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RESUMO  

O crescente aumento da demanda por eletricidade no Brasil e no mundo aliado à preocupação 

ambiental devido à emissão de poluentes está motivando a investigação e desenvolvimento de 

fontes sustentáveis de energia e a interação entre elas. Nesse contexto, a geração de energia 

elétrica por meio do aproveitamento da energia oriunda do Sol e de resíduos sólidos urbanos 

pode ser uma opção efetiva para diversificação da matriz energética brasileira. Portanto, no 

intuito de ratificar essa tendência, o foco deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo de 

simulação termodinâmico para análise de microturbinas a gás de 30 kWe, 65 kWe e 200 kWe 

sob operação com biogás ou gás natural e acionamento fotovoltaico do compressor. Em termos 

metodológicos, o software Engineering Equation Solver foi utilizado como ferramenta de 

cálculo para resolução do modelo termodinâmico em regime permanente elaborado para a 

construção de tabelas paramétricas e gráficos que permitem avaliar o desempenho das máquinas 

térmicas convencional e híbrida em cidades escolhidas como representantes para as 5 regiões 

brasileiras. O software Radiasol 2 foi utilizado para aquisição dos dados de insolação ao longo 

do ano. As microturbinas híbridas apresentam menor consumo específico de combustível, visto 

que não há necessidade de descontar a potência produzida na turbina para acionar o compressor 

quando a eletricidade produzida pelos painéis fotovoltaicos é suficiente. Além disso, uma 

análise econômica é proposta para avaliar a viabilidade econômica dos projetos. Os resultados 

termodinâmicos mostraram que o consumo específico de combustível para microturbinas 

híbridas é sempre menor que metade do determinado para microturbinas convencionais. Os 

resultados econômicos mostraram que a hibridização de microturbinas a gás com energia 

fotovoltaica é sempre vantajosa para os parâmetros de entrada considerados, mesmo na região 

sul, onde a radiação solar é menos intensa e a energia adquirida pelas concessionárias é mais 

barata. Tempos de retorno do investimento são menores que o tempo de vida útil dos 

equipamentos, receitas positivas são encontradas e o valor da eletricidade gerada pelos meios 

propostos em muitos casos é menor que o pago atualmente para as concessionárias. Em Belém 

(PA), por exemplo, tempos de retorno do investimento menores que seis anos e receitas 

financeiras para 25 anos da ordem de dezenas de milhões de reais são encontrados. 

Palavras-chave: Microturbina a gás, energia fotovoltaica, biogás, modelagem termodinâmica, 

análise econômica.  



 

 

 

ABSTRACT 

 
The increase in global and Brazilian energy demand in addition to the environmental concern 

due to pollutant emissions are motivating the investigation and development of sustainable 

energy sources and the interaction between them. In this context, electricity generation through 

solar and municipal solid waste energy harnessing has become an effective option for Brazilian 

energy matrix diversification. Therefore, in order to ratify this trend, the focus of this work is 

the development of a thermodynamic simulation model to analyze micro gas turbines of 30 kWe, 

65 kWe and 200 kWe fueled with biogas or natural gas and with photovoltaic compressor drive. 

In terms of methodology, Engineering Equation Solver software was used to run a classic 

steady state thermodynamic model and a parametric/graphic analysis to evaluate conventional 

and hybrid thermal engines performance in cities chosen as representatives for the 5 Brazilian 

regions. Radiasol 2 was the software used to acquire insolation data over the year. Hybrid 

micro gas turbines exhibit lower specific fuel consumption since power produced in turbine 

does not need to be discounted to drive compressor when electricity produced by photovoltaic 

panels is sufficient. Furthermore, an economic analysis was performed to evaluate projects 

economic feasibilities. The thermodynamic results showed that the specific fuel consumption 

for hybrid micro turbines is always less than half of that determined for conventional micro 

turbines. The economic results showed that micro gas turbines hybridization with photovoltaics 

is always advantageous for the input parameters considered, even in the Southern region, 

where solar radiation is less intense and energy purchased from electricity distribution 

companies is cheaper. Payback times are shorter than the equipment lifetime, positive revenues 

are found, and the electricity cost generated  by the proposed means is less than that currently 

paid in many cases. In Belém (PA), for example, payback times less than six years and financial 

revenues for 25 years in the order of tens of millions of Brazilian currency are found. 

 

Keywords: Micro gas turbine, photovoltaic energy, biogas, thermodynamic modelling, 

economic analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é a mais flexível que existe, pois pode ser convertida em luz, calor 

movimento, informação e pode ser transportada por longas distâncias. Nós, seres humanos, 

somos dependentes dela para quase tudo (VILLALVA, 2017). Devido ao aumento 

populacional, a demanda mundial por energia elétrica é crescente e indiscutivelmente 

continuará crescendo ao longo dos próximos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, 

segundo estudo recente (MOSAYEBNEZHAD et al., 2019). A Figura 1 corrobora e ilustra essa 

tendência. 

Figura 1 – Demanda mundial por energia elétrica por região entre 2000-2040. 

 

Fonte: Adaptado de International Energy Agency (2019). 

 

Contudo, a exploração de qualquer fonte de energia induz mudanças no meio ambiente 

e impactos de menor ou maior intensidade. O uso de combustíveis fósseis durante muitos anos 

como fonte primária para geração de eletricidade levou a vários prejuízos ambientais como a 

degradação da camada de ozônio (ADEFARATI; BANSAL, 2016), responsável pela regulação 

da temperatura do planeta e consequente equilíbrio da vida terrestre. É dever da humanidade 

buscar alternativas para minimizar tais impactos a partir do uso de recursos sustentáveis, isto é, 

que considera as necessidades das gerações futuras. Isso somente é possível diante do 

alinhamento entre três pilares: econômico, social e ambiental.  Sendo assim, várias legislações 

e acordos internacionais foram estabelecidos para diminuição da emissão de poluentes, como 
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CO, CO2 e NOX, e desenvolvimento de novas tecnologias integradas com fontes renováveis, 

limpas, não destrutivas e sustentáveis, que tornaram-se essenciais (ADEFARATI; BANSAL, 

2017), como ratificado no Acordo de Paris de 2015. 

Nesse contexto, de acordo com Somehsaraei et al. (2014), microturbinas a gás, 

usualmente definidas como turbinas a gás de pequeno porte, de potência elétrica entre 25 e 500 

kW, são consideradas máquinas térmicas promissoras para geração de energia, já que geram 

baixas emissões de poluentes, têm flexibilidade na utilização de combustíveis e baixos custos 

de manutenção, o que as torna comercialmente interessantes. A maioria das microturbinas 

contam com regenerador, um trocador de calor utilizado para aproveitar a energia dos gases de 

saída da turbina para pré-aquecer o ar antes de entrar na câmara de combustão.  

No caso do Brasil, um país tropical com significativas taxas de insolação diária ao longo 

de quase todo seu território, a energia solar destaca-se pela enorme capacidade de geração 

disponível. Por se tratar de uma fonte intermitente de energia, isto é, que não está disponível o 

tempo inteiro, é interessante que ela complemente outras fontes que estão disponíveis com mais 

regularidade. Sendo assim, muitas pesquisas em busca da integração entre microturbinas e a 

energia solar foram e vêm sendo desenvolvidas com foco no aumento da eficiência térmica e 

elétrica, proporcionado pela redução do consumo de combustível e resultante diminuição na 

emissão de poluentes (AICHMAYER et al., 2013; MERICHE et al., 2014; CAMERETTI et 

al., 2015; AICHMAYER et al., 2015; SAMI E MARIN, 2017; JAVIDMEHR et al., 2018; 

CHEN et al., 2019; AHMAD et al., 2020). Sistemas híbridos, portanto, são originados. 

O calor proveniente do Sol pode ser utilizado tanto para aquecer um fluido quanto para 

geração direta de eletricidade, sendo esta chamada de energia solar fotovoltaica. Ambas as 

opções são encontradas na literatura relativa à hibridização de microturbinas. No primeiro caso 

a energia oriunda do Sol é utilizada para pré-aquecer o ar pressurizado que participará do 

processo de combustão ou o ar despressurizado antes de entrar na turbina propriamente dita e 

no segundo caso a energia elétrica gerada pelo efeito fotovoltaico alimentará o compressor, 

antes conectado ao mesmo eixo da turbina. O foco deste trabalho está na segunda opção, 

integração entre microturbinas e a energia solar fotovoltaica, sendo esta considerada pelas 

previsões a mais importante para o futuro por ter um prognóstico otimista e favorável à 

preservação do planeta (VILLALVA, 2017). 
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A solarização de turbinas a gás alinha os pontos positivos de cada tecnologia e os 

primeiros trabalhos foram realizados na década de 1980 (SPELLING, 2013). Apesar disso, não 

é consolidada em comparação com as turbinas convencionais e os demais equipamentos, visto 

que está em processo de amadurecimento e o custo da energia gerada pode ainda não ser 

competitivo, já que o custo de aquisição de novas tecnologias pode superar a economia 

proporcionada pela redução do consumo de combustível.  

Também busca-se nessa integração (e em quaisquer outras aplicações que envolvem 

combustão) o uso de combustíveis que participam do ciclo fechado de queima e replantio, já 

que o carbono emitido em sua queima é depois capturado da atmosfera pelas plantas para 

realização da fotossíntese, como é o caso do etanol e do biogás, gerado a partir da biomassa de 

resíduos sólidos urbanos e o único dessa categoria encontrado comercialmente no 

funcionamento de microturbinas. 

  

1.1 Objetivos Geral e Específicos 

1.1.1 Geral 

Desenvolver um modelo de desempenho e de quantificação do custo da energia elétrica 

gerada por microturbinas a gás convencionais e com acionamento fotovoltaico do compressor. 

 

1.1.2 Específicos  

 Elaborar uma análise termodinâmica para microturbinas a gás convencionais e com 

acionamento fotovoltaico do compressor; 

 Avaliar e precificar a quantidade de energia solar necessária; 

 Desenvolver uma análise econômica que permita avaliar o custo da energia elétrica 

gerada pelas microturbinas a gás convencionais e híbridas; 

 Avaliar a viabilidade econômica do uso de energia solar fotovoltaica em microturbinas 

a gás híbridas nas 5 regiões brasileiras. 
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1.2 Metodologia 

A metodologia do trabalho considera a análise de microturbinas regenerativas de 30, 65 

e 200 kW que operam com biogás ou gás natural utilizadas em diferentes locais ao redor das 

cinco regiões brasileiras. Tais potências e combustíveis são os tipicamente encontrados 

comercialmente. O software Engineering Equation Solver (EES) é utilizado para o 

desenvolvimento da análise termodinâmica, em que os parâmetros de operação como razão de 

pressão, eficiências isentrópicas do compressor e da turbina, efetividade do regenerador, etc., 

são investigados e determinam os dados de saída, como temperaturas de saída dos 

equipamentos, potência do compressor, consumo específico de combustível, entre outros. A 

quantificação e precificação da energia solar necessária são realizadas com base nos dados de 

saída da análise termodinâmica, dados de insolação obtidos pelo software Radiasol 2 e dados 

fornecidos pelos fabricantes de módulos fotovoltaicos. São construídas análises de 

sensibilidade ao longo de todo o estudo por meio de tabelas paramétricas, que permitem por 

meio da geração de gráficos visualizar como a alteração de uma ou mais variáveis influenciam 

no comportamento de outras. Dessa forma, parâmetros de desempenho e custo podem ser 

comparados entre todos os sistemas propostos. Por fim, como avaliação da viabilidade 

econômica, o preço da energia elétrica gerada pode ser comparado ao cobrado pelas 

concessionárias.  

 

1.3 Justificativa  

De acordo com a International Energy Agency (2020), 80%  da energia elétrica 

consumida no mundo é produzida a partir da queima do carvão, do petróleo, do gás natural e 

de usinas nucleares e a exploração de combustíveis fósseis e minerais não renováveis é 

poluidora e perigosa. Como a preocupação ambiental é emergente, é preciso pensar e pesquisar 

novas formas de geração de energia, cuja demanda aumenta continuamente. Para as formas 

consolidadas, a busca pela otimização da eficiência dos equipamentos e decorrente redução do 

consumo de combustível também é essencial. A parcela de uso de fontes renováveis e limpas 

ainda é pequena na matriz energética mundial, mas é promissora e tende a crescer. As energias 

eólica e solar serão as principais fontes de energia para o futuro da humanidade (VILLALVA, 

2017), no que diz respeito ao crescimento econômico e à qualidade de vida. A importância geral 

do tema, portanto, justifica-se com base nessas constatações e previsões.  
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A apresentação de conceitos científicos fundamentais, de normalizações, do 

desenvolvimento detalhado, passo a passo, da metodologia e das análises propostas para 

investigar o desempenho e a viabilidade econômica da integração pouco relatada entre uma 

tecnologia sustentável em ascensão com grande potencial de utilização no Brasil e outra 

comercialmente consolidada justifica a contribuição deste trabalho em um contexto específico. 

Além disso, também sob a perspectiva ambiental, um dos combustíveis considerados pode ser 

obtido a partir de resíduos urbanos, cujo descarte deve ser repensado e sua reutilização e 

reaproveitamento se mostram como alternativas viáveis a serem priorizadas.  

Logo, respostas obtidas relativas ao desempenho e aos custos do sistema proposto 

justificam a relevância científica desta dissertação, o que contribui para o desenvolvimento e 

futura consolidação de uma forma alternativa e sustentável de obtenção de energia elétrica, 

benéfica para toda sociedade. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

No capítulo 1 é apresentada a introdução do trabalho, a formulação do problema, os 

objetivos geral e específicos, a justificativa e uma breve descrição da metodologia adotada. 

No capítulo 2 é feita a revisão bibliográfica, em que a fundamentação teórica e científica é 

apresentada. 

No capítulo 3 é apresentada a metodologia de desenvolvimento das análises 

termodinâmicas e econômicas.  

No capítulo 4 é discutido os resultados obtidos para modelagem termodinâmica e para 

avaliação da viabilidade econômica das microturbinas. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões, considerações finais e possíveis 

modificações ou atualizações importantes a serem integradas em futuros trabalhos.  

Na sequência são dispostas as referências utilizadas, os apêndices contendo os programas 

computacionais elaborados e os anexos citados ao longo do texto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

Busca-se neste capítulo apresentar a fundamentação teórica e científica relevante para a 

temática da pesquisa proposta: geração e distribuição de energia no Brasil e no mundo; energia 

solar (conceitos básicos e sistemas fotovoltaicos); leis e princípios termodinâmicos aplicados 

para a modelagem de microturbinas convencionais e híbridas; conceitos econômicos e equações 

para cálculo do custo de energia. 

 

2.1 Energia e eletricidade 

2.1.1 Fontes renováveis, limpas e alternativas de energia 

Fontes renováveis de energia são aquelas inesgotáveis, já que não acabam, se renovam, 

como: energias solar, hidrelétrica, eólica, oceânica, geotérmica e da biomassa. Apesar de ser 

passível de questionamento, considera-se a energia solar, e todas as outras provenientes dela, 

como inesgotável, ao contrário de fontes de energia finitas, como petróleo, gás natural e carvão, 

mesmo sendo encontradas em reservas muito grandes ao redor do mundo. Além de limitadas, 

essas fontes são potenciais causadoras de danos ambientais, tais como a poluição do ar urbano, 

o desmatamento, a desertificação, a degradação marinha e costeira, assim como de lagos e rios, 

devido ao vazamento de petróleo e emissão de poluentes pela queima de combustíveis, que 

produz a chuva ácida e o efeito estufa (DOS REIS et al., 2012), apontado como o principal 

responsável pela elevação da temperatura da Terra. 

Já o conceito de energia limpa é mais restrito, uma vez que até mesmo as fontes de 

energia renovável causam danos, como inundação de grandes áreas e alteração permanente dos 

ambientes ao construir usinas hidrelétricas; uso de componentes tóxicos na fabricação e 

instalação de painéis fotovoltaicos, usinas solares térmicas e geradores eólicos, sendo estes 

também responsáveis por relativa poluição sonora, visual e prejuízo à vida dos pássaros.  

Contudo, em comparação com as fontes não renováveis, são limpas e seguras. Há também um 

caso particular de energia não renovável, mas limpa, a termonuclear, que produz calor a partir 

de reações com elementos radioativos como o urânio e o plutônio. É uma fonte não renovável, 

já que esses elementos radioativos são limitados na natureza e uma fonte limpa, pois a produção 

de energia não envolve emissão de gás carbônico e outras substâncias prejudiciais para a 

atmosfera em condições normais de funcionamento, apesar da possível contaminação pela 

estocagem de despejos radioativos e possível ocorrência de acidentes com usinas nucleares, 
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que, embora raros, são um risco permanente e muito grave para o planeta. As consequências de 

um acidente nuclear, como já vivenciado na Ucrânia e no Japão, podem ser drásticas e 

irreversíveis e por isso alguns países do mundo estão tentando substituir as usinas nucleares 

gradativamente por outras fontes, embora seja possível produzir grandes quantidades de energia 

com pequenas porções de material radioativo (VILLALVA, 2017).   

Já as fontes alternativas de energia são aquelas diferentes das fontes tradicionais, que 

constituem a base da geração de eletricidade mundial, como as grandes usinas hidrelétricas, 

termelétricas a carvão e petróleo e as usinas nucleares. Alguns exemplos são os sistemas solares 

térmicos e fotovoltaicos, geradores eólicos e microturbinas a gás. Apesar das microturbinas em 

muitas aplicações utilizarem o gás natural, combustível fóssil não renovável, elas são mais 

eficientes e menos poluidoras do que as outras fontes que utilizam a queima de carvão e 

petróleo. A energia elétrica gerada pela combustão de gás natural produz 60% menos CO2 por 

kWh gerado que o carvão (HINRICHS et al., 2015). Sendo assim, fontes alternativas de energia 

não são necessariamente renováveis, e vice-versa, embora a maior parte seja. Seu uso vem 

crescendo em todo o planeta e em muitos países o custo da energia elétrica por elas gerada já 

se equipara ao da energia produzida por fontes tradicionais. Além das vantagens ambientais, as 

fontes alternativas de energia também trazem benefícios econômicos indiretos, já que 

movimentam investimentos públicos e privados na pesquisa científica e tecnológica, o que 

origina cadeias para fabricação de materiais e equipamentos. Dessa forma, novos empregos são 

gerados junto à segmentação dos investimentos em energia, tradicionalmente concentrados na 

construção de usinas de grande capacidade (VILLALVA, 2017).  

 

2.1.2 Geração, uso e distribuição de energia no mundo  

A Figura 2 demonstra a dependência das fontes não renováveis de energia no crescente 

consumo mundial de energia elétrica. 
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Figura 2 – Participação das diversas fontes de energia para a geração de eletricidade no mundo. 

 

Fonte: Adaptado de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2020). 

 

Observa-se a dependência da queima do carvão, do petróleo, do gás natural e das usinas 

nucleares, o que gera impactos ambientais. É urgente ampliar o uso de fontes de energia 

renováveis, cujo potencial de crescimento é esperado, embora representem uma pequena 

parcela na produção de eletricidade atualmente, como ilustrado na Figura 3. 

Figura 3 – Previsão para participação das fontes de energia na geração de energia no mundo até 2040. 

 

Fonte: Adaptado de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2019). 

 

O investimento exclusivo ou acentuado em hidrelétricas e usinas nucleares é 

controverso, visto que não há rios suficientes no mundo para atender toda a crescente demanda 

mundial, assim como há receios relacionados aos possíveis acidentes nucleares. Destaca-se, 

portanto, a ascensão das energias solar fotovoltaica e eólica, que hoje são fontes alternativas e 
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complementares, mas futuramente serão as principais, sobretudo a energia solar fotovoltaica. 

Onde há incidência de luz, é possível obtê-la. Uma energia limpa, sem emissão de gases 

poluentes ou ruídos, que pode ser facilmente instalada para melhorar a qualidade de vida da 

população como um todo.  

Também é importante ressaltar o maior potencial para utilização das energias solar 

fotovoltaica e eólica na geração distribuída de eletricidade, que consiste no uso de geradores 

descentralizados, instalados próximos aos locais de consumo. A ampliação desse tipo de 

distribuição é ótima, já que inclui usinas com menor capacidade de geração diretamente 

conectadas às redes de distribuição de baixa tensão, sem necessidade de investimento na 

instalação de transformadores ou linhas de transmissão, o que promove redução de custos e 

aumento da disponibilidade de eletricidade. Essa modalidade permite a produção de energia 

para consumo próprio e até mesmo gerar crédito nos períodos em que a geração supera o 

consumo. Além do crédito para uso próprio, também é permitido comercializar a energia 

diretamente entre o gerador distribuído e consumidores ou comercializadores (ZILLES et al., 

2012), conforme permitem as legislações, que avançam no sentido de flexibilização e incentivo, 

como será abordado posteriormente.  

 

2.1.3 Geração, uso e distribuição de energia no Brasil 

No caso do Brasil, a matriz energética é constituída em sua maioria por fontes de energia 

renováveis, já que a eletricidade é quase toda obtida a partir de usinas hidrelétricas, conforme 

ilustra a Figura 4. 
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Figura 4 – Participação das diversas fontes de energia para a geração de eletricidade no Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2020). 

 

Em comparação com o resto do mundo, o Brasil gera pouca energia elétrica e encontra-

se estagnado no desenvolvimento de outras fontes renováveis, em virtude do grande percentual 

de geração hidrelétrica, que também tem grande potencial para crescimento. Para se equiparar 

com potências mundiais e sustentar seu crescimento econômico e populacional, o Brasil deve 

intensificar os investimentos na geração de eletricidade por novas fontes alternativas e 

renováveis, como a solar e eólica, que aos poucos vêm crescendo (VILLALVA, 2017).  

No Brasil, a energia fotovoltaica também tem despertado interesse não só pelos 

benefícios citados, mas também pelas características geográficas e climáticas, visto que altos 

índices de insolação solar diária são encontrados em seu território e há facilidade em encontrar 

terrenos para abrigar instalações geradoras dessa natureza (VIAN et al., 2021). Também há 

grande potencial para instalação de geradores eólicos, já que possui bons regimes de ventos, 

principalmente no litoral, onde também está localizada a maior parte da população e do 

consumo de eletricidade. Outro ponto promissor é a excelente complementaridade entre essas 

energias e as demais fontes de energia do Brasil, sobretudo a energia hidrelétrica, que representa 

grande parte da matriz energética e proporciona maior segurança caso a disponibilidade de 

vento e de luz solar sejam insuficientes em algum momento. 

A inserção em larga escala das energias eólica e fotovoltaica dependem de incentivos, 

concessões, estímulos governamentais, além, claro, do investimento em pesquisa, para que o 

aumento da escala de utilização proporcione redução do custo da energia produzida. Desafios 

técnicos, políticos e econômicos precisam ser vencidos. Observa-se que isso aconteceu em parte 
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com a energia eólica, que apresentou bom crescimento nos últimos anos. Espera-se que o 

mesmo aconteça com a energia fotovoltaica, que apresenta mais regularidade no fornecimento 

de eletricidade (VILLALVA, 2017). 

 

2.1.4 Panorama da energia solar fotovoltaica no Brasil 

Os sistemas fotovoltaicos antigamente eram utilizados como sistemas autônomos, em 

que a energia elétrica produzida durante o dia é armazenada por meio de baterias, para 

proporcionar eletricidade em comunidades isoladas, de regiões de difícil acesso, onde a 

instalação de linhas de distribuição de energia não é economicamente viável. O programa Luz 

para Todos, criado pelo Governo Federal em 2003, ampliou esse atendimento para muitas 

residências. Embora os sistemas autônomos sejam uma importante alternativa para locais que 

não possuem rede elétrica, o melhor uso dos sistemas fotovoltaicos ocorre quando conectados 

em paralelismo com a rede, configuração que vem crescendo extraordinariamente no Brasil, 

após a sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da 

resolução n° 482 em 2012, que passou a permitir a microgeração e minigeração de energia 

elétrica a partir de fontes renováveis e alternativas com sistemas de geração distribuída 

conectados às redes elétricas de baixa tensão.  

Também foi criado um sistema de compensação de créditos de energia elétrica para 

autoprodutores de energia, que podem inclusive exportar energia para outras localidades, de 

acordo com determinadas regras. Essa possibilidade é muita benéfica, já que durante o dia, 

momento em que o consumo nas residências é menor, há aumento da oferta de energia para 

sustentar a alta demanda das indústrias nesse período. Os sistemas fotovoltaicos tornam-se 

ainda mais vantajosos, pois a energia elétrica gerada é imune à inflação. Depois de instalado, 

há garantia de geração de eletricidade sem aumento de preço por no mínimo 25 anos. 

Geralmente, intervalos de tempos menores geram economia suficiente para pagar o 

investimento inicial. Embora haja muito no que avançar, a resolução da ANEEL de 2012 foi 

um marco regulatório para o país, visto que beneficiou a população e o meio ambiente e obrigou 

as concessionárias de energia a se adaptarem em prol disso.  

O maior incentivo privado e público dos últimos anos voltados para construção de usinas 

solares de grande capacidade vem ampliando esse mercado, o que é muito positivo para o país, 

já que atrai investimentos tanto nacionais quanto internacionais para geração direta e indireta 
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de empregos e renda, sobretudo considerando o pequeno crescimento econômico e o cenário de 

crise energética do Brasil nos últimos anos, intensificados ainda mais devido à atual crise 

sanitária causada pelo novo coronavírus.    

Devido às grandes dimensões territoriais e às elevadas taxas de irradiação, o Brasil tem 

capacidade para produzir 200 GW de eletricidade a partir da luz do Sol, o que representa quase 

o dobro de toda a energia elétrica produzida hoje. Apesar da matriz energética relativamente 

limpa e renovável, essa situação não perdurará futuramente sem o uso de novas fontes e a 

energia solar fotovoltaica ocupa muito bem esse lugar. Ela pode ser obtida em qualquer espaço, 

urbano ou não, onde for possível instalar um painel fotovoltaico. Dessa forma, o país poderá se 

tornar um dos principais líderes mundiais no emprego de energias renováveis alternativas 

(VILLALVA, 2017).  

Apesar da existência de um potencial hidrelétrico inexplorado, que poderia tornar os 

investimentos em outras fontes de energia menos atraentes, a falta de estratégia a longo prazo 

para o setor e os atrasos nas construções devido aos licenciamentos ambientais e à opinião 

pública acerca dos impactos causados pelas barragens, abrem espaço para investimento em 

fontes de energia mais vantajosas como a solar fotovoltaica, que é rapidamente construída. 

Muitas vezes a instabilidade das usinas hidrelétricas obriga o acionamento sob máxima potência 

das termoelétricas, que além de intensificarem a poluição, fornecem energia elétrica cara. Em 

2015, por exemplo, aumentos superiores a 60% foram implementados na tarifação da energia 

elétrica. Mais um motivo que intensificou os olhares para investir na energia solar fotovoltaica.  

Todavia, faltam incentivos governamentais para pequenos e médios produtores de 

energia limpa. A concessão de subsídios ou linhas de créditos devem ser ampliadas para 

projetos de menor custo. A tributação de micro e minissistemas de geração fotovoltaica 

instalados em telhados desestimula a ampliação desse tipo de produção de energia. Como ela é 

destinada para consumo próprio, a tributação é contraditória, mas sua eliminação envolve 

burocráticas e antiquadas questões políticas. Uma perspectiva mais evoluída é adotada em 

outros países, como na Europa, onde foi criado um sistema de tarifação, chamado feed in, para 

incentivar o uso de energias renováveis, em que o consumidor é premiado por toda a energia 

gerada por fontes alternativas que ele produz. O preço dessa energia exportada é maior que o 

da energia consumida da rede pública, o que torna a instalação de um sistema fotovoltaico muito 

vantajosa e rentável. (VILLALVA, 2017). 
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2.2 Energia solar 

O Sol é uma esfera de matéria gasosa extremamente quente de diâmetro de 1,39x109 m 

que está aproximadamente a 1,5x1011m da Terra (DUFFIE; BECKMAN, 2013).  

