Por isso, 

normalmente os aumentos nos preços das tarifas de energia sucedem o aumento no valor 

do combustível.   

 
5.7 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

A determinação da melhor alternativa técnica para a implantação de uma usina termelétrica 

com ciclo combinado deve inevitavelmente passar por uma série de avaliações para melhor 

subsidiar as decisões por parte do investidor.  

 

Entre os fatores que podem fortemente influenciar os custos do empreendimento, pode-se 

citar a configuração da usina, o tipo do ciclo, a tecnologia utilizada, o combustível e a 

potência total.  

 

Sistemas de controle ambiental, além de possibilitarem o monitoramento das emissões da 

usina, comumente fazem parte das exigências dos agentes financiadores do projeto. Por 

isso, seus custos também devem ser cuidadosamente observados. 

 

O conhecimento das últimas alternativas tecnológicas disponíveis no mercado e seus 

impactos no projeto da usina, também pode ser fator de decisivo para a implantação deste 

tipo de empreendimento.  

 

Um breve exemplo da importância na avaliação das melhores alternativas pode ser 

observado no gráfico a seguir.  
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Figura 5.7 – Evolução nos resultados do Caso 03 

 

No gráfico acima, fica evidente a melhoria nos resultados do empreendimento quando, por 

exemplo, no Caso 3, foram avaliadas as alternativas de utilização entre usina na forma 

inicial (03), mesma usina do Caso 3 incluindo o sistema fogger (03 FG 100) e este último 

caso substituindo-se a caldeira horizontal por uma caldeira de recuperação vertical (03 FG 

100 VT). 

 

Embora os resultados apresentem uma ordem de grandeza dos valores envolvidos, sabe-se 

que, em fases seguintes do projeto, valores mais precisos devem ser obtidos. Entre as 

técnicas utilizadas, está a que se utiliza de referências de custos de empreendimentos 

anteriores (informações históricas) com características similares.  

 

O refinamento dos valores deve passar ainda a considerar fatores como os custos de 

transporte dos equipamentos e preço FOB (Free On Board), custos com inspeção, ensaios, 

supervisão e o comissionamento destes equipamentos.  

 

Os impostos e tributos vigentes e eventuais benefícios ou isenções fiscais também podem 

afetar significativamente os custos do empreendimento e por isso não podem ter seus 

valores desprezados.   
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Capítulo 06 

 
Conclusões  

 
 
 
6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente é inquestionável que as usinas termelétricas de ciclo combinado possuem uma 

maior eficiência no aproveitamento energético do combustível que as usinas de ciclo simples. 

Como foi observado neste trabalho, o potencial de aumento na eficiência das usinas 

termelétricas de ciclo simples, após a conversão para o ciclo combinado, é bastante 

significativo. Isto torna os trabalhos de engenharia, do ponto de vista técnico e financeiro, 

bastante atrativos pois, diversas alternativas precisam ser avaliadas. Com um tempo de 

execução que varia entre 24 e 30 meses, baixo investimento inicial (quando comparado à 

construção de uma nova usina) e grande flexibilidade de operação, a conversão de usinas 

térmicas para o ciclo combinado torna-se uma alternativa verdadeiramente atraente.  

 

Considerando ainda a previsão de crescimento da demanda de energia, pode-se inferir que a 

alternativa da conversão para o ciclo combinado é praticamente inevitável, sendo apenas uma 

questão de tempo.  

 
É preciso considerar que o regime de operação tem impacto significativo na vida útil da usina 

e nos seus indicadores financeiros. Porém, ao considerar as diversas variáveis e a 

especificidade de cada projeto, é preciso compreender bem os objetivos da usina antes de se 

fazer simples comparações de índices econômicos.  

 
Após a decisão de converter uma usina de ciclo simples para o ciclo combinado, é preciso 

analisar com detalhes as opções de configurações a serem selecionadas. Foi verificado que as 

características do local, a exemplo do tipo de solo e a temperatura ambiente, podem alterar 

significativamente os resultados de um projeto.  

 
Também é importante conhecer as tecnologias utilizadas para aumento da eficiência e da 

potência das turbinas a gás disponíveis no mercado, suas aplicações e seus impactos no 

projeto.  
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A simples aplicação de tecnologias para resfriamento do ar de admissão das turbinas a gás, a 

exemplo do Fogger, faz com que o ciclo passe a depender cada vez menos das condições 

ambientais, proporcionando resultados bastante positivos a baixos custos. Atenção especial 

deve ser dada aos parâmetros do HRSG. Entre as opções existentes que propõem a aumentar a 

eficiência e a potência dos ciclos combinados, a maximização da recuperação de calor no 

HRSG é a mais simples de se obter. Variações nos valores da temperatura e pressão do vapor 

de alta podem proporcionar ganhos consideráveis na potência de saída. 

 

A configuração que utilizou sistema fogger para o resfriamento do ar de admissão nas 

turbinas a gás, com cinco HRSG do modelo vertical e uma turbina a vapor foi a que 

apresentou os melhores resultados. 

 

Para finalizar, fica ainda evidente a constatação de que a simples disponibilidade de uma 

poderosa ferramenta computacional, como o Thermoflow, não é suficiente para produzir um 

bom projeto. A aplicação de qualquer ferramenta deste porte deve estar fortemente aliada a 

uma sólida base teórica de conhecimentos. A experiência profissional e o profundo 

conhecimento da usina a ser convertida também têm importância fundamental na seleção das 

diversas alternativas analisadas durante o projeto.  

 
 

6.2 – RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Objetivando atender às várias linhas de pesquisa para futuros trabalhos, são propostas a seguir 

as seguintes pesquisas: 

 

� Elaborar um modelo para analise exergética da usina, a fim de identificar pontos de 

melhoria no sistema; 

� Analisar com maior profundidade os parâmetros utilizados no HRSG visando a uma 

melhor recuperação de calor; 

� Avaliar o impacto da implantação do ciclo combinado na distribuição da carga na rede 

e na estabilidade do sistema elétrico; 

� Propor uma análise de sensibilidade para determinação do ponto ótimo nos custos de 

O&M; 

� Considerar a utilização temporária do óleo diesel como combustível principal; 

� Avaliar impacto financeiro na empresa com o aumento da energia assegurada da UTE 

Camaçari. 
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