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RESUMO

A produção de energia e a respectiva disponibilidade do insumo nas diferentes áreas geográficas de um país constitui uma estratégia para 
promover o crescimento e o desenvolvimento econômico. Nesse âmbito, a oferta com confiabilidade e de forma a incluir custos acessíveis é uma 
constante busca dos governos e uma demanda da indústria para prover lucro. No caso do Brasil, os problemas no regime de chuvas provocam a 
instabilidade na geração por hidroelétrica e nos últimos anos que novos rumos na composição da matriz energética nacional foram adotados. Um 
dele é a promoção de leilões de energia elétrica com o uso de baixo carbono, o que consiste em uma opção adotada e impulsionada pelo 
coproduto Gás Natural (GN), oriundo do processo de extração do petróleo. O insumo é um combustível fóssil mais limpo e menos intensivo em 
carbono, mas apresenta menor eficiência para grandes demandas de geração. Desta forma, o aumento da exergia de usinas térmicas a gás para 
obter eficiência inclui a utilização de modelos termodinâmicos de rendimento. Deste modo, existem diferentes configurações de processo para 
produzir uma quantidade de trabalho de útil em uma usina térmica por combustão do GN, no entanto, os resultados são influenciados pelos 
parâmetros operacionais e pela tecnologia embarcada. Nesse cenário de alternativas para tomada de decisão de projeto, a pesquisa busca 
identificar por meio de modelagem e simulação identificar os parâmetros termodinâmicos críticos que interferem na eficiência exergética de 
desempenho da Usina Termelétrica a GN. O principal foco constitui analisar o Ciclo Combinado com Recuperação de Calor (2CRC) usando o Ciclo 
Orgânico Rankine (COR) e Ciclo Brayton (CB) de um empreendimento para comparação de resultados. A metodologia de pesquisa contemplou a 
revisão bibliográfica com a aplicação de um estudo de caso utilizando dados reais da empresa operadora concessionária para estudo comparativo 
de desempenho. A modelagem termodinâmica computacional em regime estacionário de operação foi adotada por meio do conjunto de
equações de conservação de energia e estado para calcular 4 KPI´s (Key Performance Indicator): Eficiência Exergética Total (EET), Eficiência do 
Ciclo Orgânico Rankine (ECOR) e Eficiência do Ciclo Brayton (ECB) e OPEX de consumo de combustível GN. As avaliações computacionais foram 
executadas por meio do algoritmo construído com o software Maple e pela modelagem e simulação da planta térmica utilizando a ferramenta 
freeware CAPE Open (Computer Aided Process Engineering). A aplicação do modelo termodinâmico em questão com 3 diferentes configurações 
de variáveis de processo. O estudo paramétrico preconizado identificou um conjunto de métricas que interferem diretamente na potência gerada 
e outras que não influenciam no produto exergia líquida. Desse modo, na abordagem metodológica adotada, foram comparados os dados 
operacionais do empreendimento licenciado da usina termelétrica (UTE) e a eficiência do sistema de recuperação de calor do ciclo combinado. A 
aplicação da análise de sensibilidade apresentou uma resposta consistente para as variáveis vazão de gás natural, razão de compressão de ar, 
assim como o calor disponível, a pressão e a temperatura de processo. A pesquisa revelou a concordância em relação ao cálculo da eficiência 
operacional que corresponde aos dados operacionais de potência nominal de 1700 MW e ao KPI de EET. A resposta em decorrência da execução 
do modelo construído apresentou um desvio relativo da ordem de -11% para a potência gerada. Os resultados forneceram assim uma base 
consistente na análise da configuração de projetos de usinas termoelétricas à GN que operam em 2CRC. Nesse ambiente, abre novas 
oportunidades futuras para ampliar o conhecimento de design de plantas, por meio da simulação dinâmica e no uso de ferramentas de maior 
robustez algorítmica numérica para análise da eficiência energética.
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