Bergman e Lavine (2019, p. 486) esclarecem que: 

A radiação solar é essencial a toda vida na Terra. Por meio do processo 

de fotossíntese, ela satisfaz às nossas necessidades de alimentos, fibras 

e combustíveis. Utilizando os processos térmicos e fotovoltaicos, ela 

também tem potencial para satisfazer a considerável demanda por calor 

e eletricidade. Em conjunto, a radiação solar e a radiação emitida por 

superfícies em terra e nos oceanos da Terra compreendem o que é 

comumente chamado de radiação ambiental. É a interação da radiação 

ambiental com a atmosfera terrestre que determina a temperatura de 

nosso planeta. 

A energia do Sol é transmitida por meio de ondas eletromagnéticas, processo de 

transferência de calor denominado radiação. A energia que uma onda pode transferir é 

proporcional à sua frequência (equação de Planck-Einstein). A radiação solar resulta de 

incessantes reações de fusão termonucleares no núcleo do Sol, onde a temperatura é da ordem 

de 107K (DUFFIE; BECKMAN, 2013). Na superfície é difícil determinar a temperatura, visto 

que não existe superfície física e sim uma camada denominada de fotosfera, que possui 

densidade e calor suficiente para emitir radiação na região visível do espectro eletromagnético. 

A fotosfera é a fonte majoritária de irradiação solar. Apesar disso, há valores estimados e 

comumente aceitos dependendo da aplicação. No caso da energia solar fotovoltaica, o valor de 

6050K, medido para comprimento de onda de pico da luz Solar com espectro de emissão de um 

corpo negro, é utilizado (SPELLING, 2013).  

A energia proveniente do Sol equivale a mais de 99,99% de toda energia renovável 

disponível na Terra. O constante fluxo de energia solar incidente na superfície terrestre 

corresponde em média a 15 MW disponível por pessoa. É impossível aproveitar toda essa 

energia para as necessidades humanas, mas apenas a fração de um minuto seria suficiente. 

(SPELLING, 2013).  

 

2.2.1 Conceitos básicos 

Ao chegar na atmosfera terrestre, a radiação solar sofre diversas alterações devido à 

espessura da camada de ar e dos elementos suspensos nela, como o vapor de água e o material 
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particulado. Para quantificar o comprimento do trajeto dos raios solares até o solo, define-se o 

zênite, linha perpendicular ao solo, e o ângulo zenital, formado entre a linha do zênite e a 

posição do Sol, como ilustrado na Figura 5. 

Figura 5 – Zênite e ângulo zenital 

 

Fonte: VILLALVA, 2017.  

 

A massa de ar, abreviada internacionalmente por AM, do inglês Air Mass, é definida 

como o inverso do cosseno do ângulo zenital. Isso quer dizer que quanto maior for o ângulo, 

maior será o valor de AM, o que significa uma camada de ar mais espessa e, portanto, maior 

influência da atmosfera sobre a radiação solar. A massa de ar é reduzida em países situados na 

zona tropical do planeta (entre os trópicos de Câncer e Capricórnio) devido à maior proximidade 

do Sol. Por isso também é uma zona mais iluminada e quente em comparação com as zonas 

temperadas.  

A radiação solar que atinge o solo é composta por raios solares que vêm de todas as 

direções. Eles são absorvidos, espalhados e refletidos pelas moléculas de ar, vapor e materiais 

particulados. Sendo assim, a radiação global é a soma da radiação direta com a radiação difusa. 

Esta é resultado da difração na atmosfera e da reflexão da luz. As radiações global e direta 

podem ser medidas por instrumentos chamados de piranômetro e pireliômetro, 

respectivamente. Na prática, a quantificação da potência da radiação recebida do Sol em uma 



15 

 

 

determinada área de uma superfície no nível do solo, grandeza chamada de irradiância ou 

irradiação, é realizada considerando toda a faixa de frequência do espectro da luz solar, visíveis 

(50%) e não visíveis (50%) ao olho humano. Cada sensor tem uma faixa de frequência 

especificada, o que determina sua precisão e custo (VILLALVA, 2017).  

A irradiância média entre o Sol e a Terra, obtida pela integração da curva de irradiância 

espectral da luz solar em função do comprimento de onda, é de 1357 W/m2 segundo o World 

Radiation Center. Existem relatos conflitantes na literatura sobre as variações periódicas desse 

valor. A distância entre o Sol e a Terra varia ao longo do ano devido à natureza elíptica da 

trajetória e, por isso, a irradiância solar também varia em torno de ± 3,3% ao longo dos meses 

(DUFFIE; BECKMAN, 2013). 

Além da natureza elíptica da trajetória da Terra ao redor do Sol e a inclinação de 23,5° 

do seu eixo de rotação (o eixo dos polos norte e sul geográficos) com relação ao eixo do 

movimento da órbita de translação também influenciam na diferença de insolação ao longo do 

ano para diferentes localidades. A inclinação do eixo de rotação da Terra dá origem as estações 

do ano, já que promove alteração na distância entre o Sol e os hemisférios norte e sul. Esse 

efeito torna-se mais perceptível à medida que se afasta da linha do equador. Em pontos polares, 

por exemplo, no verão os dias são mais longos, as noites mais curtas e vice-versa. A Figura 6 

mostra como a radiação extraterreste varia no decorrer do ano para uma localidade aleatória. 

Figura 6 – Irradiação solar ao longo do ano para uma localidade aleatória. 

 

Fonte: Adaptado de DUFFIE; BECKMAN (2013). 
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Em virtude da declinação solar, que consiste no ângulo dos raios solares com relação ao 

plano do equador, o Sol descreve trajetórias com inclinações diferentes em cada dia do ano, 

como mostra a Figura 7. Logo, ele nasce e se põe em diferentes pontos do céu ao longo do ano. 

Figura 7 – Trajetória do movimento aparente do Sol em diferentes épocas do ano. 

 

Fonte: PEREIRA ET AL., 2017. 

 

Na figura nota-se que a altura do Sol é maior no verão. Sendo assim, os raios solares 

incidem sobre a cabeça de um observador com um ângulo zenital menor, percorrendo uma 

massa de ar reduzida. O contrário acontece no inverno. O ângulo de inclinação da trajetória do 

Sol com o plano horizontal é chamado de ângulo da altura solar ou ângulo solar, que depende 

da localização geográfica e do ângulo de declinação solar, máximo e igual a 23,5° nos solstícios 

de verão e de inverno e nulo nos equinócios de primavera e de outono. O ângulo da altura solar 

cresce à medida que o observador se aproxima da linha do equador. Nos polos, os observadores 

veem ângulos da altura solar menores, mesmo no verão (VILLALVA, 2017).  

Outro ângulo importante para definir a posição solar e, consequentemente, o valor da 

irradiação é o ângulo azimutal, que define a orientação dos raios solares com relação ao norte 

geográfico. O Sol descreve diferentes ângulos azimutais entre o momento que nasce e que se 

põe. Quando esse ângulo é zero, o Sol está na metade do trajeto. Esse momento é chamado de 

meio-dia solar, que nem sempre coincide com o meio-dia horário, já que várias outras variáveis 

estão envolvidas. A Figura 8 ilustra a posição do Sol definida pelos ângulos azimutal, zenital e 

da altura solar. 
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Figura 8 – Posição do Sol definida pelos ângulos azimutal, zenital e da altura solar. 

 

Fonte: PEREIRA ET AL., 2017. 

 

Como na superfície terrestre a irradiância solar é tipicamente 1000 W/m2, esse valor foi 

adotado como padrão na indústria fotovoltaica para especificação e avaliação de células e 

módulos fotovoltaicos. O mesmo ocorre para AM igual a 1,5. Como a tecnologia fotovoltaica 

surgiu e se desenvolveu inicialmente no hemisfério norte, o valor típico de AM para as 

localidades acima da linha do equador também foi adotado como padrão. Esses valores são 

encontrados como referência em praticamente todos os catálogos de fabricantes de painéis 

fotovoltaicos (VILLALVA, 2017). 

Por conseguinte, além da localização geográfica, do dia do ano, das condições 

climáticas, da composição da atmosfera e da altitude, a distribuição de energia do espectro de 

radiação solar também depende da hora do dia e de diversos outros fatores. Sendo assim, é 

muito comum quantificar a energia diária recebida pelo Sol. Ao medir a irradiância ao longo 

do dia e integrar a curva resultante, obtém-se o valor da insolação, dada em watt-hora por metro 
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quadrado (Wh/m2). Estações solarimétricas são projetadas e construídas para obter e armazenar 

dados de insolação em várias localidades ao redor do mundo. Esses bancos de dados são 

disponibilizados em forma de tabelas, mapas e ferramentas computacionais para 

dimensionamento de sistemas solares. Valores médios mensais e anuais de irradiação solar são 

informados. A Figura 9 representa o mapa de insolação anual média do território do brasileiro. 

Figura 9 – Mapa de insolação média do território do brasileiro. 

 

Fonte: PEREIRA et al., 2017. 

 

Observa-se que o Brasil apresenta valores de insolação diária entre 4500 Wh/m2 e 6000 

Wh/m2 aproximadamente, o que justifica o enorme potencial de utilização. As regiões Nordeste 

e Centro-Oeste são as que possuem os maiores potenciais de aproveitamento da energia solar e 
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a região Sul, apesar de possuir menores insolações, também tem capacidade de empregá-la, 

assim como países que possuem insolações ainda menores. 

 

2.2.2 Fundamentos da energia solar fotovoltaica  

Os sistemas fotovoltaicos são equipamentos que possibilitam a conversão direta da 

energia da luz solar em energia elétrica. O princípio físico associado a esse fenômeno é o efeito 

fotovoltaico, que ocorre quando a radiação eletromagnética do Sol incide sobre células 

formadas por materiais semicondutores com propriedades específicas, chamadas de células 

fotovoltaicas. Elas são os dispositivos fotovoltaicos básicos. Em muitos materiais, a radiação 

eletromagnética incidente é transformada em energia cinética, que promove a agitação dos 

átomos e moléculas e, consequentemente, aumento de temperatura. Dessa forma, a energia solar 

é convertida em energia térmica. Em outros materiais a incidência de ondas eletromagnéticas, 

em vez de transmitir calor, produzem alterações em suas propriedades elétricas. Em 

determinadas junções de materiais semicondutores, a radiação solar induz uma diferença de 

potencial entre eles. Quando essa célula é conectada a dois eletrodos, haverá tensão elétrica e, 

como resultado, surgirá uma corrente elétrica, caso haja um caminho apto entre os eletrodos. 

Uma célula sozinha produz pouca eletricidade, então várias delas são agrupadas em série 

(tipicamente 36, 54 ou 60 células dependendo da classe de potência) para potencializar a 

produção, formando os chamados módulos, placas ou painéis fotovoltaicos.  Em outros 

materiais metálicos e não metálicos sólidos, líquidos ou gasosos, a luz solar ocasiona a emissão 

de elétrons, o que caracteriza o efeito fotoelétrico. O efeito fotovoltaico e o efeito fotoelétrico, 

embora relacionados, são diferentes, visto que neste não há formação de tensão elétrica sobre o 

material (VILLALVA, 2017). 

A célula fotovoltaica geralmente é formada por uma camada de silício (Si), o material 

semicondutor, envolta por duas outras camadas de condutores. A base inferior normalmente é 

uma película de alumínio ou prata e a superior, uma fina grade metálica, deve ser translúcida 

para receber luz solar. As células comerciais também possuem uma camada de material 

antirreflexivo, normalmente feita de nitreto de silício ou dióxido de titânio, necessária para 

evitar a reflexão e aumentar a absorção de luz. A Figura 10 ilustra a estrutura de uma célula 

fotovoltaica. 
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Figura 10 – Estrutura de uma célula fotovoltaica. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 

 

Observa-se na figura que a camada de semicondutor é dividida em duas partes, N e P. 

Na camada N há excesso de elétrons e na camada P falta de elétrons. O silício, por exemplo, é 

um átomo que possui 4 elétrons de valência, isto é, realiza 4 ligações químicas para formar uma 

estrutura estável. Um cristal de silício puro não possui íons ou elétrons livres, portanto, é um 

mau condutor de eletricidade. Para obter íons livres na estrutura do material, realiza-se o 

processo de dopagem, caracterizado pela inserção de pequena concentração de outros elementos 

químicos em sua estrutura. Usualmente, a camada do tipo N é dopada com átomos de fósforo, 

que possui 5 elétrons na camada de valência. Logo, quando se liga com o silício um elétron 

sobra e o material passa a ser portador de cargas negativas (DE OLIVEIRA, 2013). Essa 

estrutura é representada pela Figura 11. 
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Figura 11 – Dopagem do silício com átomos de fósforo. 

 

Fonte: DE OLIVEIRA, 2013. 

 

Já na camada do tipo P a dopagem é feita com átomos de boro, que possui 3 elétrons na 

camada de valência. Logo, quando se liga com o silício há formação de lacunas positivas na 

estrutura, representada pela Figura 12.  

Figura 12 – Dopagem do silício com átomos de boro. 

 

Fonte: DE OLIVEIRA, 2013. 
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Quando a junção P-N se estabelece, os elétrons livres da camada N começam a migrar 

para a camada P para ocupar as lacunas existentes. Ao longo do tempo, íons negativos se 

concentram na camada P e íons positivos na camada N e forma-se, portanto, um campo elétrico, 

que cria uma barreira de potencial entre as duas camadas. Dessa forma, os elétrons permanecem 

presos quando a célula fotovoltaica não está iluminada. Quando a luz incide, a radiação solar 

fornece energia suficiente para os elétrons vencerem essa barreira de potencial e circularem da 

camada N para a P quando fecha-se o circuito, dando origem à corrente elétrica. Como a 

corrente elétrica originada é contínua, necessita-se da presença de um inversor na instalação do 

sistema fotovoltaico para convertê-la para corrente alternada, visto que o funcionamento da 

maior parte dos dispositivos elétricos está condicionado à lei de Faraday, ou lei de indução 

eletromagnética, que relaciona a indução de uma tensão elétrica (e como resultado corrente e 

potência elétricas) a partir da variação temporal do fluxo magnético, obtido por corrente 

alternada.   

Os sistemas fotovoltaicos foram desenvolvidos principalmente entre as décadas de 1970 

e 1990. O silício é o material semicondutor majoritariamente utilizado, pois além de não tóxico, 

é encontrado em abundância. As células fotovoltaicas de silício podem ser do tipo 

monocristalino, formada por um único cristal, ou do tipo policristalino, formada por um 

aglomerado de pequenos cristais. A primeira apresenta organização molecular homogênea, o 

que lhe confere aspecto uniforme e maior eficiência de conversão de energia em comparação 

com a segunda. Entretanto, o processo de fabricação de células de silício policristalino é mais 

barato a ponto de compensar a menor eficiência (VILLALVA, 2017).  

Existem células fotovoltaicas com menor aplicação comercial formadas por silício 

amorfo, por telureto de cádmio (CdTe) e por cobre, índio, gálio e selênio (CIGS), todas do tipo 

filme fino, tecnologia mais recente, que se diferencia pelo processo de fabricação. Há também 

células híbridas formadas pela combinação entre células cristalinas convencionais e células de 

filme fino. Apesar de outros materiais poderem alcançar maiores eficiências, o processo de 

fabricação das células de silício é mais simples e mais barato. Além dessas, pesquisas sobre 

células fotovoltaicas orgânicas têm surgido recentemente. Elas utilizam polímeros e outros 

tipos de materiais combinados para substituir os semicondutores. Ainda não se alcançou 

eficiência de conversão e confiabilidade comparadas às demais para produção comercial 

(VILLALVA, 2017).  
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A partir dos conhecimentos sobre a orientação do Sol, os módulos fotovoltaicos devem 

ser posicionados no intuito de aproveitar ao máximo a energia oriunda da radiação direta. Nada 

se pode fazer para melhor aproveitar a radiação difusa, já que ela chega até a superfície terrestre 

de maneira aleatória e irregular. Os módulos solares podem ser instalados em posição fixa ou 

com rastreamento automático da posição do Sol, sendo este mais eficiente na conversão de 

energia, já que otimiza os ângulos de incidência dos raios solares ao longo do dia e do decorrer 

do ano. Contudo, esse sistema tem maior custo de instalação e manutenção das peças móveis e 

dos sistemas eletrônicos de controle. Por isso em muitas ocasiões os módulos são instalados em 

posição fixa. Para localidades abaixo da linha do equador a melhor maneira é orientá-los com 

face voltada para o norte geográfico e para localidades acima da linha do equador, para o sul 

geográfico. Dessa forma, há melhor aproveitamento da luz solar ao longo do dia. Ao meio-dia 

solar, quando o ângulo azimutal é nulo, essa incidência solar é máxima. Além da posição de 

instalação, a atenção também deve ser voltada para escolha do ângulo de inclinação do módulo 

solar, que também é fixo para a maior parte dos sistemas fotovoltaicos, para melhor aproveitar 

as captações dos raios solares e, como efeito, a produção de energia elétrica (VILLALVA, 

2017). A Figura 13 ilustra o efeito da inclinação do módulo fotovoltaico na captação de energia. 

Figura 13 – Efeito da inclinação do módulo fotovoltaico na captação de energia. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 
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Nota-se como a captação dos raios solares pode ser otimizada com uma determinada 

inclinação e prejudicada também. Nos casos extremos, na posição horizontal a captação de 

energia é prejudicada no inverno, quando a altura solar é menor, e maximizada no verão, quando 

a altura solar é maior. O contrário ocorre para a posição vertical. A inclinação de trabalho 

escolhida não consegue maximizar a captação solar em todos os momentos do ano, mas 

possibilita uma boa produção média ao longo dele. Não existe um consenso geral sobre o 

melhor método para escolher a melhor inclinação para instalar os módulos fotovoltaicos, mas 

há uma regra bem simples adotada por muitos fabricantes, que relaciona a latitude geográfica 

do local com o ângulo de inclinação recomendado. Ela é apresentada por Villalva (2017), assim 

como mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Escolha do ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico. 

Latitude geográfica do local   Ângulo de inclinação recomendado 

0°a 10° α = 10° 

11° a 20° α = latitude 

21° a 30° α = latitude + 5° 

31° a 40° α = latitude + 10° 

41° ou mais α = latitude +15° 

Fonte: VILLALVA, 2017. 

 

Inclinações menores que 10° não são recomendadas para evitar o acúmulo de poeira 

sobre as placas. 

Em instalações fotovoltaicas grandes, fileiras de módulos são colocadas umas atrás das 

outras. Nessas ocasiões, deve-se calcular corretamente a distância entre uma fileira e outra para 

que os módulos não façam sombras uns sobre os outros. As sombras são extremamente 

prejudiciais ao desempenho dos sistemas fotovoltaicos. Além do distanciamento correto, 

também deve-se levar em consideração o fator de utilização da área do terreno onde a usina 

solar será construída. Grandes distanciamentos são vantajosos para maximizar a eficiência do 

sistema fotovoltaico, mas prejudica o aproveitamento da área, que sempre é limitada. Às vezes 

é mais assertivo instalar mais módulos com menor espaçamento do que menos módulos com 

maior espaçamento. O fator de utilização é definido como a razão entre a largura do módulo e 

a largura da área necessária para sua instalação. Seu valor usual varia entre 35% e 45% 
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(VILLALVA, 2017). Algumas equações são apresentadas na literatura com foco na redução de 

perdas ocasionadas pelas sombras ou na maximização do fator de aproveitamento da área.  

 

2.2.3 Características e funcionamento dos módulos fotovoltaicos comerciais 

A Figura 14 representa a curva que relaciona corrente de saída e tensão elétrica e 

potência de saída e tensão elétrica de um módulo fotovoltaico convencional. 

Figura 14 – Curvas características I-V e P-V de um módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: SILVA, 2019. 

 

Nela observa-se que a tensão elétrica depende da sua corrente e vice-versa, diferente de 

uma fonte elétrica convencional, em que a tensão de saída é constante nos seus terminais, como 

uma bateria elétrica. Ao conectar um aparelho que demanda muita corrente, a tensão de saída 

do módulo tende a cair e vice-versa. Também nota-se a presença de três pontos de destaque nas 

curvas:  

 Ponto de corrente de curto-circuito (Isc), no qual não existe tensão elétrica e os terminais 

do módulo estão em curto-circuito. A informação da corrente de curto-circuito é 

importante para dimensionar os sistemas fotovoltaicos e equipamentos ligados ao 

módulo, já que indica a máxima corrente que o módulo pode fornecer para determinada 

intensidade de radiação solar incidente; 



26 

 

 

 Ponto de tensão de circuito aberto (Voc), em que os terminais do módulo estão abertos, 

isto é, não existe nada conectado a eles e se alcança a máxima tensão que o módulo pode 

fornecer. Essa informação é importante para o dimensionamento de um sistema 

fotovoltaico, visto que impõe limite para as tensões elétricas de outros componentes que 

são ligados aos módulos, como inversores, baterias, controladores de carga, entre 

outros; 

 Ponto de máxima potência (Pmpp) ou pico da curva P-V que fornece o maior valor de 

potência que o módulo fotovoltaico pode fornecer, obtido pela multiplicação entre a 

corrente de máxima potência (Impp) e a tensão de máxima potência (Vmpp).  

Todos os parâmetros dependem da radiação solar incidente. Quando maior for a 

irradiância, maior será a capacidade do módulo fotovoltaico de gerar energia. Logo, a corrente 

é proporcional à irradiância, como observado na Figura 15. 

Figura 15 – Influência da radiação solar na operação do módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: Adaptado de https://www.solarbrasil.com.br/blog/modulos-fotovoltaicos-caracteristicas-

eletricas/. 

 

Quanto à influência da temperatura, quanto maior ela for, menor será a tensão elétrica e 

nada ocorre com a corrente. Dessa forma, a potência fornecida pelo módulo, dada pelo produto 

entre as duas grandezas, diminui à medida que a temperatura aumenta, como ilustrado na Figura 

16. 
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Figura 16 – Influência da temperatura na operação do módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: Adaptado de https://www.solarbrasil.com.br/blog/modulos-fotovoltaicos-caracteristicas-

eletricas/. 

 

Todos esses dados e outras informações relevantes, como características mecânicas e 

dimensões físicas do módulo fotovoltaico, são disponibilizadas nas folhas de dados encontradas 

nos catálogos dos fabricantes. Nelas encontram-se características elétricas em duas condições: 

 STC (Standard Test Conditions), sigla traduzida como condição padrão de teste, que 

considera irradiância solar de 1000 W/m2 e temperatura de 25°C da célula solar e é 

produzida em laboratório, sob rígidos sistemas de controle e medição de iluminação e 

temperatura; 

 NOC (Normal Operation Cell Temperature), sigla traduzida como temperatura normal 

de operação da célula, que considera irradiância solar de 800 W/m2 e temperatura de 

48,4 °C, valores médios convencionados pelos fabricantes e órgãos internacionais de 

normatização e certificação que são mais próximos do funcionamento real do módulo 

fotovoltaico e mostram quanta energia ele realmente vai produzir (VILLALVA, 2017). 

Um parâmetro de destaque encontrado nas folhas de dados é a eficiência do módulo, 

que quantifica o quanto de potência elétrica é produzida a partir da irradiação solar. A partir 

dela e da área do módulo, pode-se calcular a potência máxima ou potência de pico, basta 

multiplicar um pelo outro observando a compatibilidade das unidades. Entretanto, para calcular 
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a potência real gerada no sistema fotovoltaico, deve-se levar em consideração algumas perdas 

existentes. De acordo com Pinho e Galdino (2014), a potência útil do módulo fotovoltaico ao 

final de sua vida útil, aproximadamente 25 anos, geralmente reduz 20%. Além disso, de acordo 

com Balfour et al. (2019), também ocorrem perdas de 3% associadas aos fios condutores e 

perdas no inversor, fenômeno chamado de clipping, que nem sempre é discutido na indústria 

por não parecer um problema importante. Comumente consideram-se perdas no inversor de 2% 

ou 3%, o que é um péssimo hábito, pois em muitos casos essa perda pode ser de 10% a 25%. 

Logo, valores mais expressivos devem ser considerados no projeto.  

Para produzir a quantidade de eletricidade desejada, os módulos fotovoltaicos podem 

ser conectados em série ou em paralelo.  Para minimizar as perdas de potência do sistema, 

devem ser utilizados apenas módulos iguais. Quando conectados em série, Figura 17, a tensão 

de saída do conjunto, denominado comumente como fileira ou string, corresponde à soma da 

tensão fornecida por cada um dos módulos e a corrente que circula no circuito é a mesma em 

todos os módulos. Sendo assim, a tensão de circuito aberto é igual à soma das tensões de circuito 

aberto de cada módulo e a corrente de curto-circuito é a mesma de um módulo individual, 

conforme mostrado na Figura 18. 

Figura 17 – Conjunto de módulos em série. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 
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Figura 18 – Curva característica I-V para um conjunto de dois módulos fotovoltaicos em série. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 

 

Já para configuração em paralelo, Figura 19, a tensão de saída do conjunto é a mesma 

da de um módulo individual e a corrente é igual à soma das correntes dos módulos do conjunto. 

Dessa forma, a tensão de circuito aberto é a mesma de um módulo individual e a corrente de 

curto-circuito é igual à soma das correntes de curto-circuito de cada módulo, como mostrado 

na Figura 20. 

 

Figura 19 – Conjunto de módulos em paralelo. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 
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Figura 20 – Curva característica I-V para um conjunto de dois módulos fotovoltaicos em paralelo. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 

 

Também é importante ressaltar que a obstrução de luz causada por uma sombra em uma 

célula prejudica o funcionamento do módulo como um todo, já que a intensidade da corrente 

elétrica é proporcional à intensidade da radiação incidente e a corrente de uma célula é a mesma 

do conjunto, formado pela conexão em série das células. Logo, a interrupção da corrente em 

uma, pode limitar ou cessar a corrente das outras. Tudo isso leva a uma indesejável queda geral 

de potência. Por isso, a localização de instalação deve ser cuidadosamente escolhida para que 

não ocorram sombras nas superfícies dos equipamentos. Como em muitas ocasiões é difícil 

garantir a inexistência do sombreamento, os fabricantes incorporam diodos bypass ligados em 

paralelo com as células. Com o uso deles, mesmo que a produção de corrente de uma célula 

seja prejudicada em caso de sombreamento ou escurecimento parcial, as demais não serão, visto 

que a corrente na parte problemática é desviada pelo diodo em paralelo. A Figura 21 mostra 

esse arranjo estratégico utilizado. O ideal seria um diodo bypass para cada célula, mas isso 

encareceria demais a fabricação dos módulos e o que se faz geralmente é utilizar um diodo para 

um grupo com determinado número de células (VILLALVA, 2017). 
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Figura 21 – Arranjo estratégico com diodos bypass para mitigar o efeito do sombreamento em um módulo 

fotovoltaico. 

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 

 

2.2.4 Sistema fotovoltaico do estudo em questão e normalizações 

O sistema fotovoltaico do presente estudo foi dimensionado para acionar o compressor 

de uma microturbina a gás utilizada para atender uma determinada demanda elétrica, seja de 

uma indústria, de uma empresa, de um colégio, de uma universidade, de uma fazenda, de um 

shopping center ou para qualquer outra possível aplicação com a ideia de suprir totalmente o 

consumo de eletricidade e tornar os consumidores autossuficientes em energia elétrica. A 

possibilidade de gerar excedente e, como produto, crédito de energia, que pode depois ser 

descontado da conta de eletricidade, ou utilizado em outros momentos, como à noite quando a 

irradiação solar é interrompida, também deve ser levada em consideração. Esse sistema que 

mede a diferença entre a energia consumida e a energia produzida é chamado de sistema net 

metering, em que medidores eletrônicos chamados de quatro quadrantes são utilizados e devem 

ser solicitados à concessionária (VILLALVA, 2017). Portanto, o sistema fotovoltaico deve ser 

conectado à rede elétrica.  

Como tratam-se de microturbinas de 30 kW, 65 kW e 200 kW, os sistemas fotovoltaicos 

conectados à rede para alimentar o compressor serão da categoria de microgeração, 

caracterizada pela potência instalada de até 100 kW, ou no máximo de minigeração, de potência 

instalada entre 100 kW e 1 MW. Essas são as categorizações estipuladas pela ANEEL. Há 

também as usinas de eletricidade, de potência instalada acima de 1 MW, que não são 

regulamentadas pela Resolução n° 482, pois para esse tipo de empreendimento valem as regras 
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já existentes para centrais geradoras que têm como objetivo comercializar energia, como usinas 

hidrelétricas e termelétricas.   

De acordo com Villalva (2017), sistemas fotovoltaicos de microgeração são fáceis de 

instalar e utilizam poucos componentes. Em um sistema residencial, além dos módulos, há a 

presença de um inversor especial para conexão à rede, quadros elétricos, dispositivos de 

proteção, um medidor de energia, cabos, conectores, entre outros que devem atender às 

exigências da concessionária e às certificações vigentes. A Figura 22 ilustra um sistema 

fotovoltaico residencial conectado à rede elétrica. 

Figura 22 – Organização e componentes de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede elétrica.  

 

Fonte: VILLALVA, 2017. 

 

Assim sendo, vários outros componentes são necessários além dos módulos 

fotovoltaicos. Atenção especial deve ser dada aos inversores, já que em sistemas conectados à 

rede elétrica são equipados com recursos que não existem nos inversores utilizados em sistemas 

autônomos ou isolados:  

 Chave de desconexão de corrente contínua: chave manual que pode ser acionada pelo 

usuário para desconectar os módulos fotovoltaicos do circuito do inversor sem a 

necessidade de desfazer fisicamente as conexões, o que é útil para efetuar a manutenção 

do sistema; 
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 Proteção contra fuga de corrente: exigidos por norma, esse sistema é embutido para 

monitorar a fuga de corrente para terra e por segurança desconectar o equipamento da 

rede caso ela seja detectada; 

 Rastreamento do ponto de máxima potência: presente em todos os inversores para 

conexão de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica, o MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) possibilita que os módulos fotovoltaicos sempre operem em seu ponto de 

máxima potência, independente das condições de operação. Ele funciona com um 

algoritmo simples que altera intencionalmente a tensão nos terminais do módulo, 

quando alguma perturbação ocorre, como variação de temperatura e radiação solar. Para 

contornar o fenômeno do sombreamento parcial, que compromete os métodos de MPPT 

e a eficiência global do sistema, geralmente utiliza-se mais de um rastreador de modo 

independente. Em algumas ocasiões, como no caso de inversores de pequena potência, 

o uso de múltiplos sistemas de MPPT não se justifica, assim como no caso de inversores 

de alta potência, visto que o custo adicional é mais significativo que o benefício 

proporcionado; 

 Detecção de ilhamento e reconexão automática: recurso também obrigatório em todos 

os inversores comerciais que objetiva desconectar o sistema fotovoltaico da rede elétrica 

quando há interrupção do fornecimento de energia proveniente desta. Isso garante a 

segurança das pessoas durante intervenções para manutenção da rede, previne danos aos 

equipamentos conectados e evita acidentes quando a alimentação da rede é 

reestabelecida, momento que pode haver conexão fora de fase entre o conversor e a 

rede; 

   Isolação com transformador: mais um recurso de segurança proporcionado pela 

presença de um transformador, que torna o sistema fotovoltaico mais seguro, já que 

isola completamente os módulos fotovoltaicos da rede elétrica em caso de falhas de 

algum equipamento, de circulação de correntes de fuga e de transientes, isto é, abruptas 

perturbações elétricas, que podem afetar os inversores. Também há inversores 

autorizados tão seguros quanto sem transformadores, desenvolvidos com base em uma 

tecnologia mais avançada. Para módulos de filmes finos, é necessário a utilização de um 

inversor com ou sem transformador específico para essa aplicação, uma vez que os 

terminais elétricos dos conjuntos desse tipo de módulo são aterrados, assim como as 

estruturas de alumínio conectadas ao terra na instalação. 



34 

 

 

À vista disso, a conexão de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica é regida por muitas 

normas e procedimentos. Segundo Villalva (2017), as normalizações brasileiras foram 

inspiradas na experiência de outros países que investem nessa tecnologia há mais tempo. Apesar 

dela ser consolidada em muitos desses países, a padronização e regulamentação de sistemas 

fotovoltaicos estão em constante evolução. A primeira norma publicada no Brasil foi a ABNT 

NBR IEC 62116. Em seguida foram elaboradas as normas ABNT NBR 16149, 16150 E 16274.  

Todas tratam de procedimentos de segurança. No geral, como consenso internacional, os 

inversores dos sistemas conectados à rede devem atender a vários requisitos. As principais 

determinações são: tempo mínimo de desconexão quando condições anormais de tensão são 

detectadas na rede, que varia de acordo com o percentual do valor nominal da faixa de tensão;  

limites inferior e superior de frequência dentro dos quais o inversor deve operar; limites de 

distorção harmônica da corrente alternada admissível e injeção de corrente contínua que pode 

ocorrer na rede elétrica (da ordem de 1% do valor nominal) devido à assimetria do mecanismo 

de conversão de corrente contínua para alternada que ocorre no inversor; controle do fator de 

potência, isto é, razão entre potência ativa, aquela que efetivamente realiza trabalho, e a soma 

da potência ativa com a passiva (usada apenas para criar e manter campos magnéticos das cargas 

indutivas); tempo limite para desconexão do sistema em caso de ilhamento, que é uma das 

maiores preocupações relativas à segurança dos geradores distribuídos de pequena potência 

conectados à rede elétrica. 

De acordo com Villalva (2017), dependendo do tamanho do sistema, vários inversores 

são empregados em paralelo, conectados a redes monofásicas ou trifásicas. Há diversos tipos e 

modelos de inversores disponíveis no mercado e para seleção deles, o projetista deve-se atentar 

para uma série de características, como: faixa útil de tensão contínua e tensão contínua máxima 

na entrada, função do número de módulos conectados em série; tensão de operação na conexão 

com a rede; frequência da rede elétrica; potência de corrente contínua na entrada e potência de 

corrente alternada na saída; número de entradas independentes com MPPT; distorção da 

corrente injetada na rede; temperatura de operação; grau de proteção; umidade relativa do 

ambiente; consumo de energia parado; consumo de energia noturno e rendimento ou eficiência. 

O presente trabalho não tem como objetivo pesquisar seleções adequadas de inversores para a 

aplicação em questão, mas alguns parâmetros como sua eficiência e custo, assim como dos 

demais equipamentos necessários para compor o sistema fotovoltaico como um todo, serão 

investigados e considerados. 
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2.3 Microturbinas a gás 

Microturbinas a gás são máquinas térmicas de capacidade de geração de eletricidade 

geralmente menor que 500 kW, cujos princípios básicos vêm das turbinas a gás de ciclo aberto, 

empregadas na área marítima em navios comerciais, navios de guerra e no setor industrial. 

Embora semelhantes, as microturbinas a gás apresentam várias características típicas, como: 

rotação alta e variável (entre 30000 e 120000 rpm), alternador elétrico de alta frequência, que 

também atua como motor de partida, maior confiabilidade, tamanho compacto, operabilidade e 

instalação simplificadas, altos níveis de ruído, o que exige um sistema acústico específico, 

baixas emissões de NOx, presença de rolamentos de ar que evitam contaminação por 

lubrificantes, prolonga o tempo de vida útil do equipamento e reduz os custos de manutenção 

(DO NASCIMENTO et al., 2014).  

O ciclo termodinâmico ideal das turbinas a gás e microturbinas a gás é o ciclo Brayton, 

formado por quatro processos: compressão isentrópica em um compressor (1-2), fornecimento 

de calor à pressão constante em uma câmara de combustão (2-3), expansão isentrópica em uma 

turbina (3-4) e rejeição de calor à pressão constante diretamente para o ambiente em um ciclo 

aberto ou em um trocador de calor em um ciclo fechado (4-1). Em geral opera-se em ciclo 

aberto, como diagramado na Figura 23. 

Figura 23 – Diagrama de uma turbina a gás de ciclo aberto. 

 

 Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 
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Também podem ter outros componentes não representados na Figura 23, como gerador 

e inversor elétricos, rotores, estatores, coletor de admissão, coletor de exaustão, filtros, 

rolamentos, recuperador de calor, entre outros.  A Figura 24 mostra uma vista em corte mais 

próxima da realidade da microturbina C30 da Capstone. 

Figura 24 – Microturbina C30 Capstone. 

 

Fonte: Adaptado de Capstone Turbine, 2020. 

 

O eixo da turbina é o mesmo do compressor, sendo o trabalho líquido produzido a 

diferença entre o gerado pela turbina e o necessário para funcionamento do compressor. A 

Figura 25 representa o diagrama pressão-volume (P-v) do ciclo Brayton, cuja área contida 

corresponde ao trabalho líquido produzido. 

Figura 25 – Diagrama P-v do ciclo Brayton ideal. 

 

     Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 
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Os ciclos ideais são internamente reversíveis, mas, ao contrário do ciclo de Carnot, eles 

não são necessariamente externamente reversíveis, já que irreversibilidades externas ao sistema 

podem ocorrer, como transferência de calor com uma diferença de temperatura finita 

(ÇENGEL; BOLES, 2013).  O ciclo de Carnot, formado por duas adiabáticas e duas 

isotérmicas, é de grande interesse para a engenharia, já que estabelece o limite máximo de 

eficiência térmica (razão entre o trabalho líquido produzido e o calor total fornecido) para 

máquinas térmicas que operam entre os mesmos níveis de temperatura. Dessa forma, o 

projetista tem como referência o valor máximo que pode ser alcançado. Assim, a eficiência 

térmica de um ciclo ideal é menor que a eficiência de Carnot, porém maior que a eficiência 

térmica de um ciclo real, devido às idealizações consideradas: ausência de atrito e consequente 

perda de carga nula, processos de compressão e expansão ocorrem de forma quase estática e 

transferência de calor desprezível ao longo de tubos e componentes devido ao bom isolamento. 

Posteriormente, todas as eficiências serão definidas matematicamente.   

Apesar de um modelo simplificado para o ciclo ideal permitir estudar os efeitos dos 

principais parâmetros que dominam o ciclo e conservar algumas características do que acontece 

na realidade, os valores numéricos obtidos da análise de um ciclo ideal, entretanto, não 

representam necessariamente um ciclo real. No ciclo em questão, na realidade, os processos de 

compressão e expansão não são isentrópicos devido às irreversibilidades associadas, sempre 

presentes e o processo de adição e rejeição de calor são acompanhados de uma queda de pressão, 

assim como em todo escoamento. A Figura 26 ilustra o diagrama temperatura-entropia (T-s) 

para o ciclo Brayton ideal comparado ao ciclo real, que mostra os aumentos de entropia e quedas 

de pressão. 
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Figura 26 – Diagramas T-s do ciclo Brayton real e ideal. 

 

Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 

 

Para aumentar a eficiência do ciclo, algumas modificações podem ser realizadas: 

resfriamento intermediário no processo de compressão, reaquecimento no processo de expansão 

e utilização de regeneração.  

Os processos de resfriamento intermediário no compressor e reaquecimento na turbina 

são justificados pelo fato do trabalho ser diretamente proporcional ao volume específico. Sendo 

assim, resfriar o ar no compressor reduz seu volume específico e aquecer o fluido de trabalho 

na turbina o aumenta. Dessa forma, o trabalho líquido produzido tende a aumentar, visto que o 

trabalho de expansão também tende a aumentar, ao passo que o trabalho de compressão, retirado 

da turbina, tende a diminuir. O resfriamento entre estágios de compressão faz com que o 

processo seja deslocado em direção a um processo isotérmico, diferente do processo sem 

resfriamento que é politrópico, próximo ao adiabático. 

Pelo mesmo motivo que se busca reaquecimento na turbina, o aumento na temperatura 

de entrada é a principal medida utilizada para melhorar a eficiência das turbinas a gás. Ela é 

limitada pela máxima temperatura que o material pode suportar. A partir de certo valor, 

fenômenos indesejados como a fluência térmica, caracterizada por deformações plásticas 

mesmo com baixas tensões, podem ocorrer. Contudo, devido ao desenvolvimento de novos 

materiais e às inovadoras técnicas de resfriamento dos componentes críticos, como 
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revestimento das pás da turbina com camadas cerâmicas e resfriamento delas com ar da 

descarga do compressor, as temperaturas de entrada aumentaram de forma constante ao longo 

do tempo, chegando próxima de 1500°C atualmente (ÇENGEL; BOLES, 2013). 

Outro efeito relevante à medida que a temperatura de entrada na turbina aumenta e no 

compressor diminui é o aumento da temperatura na câmara de combustão para compensar as 

modificações e manter o calor fornecido. Todavia, maiores temperaturas na câmara de 

combustão levam a maiores emissões de NOX, prejudicial para o meio ambiente. Para amenizar 

esse efeito, o uso de vapor d’água como refrigerante permitiu o aumento de 100°C na 

temperatura de entrada da turbina sem aumentar a temperatura de combustão (ÇENGEL; 

BOLES, 2013). 

Já a regeneração consiste no aproveitamento da energia dos gases de exaustão que saem 

quentes da turbina e podem trocar calor com o ar comprimido antes de entrar na câmara de 

combustão. Isso aumenta a eficiência do processo de combustão, reduz o consumo específico 

de combustível e consequentemente aumenta a eficiência do sistema. A Figura 27 mostra uma 

turbina a gás com regenerador. 

Figura 27 – Turbina a gás com regenerador. 

 

   Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 

  

 A Figura 28 ilustra o diagrama T-s de um ciclo Brayton ideal com regeneração. 
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Figura 28 – Diagrama T-s de um ciclo Brayton ideal com regeneração. 

 

Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 

 

Deve-se notar, porém, que para altas razões de pressão, isto é, a razão entre a pressão 

de saída e a pressão de entrada no compressor, a regeneração pode não ser vantajosa, já que a 

temperatura do ar comprimido pode ser maior que a temperatura dos gases de exaustão na 

turbina e dessa forma a transferência de calor ocorreria no sentido contrário ao desejado, 

levando à drástica queda da eficiência. Comprova-se analiticamente que a eficiência térmica 

aumenta à medida que a razão de pressão aumenta. Como microturbinas a gás operam com 

razões de pressão menores que turbinas a gás, outra característica típica delas é a presença de 

regenerador, também chamado de recuperador, para compensar esse efeito da queda de 

eficiência térmica devido às menores razão de pressão de operação.  

Segundo Xiao et al. (2017), valores típicos de 16-20% para ciclos não regenerados 

aumentam para 30% com a presença do recuperador. Esse estudo publicado por Xiao et al. 

(2017) traz uma revisão completa sobre esse componente. Abrange desde os princípios 

fundamentais como tipos, materiais e processos de fabricação utilizados até características 

operacionais, correlações de transferência de calor e perda de carga e métodos de otimização. 

Em resumo, os principais pontos revelados são: 

 Os recuperadores de superfície primária (primary-surface) antecederam os aletados 

(plate-fin) e os tubulares; 
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 Os recuperadores de cerâmica superam os recuperadores de metal em termos de 

resistência a altas temperaturas e melhores propriedades mecânicas e corrosiva; 

 Conhecer as características e particularidades da transferência de calor e queda de 

pressão em regeneradores são imprescindíveis para projetar bons equipamentos. Sendo 

assim, para manter a evolução, mais estudos experimentais e de simulação devem ser 

feitos para otimizá-los, apesar de várias equações estarem disponíveis na literatura; 

 Os métodos de otimização multi-objetivos merecem atenção para equilibrar bem as 

características térmicas, queda de pressão, compactação e custo dos renegenadores; 

 Métodos de fabricação alternativos como impressão 3D e aplicação de circuitos 

impressos em trocadores de calor também merecem mais pesquisas na fabricação de 

recuperadores de calor; 

 Atualmente para uma microturbina a gás de eficiência de aproximadamente 30%, o uso 

de recuperador metálico de superfície primária é o mais comum e para microturbinas a 

gás de alta eficiência, aproximadamente 40%, recuperadores de cerâmica são as opções 

mais recomendadas. 

Recuperadores com alta eficiência e baixa queda de pressão são mandatórios para bom 

desempenho (XIAO ET AL., 2017), já que proporcionam maior economia de combustível, uma 

vez que o ar comprimido atinge maiores temperaturas antes da combustão e a manutenção da 

pressão de trabalho proporciona maior expansão na turbina posteriormente e, como resultado, 

maior produção de trabalho útil. Entretanto, recuperadores de alta efetividade são mais 

robustos, mais caros e causam maior queda de pressão. Por isso deve-se dar atenção aos 

métodos de otimização. 

Além do aproveitamento de energia dos gases de exaustão para pré-aquecer o ar 

comprimido antes de entrar na câmara de combustão, essa energia em turbinas a gás também 

pode ser utilizada para integrar o processo de geração de eletricidade em outras máquinas como 

turbinas a vapor e/ou alimentar demais processos que demandam calor (SHUKLA, 2013). Essa 

racionalidade energética é chamada de cogeração, que pode levar sistemas térmicos de ciclo 

combinado a alcançar eficiências maiores que 80%. 
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2.4 Modelagem termodinâmica de microturbinas a gás convencionais 

A Figura 29 ilustra o diagrama esquemático de uma microturbina a gás, com numeração 

indicativa de cada parte do ciclo que será útil para modelar componente por componente a 

seguir. 

Figura 29 – Diagrama esquemático de uma microturbina a gás. 

 

Fonte: Adaptado de ISMAIL et al. (2013). 

 

2.4.1 Compressor 

O processo ideal de compressão é adiabático reversível e, portanto, de acordo com a 

segunda lei da termodinâmica, isentrópico. Entende-se como reversível o processo que pode 

ser revertido sem deixar qualquer vestígio no ambiente. Em outras palavras, o sistema e o 

ambiente retornam a seus estados iniciais no final do processo reverso. Isso será possível se a 

troca líquida de calor e a realização de trabalho entre o sistema e o ambiente for zero para o 

processo original e reverso (ÇENGEL;BOLES, 2013). Na verdade, não existem processos 

reversíveis na natureza. Há sempre irreversibilidades associadas. A mais comum está 

relacionada com o atrito, presente sempre quando há movimento relativo entre corpos em 

contato. O trabalho da força de atrito é convertido em calor durante o processo, que fica 

evidenciado pelo aumento de temperatura na superfície do equipamento. Quando o sentido do 

movimento é invertido, os corpos voltam à posição original, mas a interface entre os corpos não 

resfria e o calor não pode ser convertido em trabalho. Pelo contrário, há mais dissipação de 

calor devido ao atrito. Sendo assim, como o sistema e a vizinhança não retornam ao estado 
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original, todo processo que envolve atrito é irreversível. Quanto maior o atrito, maior a 

ireversibilidade (ÇENGEL;BOLES, 2013). 

O grau de irreversibilidade associado ao processo de compressão é mensurado a partir 

do quanto o processo real se distancia do processo isentrópico. Dessa forma, define-se a 

eficiência isentrópica do compressor, dada pela equação 1: 

 
η𝑐 =

ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

(1) 

Em que: 

 ηc = eficiência isentrópica do compressor; 

 h1 = entalpia específica do ar na entrada do compressor (kJ/kg); 

 h2s = entalpia específica do ar na saída do compressor caso o processo fosse isentrópico 

(kJ/kg); 

 h2 = entalpia específica real do ar na saída do compressor (kJ/kg). 

 

A Figura 30 mostra o diagrama entalpia-entropia (h-s) para melhor visualização do 

processo de compressão e melhor compreensão da equação 1. 

Figura 30 – Diagrama h-s do processo de compressão. 

 

Fonte: Adaptado de ÇENGEL; BOLES (2013). 
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A eficiência isentrópica aumenta a medida que a potência do sistema aumenta e tende a 

estabilizar a partir de certo ponto, como ilustrado na Figura 31. 

Figura 31 – Eficiência isentrópica do compressor e turbina em função da potência de turbinas a gás. 

 

Fonte: Adaptado de GALANTI; MASSARDO (2011). 

 

Para turbinas a gás de maior potência, maiores razões de pressão são requeridas. Logo, 

compressores de vários estágios são necessários para obtê-las mantendo uma boa eficiência 

isentrópica.  

Em toda análise o ar pode ser considerado como gás ideal. Logo, o valor da entalpia 

específica depende exclusivamente da temperatura. Logo, a variação de entalpia específica 

entre estados final e inicial aleatórios é dada pela equação 2. 

 
ℎ𝑓 − ℎ𝑖 = ∫ 𝐶𝑝(𝑇)

𝑇𝑓

𝑇𝑖

𝑑𝑇 
(2) 

Em que: 

 hf = entalpia específica do estado final (kJ/kg); 

 hi = entalpia específica do estado inicial (kJ/kg); 

 Cp = calor específico a pressão constante (kJ/kgK); 

 Tf  = temperatura do estado final (K); 

 Ti = temperatura do estado inicial (K).  
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Observa-se na equação 2 que Cp é função da temperatura. De acordo com Çengel e Boles 

(2013), ele pode ser calculado em kJ/kmolK pela equação 3: 

 

 𝐶𝑝(𝑇) = 𝑎 + 𝑏𝑇 + 𝑐𝑇2 + 𝑑𝑇3 (3) 

Em que: 

 a, b, c, d = coeficientes necessários para cálculo de Cp específicos para cada espécie 

química. 

 

A Tabela 2 mostra os coeficientes necessários para cálculo de Cp para o ar: 

Tabela 2 – Coeficientes do ar para o cálculo do calor específico a pressão constante.  

  

a  

[kJ/kmolK] 

b  

[kJ/kmolK2] 

c  

[kJ/kmolK3] 

d  

[kJ/kmolK4] 

Faixa de 

temperatura [K] 

Ar 28,11 0,1967 x 10-2  0,4802 x 10-5  -1,966 x 10-9  

273-1800 

Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 

 

O resultado da integral da equação 3 é dado pela equação 4. 

 
∫ 𝐶𝑝(𝑇)

𝑇𝑓

𝑇𝑖

𝑑𝑇 =  𝑎(𝑇𝑓– 𝑇𝑖) + 
𝑏

2
 (𝑇𝑓

2– 𝑇𝑖
2

) + 
𝑐

3
 (𝑇𝑓

3 – 𝑇𝑖
3

) +
𝑑

4
 (𝑇𝑓

4 – 𝑇𝑖
4) 

(4) 

 

Outra possibilidade para determinar as entalpias é estabelecer como referência uma 

temperatura qualquer. Zero Kelvin (0 K), por exemplo, pode ser a temperatura estipulada e a 

entalpia específica para ela for convencionada como nula. Dessa forma, hf e hi são calculadas 

individualmente tendo como limite inferior 0 K e limites superiores os valores de Tf e Ti, 

respectivamente. No fim do processo, a variação de entalpia, a principal determinação, será a 

mesma.  

Para calcular h2 é preciso determinar primeiro h2s, função de T2s, temperatura obtida a 

partir da entropia específica do ar na saída do compressor para o processo isentrópico e de outra 
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propriedade independente, como a pressão. A variação de entropia específica entre estados final 

e inicial aleatórios de um gás ideal em um processo isentrópico é dada pela equação 5. 

 
𝑠𝑓 − 𝑠𝑖 = ∫

𝐶𝑝(𝑇)

𝑇

𝑇𝑓

𝑇𝑖

𝑑𝑇 − 𝑅𝑔. 𝑙𝑛 (
𝑃𝑓

𝑃𝑖

) = 0 
(5) 

Em que: 

 Rg = constante do gás em questão (kJ/kgK); 

 sf = entropia específica do gás em questão no estado final (kJ/kgK); 

 si = entropia específica do gás em questão no estado inicial (kJ/kgK); 

 Pf = pressão absoluta do gás em questão no estado final (kPa); 

 Pi = pressão absoluta do gás em questão no estado inicial (kPa). 

 

A equação 3 também pode ser utilizada para o cálculo das entropias. Logo, o resultado 

da integral da equação 5 é dado pela equação 6. 

 
∫

𝐶𝑝(𝑇)

𝑇

𝑇𝑓

𝑇𝑖

𝑑𝑇 = 𝑎 ln (
𝑇𝑓

𝑇𝑖
) +  𝑏(𝑇𝑓– 𝑇𝑖) + 

𝑐

2
 (𝑇𝑓

2– 𝑇𝑖
2) + 

𝑑

3
 (𝑇𝑓

3 – 𝑇𝑖
3) 

(6) 

 

A Tabela 2 também pode ser utilizada para o cálculo das entropias. Como os coeficientes 

são apresentados em base molar, as propriedades, tanto entalpia quanto entropia, devem ser 

divididas pelas massas molares do ar, para o caso do compressor, para converter as unidades 

para base mássica. 

A partir da primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle, que se trata 

de um balanço energético, calcula-se a potência do compressor. Os termos de energia cinética 

podem ser contabilizados implicitamente com o uso da entalpia de estagnação. Fisicamente, ela 

representa a entalpia que a corrente de gás teria quando trazida ao repouso adiabaticamente e 

sem transferir trabalho (SARAVANAMUTTOO; COHEN; ROGERS, 2001). Desconsiderando 

as variações de energia cinética e energia potencial e considerando o compressor adiabático, o 

trabalho específico de compressão (wc) para regime permanente é dado pela diferença entre a 

entalpia específica de entrada e saída do compressor e sua potência é calculada a partir da 

equação 7. 
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�̇�𝑐 =  �̇�𝑎

ℎ2 − ℎ1

η𝑚
 

(7) 

Em que: 

 �̇�𝑐 = potência do compressor (kW); 

 �̇�𝑎 = vazão mássica de ar (kg/s); 

 ηm = eficiência mecânica do compressor. 

 

A eficiência mecânica de qualquer equipamento é definida como a razão entre a energia 

mecânica de saída e a energia mecânica de entrada. Como atrito e demais perdas estão sempre 

presentes, parte da energia mecânica que entra, geralmente da ordem de grandeza de 3%, é 

convertida em energia térmica, que se manifesta como uma ligeira elevação da temperatura do 

fluido de trabalho (ÇENGEL; CIMBALA, 2012). 

Geralmente, na modelagem do compressor os parâmetros de entrada são: temperatura e 

pressão ambiente, pressão de entrada – menor que a pressão ambiente, já que há perda de carga 

no duto e filtro de admissão -, eficiência isentrópica e eficiência mecânica. A vazão de ar é 

função da potência da turbina/microturbina a gás, como será evidenciado posteriormente. Em 

equipamentos de grandes potências uma fração da vazão de ar comprimido é direcionada para 

resfriamento das pás e da câmara de combustão. Como microturbinas trabalham com potências 

menores do que as referidas, tal ação não será levada em consideração na presente análise 

termodinâmica.  

 

2.4.2 Regenerador 

Uma indicação do quanto um regenerador se aproxima de um regenerador ideal é chamada 

de efetividade, definida como a razão entre o calor trocado real e o calor máximo que pode ser 

trocado. Portanto, a partir da primeira lei da termodinâmica aplicada para um volume de 

controle delimitado pelo regenerador, adotando as mesmas considerações da análise do 

compressor e considerando as vazões mássicas nos dois lados iguais (SARAVANAMUTTOO; 

COHEN; ROGERS, 2001), a efetividade do regenerador é dada pela equação 8. 

 ղ𝑟𝑒𝑐 =  
ℎ3−ℎ2

ℎ5−ℎ2
  (8) 

Em que: 
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 ηrec = efetividade do recuperador; 

 h3 = entalpia específica do ar na entrada da câmara de combustão (kJ/kg); 

 h5 = entalpia específica dos gases de exaustão na saída da turbina (kJ/kg). 

 

Quando se considera que os calores específicos do ar e dos gases de exaustão não 

apresentam significativas diferenças ao longo da variação de temperatura, tanto entre si quanto 

entre as diferentes espécies químicas, a efetividade do regenerador pode ser aproximada pela 

equação 9. 

 ղ𝑟𝑒𝑐 =  
𝑇3−𝑇2

𝑇5−𝑇2
  (9) 

Em que: 

 T2 = temperatura do ar na saída do compressor (K); 

 T3 = temperatura do ar na entrada da câmara de combustão (K); 

 T5 = temperatura dos gases de exaustão na saída da turbina (K). 

 

Essa aproximação também é sugerida por Saravanamuttoo, Cohen e Rogers (2001) e 

Somehsaraei et al. (2014). 

De acordo com Çengel e Boles (2013), a efetividade da maioria dos regeneradores 

utilizados na prática está abaixo de 0,85. Geralmente esse valor é estimado e fixado na 

modelagem do regenerador para calcular a temperatura do ar antes de entrar na câmara de 

combustão (T3). As Figuras 32 e 33 mostram como a eficiência de uma microturbina específica 

de 200 kW varia em função da efetividade do recuperador e da queda de pressão relativa total, 

respectivamente. 
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Figura 32 – Eficiência de uma microturbina de 200 kW em função da efetividade do recuperador. 

 

Fonte: Adaptado de XIAO et al. (2017). 

 

Figura 33 – Eficiência de uma microturbina de 200 kW em função da queda de pressão relativa total. 

 

Fonte: Adaptado de XIAO et al. (2017). 

 

Para gerar gráficos desse tipo vários outros parâmetros devem ser fixados. Esse 

procedimento será utilizado nesta dissertação e melhor descrito na metodologia. 
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2.4.3 Câmara de combustão 

Nas turbinas e microturbinas a gás, assim como na maioria dos dispositivos geradores 

de potência, ocorre a oxidação dos constituintes oxidáveis de um combustível no intuito de 

liberar calor e consequentemente aumentar a temperatura do fluido de trabalho. Esse processo 

é conhecido como combustão e acontece no componente chamado de câmara de combustão, 

onde o ar comprimido é misturado com o combustível e na sequência os gases resultantes da 

queima são direcionados para expandir na turbina e produzir potência de eixo. É necessário que 

o combustível esteja no estado gasoso para que a reação ocorra. Caso ele esteja no estado sólido 

ou líquido, uma quantidade de energia será gasta para que a mudança de estado ocorra. 

A combustão é representada por uma equação química, cujo princípio básico regente é 

a conservação da massa, isto é, o somatório das massas dos reagentes deve ser igual ao 

somatório das massas dos produtos. Estabelecer essa igualdade consiste no balanceamento da 

equação química. 

Na maioria dos processos de combustão o oxigênio fornecido é oriundo do ar. A 

composição do ar, em base molar, é aproximadamente 21% de oxigênio (O2), 78% de nitrogênio 

(N2) e 1% de argônio (Ar), que geralmente é desprezado na solução de problemas de combustão 

e considera-se 79% de nitrogênio. Sendo assim, para cada mol de oxigênio estão envolvidos 

79/21= 3,76 moles de nitrogênio. Para que a combustão seja completa, todo carbono, hidrogênio 

e quaisquer outros elementos do combustível devem ser oxidados e os produtos resultantes não 

conterem oxigênio. Para isso, necessita-se de uma quantidade mínima de ar, chamada de ar 

teórico ou ar estequiométrico. Os coeficientes relativos às substâncias são chamados de 

coeficientes estequiométricos. A equação geral para combustão completa do biogás, composto 

basicamente por metano e dióxido de carbono (SOMEHSARAEI et al., 2014), com ar é 

representada pela equação 10. 

 a𝐶𝐻4  +  b𝐶𝑂2  + 𝑄𝑒𝑠𝑡(𝑂2  + 3,76𝑁2)  →  x𝐶𝑂2  +  y𝐻2O +  z𝑁2 (10) 

Em que: 

 a, b, Qest, x, y e z = número de moles de cada substância. 

 

Considerando um kmol de biogás, as equações 11, 12, 13 e 14 representam o 

balanceamento da reação de combustão dada pela equação 10. 
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 x =  a + b = 1 (11) 

 

 y =  2a (12) 

 

 𝑄𝑒𝑠𝑡  =  2a (13) 

   

 z =  7,52a (14) 

 

Logo, para a equação 10, a massa de ar e de combustível são dadas pelas equações 15 e 

16, respectivamente. 

 m𝑎𝑟  = 4,76𝑄𝑒𝑠𝑡 . 𝑀𝑎𝑟 (15) 

 

 m𝑐𝑜𝑚𝑏  = a. 𝑀𝐶𝐻4 + 𝑏. 𝑀𝐶𝑂2 (16) 

 Em que: 

 mar = massa estequiométrica de ar (kg); 

 mcomb = massa estequiométrica de combustível (kg); 

 Mar = massa molar do ar (kg/kmol); 

 MCH4 = massa molar do metano (kg/kmol); 

 MCO2 = massa molar do dióxido de carbono (kg/kmol). 

 

A composição química do gás natural varia dependendo de como e onde é produzido, 

além de como é condicionado, processado e transportado. A composição considerada neste 

trabalho será a mesma divulgada pela Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG): 88,5% 

de metano, 6,2% de etano (C2H6) e 2,2% de propano (C3H8). O percentual restante é composto 

por C4+, CO2 e N2 e será desprezado nos cálculos, pois não influencia significativamente nos 

resultados. Sendo assim, a equação geral para combustão completa do gás natural com o ar é 

representada pela equação 17. 
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 a(0,885𝐶𝐻4 + 0,062𝐶2𝐻6 + 0,022𝐶3𝐻8)  + 𝑄𝑒𝑠𝑡(𝑂2  + 3,76𝑁2)  →  x𝐶𝑂2  +  y𝐻2O +  z𝑁2 (17) 

 

Considerando um mol de gás natural, as equações 18, 19, 20 e 21 representam o 

balanceamento da reação de combustão dada pela equação 17. 

 

 a =  1 (18) 

 

 x = 1,2a (19) 

 

 3,76𝑄𝑒𝑠𝑡 = z (20) 

   

 2𝑄𝑒𝑠𝑡 = 2x + y (21) 

 

Logo, para a equação 17, a massa de ar é a mesma dada pela equação 15 e a massa de 

combustível é calculada a partir da equação 22. 

 m𝑐𝑜𝑚𝑏  = a(0,885𝑀𝐶𝐻4 + 0,062𝑀𝐶2𝐻6 + 0,022𝑀𝐶3𝐻8) (22) 

Em que: 

 MC2H6 = massa molar do etano (kg/kmol); 

 MC3H8 = massa molar do propano (kg/kmol). 

 

Dois parâmetros relevantes para quantificar a relação entre o ar e o combustível são a 

relação mássica ar-combustível e seu inverso, relação mássica combustível-ar, dadas pela 

equação 23. Geralmente são calculadas em base mássica, mas também podem ser calculadas 

em base molar. 

    𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡 =  
𝑚𝑎𝑟

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏
=  𝐶𝐴𝑒𝑠𝑡

−1 = 𝐺𝐶𝑒𝑠𝑡 − 1 
(23) 

Em que: 
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 ACest = razão mássica ar-combustível estequiométrica; 

 CAest = razão mássica combustível-ar estequiométrica; 

 GCest = razão mássica gás-combustível estequiométrica. 

 

Sabe-se experimentalmente que a combustão completa não é alcançada a menos que a 

quantidade de ar fornecida seja maior que a quantidade teórica necessária. Sendo assim, 

representa-se também a quantidade de ar realmente fornecida em relação à quantidade de ar 

estequiométrico, chamada de razão de equivalência, calculada pela equação 24. Outro 

parâmetro encontrado na caracterização da mistura é o fator lambda, equivalente ao inverso da 

razão de equivalência. 

 

 
   ɸ =

𝐶𝐴

𝐶𝐴𝑒𝑠𝑡
=

𝐴𝐶

𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡
=  𝜆−1 

(24) 

Em que: 

 Φ = razão de equivalência; 

 λ = fator lambda; 

 AC = razão mássica ar-combustível real; 

 CA = razão mássica combustível-ar real. 

 

Para razão de equivalência maior do que 1 a mistura é dita pobre e menor do que 1, rica. 

A quantidade de ar a mais do que o ar estequiométrico é chamada de excesso de ar. Se 

a razão de equivalência por exemplo for 1,5, quer dizer que há 50% de ar em excesso.  

A partir desses conceitos, define-se a eficiência da combustão como a razão entre a 

relação combustível-ar ideal e a relação combustível-ar real. A quantidade exata de monóxido 

de carbono e hidrocarbonetos como produtos da combustão depende da sua eficiência, que é 

associada a três principais fatores: nível de turbulência, temperatura e tempo disponível para 

ocorrência da reação. Quanto maiores, mais eficiente será a combustão e consequentemente 

melhor será a queima. Assim como no regenerador, busca-se no processo de combustão a maior 

eficiência e menor perda de carga possível. 
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Se fosse possível alcançar um processo de combustão completo e adiabático, a 

temperatura dos produtos seria a temperatura adiabática de chama. Assim como a eficiência de 

Carnot, seu cálculo é útil para conhecer o limite superior da temperatura dos gases após a 

combustão. 

A análise dos produtos da combustão é um método simples que permite calcular a 

quantidade de ar realmente fornecida ao processo de combustão. Há vários métodos 

experimentais para realizar essas análises e estão pautados no princípio básico de conservação 

da massa.   

O tratamento da câmara de combustão será realizado conforme sugerido por Borglin 

(1991), em que o ar de saída do compressor é dividido em duas partes: ar estequiométrico de 

combustão e excesso de ar. A combustão do ar estequiométrico com o combustível origina o 

gás estequiométrico. Assim, em vez de gás de combustão deixando a câmara de combustão, 

este é tratado como uma mistura de gás estequiométrico e excesso de ar. A Figura 34 ilustra o 

diagrama representativo dessa metodologia. 

 

Figura 34 – Diagrama representativo do processo de combustão. 

 

Fonte: Adaptado de Borglin (1991). 

 

Em que: 

 �̇�𝑔𝑐 = vazão em massa dos gases de combustão (kg/s); 

 �̇�𝑔𝑒𝑠𝑡 = vazão em massa do gás considerando a combustão estequiométrica (kg/s); 

 �̇�𝑒𝑥𝑐 = vazão em massa do ar em excesso (kg/s); 
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 �̇�𝑒𝑠𝑡 = vazão em massa do ar estequiométrico (kg/s). 

 

A caracterização da composição do gás de combustão é realizada pela definição da razão 

de gás estequiométrico, dado pela equação 25. 

 

 
   𝑅𝐺𝐸 =

�̇�𝑔𝑒𝑠𝑡

�̇�𝑔𝑐
=

𝐺𝐶𝑒𝑠𝑡. 𝐶𝐴

1 + 𝐶𝐴
 

(25) 

Em que: 

 RGE = razão de gás estequiométrico. 

 

Os casos extremos em que RGE=1 e RGE=0 indicam o gás estequiométrico e o ar puro, 

respectivamente. Na prática, o cálculo é realizado a partir da segunda igualdade da equação 25. 

Para isso, é necessário calcular a razão combustível-ar real (CA), equação 26, obtida por um 

balanço de energia na câmara de combustão. 

 

 
   𝐶𝐴 =

ℎ4𝑎𝑟 − ℎ3

𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏 − (𝐺𝐶𝑒𝑠𝑡ℎ4𝑔𝑒𝑠𝑡 − 𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡ℎ4𝑎𝑟)
 

(26) 

Em que: 

 h3 = entalpia específica do ar na entrada da câmara de combustão (kJ/kg); 

 h4ar = entalpia específica do excesso de ar na saída da câmara de combustão (kJ/kg); 

 h4gest = entalpia específica do gás estequiométrico na saída da câmara de combustão 

(kJ/kg); 

 PCIcomb = poder calorífico inferior do combustível (kJ/kg). 

 

A entalpia específica do gás estequiométrico na saída da câmara de combustão é obtida 

a partir da ponderação das entalpias dos gases de combustão, conforme a equação 27. 
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   ℎ4𝑔𝑒𝑠𝑡 =

 𝑌𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑂2
ℎ4𝐶𝑂2  +

𝑌𝐻20

𝑀𝐻2𝑂
ℎ4𝐻20  +

𝑌𝑁2

𝑀𝑁2
ℎ4𝑁2 

(27) 

Em que: 

 h4CO2 = entalpia específica do dióxido de carbono na saída da câmara de combustão 

(kJ/kmol); 

 h4H2O = entalpia específica da água na saída da câmara de combustão (kJ/kmol); 

 h4N2 = entalpia específica do nitrogênio na saída da câmara de combustão (kJ/kmol); 

 YCO2 = fração molar de dióxido de carbono; 

 YH2O = fração molar de água; 

 YN2 = fração molar de nitrogênio; 

 MH2O = massa molar da água (kg/kmol); 

 MN2 = massa molar do nitrogênio (kg/kmol). 

 

As frações molares de dióxido de carbono, de água e de nitrogênio são obtidas a partir das 

equações 28, 29 e 30, respectivamente. 

 

     𝑌𝐶𝑂2 =
𝑥

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
 (28) 

 

    𝑌𝐻20 =
𝑦

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
 (29) 

 

 𝑌𝑁2 =
𝑧

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
 (30) 

  

O dióxido de carbono, a água e o nitrogênio também podem ser considerados gases 

ideais e suas entalpias, portanto, calculadas pelas equações 2, 3 e 4. Os coeficientes necessários 

são apresentados pela Tabela 3. 
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Tabela 3 – Coeficientes para cálculo do calor específico a pressão constante para o dióxido de carbono, água e 

nitrogênio. 

  

a  

[kJ/kmolK] 

b  

[kJ/kmolK2] 

c  

[kJ/kmolK3] 

d  

[kJ/kmolK4] 

Faixa de 

temperatura [K] 

CO2 22,26 5,981 x 10-2   -3,501 x 10-5  7,469 x 10-9  273-1800 

H2O 32,24 0,1923 x 10-2  1,055 x 10-5  -3,595 x 10-9  273-1800 

N2 28,90 - 0,1571 x 10-2  0,8081 x 10-5  -2,873 x 10-9  273-1800 

Fonte: ÇENGEL; BOLES, 2013. 

 

A entalpia da mistura gasosa resultante na saída da câmara de combustão é calculada pela 

equação 31, em que o fator RGE é utilizado como ponderador. 

 

    ℎ4  = 𝑅𝐺𝐸. ℎ4𝑔𝑒𝑠𝑡 + (1 − 𝑅𝐺𝐸)ℎ4𝑎𝑟 (31) 

Em que: 

 h4 = entalpia específica da mistura gasosa resultante na saída da câmara de combustão 

(kJ/kg). 

 

O poder calorífico dos combustíveis também é tabelado e para o caso do biogás, ele é 

dado pela equação 32, já que seu poder energético advém do metano. 

 

    𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏 =  𝐹𝑀𝐶𝐻4. 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4  (32) 

Em que: 

 PCICH4 = poder calorífico inferior do metano (kJ/kg); 

 FMCH4 = fração mássica de metano. 

 

A fração mássica de metano, para o biogás, é calculada pela equação 33. 

 



58 

 

 

 
𝐹𝑀𝐶𝐻4 =

𝑎. 𝑀𝐶𝐻4

𝑎. 𝑀𝐶𝐻4 + 𝑏. 𝑀𝐶𝑂2
 

(33) 

 

O calor de combustão, imprescindível para determinar a eficiência térmica do sistema, 

é calculado a partir da equação 34. 

  

 
   �̇� =

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 . 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏
=

 �̇�𝑎 . 𝐶𝐴 . 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏
   

(34) 

Em que: 

 �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 = vazão mássica de combustível (kg/s); 

 �̇� = calor de combustão (kW); 

 ηcomb = eficiência da combustão. 

 

Divide-se pela eficiência de combustão, já que o processo real não é adiabático e uma 

quantidade maior de calor deve ser fornecida para efetividade do processo. 

O cálculo da quantidade relativa de excesso de ar não é diretamente necessário para a 

modelagem, mas a título de conhecimento ela pode ser calculada pela equação 35. 

 

 
   𝐸𝑎𝑟 =

1

𝐶𝐴. 𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡
 

(35) 

 

2.4.4 Turbina 

Assim como em todo processo, há irreversibilidades associadas ao processo de expansão 

na turbina e elas são mensuradas de maneira semelhante ao processo de compressão, conforme 

a equação 36. 

 
η𝑡 =

ℎ4 − ℎ5

ℎ4 − ℎ5𝑠
 

(36) 

Em que: 

 ηt = eficiência isentrópica da turbina; 
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 h4 = entalpia específica do gás fluido de trabalho na entrada da turbina (kJ/kg); 

 h5s = entalpia específica do gás resultante da combustão na saída da turbina caso o 

processo fosse isentrópico (kJ/kg); 

 h5 = entalpia específica real do gás resultante da combustão na saída da turbina (kJ/kg). 

 

No caso da eficiência isentrópica da turbina, a razão é inversa com relação ao 

compressor, visto que no processo de expansão a variação de entalpia real é menor que a obtida 

no processo isentrópico, conforme ilustra o diagrama h-s mostrado na Figura 35. 

Figura 35 – Diagrama h-s do processo de expansão. 

 

Fonte: Adaptado de ÇENGEL; BOLES (2013). 

 

O cálculo da entalpia é realizado da mesma forma que a descrita na modelagem da 

câmara de combustão, em que a propriedade para o gás resultante é uma média ponderada a 

partir da RGS entre o gás estequiométrico resultante da combustão e o excesso de ar. Calcula-

se inicialmente a entropia específica do gás resultante da combustão na entrada da turbina, 

equação 37, que é a mesma da saída no processo ideal. A partir desse valor calcula-se a 

temperatura do gás resultante da combustão na saída da turbina para o processo isentrópico 

(T5s).  
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 𝑠5𝑠 − 𝑠4 = 𝑅𝐺𝐸 [
 𝑌𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑂2
∫

𝐶𝑝𝐶𝑂2(𝑇)

𝑇

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇 +

𝑌𝐻2𝑂

𝑀𝐻2𝑂
∫

𝐶𝑝𝐻2𝑂(𝑇)

𝑇

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇 +

𝑌𝑁2

𝑀𝑁2
∫

𝐶𝑝𝑁2(𝑇)

𝑇

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇] +

(1−𝑅𝐺𝐸)

𝑀𝑎𝑟
∫

𝐶𝑝𝑎𝑟(𝑇)

𝑇

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇 − [𝑅𝐺𝐸.

𝑅#

𝑀𝑔𝑒𝑠𝑡
+ (1 − 𝑅𝐺𝐸)

𝑅#

𝑀𝑎𝑟
𝑙𝑛 (

𝑃5

𝑃4
)] = 0   

(

(37) 

 

Em que: 

 s5s = entropia específica do gás resultante da combustão na saída da turbina (kJ/kgK); 

 s4 = entropia específica do gás resultante da combustão na entrada da turbina (kJ/kgK); 

 T5s = temperatura do gás resultante da combustão na saída da turbina (K); 

 T4 = temperatura do gás resultante da combustão na entrada da turbina (K); 

 P5 = pressão absoluta do gás resultante da combustão na saída da turbina (kPa); 

 P4 = pressão absoluta do gás resultante da combustão na entrada da turbina (kPa); 

 CpCO2 = calor específico a pressão constante do dióxido de carbono (kJ/kmolK); 

 CpH2O = calor específico a pressão constante da água (kJ/kmolK); 

 CpN2 = calor específico a pressão constante do nitrogênio (kJ/kmolK); 

 Mar = massa molar do ar (kg/kmol); 

 Mgest = massa molar do gás estequiométrico (kg/kmol); 

 R# = constante universal dos gases (kJ/kmolK). 

 

Na sequência, a entalpia específica do gás resultante da combustão na saída da turbina 

pode ser calculada pela equação 38. 

 ℎ5𝑠 − ℎ4 = 𝑅𝐺𝐸 [
 𝑌𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑂2
∫ 𝐶𝑝𝐶𝑂2(𝑇)

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇 +

𝑌𝐻2𝑂

𝑀𝐻2𝑂
∫ 𝐶𝑝𝐻2𝑂(𝑇)

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇 +

𝑌𝑁2

𝑀𝑁2
∫ 𝐶𝑝𝑁2(𝑇)

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇] +

(1−𝑅𝐺𝐸)

𝑀𝑎𝑟
∫ 𝐶𝑝𝑎𝑟(𝑇)

𝑇5𝑠

𝑇4
𝑑𝑇   

(38) 

Em que: 

 h5s = entalpia específica do gás resultante da combustão na saída da turbina (kJ/kg); 

 h4 = entalpia específica do gás resultante da combustão na entrada da turbina (kJ/kg). 

 

A massa molar do gás estequiométrico é dada pela equação 39. 

 𝑀𝑔𝑒𝑠𝑡 =  𝑌𝐶𝑂2.  𝑀𝐶𝑂2 +  𝑌𝐻2𝑂 .  𝑀𝐻2𝑂 +  𝑌𝑁2.  𝑀𝑁2 (39) 
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Em seguida, estimando um valor para a eficiência isentrópica da turbina, equação 36, 

calcula-se a entalpia específica do processo real. Por fim, a partir dela, a temperatura real do 

fluido de trabalho na saída da turbina também pode ser encontrada com a equação 38, basta 

substituir T5s por T5. 

Com conhecimento das entalpias específicas calcula-se a potência da turbina, dada pela 

equação 40, deduzida a partir da primeira lei da termodinâmica aplicada para volumes de 

controle sob as mesmas considerações estipuladas para o compressor. 

    �̇�𝑡 = (�̇�𝑎𝑟 + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏)(ℎ4 − ℎ5). 𝜂𝑚 (40) 

Em que: 

 �̇�𝑡 = potência da turbina propriamente dita (kW). 

 

No caso da turbina, multiplica-se pela eficiência mecânica, já que a potência de saída 

real é menor considerando as perdas mecânicas, ao contrário do compressor, quando a energia 

é paga e não gerada. Na prática, desconsiderar a eficiência mecânica nos cálculos não gera 

diferenças significativas, devido ao seu alto valor. 

A vazão mássica de ar é calculada pela equação 41. 

 
�̇�𝑎 =  

�̇�𝑒𝑙

(1 + CA)(𝑤𝑡 − 𝑤𝑐)η𝑔𝑒
 

(41) 

Em que: 

 �̇�𝑒𝑙 = potência elétrica (kW); 

 wc = trabalho específico de compressão (kJ/kg); 

 wt = trabalho específico da turbina (kJ/kg); 

 ηge = eficiência do gerador elétrico. 

 

Assim como no compressor, o trabalho específico da turbina é dado pelo valor absoluto 

da variação de entalpia específica entre a entrada e saída do equipamento. Já a eficiência do 

gerador elétrico, definida como a razão entre a energia elétrica de saída e a energia mecânica 
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de entrada, deve ser considerada, visto que há sempre perdas associadas aos equipamentos de 

conversão elétrica, apesar de relativamente pequenas.   

Outro parâmetro muito importante é o consumo específico de combustível, calculada 

pela equação 42. 

 
𝐶𝐸𝐶 =  

3600 𝐶𝐴

𝑤𝑡 − 𝑤𝑐
 

(42) 

Em que: 

 CEC = consumo específico de combustível (kg/kWh). 

 

2.4.5 Eficiências 

Por fim, é preciso conhecer as eficiências térmica e elétrica da microturbina, dadas pela 

equação 43 e equação 44, respectivamente. 

 
η𝑡ℎ =

�̇�𝑡 − �̇�𝑐

�̇�
 

(43) 

Em que: 

 ηth = eficiência térmica. 

 

 
η𝑒𝑙 =

�̇�𝑒𝑙

�̇�
 

(44) 

Em que: 

 ηel = eficiência elétrica. 

 

A eficiência elétrica é sempre menor que a eficiência térmica, já que a potência elétrica 

é sempre menor que a potência líquida (potência da turbina menos a potência do compressor), 

uma vez que sempre há perda de energia entre a transformação mecânica-elétrica.  
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2.5 Microturbinas a gás híbrida  

No intuito de promover redução do consumo de combustível e, consequentemente, 

redução da emissão de poluentes, o aproveitamento da energia solar pode integrar o ciclo de 

turbinas a gás de duas maneiras. A primeira consiste no uso de alguma tecnologia de potência 

solar concentrada, comumente referenciada como CSP (concentrated solar power), para 

potencializar o aumento de temperatura do ar antes de entrar na turbina propriamente dita, o 

que aumenta a eficiência do sistema, como demonstrado em seções anteriores. Essas 

tecnologias de geração de eletricidade são chamadas de heliotérmicas, já que a energia do Sol 

é aproveitada para gerar calor, energia térmica. A segunda maneira de hibridização de turbinas 

ou microturbinas a gás, foco desta dissertação, consiste no aproveitamento da energia solar por 

meio de painéis fotovoltaicos para acionamento do compressor, antes dependente da turbina, a 

partir da energia elétrica gerada. Há relatos de ambas utilizações na literatura. A seguir, serão 

apresentadas algumas características e aplicações práticas das tecnologias heliotérmicas e 

estudos previamente publicados sobre a integração da tecnologia fotovoltaica com turbinas a 

gás, além das mudanças que devem ser realizadas na modelagem termodinâmica para completar 

a análise.  

Há quatro principais tecnologias CSP utilizadas para aplicações heliotérmicas. São elas: 

calha parabólica, prato parabólico, linear Fresnel e torre solar. A Figura 36 mostra desenhos 

esquemáticos e fotografias reais de cada uma delas. 

Figura 36 – Tipos de tecnologia CSP. 

 

Fonte: GOEBEL, 2016, apud BARBOSA, 2018. 
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De acordo com Purohit e Purohit (2017), tipicamente, cada tecnologia apresenta 

especificações e recomendações de uso próprias. São caracterizadas principalmente pelas 

seguintes distinções: faixa de potência, fluido de transferência de calor e qual temperatura de 

operação ele atinge, eficiência elétrica-solar máxima e anual, custo relativo, ciclo de geração 

de potência tipicamente encontrada, razão de concentração solar, entre outras.  A Tabela 4 

apresenta resumidamente uma comparação técnica baseada nessas características das diferentes 

tecnologias CSP. 

Tabela 4 – Comparação técnica entre as diferentes tecnologias CSP. 

Parâmetro Calha 

Parabólica 

Torre Solar Linear Fresnel Prato 

Parabólico 

Faixa de 

potência (MW) 

1-250 1-400 1-125 0,01-100 

Temperatura do 

fluido de 

transferência de 

calor (°C) 

393 (therminol), 

550 (sal 

fundido) 

250-500 (água), 

550 (sal 

fundido), 680 

(ar) 

250-400 (água) 250-700 

(hidrogênio ou 

hélio) 

Eficiência 

máxima (%) 

23-27 20-27 18-22 29-32 

Eficiência anual 

média 

10-16 10-20 8-12 16-29 

Razão de 

concentração 

solar 

50-90 > 1000 50-70 > 1300 

Custo relativo Baixo Alto Baixo Muito alto 

Ciclo de 

potência típico 

Rankine a vapor 

e Rankine 

Orgânico 

Rankine a vapor 

e  Brayton 

Rankine a vapor 

e Rankine 

Orgânico 

Rankine a 

vapor, Brayton 

e Stirling 

Fonte: PUROHIT; PUROHIT, 2017. 
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 Segundo Spelling (2013), a razão de concentração solar, dada pela razão entre a radiação 

incidente no concentrador e a refletida no receptor, é função da geometria e da eficiência óptica 

do concentrador, eficiência esta que mensura o quanto de radiação foi transmitida e o quanto 

foi refletida. A razão entre a área de abertura do concentrador e a área do receptor é chamada 

de razão de concentração geométrica. O produto desta pela eficiência óptica do concentrador é 

igual a razão de concentração solar ou razão de concentração óptica. Outra eficiência de 

destaque é a eficiência térmica do receptor, definida como a razão entre o calor útil disponível 

nele e a potência total proveniente do Sol que chega ao concentrador. Ela é função da 

temperatura atingida no receptor e da razão de concentração geométrica (CRg). Além disso, a 

natureza óptica do sistema impõe um limite para essa eficiência. Tais comportamentos são 

ilustrados na Figura 37. 

Figura 37 – Eficiência do receptor em função da temperatura atingida no receptor para diferentes razões de 

concentração geométrica. 

 

Fonte: Adaptado de SPELLING (2013). 

 

De acordo com Spelling (2013), outra eficiência importante é a eficiência geral do 

sistema heliotérmico, dada pelo produto da eficiência do receptor pelo fator de Carnot, função 

das temperaturas do concentrador e do receptor, assim como a eficiência de Carnot para uma 

máquina térmica é função das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Da mesma forma 

que para a eficiência do receptor, o autor referenciado apresenta a demonstração matemática 
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para a equação da eficiência do sistema e nota-se que esta é limitada. Há uma temperatura a ser 

atingida no receptor que a maximiza. O gradiente de temperaturas entre o receptor e o 

concentrador também impõe limite para eficiência do sistema, chamado limite de Carnot. Esses 

comportamentos são observados na Figura 38 para diferentes razões de concentração 

geométrica. 

Figura 38 – Eficiência do receptor em função da temperatura atingida no receptor para diferentes razões de 

concentração geométrica. 

 

Fonte: Adaptado de SPELLING (2013). 

 

Nota-se na Tabela 4 que diferentes tecnologias são utilizadas para diferentes potências 

requeridas e ciclos. Turbinas e microturbinas a gás, portanto, utilizam geralmente torre solar e 

prato parabólico, respectivamente. Segundo Spelling (2013), desde o início dos anos 2000, 

alguns projetos financiados pela União Europeia investigaram o desenvolvimento de 

microturbinas a gás solarizadas, como os projetos SOLGATE e SOLHYCO, que tratam de 

microturbinas a gás de até 250 kWe. Eles também possibilitaram demonstrar a eficiência de 

diferentes receptores para aquecer o ar pressurizado, podendo alcançar altas temperaturas, até 

960°C. Na sequência, como resultado do sucesso para os projetos de máquinas de pequeno 

porte, a União Europeia financiou o projeto SOLUGAS, no intuito de desenvolver uma turbina 

a gás solarizada de 4,6 MWe, em que a temperatura do receptor pode chegar até 1000°C. De 

acordo com o autor, até o momento de publicação da sua pesquisa, tese de doutorado que trata 

de detalhadas análises termoeconômicas de turbinas a gás híbrida solares de grande potência, o 

projeto SOLUGAS estava em andamento e a única turbina ou microturbina a gás solarizada 
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disponível comercialmente era a produzida pela AORA-Solar, que fornece 100 kWe para 

aplicações combinadas de calor e potência elétrica, sem conexão com a rede. Como conclusão, 

o autor demonstrou pequena redução da emissão de dióxido de carbono, apesar dos custos da 

energia gerada pelo sistema híbrido serem comparáveis aos das turbinas a gás convencionais. 

Além disso, oposição entre otimização de parâmetros de projeto, como eficiência e participação 

anual do sistema solar foi identificada. Mesmo para as melhores combinações, a integração 

entre os sistemas não excedeu 66% em base anual. No intuito de melhorar essas limitações, 

foram propostas adicionais incorporações de sistemas térmicos de armazenamento e de ciclos 

combinados que proporcionaram redução significativa dos custos e da emissão de dióxido de 

carbono.  

Diferentes configurações para aproveitamento da energia solar em microturbinas são 

encontradas. O trabalho de mestrado desenvolvido por Franco (2019) trata detalhadamente da 

análise termodinâmica de uma microturbina a gás de 30 kWe em operação híbrida sob duas 

configurações. Na primeira, o receptor solar encontra-se na linha de alta pressão responsável 

por pré-aquecer o ar pressurizado antes de entrar na câmara de combustão. Na segunda 

configuração, o receptor solar encontra-se na linha de baixa pressão responsável por aquecer os 

gases que saem da turbina em direção ao recuperador. A conclusão traz resultados positivos em 

termos econômicos, ou seja, o investimento para instalação de receptores solares é vantajoso 

para diferentes tempos de retorno, principalmente quando posicionado na linha de alta pressão.  

Aichmayer et al. (2015) discorrem sobre outras duas configurações. Na configuração do 

receptor instalado na linha de alta pressão, o ar pressurizado ao deixar o compressor é aquecido 

pelo recuperador e posteriormente aquecido ainda mais pelo receptor solar. Na sequência ele 

expande na turbina para gerar potência e ao sair dela é misturado com um combustível para 

desencadeamento do processo de combustão, necessário para gerar o calor que é trocado no 

recuperador. Na configuração do receptor instalado na linha sob condições atmosféricas, o ar é 

comprimido e posteriormente aquecido pelo recuperador antes de entrar na turbina. O calor 

advindo do recuperador é gerado pelo receptor solar instalado após a turbina e complementado 

na sequência pelo processo de combustão. Nessa publicação, simulações numéricas e análises 

complexas são apresentadas, tanto termodinâmicas, quanto de transferência de calor e de 

otimização. Os autores concluem que a configuração do receptor instalado na linha de alta 

pressão também é mais vantajosa e que a redução dos custos de aquisição e instalação dos 

equipamentos solares é imprescindível para que essa integração entre as tecnologias se 



68 

 

 

demonstre economicamente vantajosa e assim possamos depender cada vez menos da utilização 

de combustíveis fósseis.  Essa perspectiva também demonstra a necessidade de crescente 

investimento em projetos de pesquisa relacionados ao tema.  

A segunda maneira de solarizar turbinas ou microturbinas a gás, integrando-as com 

painéis fotovoltaicos, também é encontrada na literatura. Jaber (2004) propôs essa integração 

para aplicações em momentos de alta demanda por eletricidade por meio de um motor 

elétrico/gerador acionado pelos módulos fotovoltaicos, seguido de uma caixa de engrenagens e 

conexões semelhante a uma embreagem. O mecanismo é ilustrado na Figura 39. 

Figura 39 – Turbina a gás integrada com sistema fotovoltaico. 

 

 Fonte: Adaptado de JABER (2004). 

 

Dessa forma, a eletricidade gerada pela radiação solar nos painéis fotovoltaicos liga o 

motor elétrico que aciona apenas o compressor (a embreagem está desacoplada da turbina) para 

enviar ar comprimido para um reservatório. Em momentos de alta demanda por eletricidade, 

esse ar comprimido é liberado para o processo de combustão e na sequência gera trabalho de 

eixo na turbina, agora acoplada à caixa de engrenagens, que direciona a energia mecânica para 

ser convertida em eletricidade no gerador elétrico, o mesmo equipamento que antes atuava 
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como motor elétrico, e, por fim, enviada para a rede. Esse mecanismo, portanto, possibilita 

operação em dois modos distintos. O primeiro para estocar/armazenar ar comprimido ao longo 

do dia, em que a radiação solar está presente, e o segundo para gerar e enviar eletricidade para 

a rede em horários de pico ou em situações emergenciais, como demandado por alguns países 

do mundo, em especial a Jordânia e outros do Oriente Médio, como destacado por Jaber em 

2004. Ao fim da análise termodinâmica e econômica, o autor conclui que, apesar do alto custo 

inicial para desenvolvimento e aumento da ocupação territorial, essa alternativa se mostrou 

vantajosa em termos econômicos e energéticos (aproximadamente 140% de potência a mais) 

em comparação com turbinas a gás convencionais e demais sistemas de geração de energia 

elétrica para períodos de pico ou de escassez, além da redução de emissão de poluentes.  

Sami e Marin (2017) também propuseram integração entre turbinas a gás e sistemas 

fotovoltaicos por meio do mecanismo de engrenagens. Porém, nesse caso, a caixa de 

engrenagens é utilizada para desacoplar o eixo do compressor do eixo da turbina quando a 

energia proveniente dos módulos fotovoltaicos é suficiente e acoplá-lo quando não, para voltar 

a ser acionado pelo eixo da turbina. A integração é ilustrada na Figura 40. 

Figura 40 – Turbina a gás integrada com sistema fotovoltaico autônomo. 

 

Fonte: Adaptado de SAMI; MARIN (2017). 

 

A ideia e o mecanismo propostos nesta dissertação são semelhantes aos investigados 

por Sami e Marin (2017), mas diferente por tratar de sistemas fotovoltaicos conectados à rede, 

microturbinas a gás com regenerador e incorporar uma análise econômica aplicada para 

condições brasileiras. No artigo referenciado, que apresenta análises termodinâmicas e 
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simulações numéricas para investigar o comportamento dos parâmetros um com relação aos 

outros, o sistema fotovoltaico é autônomo - utiliza-se de baterias para armazenamento da 

energia elétrica gerada - e o calor dos gases de exaustão que saem da turbina é aproveitado para 

aquecimento de água residencial. Assemelham-se também no uso do biogás como combustível.  

 

2.6 Modelagem termodinâmica de microturbinas a gás híbridas 

Para integrar um sistema fotovoltaico na modelagem termodinâmica de uma 

microturbina a gás, deve-se ter como ideia central o fato dele ser utilizado para acionar o 

compressor. Logo, os parâmetros calculados a partir do trabalho líquido, devem ser 

recalculados considerando apenas o trabalho da turbina, visto que o trabalho do compressor é 

gerado pelos painéis fotovoltaicos no sistema híbrido. Sendo assim, não há necessidade de 

descontá-lo quando o sistema fotovoltaico é dimensionado para produzir eletricidade suficiente 

para acionar o compressor o tempo todo, mesmo em momentos em que a radiação solar não 

está presente, já que há a possibilidade de produzir a quantidade total requerida em 24 horas, 

exportar o excedente durante o dia e utilizar o crédito gerado durante a noite, como possibilita 

a legislação para sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Dessa forma, toda energia gerada na 

turbina será energia útil. A primeira equação que deve ser modificada, portanto, é a 40. A vazão 

de ar para o sistema híbrido é dada pela equação 45. 

 
�̇�𝑎ℎ =  

�̇�𝑒𝑙

(1 + CA)(𝑤𝑡)η𝑔𝑒
 

(45) 

Em que: 

 �̇�𝑎ℎ = vazão de ar do sistema híbrido (kg/s). 

 

A modificação da vazão de ar, induz modificações na potência do compressor, equação 

7, no calor de combustão, equação 34, e na potência da turbina, equação 40. A potência do 

compressor, do calor de combustão e a potência da turbina para o sistema híbrido são dados, 

portanto, pelas equações 46, 47 e 48, respectivamente. 

 
�̇�𝑐ℎ =  �̇�𝑎ℎ

ℎ2 − ℎ1

η𝑚
 

(46) 

Em que: 
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 �̇�𝑐ℎ = potência do compressor do sistema híbrido (kW). 

 

 
  �̇�ℎ =

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏ℎ. 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏
=

 �̇�𝑎ℎ . 𝐶𝐴 . 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏
   

(47) 

Em que: 

 �̇�ℎ = calor de combustão do sistema híbrido (kW); 

 �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏ℎ = vazão mássica de combustível do sistema híbrido (kg/s). 

 

    �̇�𝑡ℎ = (�̇�𝑎𝑟ℎ + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏ℎ)(ℎ4 − ℎ5). 𝜂𝑚 (48) 

Em que: 

 �̇�𝑡ℎ = potência da turbina do sistema híbrido (kW). 

 

Ao modificar esses parâmetros, a eficiência térmica, equação 43, e eficiência elétrica, 

equação 44, também serão modificadas. As eficiências térmica e elétrica para o sistema híbrido 

são recalculadas, portanto, pelas equações 49 e 50, respectivamente: 

 
η𝑡ℎℎ =

�̇�𝑡ℎ

�̇�ℎ

 
(49) 

Em que: 

 η𝑡ℎℎ = eficiência térmica do sistema híbrido. 

 

Nota-se que no cálculo da eficiência térmica do sistema híbrido a potência do 

compressor também foi desconsiderada, o que elevará seu valor consideravelmente. 

 
η𝑒𝑙ℎ =

�̇�𝑒𝑙

�̇�ℎ

 
(50) 

Em que: 

 η𝑒𝑙ℎ = eficiência elétrica do sistema híbrido. 
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Como o consumo específico de combustível do sistema convencional, equação 41, 

também considera o trabalho líquido, ele deve ser recalculado para o sistema híbrido, como 

mostra a equação 51. 

 
CECℎ =  

3600 𝐶𝐴

𝑤𝑡
 

(51) 

Em que: 

 CECh= consumo específico de combustível do sistema híbrido (kg/kWh). 

 

Para desenvolver uma análise mais completa também deve-se considerar a hipótese do 

compressor nem sempre ser acionado pelos painéis fotovoltaicos, mas também pela turbina em 

determinada fração do dia, assim como no sistema convencional. O mecanismo de engrenagens 

permite essa possibilidade e reconfiguração instantânea. Logo, para essas situações, o cálculo 

do consumo específico de combustível, que determinará importantes análises econômicas, deve 

ser ponderado por um fator de operação. Quando o fator de operação é igual a unidade quer 

dizer que a microturbina trabalha com acionamento fotovoltaico do compressor o tempo todo. 

Quando igual a quarta parte, apenas 25% do dia. E assim por diante. Portanto, o consumo 

específico de combustível para dias em que os painéis fotovoltaicos não são responsáveis pelo 

acionamento ininterrupto do compressor pode ser calculado pela equação 52. 

 CEC𝐹𝑜 =  𝐹𝑜. CECℎ + (1 − 𝐹𝑜). 𝐶𝐸𝐶 (52) 

Em que: 

 CECFo= consumo específico de combustível nas ocasiões em que o fator de operação 

do sistema híbrido deve ser levado em consideração (kg/kWh); 

 Fo = fator de operação. 

 

2.7 Análise Econômica 

Avaliar a viabilidade econômica de um projeto é imprescindível para ponderar sua 

adesão comercial. No caso de sistemas de geração de eletricidade, a maneira universal de 

análise consiste primeiramente em calcular o preço da energia gerada, dada comumente em 

kWh. O cálculo deve levar em consideração todo o fluxo financeiro envolvido na aquisição, 
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instalação, manutenção e funcionamento dos equipamentos. Portanto, como sugerido por 

Franco (2019), para uma microturbina a gás convencional, o custo da energia gerada pode ser 

calculado pela equação 53. 

 
C𝑒𝑙𝑚𝑐 =

𝑓. C𝑖𝑛𝑣 + C𝑚

𝐻. �̇�𝑒𝑙

+
C𝑐𝑜𝑚𝑏

η𝑡ℎ
 

(53) 

Em que: 

 Celmc = custo da energia elétrica gerada pela microturbina convencional (R$/kWh); 

 Cinv = custo de investimento (R$); 

 Cm = custo de manutenção (R$); 

 Ccomb = custo do combustível (R$/kWh); 

 H = período anual de operação (h); 

 f = fator de anuidade. 

 

Percebe-se pela equação 53 que o custo da energia gerada diminui à medida que o tempo 

de operação e a eficiência da microturbina aumentam e à medida que o custo do combustível 

diminui, como esperado. 

 O custo de investimento representa o valor de aquisição e instalação da microturbina. 

Esse valor, função dos custos de projeto, construção e lucro, é informado pelos fabricantes. Ele 

é multiplicado pelo fator de anuidade, que permite transformar o investimento inicial em uma 

série de pagamentos anuais (BORTOLAIA, 1996). De acordo com Silveira e Tuna (2003), o 

fator de anuidade é dado pela equação 54. 

 
𝑓 = [ 

𝑞𝑘+𝑃𝐶 − 1

(𝑞 − 1)𝑞𝑘+𝑃𝐶
−

𝑞𝑃𝐶 − 1

(𝑞 − 1)𝑞𝑃𝐶
]

−1

 
(54) 

Em que: 

 PC = período de construção (anos); 

 k = período de amortização (anos); 

 q = parâmetro auxiliar, função da taxa de juros e da inflação, equação 55. 

 

 



74 

 

 

 
𝑞 = (1 +

𝑖𝑛𝑓

100
) (1 +

𝑡𝑗

100
) 

(55) 

Em que: 

 inf = inflação (%/ano); 

 tj = taxa de juros (%/ano). 

 

A partir das equações apresentadas, nota-se que o fator de anuidade aumenta à medida 

que o período de construção, inflação e taxa de juros aumentam e diminui à medida que o 

período de amortização aumenta. Consequentemente, o custo da energia elétrica gerada também 

comporta-se matematicamente da mesma maneira. De acordo com Bortolaia (1996), 

geralmente o período de amortização é adotado igual ao tempo de operação (tempo de vida útil) 

do equipamento, em anos. A estipulação dos demais parâmetros será discutida na metodologia. 

 No caso da microturbina híbrida, o custo de aquisição, instalação e manutenção dos 

módulos fotovoltaicos e de todos os demais equipamentos necessários para funcionamento do 

sistema devem ser considerados. Também deve-se contabilizar o custo da caixa de engrenagens 

e o sistema de transmissão como um todo, responsável pela mudança do modo de operação, ora 

híbrido, ora convencional, mensurado pelo fator de operação, a ser considerado. Além disso, 

caso a instituição ou empresa que o financiar não possua área disponível para instalação, seja 

telhado ou espaço livre, deve-se levar em consideração o custo de aquisição do terreno 

necessário. Logo, como sugerido por Franco (2019), o custo da energia elétrica gerada pela 

microturbina híbrida é dado pela equação 56. 

 
C𝑒𝑙𝑚ℎ =

𝑓. C𝑖𝑛𝑣ℎ + C𝑚

𝐻. �̇�𝑒𝑙

+ C𝑐𝑜𝑚𝑏 . 𝐹𝑜 [
1

η𝑡ℎℎ
+

1

η𝑡ℎ
(

1

𝐹𝑜
− 1)] 

(56) 

Em que: 

 Celmh = custo da energia elétrica gerada pela microturbina híbrida (R$/kWh); 

 Cinvh = custo de investimento do sistema híbrido (R$). 

 

O fator de operação permite calcular o custo do combustível quando o sistema opera em 

modo híbrido e quando opera em modo convencional. Quando ele é igual a 1, o sistema opera 
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o tempo todo em modo híbrido e o segundo termo dentro dos colchetes torna-se nulo. Quando 

ele é igual a 0, a equação 56 torna-se igual à 53.  

Para comparação, também é válido calcular o custo da energia elétrica caso ela fosse 

toda gerada exclusivamente por um sistema fotovoltaico. Nesse caso não há combustível 

envolvido, como mostra a equação 57. 

 
C𝑒𝑙𝑠𝑓 =

𝑓. C𝑠𝑓 + C𝑚

𝐻. �̇�𝑒𝑙

 
(57) 

Em que: 

 Celsf = custo da energia elétrica gerada exclusivamente por sistema fotovoltaico 

(R$/kWh); 

 Csf = custo de aquisição do sistema fotovoltaico (R$). 

 

Obviamente, o custo de aquisição do sistema fotovoltaico para esse caso é maior que o 

da microturbina híbrida, visto que a potência a ser gerada equivale à demandada e não mais 

apenas a do compressor. No mais, o custo de manutenção para essa situação é muito menos 

significativo quando comparado ao das microturbinas, visto que o funcionamento não envolve 

movimento relativo entre peças, que promove desgaste e custos de manutenção preventiva ao 

longo do tempo. 

Caso o investimento seja pago à vista, o custo da energia elétrica gerada pode ser 

calculado de outra forma, como mostra para microturbina convencional, para a microturbina e 

para apenas o sistema fotovoltaico as equações 58, 59 e 60, respectivamente: 

 
C𝑒𝑙𝑚𝑐𝑎𝑣 =

C𝑖𝑛𝑣 + C𝑚. t𝑣𝑢

𝐻. �̇�𝑒𝑙. t𝑣𝑢

+
C𝑐𝑜𝑚𝑏

η𝑡ℎ
 

(58) 

Em que: 

 Celmcav = custo da energia elétrica gerada pela microturbina convencional para 

pagamento do investimento à vista (R$/kWh); 

 tvu = tempo de vida útil do equipamento (anos). 
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C𝑒𝑙𝑚ℎ𝑎𝑣 =

C𝑖𝑛𝑣ℎ + C𝑚. t𝑣𝑢

𝐻. �̇�𝑒𝑙. t𝑣𝑢

+ C𝑐𝑜𝑚𝑏 . 𝐹𝑜 [
1

η𝑡ℎℎ
+

1

η𝑡ℎ
(

1

𝐹𝑜
− 1)] 

(59) 

Em que: 

 Celmhav = custo da energia elétrica gerada pela microturbina híbrida para pagamento do 

investimento à vista (R$/kWh). 

 

 
C𝑒𝑙𝑠𝑓𝑎𝑣 =

C𝑠𝑓 + C𝑚. t𝑣𝑢

𝐻. �̇�𝑒𝑙. t𝑣𝑢

 
(60) 

Em que: 

 Celsfav = custo da energia elétrica gerada exclusivamente por sistema fotovoltaico para 

pagamento do investimento à vista (R$/kWh). 

 

A partir da contabilização do custo da energia elétrica gerada, é possível calcular a 

receita, isto é, valor economizado com a aquisição de certo equipamento com relação ao custo 

da energia elétrica fornecida pela concessionária. A equação 61 mostra como calcular a receita 

anual da produção de eletricidade:  

 R𝑒𝑙𝑔 = 𝐻. �̇�𝑒𝑙(C𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑐 − C𝑒𝑙𝑔) (61) 

Em que: 

 Relg = receita anual da energia elétrica gerada por método alternativo à concessionária 

(R$/ano); 

 Celconc = custo da energia elétrica fornecida pela concessionária (R$/kWh); 

 Celg = custo da energia elétrica gerada por qualquer método alternativo (R$/kWh). 

 

Cabe enfatizar que o custo da energia elétrica gerada por qualquer método proposto 

varia apenas quando o custo do combustível é alterado, visto que a partir do momento que o 

investimento para aquisição dos módulos fotovoltaicos é feito, a energia elétrica pode ser gerada 

à vontade sem que seu custo seja influenciado pela inflação ou taxa de juros, o que não ocorre 

para a energia fornecida pela concessionária. De acordo com o Internacional Energy Agency 

(IEA), espera-se que o custo médio do biogás em 2040 seja 25% menor do que a data de 
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publicação do estudo, 2020. Já o custo da energia elétrica fornecida pela concessionária tende 

a aumentar ao longo do tempo. Logo, a receita anual tende a aumentar ano a ano, o que 

comprova a vantagem de utilização dos equipamentos propostos, como dito anteriormente. 

Sendo assim, considerando a inflação como a correção aplicada ao custo da energia elétrica 

fornecida pela concessionária, a receita para todo o tempo de vida útil do equipamento pode ser 

calculada pela equação 62. 

 

R𝑒𝑙𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐻. �̇�𝑒𝑙 [C𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑐 . (1 +
𝑖𝑛𝑓

100
)

𝑖

− C𝑒𝑙𝑔]

t𝑣𝑢

𝑖=1

 

(62) 

Em que: 

 Relgtotal = receita total, para todo o tempo de vida útil do equipamento, da energia elétrica 

gerada por método alternativo à concessionária (R$). 

 

Por fim, outro parâmetro de cálculo importante é o tempo de retorno do investimento. 

Ele representa o tempo a partir do qual a economia gerada torna-se igual ao custo de 

investimento. Como a receita tende a aumentar ao longo do tempo, calculá-lo com exatidão 

requer tabelar a receita ano a ano e realizar a soma parcial até que ela se iguale ao custo de 

investimento ou elaborar um programa computacional para truncamento automático. No 

entanto, uma forma simples e eficaz de estimar o tempo de retorno do investimento é considerar 

a receita anual média. Dessa forma, ele pode ser calculado pela equação 63. 

 
𝑇𝑅𝐼 =

C𝑖𝑛𝑣

R𝑒𝑙𝑔𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

t𝑣𝑢

 
(63) 

Em que: 

 TRI = tempo de retorno do investimento (anos). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Procura-se neste capítulo descrever os procedimentos metodológicos empregados para 

obtenção dos resultados, de maneira que outros pesquisadores possam reproduzir e 

complementar este estudo. O software Engineering Equation Solver (EES) será utilizado como 

ferramenta de cálculo para implementação, comparação e interpretação paramétrica e gráfica 

dos modelos termodinâmico e econômico desenvolvidos. O software Radiasol 2 também será 

utilizado para aquisição de dados de insolação solar em diferentes cidades/regiões brasileiras. 

 

3.1 Softwares utilizados  

3.1.1 EES 

O software Engineering Equation Solver (EES) conta com uma biblioteca interna de 

relações termodinâmicas para determinação das propriedades de interesse a partir do 

conhecimento de outras. Além disso, o software possibilita a resolução automática de qualquer 

relação matemática de modo iterativo sem a necessidade de explicitar as variáveis, basta 

relacioná-las e garantir que o número de equações seja igual ao número de incógnitas. Isso o 

torna vantajoso, já que a determinação dos parâmetros não depende de uma ordem lógica pré-

estipulada e o processo iterativo automático garante a convergência do sistema, seja linear ou 

não-linear, desde que o intervalo configurado para cada variável seja pertinente.  

Dois programas foram elaborados, um para a análise de operação com biogás e o outro 

com gás natural. Eles encontram-se detalhados nos apêndices A e B deste trabalho. Todas as 

equações apresentadas na revisão bibliográfica foram implementadas. Outras ainda serão 

apresentadas.  

É importante enfatizar que o EES trabalha de forma iterativa. Sendo assim, como optou-

se por trabalhar com temperaturas absolutas é importante configurar no software o limite 

inferior de estimativa como maior que zero. Também é aconselhável configurar os limites de 

parâmetros que são naturalmente limitados, como o RGE, que varia de 0 a 1. Isso garante que 

a convergência ocorra e resultados coerentes sejam encontrados. 
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3.1.2 Radiasol 2  

O Radiasol 2 é um software livre desenvolvido pelos pesquisadores do Laboratório de 

Energia Solar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que permite determinar a 

intensidade da radiação solar mensal média, seja ela global horizontal, inclinada, direta ou 

difusa, em várias localidades brasileiras. Escolhe-se também a inclinação e o ângulo azimutal 

desejados. Por meio de cálculos trigonométricos, modelos de distribuição temporal e espacial 

da radiação solar, os dados de irradiação e outros, como temperatura ambiente, temperatura 

mínima, temperatura máxima e umidade relativa são disponibilizados em gráficos de linha, 

gráficos de barras ou tabelas. A Figura 41 mostra a tela principal do Radiasol 2. 

Figura 41 – Tela principal do software RadiaSol 2. 

 

Fonte: Do autor. 
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Como o objetivo do presente estudo é desenvolver e apresentar um projeto de integração 

entre microturbinas e sistemas fotovoltaicos para as cinco regiões brasileiras, uma cidade foi 

escolhida como representante para cada região. São elas: Belo Horizonte (MG), Recife (PE), 

Cuiabá (MT), Belém (PA) e Porto Alegre (RS). Ao configurar o ângulo de inclinação de acordo 

com as recomendações apresentadas na Tabela 1 e fixar o ângulo azimutal nulo, ou seja, quando 

os módulos fotovoltaicos são orientados com a face voltada para o norte geográfico, assim como 

recomendado na seção 2.2.2, construiu-se a tabela de insolação inclinada mensal média em 

kWh/m2/dia para cada cidade, Tabela 5. Escalas de cor foram utilizadas para facilitar a 

visualização. 

Tabela 5 – Insolação inclinada mensal média em kWh/m2/dia para cada cidade. 

Mês 

Azimute: 0° 

Belo Horizonte 

(α=20°) 

Recife 

(α=10°) 

Cuiabá 

(α=16°) 

Belém 

(α=10°) 

Porto Alegre 

(α=35°) 

1 5,49 5,74 5,51 4,36 5,44 

2 5,85 5,86 5,64 4,51 5,44 

3 5,71 5,72 5,63 4,67 5,13 

4 5,66 5,35 5,50 4,88 4,79 

5 5,20 4,94 5,07 4,99 4,04 

6 5,17 4,59 4,95 5,29 3,53 

7 5,42 4,64 5,33 5,55 4,11 

8 5,91 5,22 5,85 5,74 4,36 

9 5,99 5,77 6,01 5,73 4,73 

10 5,84 5,99 5,97 5,54 5,42 

11 5,35 5,83 5,67 5,07 5,60 

12 5,00 5,67 5,50 4,63 5,73 
Fonte: Do autor. 

  

3.2 Modelagem Termodinâmica 

Inicialmente, buscou-se investigar as possíveis considerações mencionadas na seção 

2.4.2. A Tabela 6 e a Tabela 7 mostram os dados referentes aos calores específicos a pressão 

constante para o biogás e para o gás natural, respectivamente. 
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Tabela 6 – Calores específicos do ar e dos gases de exaustão para diferentes temperaturas em operação com 

biogás. 

  Calores Específicos a Pressão Constante (kJ/kgK) 

Temperatura (K) Ar Gases de exaustão Variação (%) 

300 1,004 1,031 2,730 

400 1,020 1,049 2,899 

500 1,037 1,069 3,059 

600 1,056 1,090 3,208 

700 1,076 1,112 3,348 

800 1,096 1,134 3,478 

900 1,116 1,157 3,598 

1000 1,136 1,178 3,711 
Fonte: Do autor. 

 

Tabela 7 – Calores específicos do ar e dos gases de exaustão para diferentes temperaturas em operação com gás 

natural. 

  Calores Específicos a Pressão Constante (kJ/kgK) 

Temperatura (K) Ar Gases de exaustão Variação (%) 

300 1,004 1,058 5,408 

400 1,020 1,076 5,511 

500 1,037 1,096 5,637 

600 1,056 1,117 5,782 

700 1,076 1,140 5,941 

800 1,096 1,163 6,109 

900 1,116 1,186 6,282 

1000 1,136 1,210 6,458 
Fonte: Do autor. 

 

 No cálculo das variações percentuais, buscou-se obter os maiores valores possíveis para 

ter conhecimento do limite superior que pode ser encontrado. Sendo assim, o cálculo foi feito 

dividindo a diferença de calores específicos pelo calor específico do ar, visto que é menor e, 

portanto, gera variações numericamente maiores. Já as variações de calores específicos ao longo 

da temperatura para mesma espécie química são sempre inferiores a 10%, considerando as 

temperaturas entre 500K e 800K, valores próximos de T2 e T5, respectivamente. Diferenças 

percentuais dessa ordem de grandeza não distorcerão os resultados a ponto de prejudicar os 

objetivos do trabalho. Logo, as hipóteses foram consideradas válidas e aplicadas para 

desenvolvimento dos resultados. 
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Para modelar as microturbinas, as mesmas condições de temperatura e pressão serão 

estabelecidas como dados de entrada para comparar as diferentes configurações e modelos, 

assim como feito pelos fabricantes ao ensaiar as máquinas em laboratório, onde todas operam 

nas condições ISO. A temperatura e pressão ambientes de entrada para a presente análise serão 

as mesmas das condições ISO, 15°C e 101,325 kPa. Já para desenvolvimento da análise 

econômica as temperaturas e pressões de entrada são específicas para cada cidade.  

As investigações de comportamento serão realizadas por meio da construção dos 

seguintes gráficos: 

 Temperatura dos gases de exaustão na saída da turbina versus razão de pressão no 

compressor para diferentes temperaturas de entrada na turbina. Valores coerentes para 

as eficiências isentrópicas do compressor e da turbina e eficiência do regenerador serão 

fixados. A escolha das eficiências isentrópicas será baseada no gráfico apresentado na 

Figura 31. 

 Temperatura do ar na entrada da câmara de combustão versus razão de pressão no 

compressor para diferentes temperaturas de entrada na turbina e eficiências do 

regenerador. Valores coerentes para as eficiências isentrópicas do compressor e da 

turbina serão fixados; 

 Consumo específico de combustível versus razão de pressão no compressor para 

diferentes temperaturas de entrada na turbina e eficiências isentrópicas do compressor 

e da turbina. Um valor coerente para a eficiência do regenerador será fixado; 

  Vazão mássica de ar versus razão de pressão no compressor para diferentes 

temperaturas de entrada na turbina e eficiências isentrópicas do compressor e da turbina. 

Um valor coerente para a eficiência do regenerador será fixado; 

 Potência líquida versus razão de pressão no compressor para diferentes temperaturas de 

entrada na turbina e eficiências isentrópicas do compressor e da turbina. Um valor 

coerente para a eficiência do regenerador será fixado; 

 Calor de combustão versus razão de pressão no compressor para diferentes temperaturas 

de entrada na turbina e eficiências isentrópicas do compressor e da turbina. Um valor 

coerente para a eficiência do regenerador será fixado; 

 Eficiência elétrica versus razão de pressão no compressor para diferentes temperaturas 

de entrada na turbina e eficiências isentrópicas do compressor e da turbina. Um valor 

coerente para a eficiência do regenerador será fixado; 
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 Eficiência térmica versus razão de pressão no compressor para diferentes temperaturas 

de entrada na turbina e eficiências isentrópicas do compressor e da turbina. Um valor 

coerente para a eficiência do regenerador será fixado; 

 Eficiência elétrica versus temperatura ambiente. Valores coerentes para temperatura de 

entrada na turbina, eficiências isentrópicas do compressor e da turbina e eficiência do 

regenerador serão fixados. No caso da operação com biogás, a influência do percentual 

de metano será apurada.  

Como deseja-se investigar a operação das microturbinas convencional e híbrida com 

dois combustíveis para três diferentes potências, tendo como referência os tipos e valores 

encontrados no mercado, diferentes gráficos serão construídos para cada enumeração 

pesquisada. Os dados serão dispostos nos mesmos gráficos ou em outros. As eficiências 

isentrópicas do compressor e da turbina serão alteradas para os valores típicos de cada potência. 

 Os dados de entrada, além de temperatura e pressão ambiente, estão dispostos na Tabela 

8. 

Tabela 8 – Dados de entrada da modelagem termodinâmica. 

Parâmetro Valor(es) ou faixa 

considerada 

Potência elétrica (kW) 30; 65; 200 

Eficiência elétrica do gerador 0,96 

Razão de pressão 3-5 

Eficiência da combustão  0,98 

Eficiência isentrópica do compressor para microturbina 

de 30 kW 

0,76 

Eficiência isentrópica do compressor para as 

microturbinas de 65 kW e 200 kW 

0,80 

Eficiência isentrópica da turbina para microturbina de 

30 kW 

0,85 

Eficiência isentrópica da turbina para as microturbinas 

de 65 kW e 200 kW 

0,86 

Eficiência do regenerador  0,75; 0,80; 0,85 

Eficiência mecânica do compressor e da turbina 0,98 
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Fator de operação 0; 0,5; 1 

Temperatura dos gases resultantes da combustão na 

entrada da turbina (K) 

1000; 1100; 1200 

Poder calorífico inferior do metano (kJ/kg) 50050 (1) 

Poder calorífico inferior do gás natural (kJ/kg) 49600 (2) 

Perda de carga na admissão (% da pressão ambiente) 1 

Perda de carga do ar no regenerador (% da pressão de 

saída do compressor) 

2 

Perda de carga na câmara de combustão (% da pressão 

de saída do ar no regenerador) 

2 

Perda de pressão dos gases de exaustão no regenerador 

(% da pressão de saída da turbina) 

2 

Perda de pressão dos gases de exaustão na linha após o 

regenerador (% da pressão dos gases de exaustão após a 

saída do regenerador) 

1 

Percentual de metano no biogás (%) 60 

Fonte: Do autor. 

(1) ÇENGEL; BOLES, 2006. 

(2) SPELLING, 2013. 

 

3.3 Seleção dos painéis fotovoltaicos 

Outra vantagem do EES é a possibilidade de construir tabelas paramétricas, o que 

permite analisar como uma variável se comporta à medida que outras são alteradas e representá-

las graficamente, se desejado. Para seleção do módulo fotovoltaico utilizado no projeto, essa 

ferramenta foi utilizada. A variável que se deseja avaliar é o custo do sistema a ser adquirido. 

Busca-se sempre o menor custo e para sistemas fotovoltaicos ele é proporcional à potência de 

pico. Para calcular a potência de pico total, primeiro é necessário determinar o número de 

módulos, função da energia produzida por cada módulo. Assim como discutido na seção 2.2.3, 

deve-se levar em consideração as perdas associadas aos fios condutores, ao inversor e ao tempo 

de uso. Segundo Villalva (2017), bons inversores apresentam eficiência acima de 90%. Sendo 

assim, considerando uma perda de 10% no inversor, 3% nos fios condutores (BALFOUR ET 

AL, 2019) e 20% de queda na eficiência dos módulos no final da vida útil, conforme orienta 
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Pinho e Galdino (2014) e os manuais dos fabricantes, a energia produzida diariamente por um 

módulo fotovoltaico pode ser calculada pela equação 64. A eficiência dos módulos 

fotovoltaicos geralmente é da ordem de 15-20%. 

  𝐸𝑑 = 0,87.0,80. 𝐼𝑑 . 𝐴𝑚𝑜𝑑 . 𝜂𝑚𝑜𝑑 (64) 

Em que: 

 Ed = energia diária produzida por cada módulo fotovoltaico (kWh/dia); 

 Id = insolação diária média (kWh/m2/dia); 

 Amod = área do módulo fotovoltaico (m2); 

 ηmod = eficiência do módulo fotovoltaico. 

 

Ao multiplicar o número de horas por dia pela potência do compressor, obtém-se a 

energia demandada. O número de módulos, portanto, pode ser calculado pela equação 65. 

 
 𝑁𝑚𝑜𝑑 =

24. 𝐹𝑜. �̇�𝑐

𝐸𝑑
 

(65) 

Em que: 

 Nmod = número total de módulos fotovoltaicos. 

 

Por fim, o custo de aquisição dos módulos fotovoltaicos pode ser calculado pela equação 

66. 

  𝐶𝑠𝑓𝑣 = 𝑁𝑚𝑜𝑑 . 𝑃𝑆𝑇𝐶 . 𝐶𝑊𝑝 (66) 

Em que: 

 Csfv = custo de aquisição do sistema fotovoltaico (R$); 

 CWp = custo por watt-pico (R$/Wp); 

 PSTC = potência em condições STC (Wp). 
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Para uma simulação inicial com diversos modelos de painéis fotovoltaicos será considerada 

uma potência do compressor de 50 kW, irradiação solar média de 5 kWh/m2/dia, fator de 

operação igual a 1 e custo por watt-pico igual a 5 reais. 

Após a seleção do módulo fotovoltaico e determinação do número necessário para suprir a 

demanda elétrica pode-se calcular quantos serão dispostos em série e em paralelo. Como 

esclarecido anteriormente, o número de módulos em série é função da tensão de entrada 

admissível no inversor. De acordo com Villalva (2017), normalmente os inversores para 

sistemas conectados à rede possuem tensões de entrada entre 200V e 500V. A tensão 

considerada será de 300V. A partir daí, verifica-se na folha de dados do fabricante a tensão de 

circuito aberto dos módulos em STC. Como fator de segurança esse valor é acrescido em 10% 

e considera-se também a variação de tensão oriunda da variação local de temperatura, influência 

mostrada na Figura 15, também encontrada na folha de dados do fabricante para o modelo 

utilizado. A razão entre a tensão admissível no inversor e a tensão de circuito aberto acrescida 

do recomendado determina o número de módulos conectados em série. Por fim, para determinar 

o número de conexões em paralelo, ou número de strings, basta dividir o número total de 

módulos pelo número de módulos conectados em série. 

 

3.4 Análise Econômica 

A análise econômica será realizada para as cinco cidades brasileiras e abrangerá 

resultados para os três sistemas alternativos de geração de energia (microturbina convencional, 

microturbina híbrida com fator de operação igual a 1 e apenas painéis fotovoltaicos) sob as duas 

condições de investimento (que considera as anuidades ou aquisição à vista). As condições de 

operação das microturbinas são diferentes para cada cidade devido às diferentes pressões e 

temperaturas de entrada. As temperaturas são equivalentes às temperaturas anuais médias 

estimadas a partir dos gráficos de temperatura ambiente ao longo do ano gerados pelo Radiasol 

2. As estimativas são mostradas na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Temperaturas anuais médias das cidades brasileiras selecionadas. 

Cidade Temperatura anual média [K] 

Belo Horizonte (MG) 294 

Recife (PE) 300 

Cuiabá (MT) 300 

Belém (PA) 300 

Porto Alegre (RS) 288 

Fonte: Do autor. 

 

As pressões são determinadas a partir da tabela A-11 disposta por Çengel e Cimbala 

(2012), que fornece a pressão atmosférica em função da altitude. Como os valores de altitude 

de entrada na tabela são limitados, buscou-se obter uma função que a relaciona com a pressão 

para calcular qualquer valor com facilidade. O resultado é mostrado na Figura 42. 

Figura 42 – Linha de tendência pressão atmosférica versus altitude. 

 

Fonte: Do autor. 

 

As altitudes e consequentes pressões atmosféricas das cidades em questão são dispostas na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Altitudes e pressões atmosféricas das cidades brasileiras selecionadas. 

Cidade Altitude (m) (1) Pressão atmosférica 

(kPa) 

Belo Horizonte (MG) 858,3 91,47 

Recife (PE) 4,5 101,20 

Cuiabá (MT) 176,7 99,24 

Belém (PA) 10,8 101,13 

Porto Alegre (RS) 2,8 101,22 

Fonte: Do autor. 

(1) IBGE, 2017. 

 

As magnitudes das insolações diárias médias consideradas são as médias anuais das 

insolações dispostas na Tabela 5. O valor médio pode ser considerado seguro, uma vez que a 

menor produção de energia em determinadas épocas do ano é compensada por outras graças 

aos medidores eletrônicos e o sistema de crédito contemplado na legislação. Além disso, trata-

se de um projeto conservador, visto que o cálculo do número de painéis fotovoltaicos baseia-se 

na eficiência de final de vida útil. A organização desses dados de insolações diárias médias é 

mostrada na Tabela 11. 

Tabela 11 – Insolação diária média das cidades brasileiras selecionadas. 

Cidade Insolação diária média (kWh/m2/dia) 

Belo Horizonte (MG) 5,55 

Recife (PE) 5,44 

Cuiabá (MT) 5,55 

Belém (PA) 5,08 

Porto Alegre (RS) 4,86 

Fonte: Do autor. 

 

A temperatura de entrada na turbina será fixada em 1100K para análise econômica. A 

escolha das razões de pressão para cada potência de operação será feita com o objetivo de 

maximizar a receita financeira total para cada situação. A partir dessa escolha, é possível 

construir outra tabela paramétrica para determinar para qual sistema obtém-se o menor tempo 
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de retorno do investimento. Além disso, os demais parâmetros econômicos como custo da 

energia elétrica gerada e receitas são apresentados. A influência da potência também é avaliada 

para cada sistema. Por fim, é possível determinar para qual combinação (sistema e potência) o 

investimento é mais vantajoso.  

 A influência do fator de operação também é levada em consideração na avaliação do 

tempo de retorno do investimento para as microturbinas híbridas. Nesse caso, quando o fator 

de operação é diferente de 1, torna-se necessário adicionar o custo da caixa de engrenagens e o 

sistema de transmissão como um todo, como explicado na seção 2.5. Como estimativa, seu 

custo é considerado igual a 20% do valor da microturbina, equivalente à média de custo de cada 

um dos cinco principais elementos que a compõe (compressor, câmara de combustão, 

regenerador, turbina e gerador elétrico). 

De acordo com estudo sobre o mercado brasileiro de geração distribuída de energia 

fotovoltaica desenvolvido pelo Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na 

América Latina (IDEAL, 2018), coordenado por Falcão e Mighelão, o custo médio por watt-

pico de um sistema fotovoltaico varia de acordo com a potência instalada, como ilustra a Figura 

43. 

Figura 43 – Preço médio do watt-pico em função da potência do sistema. 

 

Fonte: Adaptado de IDEAL, 2018. 

 

Cálculos termodinâmicos preliminares mostraram que para acionar o compressor de 

todas as microturbinas consideradas, sistemas fotovoltaicos de mais de 100 kWp serão 
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necessários. Logo, o preço médio de entrada para análise econômica será de R$4,24. A 

segmentação de custo de um sistema fotovoltaico é ilustrada na Figura 44.  

Figura 44 – Segmentação dos custos de um sistema fotovoltaico. 

 

Fonte: Adaptado de IDEAL, 2018. 

 

Os custos médios da energia elétrica gerada pelas concessionárias foram obtidos a partir 

das tarifas vigentes homologadas pela ANEEL (2021) e não contemplam tributos e outros 

elementos que fazem parte do valor final da energia elétrica. A parcela referente aos tributos 

representa 29,5% do custo final, como mostrado na Figura 45. 
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Figura 45 – Segmentação do custo final da energia elétrica. 

 

Fonte: ANEEL, 2017. 

 

Portanto, os custos médios da energia elétrica sem tributação e com tributação por região 

brasileira é mostrado na Tabela 12.  

Tabela 12 – Custo médio da energia elétrica por região brasileira. 

Região brasileira Custo médio da energia 

elétrica sem tributação 

(R$/kWh) 

Custo médio final da energia 

elétrica (R$/kWh) 

Sudeste 0,592 0,840 

Nordeste 0,603 0,855 

Norte 0,646 0,916 

Centro-Oeste 0,599 0,850 

Sul 0,536 0,760 

Fonte: ANEEL, 2021. 

 

Cabe ressaltar que esses valores são do tipo residencial e estão sujeitos à flutuação 

proporcionada pela bandeira vigente a cada momento. Por isso são nomeados como custos 

médios.  

Os demais parâmetros considerados para a análise econômica são mostrados na Tabela 

13. 
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Tabela 13 – Demais dados de entrada da análise econômica. 

Parâmetro Valor(es) ou faixa considerada 

Dólar (R$/US$) 5,00 

Custo do sistema fotovoltaico (R$/Wp) 4,24 

Custo total da microturbina de 30 kW 

(US$/kW) 

4300 (1) 

Custo total da microturbina de 65 kW 

(US$/kW) 

3220 (1) 

Custo total da microturbina de 200 kW 

(US$/kW) 

3150 (1) 

Custo de manutenção da microturbina 

(US$/kWh) 

0,016 (1) 

Inflação (%) 3,5 (2) 

Taxa de juros (%) 4,61 (3) 

Período de construção (anos) 1 (4) 

Período de amortização (anos) 25 

Custo do biogás (US$/m3 de metano) 0,35 (5) 

Custo do gás natural (R$/m3) 3,163853 (6) 

Custo da caixa de engrenagens e o sistema 

de transmissão (% do custo da microturbina) 

20 

Fonte: Do autor. 

(1) DARROW ET AL., 2015. 

(2) BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021. 

(3) BNDES, 2021. 

(4) GALANTI; MASSARDO, 2013. 

(5) INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY, 2017. 

(6) COMGAS (2021). 

 

Observa-se que o custo dos combustíveis é informado por unidade de volume. Logo, a 

equação 67 pode ser utilizada para convertê-lo para a unidade desejada. 

 
 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 =  

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑣. 𝐶𝐸𝐶

𝜌
 

(67) 

Em que: 
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 Ccombv = custo do combustível em base volumétrica (R$/m3); 

 ρ =massa específica do combustível (kg/m3). 

 

É importante ressaltar que ao calcular o custo do combustível a partir do consumo 

específico a divisão pela eficiência térmica do sistema não é mais necessária para quantificar o 

custo da energia elétrica gerada assim como nas equações 53 e 56, uma vez que a eficiência 

térmica já é indiretamente considerada com a introdução do consumo específico de 

combustível.  

No caso do biogás a massa específica utilizada deve ser a massa específica do metano, 

visto que seu custo é expresso em volume de metano. Além disso, para esse caso deve-se 

multiplicar o numerador da equação 67 pela fração mássica de metano, já que o consumo 

específico de combustível envolve tanto metano quanto dióxido de carbono. Com essas 

modificações se obterá o custo do biogás corretamente.  

Por fim, análises de sensibilidade que envolvam variação de parâmetros como taxa de 

juros, inflação, custo do combustível e custo da energia elétrica fornecida pelas concessionárias 

serão, por fim, realizadas para avaliar como influenciam no tempo de retorno do investimento.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Procura-se neste capítulo descrever de maneira objetiva os resultados qualitativos e 

quantitativos encontrados para responder as questões investigadas propostas nesta pesquisa. 

Como enumerado no capítulo 3, a ordem lógica de apresentação será: modelagem 

termodinâmica, seleção dos painéis fotovoltaicos e análise econômica. 

 

4.1 Modelagem termodinâmica 

 Inicialmente, buscou-se verificar como a temperatura dos gases de exaustão na saída da 

turbina se comporta com a variação da razão de pressão do compressor para as três classes de 

potência. Os resultados para o biogás e para o gás natural são mostrados na Figura 46 e Figura 

47, respectivamente. 

Figura 46 – Temperatura dos gases de exaustão na saída da turbina versus razão de pressão do compressor para 

operação com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 47 – Temperatura dos gases de exaustão na saída da turbina versus razão de pressão do compressor para 

operação com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 

  

Observa-se que a temperatura dos gases de exaustão na saída da turbina diminui à 

medida que a razão de pressão do compressor aumenta, visto que a temperatura é proporcional 

à pressão e a razão de expansão na turbina também aumenta quando o ar é mais comprimido. 

Além disso, a influência da potência é pequena, já que as eficiências isentrópicas variam pouco. 

Como elas foram consideradas as mesmas para as microturbinas de 65 kW e 200 kW, T5 para 

as duas classes de potência é exatamente a mesma, ponto a ponto. Observa-se que a influência 

do combustível também é mínima, mas não nula.   

 Quanto ao regenerador, espera-se que a temperatura de saída do ar, antes de entrar na 

câmara de combustão, aumente à medida que T4 aumenta, visto que dessa forma T5 também 

aumenta e uma maior transferência de calor ocorre. Efeito contrário acontece quando a razão 

de pressão no compressor aumenta. Esses comportamentos são mostrados na Figura 48 e Figura 

49 para o biogás e para o gás natural, respectivamente. 
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Figura 48 – Temperatura do ar na entrada da câmara de combustão versus razão de pressão do compressor para 

operação com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 49 – Temperatura do ar na entrada da câmara de combustão versus razão de pressão do compressor para 

operação com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 Obviamente, T3 aumenta quando se melhora a eficiência do regenerador. Além disso, 

observa-se que T3 diminui à medida que a potência aumenta devido à ligeira redução da 
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transferência de calor, da mesma forma como acontece para T5 como mostrado na Figura 46 e 

Figura 47. Para esse caso, a influência do combustível mostra-se mais significativa. Maiores 

valores de T3 são encontrados para o biogás.  

 Até o momento, o comportamento das duas variáveis investigadas é o mesmo para 

microturbinas convencionais e híbridas. Na sequência, as análises serão diferentes para os dois 

tipos de microturbinas.  

 A variação do consumo específico de combustível das microturbinas convencionais em 

meio às outras variáveis é mostrada na Figura 50 e Figura 51 para o biogás e para o gás natural, 

respectivamente. 

Figura 50 – Consumo específico de combustível das microturbinas convencionais versus razão de pressão do 

compressor para operação com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 51 – Consumo específico de combustível das microturbinas convencionais versus razão de pressão do 

compressor para operação com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Como T3 diminui quando a razão de pressão do compressor aumenta, espera-se um 

comportamento semelhante para o consumo específico de combustível, já que o aumento de 

temperatura é benéfico para a eficiência do processo de combustão. Entretanto, como há 

diversas outras variáveis envolvidas, inclinações positivas e negativas são encontradas ao longo 

das curvas e para justificá-las é preciso analisar o grau de influência de cada variável ponto a 

ponto. 

Como descrito na seção 2.3, o aumento da temperatura na entrada da turbina promove 

aumento da eficiência do sistema e consequente redução do consumo específico de 

combustível. Além disso, como as eficiências isentrópicas do compressor e da turbina tendem 

a aumentar à medida que a potência aumenta, o consumo específico de combustível tende a 

cair. Comportamentos esses observados na Figura 50 e na Figura 51. Observa-se também que 

o consumo específico de combustível é significativamente maior para o biogás, pelo fato da 

razão combustível-ar também ser. 

A variação do consumo específico de combustível das microturbinas híbridas em meio 

a diversas outras variáveis é mostrada na Figura 52 e Figura 53 para o biogás e para o gás 

natural, respectivamente. 
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Figura 52 – Consumo específico de combustível das microturbinas híbridas versus razão de pressão do 

compressor para operação com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 53 – Consumo específico de combustível das microturbinas híbridas versus razão de pressão do 

compressor para operação com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 
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 Os consumos específicos de combustível das microturbinas híbridas são 

expressivamente menores do que os das microturbinas convencionais. A Tabela 14 e a Tabela 

15 mostram para o biogás e para o gás natural, respectivamente, os valores em kg/kWh e a 

redução percentual alcançada para ambos os tipos de operação, em que T4=1100K. 

Tabela 14 – Consumo específico de combustível em kg/kWh para operação com biogás. 

Razão de Pressão 

Microturbina convencional Microturbina híbrida Redução (%) 

30 kW 65kW 200 kW 30 kW 65kW 200 kW 30 kW 65 kW 200 kW 

3,0  0,7886  0,7238  0,7238  0,3223  0,3220  0,3220  59,13  55,52  55,52 

3,5  0,7719  0,7043  0,7043  0,3009  0,3008   0,3008  61,02  57,29   57,29 

4,0  0,7697  0,6980  0,6980  0,2862  0,2863  0,2863  62,82  58,98  58,98 

4,5  0,7760  0,6991  0,6991  0,2753  0,2756  0,2756  64,52  60,58  60,58 

5,0  0,7879  0,7050   0,7050  0,2669  0,2674  0,2674  66,12  62,08  62,08 

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 15 – Consumo específico de combustível em kg/kWh para operação com gás natural. 

Razão de Pressão 

Microturbina convencional Microturbina híbrida Redução (%) 

30 kW 65kW 200 kW 30 kW 65kW 200 kW 30 kW 65 kW 200 kW 

3,0 0,2743 0,2524 0,2524 0,1147 0,1145 0,1145 58,19 54,63 54,63 

3,5 0,2672 0,2446 0,2446 0,1069 0,1069 0,1069 59,99 56,31 56,31 

4,0 0,2653 0,2415 0,2415 0,1016 0,1016 0,1016 61,71 57,93 57,93 

4,5 0,2664 0,2411 0,2411 0,0977 0,0978 0,0978 63,34 59,45 59,45 

5,0 0,2694 0,2423 0,2423 0,0946 0,0948 0,0948 64,87 60,89 60,89 

Fonte: Do autor. 

 

Nota-se que os consumos específicos de combustível para microturbinas híbridas são 

sempre menores que a metade dos valores encontrados para as microturbinas convencionais. 

Eles são os mesmos para as microturbinas de 65kW e 200 kW, já que as eficiências isentrópicas 

do compressor e da turbina foram consideradas iguais para ambas potências de operação. A 

redução percentual é mais expressiva para a microturbina de 30 kW, já que a variação de 

eficiência isentrópica do compressor é maior do que a da turbina quando se altera a potência e 
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esse efeito se manifesta no consumo específico de combustível ao eliminar a primeira do 

equacionamento.  

O comportamento do consumo específico de combustível para esse tipo de operação é 

decrescente o tempo todo à medida que a razão de pressão do compressor aumenta, já que para 

esse caso ele depende do trabalho específico somente da turbina e não mais do compressor, 

quando o fator de operação é igual a 1, como mostra a equação 51. Como dito, a expansão na 

turbina aumenta à medida que a compressão do ar aumenta. Como o consumo específico de 

combustível para operação híbrida é inversamente proporcional exclusivamente ao trabalho 

específico da turbina, ele diminui quando a razão de pressão aumenta. Com relação à T4, o 

consumo específico de combustível para operação híbrida apresenta comportamento contrário 

ao observado para operação convencional. Isso ocorre, visto que para esse caso o aumento da 

razão combustível-ar (numerador da equação 51) é mais expressivo que o aumento do trabalho 

específico da turbina. No mais, a influência da potência nesse caso é desprezível, visto que a 

variação da eficiência isentrópica da turbina também é. Também observa-se que o consumo 

específico de combustível é significativamente maior para o biogás, pela mesma razão para 

apontada operação convencional. 

  Para condição de operação mista, isto é, com fator de operação entre 0 e 1, espera-se 

que os valores dos consumos específicos de combustível estejam entre os valores encontrados 

para operação convencional e híbrida, como demonstrado na Figura 54 e Figura 55 para 

operação com biogás e gás natural, respectivamente.  
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Figura 54 – Consumo específico de combustível versus razão de pressão para operação mista com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 55 – Consumo específico de combustível versus razão de pressão para operação mista com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 

 

O mesmo comportamento, observação de valores intermediários para fatores de 

operação entre 0 e 1, ocorrerá para todas as outras variáveis.  
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Para analisar o comportamento da potência líquida, do calor de combustão e 

consequentemente das eficiências, o comportamento da vazão mássica de ar deve ser 

investigado antes. A análise gráfica desse parâmetro é mostrada na Figura 56 e Figura 57 para 

operação com biogás e gás natural, respectivamente, para microturbinas convencionais. 

Figura 56 – Vazão mássica de ar versus razão de pressão para operação convencional com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 57 – Vazão mássica de ar versus razão de pressão para operação convencional com gás natural. 

 

Fonte: Do autor.  
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 A vazão mássica de ar diminui à medida que a razão de pressão aumenta, pois T3 

também diminui nesse sentido, Figura 48 e Figura 49, e menos ar deve ser admitido para que 

T4, fixada como procedimento metodológico, seja alcançada. Como o aumento dessa 

temperatura promove diminuição do consumo específico de combustível, Figura 50 e Figura 

51, o mesmo ocorre para a vazão de ar. Com relação à potência, a vazão do fluido de trabalho 

de qualquer equipamento sempre aumenta à medida que a potência exigida também aumenta. 

No mais, não observa-se significativas diferenças de vazões mássicas de ar para os diferentes 

combustíveis. 

 Para a operação híbrida, espera-se que as vazões mássicas de ar sejam menores, visto 

que para esse caso o acionamento do compressor não depende da turbina. Logo, a potência 

requerida na turbina torna-se menor e a quantidade de ar também, consequentemente. Isso pode 

ser observado nas Figuras 58 e 59 para operação com biogás e gás natural, respectivamente. 

Figura 58 – Vazão mássica de ar versus razão de pressão para operação híbrida com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 



105 

 

 

Figura 59 – Vazão mássica de ar versus razão de pressão para operação híbrida com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 

 

 As variações de potência líquida para operação convencional são mostradas na Figura 

60 e Figura 61 para operação com biogás e gás natural, respectivamente. 

Figura 60 – Potência líquida versus razão de pressão para operação convencional com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 61 – Potência líquida versus razão de pressão para operação convencional com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 Observa-se que o comportamento da potência líquida é similar ao da vazão mássica de 

ar para T4, mas contrário para a razão de pressão. Isso ocorre, já que T5 e T3 aumentam à medida 

que a razão de pressão aumenta e isso causa aumento na variação de entalpia. Como a potência 

líquida é definida como o produto da variação de entalpia pela vazão mássica, que diminui com 

o aumento da razão de pressão, conclui-se que o efeito da variação de entalpia é mais 

significativo para esse caso. Além disso, obviamente, a potência líquida aumenta quando se 

aumenta a potência elétrica, o que não foi representado graficamente para não prejudicar a 

escala. 

 Para operação híbrida, observou-se que a potência líquida não varia quando a razão de 

pressão e T4 são alteradas, apesar de todos os outros parâmetros envolvidos em seu cálculo 

variarem. Enquanto a variação de entalpia aumenta à medida que a razão de pressão aumenta, 

a vazão mássica diminui, de forma que o produto entre elas é o mesmo, visto que a potência de 

saída é fixa e a potência líquida para operação híbrida independe da potência do compressor. A 

Tabela 16 e Tabela 17 demonstram esse comportamento para microturbinas de 30kW sob 

operação com biogás (T4=1200K) e com gás natural (T4=1000K), respectivamente. 
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Tabela 16 – Investigação da constância observada para potência líquida para operação híbrida com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 17 – Investigação da constância observada para potência líquida para operação híbrida com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 O comportamento do calor de combustão com relação à T4 é semelhante ao observado 

para a potência líquida pelo mesmo motivo. Quanto à razão de pressão, o princípio que justifica 

o comportamento do calor de combustão também é o mesmo descrito para a potência líquida, 

mas observa-se que a predominância da variação de entalpia ou da vazão mássica de ar é variada 

ao longo da curva. Esses efeitos são mostrados na Figura 62 e Figura 63 para operação 

convencional com biogás e gás natural, respectivamente. 
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Figura 62 – Calor de combustão versus razão de pressão para operação convencional com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 63 – Calor de combustão versus razão de pressão para operação convencional com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 

 

 Não se observam diferenças significativas para os diferentes combustíveis. 

 Os valores do calor de combustão para operação híbrida também são menores pelo 

mesmo motivo discutido para a potência líquida. Os resultados são mostrados na Figura 64 e 

Figura 65 para o biogás e para o gás natural, respectivamente. 
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Figura 64 – Calor de combustão versus razão de pressão para operação híbrida com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 65 – Calor de combustão versus razão de pressão para operação híbrida com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 

 

A variação de eficiência térmica para operação convencional com biogás e gás natural 

é mostrada na Figura 66 e Figura 67, respectivamente. 
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Figura 66 – Eficiência térmica versus razão de pressão para operação convencional com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 67 – Eficiência térmica versus razão de pressão para operação convencional com gás natural. 

 

 Fonte: Do autor. 

 

 Nota-se mudança de inclinação ao longo das curvas, efeito oriundo do mesmo 

comportamento observado para o calor de combustão, enquanto a potência líquida é sempre 

crescente. Ora a variação de um parâmetro sobrepõe a do outro e vice-versa. Além disso, o 
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aumento de T4 promove aumento da eficiência térmica (como discutido anteriormente), não há 

diferenças significativas para os diferentes combustíveis e o aumento de potência tende 

aumentar as eficiências térmicas, em decorrência do aumento das eficiências isentrópicas. 

Novamente, como elas são as mesmas para as potências de 65 kW e 200 kW, as eficiências 

térmicas praticamente também são. 

 Já as eficiências térmicas para operação híbrida apresentam valores substancialmente 

maiores e comportamento diferente. Ela aumenta o tempo todo à medida que a razão de pressão 

aumenta. Isso ocorre, pois em modo híbrido o calor de combustão é decrescente e a potência 

líquida crescente com relação à razão de pressão, como disposto anteriormente. Os resultados 

são mostrados na Figura 68 e Figura 69 para operação com biogás e gás natural, 

respectivamente. 

Figura 68 – Eficiência térmica versus razão de pressão para operação híbrida com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 
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Figura 69 – Eficiência térmica versus razão de pressão para operação híbrida com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 Observa-se que a mudança de potência não induz significativas mudanças na eficiência 

térmica, uma vez que a variação de eficiência isentrópica da turbina é muito pequena e a do 

compressor não influencia para operação híbrida com fator de operação igual a 1. Consideráveis 

diferenças também não são observadas para os diferentes combustíveis. 

Os comportamentos da eficiência elétrica são os mesmos observados para eficiência 

térmica tanto para operação convencional quanto híbrida. A Figura 70 e Figura 71 mostram os 

resultados para operação convencional com biogás e gás natural, respectivamente. 
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Figura 70 – Eficiência elétrica versus razão de pressão para operação convencional com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 71 – Eficiência elétrica versus razão de pressão para operação convencional com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

A Figura 72 e Figura 73 mostram os resultados para operação híbrida com biogás e gás 

natural, respectivamente. 
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Figura 72 – Eficiência elétrica versus razão de pressão para operação híbrida com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

Figura 73 – Eficiência elétrica versus razão de pressão para operação híbrida com gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

As justificativas para os comportamentos da eficiência elétrica são as mesmas 

apresentadas para o da eficiência térmica. 
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 Para complementar a análise, a Tabela 18 e Tabela 19 mostram os valores de eficiência 

elétrica para as microturbinas em operação com biogás e gás natural, respectivamente, com T4= 

1100K. Além disso, trazem a razão entre a eficiência elétrica em operação híbrida e operação 

convencional para endossar o expressivo aumento que pode ser alcançado com a integração dos 

sistemas fotovoltaicos. 

Tabela 18 – Comparação das eficiências elétricas para operação convencional e híbrida com biogás. 

Razão de 

Pressão 

Microturbina 

convencional 
Microturbina híbrida Razão entre eficiências 

30 kW 
65 kW e 

200 kW 
30 kW 

65 kW e 

200 kW 
30 kW 

65 kW e 

200 kW 

3,0 0,2480 0,2703 0,6068 0,6076 2,447 2,248 

3,5 0,2537 0,2781 0,6508 0,6511 2,565 2,341 

4,0 0,2546 0,2809 0,6849 0,6848 2,690 2,438 

4,5 0,2528 0,2807 0,7124 0,7119 2,818 2,536 

5,0 0,2491 0,2785 0,7353 0,7344 2,952 2,637 

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 19 – Comparação das eficiências elétricas para operação convencional e híbrida com gás natural. 

Razão de 

Pressão 

Microturbina 

convencional 
Microturbina híbrida Razão entre eficiências 

30 kW 
65 kW e 

200 kW 
30 kW 

65 kW e 

200 kW 
30 kW 

65 kW e 

200 kW 

3,0 0,2509 0,2727 0,6001 0,6009 2,392 2,204 

3,5 0,2576 0,2815 0,6439 0,6443 2,499 2,289 

4,0 0,2596 0,2852 0,6779 0,6778 2,612 2,377 

4,5 0,2586 0,2858 0,7054 0,7049 2,728 2,466 

5,0 0,2558 0,2845 0,7282 0,7274 2,847 2,557 

 Fonte: Do autor. 
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 Nota-se que em todas ocasiões a eficiência elétrica para operação híbrida é maior que o 

dobro, para algumas quase o triplo, em comparação com a observada para operação 

convencional. 

 Em algumas ocasiões os valores resultantes de eficiência elétrica para operação híbrida 

superam a eficiência de Carnot, tida como a eficiência máxima que pode ser alcançada entre 

dois níveis de temperatura. Todavia, cabe ressaltar que o sistema híbrido não é exclusivamente 

térmico, assim como a máquina de eficiência máxima proposta por Carnot. Logo, tratam-se de 

sistemas de natureza diferente, cuja comparação não é razoável. 

 Por fim, a influência da temperatura ambiente na eficiência elétrica dos sistemas é 

investigada e mostrada para a microturbina de 200 kW e razão de pressão igual a 4 na Figura 

74 e Figura 75 para operação convencional e híbrida, respectivamente, com biogás. 

Figura 74 – Influência da temperatura ambiente na eficiência elétrica para operação convencional com biogás. 

 

Fonte: Do autor.  
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Figura 75 – Influência da temperatura ambiente na eficiência elétrica para operação híbrida com biogás. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 Na operação convencional, a eficiência elétrica cai quando a temperatura ambiente 

aumenta, já que há redução da massa específica do ar, o que promove aumento do trabalho de 

compressão e diminuição do trabalho líquido. Como na análise a potência elétrica deve ser fixa, 

a compensação ocorre com aumento da vazão mássica de combustível e consequente aumento 

do calor de combustão, o que ocasiona redução da eficiência elétrica. No caso da operação 

híbrida, o efeito é contrário. O aumento do trabalho de compressão, agora desvinculado do 

equacionamento, também promove aumento do trabalho da turbina. Como a potência deve ser 

fixa, a compensação ocorre com diminuição da vazão mássica de combustível e consequente 

redução do calor de combustão. Como resultado, a eficiência elétrica tende a aumentar. 

Também se observa maiores eficiências elétricas à medida que o percentual de metano cresce, 

visto que menos combustível torna-se necessário para atingir a potência desejada. 

Consequentemente, há redução dos calores de combustão e aumento das eficiências elétricas.  

 Os mesmos efeitos para operação convencional e híbrida são observados para operação 

com gás natural para as mesmas condições, como mostra a Figura 76. 
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Figura 76 – Influência da temperatura ambiente na eficiência elétrica para operação convencional e híbrida com 

gás natural. 

 

Fonte: Do autor. 

 

4.2 Seleção dos painéis fotovoltaicos 

Há várias empresas fabricantes de módulos fotovoltaicos. Vários modelos de quatro 

diferentes fabricantes (CanadianSolar, JA Solar, Jinko Solar e Trina Solar) foram avaliados. As 

folhas de dados dos modelos considerados estão dispostas em anexo. Os resultados são 

apresentados na Tabela 20, extraída da tabela paramétrica construída no EES, para as condições 

de simulação apresentadas na metodologia, seção 3.3. 
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Tabela 20 – Tabela paramétrica do EES para seleção do módulo fotovoltaico. 

 

Fonte: Do autor. 

 

As linhas 1 a 5 são de módulos fabricados pela CanadianSolar (anexo A), de 6 a 10 pela 

JA Solar (anexo B), de 11 a 14 pela JinkoSolar (anexo C) e de 15-20 pela Trinasolar (anexo D). 

Observa-se que a linha 2 representa o módulo (CanadianSolar, modelo CS3U 360P) que 

apresenta menor custo total. A área total de ocupação deles, dada pelo produto da área de cada 

um pelo número de módulos, também é um fator importante e o valor encontrado para esse caso 

é da mesma ordem de grandeza que os demais. Neste trabalho considera-se que a área de 

instalação já esteja disponível e, portanto, não é contabilizada nos custos. Logo, o modelo CS3U 

360P da Canadian Solar foi selecionado para desenvolvimento e continuidade das análises.    

 

4.3 Análise Econômica  

 A Tabela 21 mostra como a razão de pressão influencia na receita total obtida com a 

geração de eletricidade por meio de microturbinas a gás convencionais e híbridas (Fo=1) de 

200 kW em operação com biogás para a cidade de Belo Horizonte. 
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Tabela 21 – Razões de pressão versus receitas financeiras totais. 

  Receita Financeira Total (R$) 

Receita Financeira Total para Pagamento à 

Vista (R$) 

Razão 

de 

Pressã

o 

Microturbi

na 

Convencio

nal 

Microturbina híbrida 

(Fo=1) 

Microturbina 

Convencional 

Microturbina híbrida 

(Fo=1) 

3,0 1,50.107 2,71.107 1,91.107 3,49.107 

3,5 1,58.107 2,78.107 2,00.107 3,57.107 

4,0 1,61.107 2,83.107 2,02.107 3,63.107 

4,5 1,59.107 2,86.107 2,00.107 3,67.107 

5,0 1,56.107 2,88.107 1,97.107 3,70.107 
Fonte: Do autor. 

 

 Observa-se que há um ponto de otimização para a microturbina convencional. Para a 

microturbina híbrida, a receita tende a crescer com o aumento da razão de pressão. O mesmo 

comportamento é observado para diferentes combustíveis, potências e cidades. Entretanto, para 

razões de pressão maiores que 5 há pequena troca térmica no regenerador, o que não é 

interessante do ponto de vista termodinâmico. Sendo assim, esse valor será o limite superior 

para as razões de pressão de trabalho.  

A Tabela 22 e a Tabela 23 mostram os resultados econômicos para microturbinas em 

operação com biogás e gás natural, respectivamente, para Belo Horizonte (MG). 

Tabela 22 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com biogás para Belo Horizonte (MG). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,081 0,944 0,940 0,798 0,721 0,717 

Receita Total (R$) 1,789.106 5,847.106 1,817.107 3,661.106 9,023.106 2,795.107 

Receita Anual Média (R$) 71930 233870 726865 146435 360924 1,118.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 8,967 4,475 4,334 8,092 5,942 5,841 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,9246 0,8269 0,8253 0,5102 0,481 0,4794 

Receita Total (R$) 2,827.106 7,516.106 2,319.107 5,551.106 1,244.107 3,836.107 

Receita Média Anual (R$) 113073 300625 927799 222026 497727 1,534.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 5,704 3,481 3,395 5,337 4,309 4,255 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 23 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com gás natural para Belo Horizonte (MG). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,649 1,462 1,458 1,001 0,916 0,912 

Receita Total (R$) -1,938.106 -1,530.106 -4,527.106 2,325.106 6,250.106 1,941.107 

Receita Anual Média (R$) -77526 -61215 -181087 92983 250010 776526 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 12,72 8,302 8,134 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,493 1,345 1,343 0,714 0,683 0,682 

Receita Total (R$) -909567 138501 496156 4,211.106 9,560.106 2,949.107 

Receita Média Anual (R$) -36383 5540 19846 168433 382403 1,179.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - 188,9 158,7 7,022 5,428 5,355 

Fonte: Do autor. 

 

Observa-se nas tabelas que os resultados para pagamento à vista são sempre melhores, 

visto que para essa forma de aquisição a taxa de juros e a inflação não são incluídas. Além 

disso, os resultados também são melhores à medida que a potência elétrica aumenta. Isso se 

deve ao fato do custo de aquisição das microturbinas serem menores por kW para potências 

maiores. Esses resultados também são influenciados pelas eficiências isentrópicas do 

compressor e da turbina, que tendem a ser maiores para maiores potências. Como elas foram 

consideradas iguais para as microturbinas de 65 kW e 200 kW, observa-se maior proximidade 

entre os resultados encontrados para ambas potências. Nesse caso, a diferença se deve 

exclusivamente pelos diferentes custos de aquisição. Isso demonstra a importância do elo entre 

os parâmetros termodinâmicos e os resultados econômicos. Logo, deve-se sempre buscar 

otimizá-los. Sendo assim, devido ao maior custo de aquisição por unidade de potência e às 

menores eficiências isentrópicas, os dados obtidos para microturbinas de 30 kW são os menos 

atraentes.  

No caso do gás natural, os indicativos para microturbinas convencionais mostram-se 

não favoráveis, já que o custo do combustível é mais alto a ponto de negativar as receitas. 

Portanto, não convém discutir sobre tempos de retorno do investimento. Em algumas ocasiões 

a receita encontrada é positiva, mas o tempo de retorno do investimento é maior que o tempo 
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de vida útil do equipamento, o que torna o investimento não vantajoso de toda forma, como 

para o caso de microturbinas convencionais de 65 kW e 200 kW para pagamento à vista. Os 

resultados para o biogás são mais favoráveis como um todo devido à significativa diferença de 

custo do combustível.  

Constata-se que os resultados são favoráveis para hibridização das microturbinas, já que 

se pode obter receitas positivas e os custos da eletricidade gerada são menores que os das 

microturbinas convencionais. Para o biogás, os tempos de retorno dos investimentos são 

maiores para microturbinas híbridas de 65 kW e 200 kW em comparação com as convencionais, 

pois o custo de aquisição dos módulos fotovoltaicos encarece o equipamento, entretanto, 

receitas significativamente maiores são encontradas. Para algumas circunstâncias os custos 

encontrados da eletricidade obtida por microturbinas híbridas são sempre menores que o custo 

médio da eletricidade comprada da concessionária, o que é favorável desde já, visto que receitas 

positivas podem ser obtidas desde o primeiro ano. Para outras, o custo da eletricidade obtida 

por microturbinas híbridas pode ser maior atualmente que o custo médio da eletricidade 

comprada da concessionária, mas futuramente será menor a ponto da receita total ser positiva. 

Tendências semelhantes são observadas para as demais cidades. A Tabela 24 e Tabela 

25 mostram os resultados econômicos para microturbinas em operação com biogás e gás 

natural, respectivamente, para Recife (PE). 

Tabela 24 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com biogás para Recife (PE). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,105 0,962 0,958 0,805 0,728 0,724 

Receita Total (R$) 1,800.106 5,940.106 1,846.107 3,771.106 9,270.106 2,870.107 

Receita Anual Média (R$) 72008 237586 738300 150854 370781 1,148.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 8,957 4,405 4,267 8,003 5,906 5,808 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,948 0,845 0,843 0,512 0,483 0,481 

Receita Total (R$) 2,829.106 7,609.106 2,348.107 5,697.106 1,276.107 3,934.107 

Receita Média Anual (R$) 113152 304341 939233 227862 510465 1,573.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 5,7 3,439 3,354 5,298 4,29 4,238 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 25 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com gás natural para Recife (PE). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,689 1,492 1,488 1,007 0,921 0,917 

Receita Total (R$) -2,042.106 -1,610.106 -4,772.106 2,442.106 6,518.106 2,024.107 

Receita Anual Média (R$) -81661 -64403 -190897 97695 260724 809493 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 12,33 8,123 7,964 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,533 1,375 1,373 0,7149 0,684 0,6824 

Receita Total (R$) -1,012.106 58800 250923 4,364.106 9,895.106 3,052.107 

Receita Média Anual (R$) -40517 2352 10037 174556 395818 1,221.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - 444,9 313,8 6,903 5,351 5,281 

Fonte: Do autor. 

 

A Tabela 26 e Tabela 27 mostram os resultados econômicos para microturbinas em 

operação com biogás e gás natural, respectivamente, para Cuiabá (MT). 

Tabela 26 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com biogás para Cuiabá (MT). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,105 0,962 0,958 0,801 0,724 0,720 

Receita Total (R$) 1,747.106 5,825.106 1,810.107 3,747.106 9,213.106 2,853.107 

Receita Anual Média (R$) 69888 232992 724164 149891 368539 1,141.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 9,229 4,492 4,35 7,98 5,88 5,782 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,9484 0,845 0,843 0,511 0,481 0,480 

Receita Total (R$) 2,776.106 7,494.106 2,313.107 5,655.106 1,266.107 3,905.107 

Receita Média Anual (R$) 111032 299747 925098 226188 506778 1,562.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 5,809 3,491 3,405 5,288 4,276 4,224 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 27 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com gás natural para Cuiabá (MT). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,689 1,492 1,488 1,003 0,917 0,913 

Receita Total (R$) -2,095.106 -1,725.106 -5,126.106 2,418.106 6,458.106 2,005.107 

Receita Anual Média (R$) -83781 -68997 -205032 96727 258334 802139 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 12,34 8,116 7,955 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,533 1,375 1,373 0,713 0,683 0,681 

Receita Total (R$) -1,066.106 -56050 -102462 4,332.106 9,802.106 3,023.107 

Receita Média Anual (R$) -42638 -2242 -4098 172880 392073 1,209.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 6,906 5,347 5,277 

Fonte: Do autor. 

 

A Tabela 28 e Tabela 29 mostram os resultados econômicos para microturbinas em 

operação com biogás e gás natural, respectivamente, para Belém (PA). 

Tabela 28 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com biogás para Belém (PA). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,105 0,962 0,958 0,821 0,743 0,739 

Receita Total (R$) 2,447.106 7,341.106 2,277.107 4,315.106 1,046.107 3,237.107 

Receita Anual Média (R$) 97876 293633 910751 172587 418418 1,295.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 6,590 3,564 3,459 7,226 5,427 5,343 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,948 0,845 0,843 0,518 0,489 0,487 

Receita Total (R$) 3,475.106 9,010.106 2,779.107 6,303.106 1,408.107 4,340.107 

Receita Média Anual (R$) 139020 360388 1,112.106 252136 563271 1,736.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 4,64 2,904 2,834 4,946 4,032 3,985 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 29 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com gás natural para Belém (PA). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,689 1,492 1,488 1,023 0,935 0,931 

Receita Total (R$) -1,395.106 -208896 -461127 2,986.106 7,722.106 2,394.107 

Receita Anual Média (R$) -55793 -8356 -18445 119444 308891 957700 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 10,42 7,102 6,975 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,533 1,375 1,373 0,721 0,689 0,688 

Receita Total (R$) -366238 1,460.106 4,562.106 4,971.106 1,122.107 3,460.107 

Receita Média Anual (R$) -14650 58399 182489 198837 448828 1,384.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - 17,920 17,260 6,260 4,888 4,827 

Fonte: Do autor. 

 

Observa-se que os custos da eletricidade obtida por microturbinas em operação 

convencional foram os mesmos para as cidades de Recife, Cuiabá e Belém. Isso deve-se ao fato 

das temperaturas anuais médias terem sido consideradas as mesmas. Sendo assim, conclui-se 

que as diferenças de pressão atmosférica não influenciaram nos resultados econômicos para 

esse tipo de operação. As receitas obtidas são diferentes, pois o custo da energia elétrica 

fornecida pela concessionária varia de região para região. Como para a região norte ela é mais 

cara, as receitas obtidas para Belém são maiores, o que torna os investimentos mais atraentes 

para essa localidade e suas proximidades, sobretudo em microturbinas híbridas.   

A Tabela 30 e a Tabela 31 mostram os resultados econômicos para microturbinas em 

operação com biogás e gás natural, respectivamente, para Porto Alegre (RS). 
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Tabela 30 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com biogás para Porto Alegre (RS). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,059 0,928 0,923 0,824 0,746 0,742 

Receita Total (R$) 1,096.106 4,246.106 1,324.107 2,638.106 2,119.106 2,119.107 

Receita Anual Média (R$) 43847 169833 529827 105501 847704 847704 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 14,71 6,162 5,945 11,84 8,174 8,174 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,902 0,810 0,809 0,521 0,492 0,490 

Receita Total (R$) 2,125.106 5,915.106 1,827.107 4,629.106 1,045.107 3,224.107 

Receita Média Anual (R$) 84991 236587 730761 185176 418252 1,290.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 7,589 4,423 4,311 6,745 5,439 5,373 

Fonte: Do autor. 

 

Tabela 31 – Resultados econômicos para microturbinas em operação com gás natural para Porto Alegre (RS). 

       

Microturbina Convencional 

(RP=4) Microturbina híbrida (Fo=1; RP=5) 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica (kW) 30 65 200 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,612 1,434 1,430 1,029 0,940 0,936 

Receita Total (R$) -2,541.106 -2,968.106 -8,951.106 1,295.106 4,063.106 1,268.107 

Receita Anual Média (R$) -101660 -118721 -358031 51793 162517 507317 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 24,07 13,52 13,19 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 1,456 1,317 1,315 0,726 0,694 0,693 

Receita Total (R$) -1,513.106 -1,299.106 -3,927.106 3,283.106 7,567.106 2,335.107 

Receita Média Anual (R$) -60516 -51967 -157098 131309 302691 934157 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) - - - 9,493 7,26 7,163 

Fonte: Do autor. 

 

Como a cidade de Porto Alegre tem a menor temperatura ambiente, os custos da energia 

elétrica gerada por microturbinas convencionais são os menores encontrados em comparação 

com as demais cidades. Entretanto, a região sul apresenta o menor custo da energia elétrica 

fornecida pela concessionária. Logo, as receitas para cidade de Porto Alegre tendem a ser 

menores. Para o gás natural, receitas menores são encontradas para potências de operação em 
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modo convencional maiores, mesmo com custo da eletricidade sendo menor para maiores 

potências, o que não é observado para as outras cidades. Isso ocorre, pois o aumento da energia 

produzida pelas máquinas mais potentes intensifica a desvantagem financeira, mesmo com o 

custo da energia gerada sendo menor. Além disso, como Porto Alegre também apresenta a 

menor insolação diária média, os dados encontrados para microturbinas híbridas são inferiores, 

se comparados com as demais cidades. Apesar disso, verifica-se que há investimentos 

vantajosos, sobretudo para microturbinas híbridas.   

Dessa forma, demonstra-se o quão promissor pode ser a solarização de microturbinas 

com painéis fotovoltaicos no Brasil para os combustíveis considerados, visto que ela é vantajosa 

mesmo para a região de menor insolação e menor custo da eletricidade fornecida pela 

concessionária no país para as condições de inflação e taxa de juros consideradas. Para avaliar 

as demais situações, é importante variar tais parâmetros e observar como os tempos de retorno 

do investimento se comportam. A Figura 77 mostra o resultado para operação menos favorável 

em termos econômicos (microturbina de 30 kW que opera com gás natural em Porto Alegre). 

Figura 77 – Tempo de retorno do investimento versus inflação (microturbina de 30 kW que opera com gás 

natural em Porto Alegre com Fo=1 e RP=5). 

 

Fonte: Do autor. 

 

Observa-se que dependendo da combinação entre taxa de juros e inflação, o 

investimento pode não ser vantajoso. Para potências maiores e demais cidades, os panoramas 

serão melhores, como observado nos resultados econômicos anteriores. 
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Apesar do aumento da inflação proporcionar aumento do custo da energia elétrica 

gerada, ela também atua no aumento do custo da energia elétrica comprada da concessionária 

ao longo dos anos, efeito que mostra-se mais significativo, visto que o aumento da inflação 

tende a beneficiar o investimento em microturbinas híbridas, como observado na Figura 77. 

A Tabela 32 mostra o número de módulos fotovoltaicos necessários para cada 

configuração de operação e a área ocupada por eles para atender a demanda elétrica de 

acionamento do compressor. Cabe ressaltar que essa medida de área considera os módulos na 

horizontal. Cálculos de inclinação e espaçamento são necessários para determinar a área 

necessária exata.  

Tabela 32 – Número de módulos fotovoltaicos necessários/Área dos módulos fotovoltaicos para microturbinas 

híbridas (Fo=1; PR=5). 

  Biogás  Gás Natural 

Potência Elétrica  30 65 200 30 65 200 

Belo Horizonte 

(MG)  354/702  720/1427  2214/4392  336/666  682/1353  2099/4164 

Recife (PE)  368/730,8  479/1486  2305/4572  350/693,5  711/1410  2187/4339 

Cuiabá (MT)  361/716,3  734/1457  2259/4482  343/679,7  697/1382  2144/4253 

Belém (PA) 395/782,6 802/1591 2468/4897 374/742,6 761/1510 2342/ 4647 

Porto Alegre (RS)  396/785,1  805/1597  2476/4913  376/745  764/1515  2350/4661 
Fonte: Do autor. 

 

De acordo com o catálogo do fabricante disposto em anexo, a tensão de circuito aberto 

do painel fotovoltaico selecionado é igual a 47,0V. Como dito na metodologia, convém 

considerar acréscimos de segurança de 10% e a variação que pode ocorrer com oscilação da 

temperatura. Para amplitudes de 20°C de temperatura, a tensão geralmente varia 

aproximadamente 10%, como disposto no catálogo para modelo semelhante ao considerado. 

Sendo assim, para um inversor cuja tensão de entrada admissível é 300V, tendo como exemplo 

a operação de uma microturbina de 200 kW em Belo Horizonte, o número máximo de módulos 

conectados em série seria aproximadamente 39. Valores superiores a esse poderiam ultrapassar 

a tensão de entrada admissível no inversor. Como o número total de módulos para esse exemplo 

é 2214, o número de strings ou conexões em paralelo recomendado seria aproximadamente 57. 

Dificilmente obtém-se resultados exatos nesse cálculo, mas não há problema organizar os 

equipamentos de tal forma que a última fileira tenha menos módulos conectados em série que 

as demais. O procedimento de disposição feito para essa configuração escolhida pode ser 

aplicado para todas as outras. 
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A Tabela 33 e Tabela 34 mostram os resultados econômicos para operação exclusiva 

com módulos fotovoltaicos para atender a demanda elétrica total para condição de insolação 

diária média mais favorável (Belo Horizonte) e menos favorável (Porto Alegre), 

respectivamente.  

 

Tabela 33 – Resultados econômicos para operação exclusiva com energia fotovoltaica em Belo Horizonte. 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica 

Demandada (kW) 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,311 0,311 0,311 

Receita Total (R$) 6,861.106 1,486.107 4,778.107 

Receita Anual 

Média(R$) 274434 594607 1,830.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 2,871 2,871 2,871 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,1198 0,1198 0,1198 

Receita Total (R$) 8,117.106 1,759.107 4,574.107 

Receita Média Anual 

(R$) 324695 703505 2,165.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 2,427 2,427 2,427 
Fonte: Do autor. 

 

Tabela 34 – Resultados econômicos para operação exclusiva com energia fotovoltaica em Porto Alegre. 

Com 

Anuidade 

Potência Elétrica 

Demandada (kW) 30 65 200 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,355 0,355 0,355 

Receita Total (R$) 5,722.106 1,239.107 3,815.107 

Receita Anual 

Média(R$) 228899 495947 1,526.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 3,931 3,931 3,931 

Pagamento 

à vista 

Custo da Eletricidade 

Gerada (R$/kWh) 0,137 0,137 0,137 

Receita Total (R$) 7,157.106 1,550.107 4,772.107 

Receita Média Anual 

(R$) 286295 620306 1,909.106 

Tempo de Retorno do 

Investimento (anos) 3,143 3,143 3,143 
Fonte: Do autor. 
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No caso da operação exclusivamente com módulos fotovoltaicos observa-se que o custo 

da eletricidade gerada e o tempo de retorno do investimento não alteram conforme a potência 

varia, já que para essa situação esses parâmetros independem das variáveis termodinâmicas. Já 

as receitas aumentam à medida que a potência elétrica demandada aumenta, visto que são 

proporcionais à energia gerada.  

Os resultados econômicos encontrados para esse tipo de operação são melhores ainda 

em comparação com as microturbinas híbridas. Entretanto, deve-se levar em consideração o 

aumento significativo do número de módulos e a área necessária para instalá-los. Caso não haja 

espaço suficiente, custos de aquisição dos terrenos devem ser incluídos, o que provocará 

significativas mudanças na análise de viabilidade econômica do projeto. A Tabela 35 mostra o 

número de módulos fotovoltaicos necessários para cada configuração de operação e a área 

horizontal ocupada por eles para atender a demanda elétrica total.  

Tabela 35 – Número de módulos fotovoltaicos necessários/Área dos módulos fotovoltaicos para cada 

configuração de operação para atender a demanda elétrica total. 

Potência Elétrica 

Demandada (kW) 30 65 200 

Belo Horizonte (MG) 516/1024 1118/2219 3441/6828 

Recife (PE) 527/ 1045 1141/2264 3511/6966 

Cuiabá (MT) 516/1024 1118/2219 3441/6828 

Belém (PA) 564/1119 1222/2424 3760/7459 

Porto Alegre (RS) 590/ 1170 1277/ 2534 3930/7797 
Fonte: Do autor. 

 

 A respeito da configuração de operação mista, 0<Fo<1, espera-se resultados 

econômicos intermediários em relação aos encontrados para operação convencional e híbrida 

com Fo=1. A Figura 78 ilustra como o tempo de retorno do investimento varia em função do 

fator de operação para as diferentes cidades. 
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Figura 78 – Tempo de retorno do investimento versus fator de operação para diferentes cidades (65 kW, RP=5, 

operando com biogás e pagamento anuais). 

 

Fonte: Do autor. 

 

Observa-se que para essa configuração os tempos de retorno dos investimentos 

aumentam à medida que o fator de operação aumenta. Essa variação não é expressiva, menos 

de um ano para todos os casos, e não quer dizer que o investimento piora quando se aumenta a 

hibridização (aumento do número de painéis fotovoltaicos), visto que a receita também tende a 

aumentar quando o fator de operação aumenta, como mostra a Figura 79. 

Figura 79 – Receita total versus fator de operação para diferentes cidades (65 kW, RP=5, operando com biogás e 

pagamento anuais). 

 

Fonte: Do autor. 
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Assim como nas tabelas apresentadas, observa-se nos gráficos anteriores que o 

investimento mais vantajoso é alcançado em Belém e o menos vantajoso em Porto Alegre, 

devido principalmente à diferença de custo da energia elétrica fornecida pelas diferentes 

concessionárias. 

Como trata-se de uma análise que envolve muitas variáveis, nem sempre o tempo de 

retorno do investimento é melhor para melhores receitas, como observado nos gráficos 

anteriores para microturbina de 65 kW que opera com biogás para as determinadas condições 

físicas e econômicas consideradas. Esse comportamento pode inverter ao trabalhar com 

microturbinas de potência menor, como ilustra a Figura 80, elaborada para microturbina de 30 

kW que opera com biogás em Belo Horizonte para as mesmas outras condições de entrada. 

Figura 80 – Tempo de retorno do investimento versus fator de operação para Belo Horizonte (30 kW, RP=5, 

operando com biogás e pagamento anuais). 

 

Fonte: Do autor. 

 

 É importante enfatizar que para diferentes inflações e taxas de juros de entrada os 

comportamentos das curvas apresentadas estão susceptíveis a significativas mudanças, já que o 

tempo de retorno de investimento é sensível a esses parâmetros como mostrado na Figura 77 e 

o mesmo espera-se para a taxa de câmbio entre o real e o dólar, já que muitos dos equipamentos 

em questão são importados. Em ocasiões de maior valorização da moeda brasileira os 

investimentos se mostrarão ainda mais vantajosos.  



133 

 

 

A análise para todas as combinações de potência, tipo de investimento, cidade e 

parâmetros termodinâmicos de operação é extensa. Logo, recomenda-se selecionar os 

parâmetros de entrada de interesse e analisar os índices econômicos do momento para avaliação 

pontual do investimento desejado, como demonstrado para diversas combinações e localidades. 
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5 CONCLUSÕES  

Foram realizadas neste trabalho as análises termodinâmica e econômica propostas para 

microturbinas a gás regenerativas convencionais e com acionamento fotovoltaico do 

compressor para 3 potências elétricas e 2 combustíveis, conforme encontram-se no mercado. 

Todas as justificativas para o comportamento dos parâmetros em meio a variação de outros 

foram apresentadas. As condições de temperatura e pressão foram padronizadas para o modelo 

de desempenho e diversificadas para o modelo econômico para avaliar o custo da eletricidade 

gerada de acordo com as localidades escolhidas para representar as 5 regiões brasileiras. Além 

disso, condições de insolação diária média e preço da energia elétrica adquirida com as 

concessionárias locais foram parâmetros variáveis importantes para precificar a energia que 

pode ser obtida pelos meios alternativos apresentados e as receitas financeiras geradas.  

Os resultados termodinâmicos mostram que há significativa redução do consumo 

específico de combustível para operação híbrida. Para microturbinas de 30 kW e razão de 

pressão igual a 5 com biogás, o consumo específico de combustível para a operação híbrida 

(com fator de operação unitário) é aproximadamente um terço (0,267 kg/kWh) do valor 

calculado para operação convencional (0,788 kg/kWh). Consequentemente, expressivos 

aumentos na eficiência elétrica dos equipamentos são observados. Para as mesmas condições e 

combustível anteriores, a eficiência elétrica para operação híbrida (0,735) é aproximadamente 

três vezes maior em comparação com a eficiência elétrica para operação convencional (0,249). 

Dados esses que são favoráveis do ponto de vista ambiental, visto que indicam redução das 

emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. 

Para as condições de inflação, juros e taxa de câmbio entre dólar e real consideradas, os 

resultados econômicos se mostraram promissores, visto que para a maioria das cidades, tanto 

para operação convencional quanto para operação híbrida com fator de operação unitário, são 

encontrados tempos de retorno do investimento menores que o tempo de vida útil dos 

equipamentos e receitas positivas. Na cidade de Belém considerando pagamentos anuais, por 

exemplo, o tempo de retorno do investimento para operação híbrida com biogás de uma 

microturbina de 200 kW é um pouco menor que 6 anos e a receita total ao longo de 25 anos é 

da ordem de dezenas de milhões de reais. Para pagamentos à vista, o panorama é sempre mais 

benéfico, pois as taxas de juros e inflação não são consideradas. Belém se mostrou a cidade 

mais favorável para investir em microturbinas híbridas e Porto Alegre a menos favorável, visto 
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que na região sul as insolações solares são menos intensas e a energia elétrica comprada das 

concessionárias é mais barata. Mesmo assim, investimentos vantajosos foram encontrados para 

essa região. Cabe enfatizar que deve-se atentar para as condições econômicas do momento e as 

condições de insolação do local específico para avaliar a viabilidade econômica dos 

investimentos propostos. Provavelmente serão vantajosos como observou-se para a maioria das 

ocasiões, principalmente quando o combustível utilizado é o biogás e a energia solar é utilizada 

para hibridizar o sistema térmico. O objetivo geral deste trabalho, propor um modelo de 

desempenho e de quantificação do custo da energia elétrica gerada pelos meios propostos, 

mostra-se útil para essas avaliações específicas.  

Para operações com fatores de operação intermediários (0<Fo<1) resultados econômicos 

favoráveis também são encontrados. Mas, como a receita total tende a crescer com o aumento 

da hibridização e como para total hibridização (fator de operação unitário) não há necessidade 

de projetar e integrar um sistema de transmissão específico, conclui-se que dimensionar o 

sistema fotovoltaico para acionar o compressor o tempo todo é a melhor opção. Isso é possível 

de acordo com a legislação brasileira que permite gerar crédito de eletricidade quando a 

produção durante o dia excede a demanda. Sendo assim, mesmo de noite, quando a radiação 

solar é insuficiente, há energia suficiente creditada dos outros turnos para alimentar o 

compressor. A operação exclusiva com módulos fotovoltaicos também se mostrou a mais 

vantajosa economicamente, entretanto deve ser levado em consideração o expressivo aumento 

da área necessária para instalação dos painéis, como demonstrado. Observou-se que a operação 

com gás natural é sempre menos benéfica em comparação com a operação com biogás devido 

à diferença do custo do combustível. Além de ser mais barato, o biogás é benéfico do ponto de 

vista ambiental, já que pode ser obtido a partir da decomposição de resíduos sólidos e de demais 

vias.  

Portanto, investir em meios alternativos de geração de energia elétrica, cuja demanda 

cresce mundialmente, além de importante, pode ser lucrativo. A energia solar fotovoltaica 

mostra-se uma das melhores alternativas, visto que é renovável, limpa, obtida em abundância e 

a tecnologia tende a baratear com o tempo, assim como o custo do biogás. A diversificação da 

matriz energética e a preservação do planeta depende da maior utilização de fontes de energia 

como essa.   

Por fim, como sugestão para a continuação desta pesquisa, seria interessante complementar 

a análise energética com uma análise exergética. Além disso, o software PVsyst, utilizado para 
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simular o dimensionamento e o custo de sistemas fotovoltaicos, e o projeto de uma bancada 

experimental são indicados para revalidar os resultados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ADEFARATI, T.; BANSAL, R. C. Integration of renewable distributed generators into the 

distribution system: a review. Renewable Power Generation, v. 10, p. 873-884, 2016. 

ADEFARATI, T.; BANSAL, R. C. Reliability and economic assessement of a microgrid power 

system with the integration of renewable energy resources. Applied Energy, v. 206, p. 911-

933, 2017. 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Ranking de Tarifas, 2021. Disponível em: 

<https://www.aneel.gov.br/ranking-das-tarifas>. Acesso em: 20 Maio 2021. 

AHMAD, A. D. et al. Power boosting of a combined cycle power plant in Jordan: An integration 

of hybrid inlet cooling & solar systems. Energy Conversion and Management, v. 214, 2020. 

AICHMAYER, L. et al. Micro gas-turbine design for small-scale hybrid solar power plants. 

Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, v. 135, 2013. 

AICHMAYER, L.; SPELLING, J.; LAUMERT, B. Preliminary design and analysis of a novel 

solar receiver for a micro gas-turbine based solar dish system. Solar Energy, v. 114, p. 378-

396, Janeiro 2015. 

BALFOUR, J.; SHAW, M.; NASH, N. B. Introdução ao Projeto de Sistemas Fotovoltaicos. 

1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

Banco Central do Brasil. Metas para inflação, 2021. Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao>. Acesso em: 29 Junho 2021. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Taxa de Juros Longo 

Prazo, 2021. Disponível em: 

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-

juros-longo-prazo-tjlp>. Acesso em: 29 Junho 2021. 

BARBOSA, B. G. Estudo comparativo da viabilidade de instalação de uma usina 

heliotérmica do tipo torre solar no Brasil e nos EUA (Dissertação de Mestrado). Belo 

Horizonte: CEFET (MG), 2018. 

BERGMAN, T.L.; LAVINE, A.D. Incropera Fundamentos de Transferência de Calor e de 

Massa. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

BORGLIN, S. H. A contribuition to the calculation of open gas turbine processes. ASME 

COGEN-TURBO, v. VI, p. 115-129, 1991. 

BORTOLAIA, L. A. Análise Técnica e Econômica de Ciclos Térmicos Empregando 

Biomassa Gaseificada (Dissertação de Mestrado). Itajubá (MG): Escola Federal de 

Engenharia de Itajubá, 1996. 

Capstone Turbine. C30 Microturbine, 2020. Disponível em: 

<https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_091b59611a789dc4401ef6938f124a20/capstonegreen

energy/db/235/9432/file/C30+High+Pressure+Natural+Gas.pdf>. Acesso em: 24 Abril 2021. 

CAMERETTI, M. C. et al. Modeling of a hybrid solar micro-gas turbine power plant. Energy 

Procedia 82, p. 833 – 840, 2015. 



138 

 

 

ÇENGEL, Y. A.; BOLES, M. A. Termodinâmica. 7ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações. Porto 

Alegre: AMGH, 2012. 

CHEN, J. et al. Dynamic Simulation of a Solar-hybrid Microturbine System with Experimental 

Validation of Main Parts. Renewable Energy, 2019. 

COMGAS. Tarifas do Gás Natural Canalizado, 2021. Disponível em: 

<https://www.comgas.com.br/tarifas/comercial/>. Acesso em: 20 Maio 2021. 

COMGAS. Características do gás natural, 2021. Disponível em: 

<https://www.comgas.com.br/para-industria/caracteristicas-do-gas-

natural/#:~:text=Ponto%20de%20ebuli%C3%A7%C3%A3o%3A%20%2D162%C2%B0,%C

2%B0C%3B%201%20atma).>. Acesso em: 20 Maio 2021. 

DARROW, K. et al. Catalog of CHP Technologies (Section 5. Technology Caracterization 

- Microturbines). U.S. Environmental Protection Agency Combined Heat and Power 

Partnership. 2015. 

DE OLIVEIRA, T. R. Apostila de Eletrônica Geral, 2013. Disponível em: 

<https://sites.google.com/a/ifmg.edu.br/troliveira/disciplinas/eletronica-geral>. Acesso em: 29 

Abril 2021. 

DO NASCIMENTO, M. A. R. et al. Micro Gas Turbine Engine: A Review. InTech, 2014. 

DOS REIS, L. B.; FADIGAS, E. A. F. A.; CARVALHO, C. L. Energia, Recursos Naturais e 

a Prática do Desenvolvimento Sustentável. 2a. ed. Barueri: Editora Manole Ltda, 2012. 

DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. 4. ed. Wiley, 

2013. 

FRANCO, E. H. M. Análise Termodinâmica de uma Microturbina a Gás em Operação 

Híbrida Solar-Etanol (Dissertação de Mestrado). Itajubá: Universidade Federal de Itajubá, 

2019. 

GALANTI, L.; MASSARDO, A. F. Micro gas turbine thermodynamic and economic analysis 

up to 500 kWe size. Applied Energy, v. 88, p. 4785-4802, Julho 2011. 

GASMIG. Composição Gás Natural, 2021. Disponível em: 

<http://www.gasmig.com.br/GasNatural/Paginas/Composicao.aspx>. Acesso em: 1 Julho 

2021. 

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M.; DOS REIS, L. B. Energia e meio ambiente. 5a. ed. 

São Paulo: Cengage Learning Edições Ltda., 2015. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. Anuário Estatístico do Brasil. 

Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina (IDEAL). The 

Brazilian Market of Distributed Photovoltaic Generation. p. 34 e 36. 2018. 

International Energy Agency (IEA). Brazil, 2020. Disponível em: 

<https://www.iea.org/countries/brazil>. Acesso em: 26 Abril 2021. 

International Energy Agency (IEA). Electricity, 2020. Disponível em: 

<https://www.iea.org/fuels-and-technologies/electricity>. Acesso em: 26 Abril 2021. 

International Energy Agency (IEA). Global Electricity Demand by Region in the New 

Policies Scenario (2000-2040), 2019. Disponível em: <https://www.iea.org/data-and-



139 

 

 

statistics/charts/global-electricity-demand-by-region-in-the-new-policies-scenario-2000-

2040>. Acesso em: 6 Abril 2021. 

International Energy Agency (IEA). Outlook for biogas and biomethane: Prospects for 

organic growth, 2020. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/outlook-for-biogas-and-

biomethane-prospects-for-organic-growth>. Acesso em: 15 Junho 2021. 

International Energy Agency (IEA). Outlook for biogas and biomethane: Prospects for 

organic growth, 2020. Disponível em: <https://www.iea.org/reports/outlook-for-biogas-and-

biomethane-prospects-for-organic-growth>. Acesso em: 25 Maio 2021. 

International Energy Agency (IEA). Power Generation in the New Policies Scenario (2000-

2040), 2019. Disponível em: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/power-

generation-in-the-new-policies-scenario-2000-2040>. Acesso em: 27 Abril 2021. 

International Renewable Energy Agency (IRENA). Biogas Cost Reductions to Boost 

Sustainable Transport, 2017. Disponível em: 

<https://irena.org/newsroom/articles/2017/Mar/Biogas-Cost-Reductions-to-Boost-

Sustainable-Transport>. Acesso em: 20 Maio 2021. 

ISMAIL, M. S.; MOGHAVVEMI, M.; MAHLIA, T. M. I. Current utilization of 

microgasturbine as a part of a hybrid system in distributed generation technology. Renewable 

Power Generation, v. 21, p. 142-152, 2013. 

JABER, J. O. Photovoltaic and gas turbine system for peak-demand applications. International 

Journal of Engineering and Technology, v. 1, n. 1, p. 28-38, 2004. 

JAVIDMEHR, M.; JODA, F.; MOHAMMADI, A. Thermodynamic and economic analyses 

and optimization of a multi-generation system composed by a compressed air storage, solar 

dish collector, micro gas turbine, organic Rankine cycle, and desalination system. Energy 

Conversion and Management , v. 168, p. 467-481, 2018. 

MALINOWSKI, L. . L. M. Analytical model-based energy and exergy analysis of a gas 

microturbine at part-load operation. Applied Thermal Engineering, v. 57, p. 125-132, 2013. 

MERICHE, I. E.; BAGHIDJA, A.; BOUKELIA, T. E. Design and Performance Evaluation of 

Solar Gas Turbine Power Plant in South Western Algeria. Internacional Journal of 

Renewable Energy Research, v. 4, 2014. 

MOSAYEBNEZHA, M. et al. Technology review and thermodynamic perfomance study of a 

biogas-fed micro humid air turbine. Renewable Energy, v. 140, p. 407-418, 2019. 

PEREIRA, E. B. et al. Atlas Brasileiro de Energia Solar. São José dos Campos, 2017. 

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio 

de Janeiro: CEPEL-CRESESB, 2014. 

Portal do Biogás. Biogás, 2021. Disponível em: <https://www.portaldobiogas.com/biogas/>. 

Acesso em: 2021 Maio 2021. 

PUROHIT, I.; PUROHIT, P. Technical and economic potential of concentrating solar thermal 

power generation in India. Renewable and Sustainable Energy, v. 78, p. 648-667, Maio 2017. 

SAMI, S.; MARIN, E. Simulation of solar photovoltaic, biomass gas turbine and district heating 

hybrid system. International Journal of Sustainable Energy and Environmental Research, 

v. 6, p. 9-26, Março 2017. 



140 

 

 

SARAVANAMUTTOO, HIH.; COHEN, H.; ROGERS, GFC. Gas Turbine Theory. 5a ed. 

New Delhi: Pearson Education, Ltd., 2001. 

SHUKLA, T. Micro Gas Turbine – A Review. International Journal on Theoretical and 

Applied Research in Mechanical Engineering, v. 2, 2013. 

SILVA, L. R. C. et al. A Importância da Energia Solar para o Desenvolvimento 

Sustentável. Atena, 2019. 

SILVEIRA, J. L.; TUNA, C. E. Thermoeconomic analysis method for optimization of 

combined heat and power systems. Part I. Progress in Energy and Combustion Science, v. 

29, p. 479-485, 2003. 

Solar Brasil. Módulos Fotovoltaicos – Características Elétricas, 2021. Disponível em: 

<https://www.solarbrasil.com.br/blog/modulos-fotovoltaicos-caracteristicas-eletricas/>. 

Acesso em: 5 Maio 2021. 

SOMEHSARAEI, H. N. et al. Performane analysis of a biogas-fueled micro gas turbine using 

a validated thermodynamic model. Applied Thermal Engineering, v. 66, p. 181-190, 2014. 

SPELLING, J. D. Hybrid Solar Gas-Turbine Power Plants: A Thermoeconomic Analysis 

(Tese de Doutorado). Estocolmo, 2013. 

VIAN, A. et al. Energia solar: fundamentos, tecnologia e aplicações. São Paulo: Editora Edgard 

Blücher Ltda., 2021. 

VILLALVA, M. G. Energia solar fotovoltaica – conceitos e aplicações. 2a. ed. São Paulo: 

Érica, 2017. 

XIAO, G. et al. Recuperators for micro gas turbines: A review. Applied Energy, v. 197, p. 83-

99, 2017. 

ZILLES, R. et al. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. São Paulo: Editora 

Oficina de Textos, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

APÊNDICE A: Programa computacional EES para operação com biogás. 

"Principais Dados de entrada" 
Wel_dot=200  "Potência elétrica em kW" 
Po=101,22 "Pressão ambiente em kPa" 
LHVCH4=50050 "Poder calorífico do metano inferior em kJ/kg" 
PR=5 "Razão de pressão" 
T4=1100 "Temperatura de entrada na turbina em K" 
 
"Compressor" 
T1=288 "Temperatura de entrada no compressor em K" 
PDe=0,01 "Fator de perda de carga na admissão do compressor" 
P1=Po-PDe*Po "Pressão de entrada no compressor em kPa" 
nc=0,80 "Eficiência isentrópica do compressor" 
nt=0,86 "Eficiência isentrópica da turbina" 
nc=(h2s-h1)/(h2-h1) "Equação da eficiência isentrópica do compressor"  
nm=0,98 "Eficiência mecânica do compressor e da turbina" 
T2=Temperature(Air;h=h2) "Temperatura de saída no compressor em K" 
h1=enthalpy(Air; T=T1) "Entalpia específica na entrada do compressor em kJ/kg" 
s1=entropy(Air;T=T1;P=P1) "Entropia específica na entrada do compressor em 
kJ/kg" 
h2s=enthalpy(Air;s=s1;P=P2) "Entalpia específica na saída do compressor para o 
processo isentrópico em kJ/kg" 
Wc_dot=(ma_dot*(h2-h1))/nm "Potência do compressor em kW para microturbina 
convencional" 
Wch_dot=(mah_dot*(h2-h1))/nm "Potência do compressor em kW para microturbina 
híbrida" 
P2=P1*PR "Pressão de saída no compressor em kPa" 
wc=abs(h2-h1)/nm "Trabalho específico do compressor em kJ/kg" 
 
"Regenerador" 
PDr=0,02 "Fator de perda de carga do ar no regenerador" 
P3=P2-PDr*P2 "Pressão de entrada no regenerador em kPa" 
nrec=0,80 "Eficiência do regenerador" 
nrec=(T3-T2)/(T5-T2) "Equação da eficiência do regenerador" 
Cpgc=SGR*((YCO2/MOLARMASS(CO2))*CpCO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*Cp
H2O+(YN2/MOLARMASS(N2))*CpN2)+(1-SGR)*Cpar "Calor específico a pressão 
constante do gás de combustão em kJ/kgK" 
CpCO2=(aco2+(bco2)*(T)+(cco2)*(T^2)+(dco2)*(T^3)) "Calor específico a pressão 
constante do CO2 em kJ/kgK" 
CpH2O=(ah2o+(bh2o)*(T)+(ch2o)*(T^2)+(dh2o)*(T^3)) "Calor específico a pressão 
constante da H2O em kJ/kgK" 
CpN2=(an2+(bn2)*(T)+(cn2)*(T^2)+(dn2)*(T^3)) "Calor específico a pressão 
constante do N2 de combustão em kJ/kgK" 
Cpar=(aar+(bar)*(T)+(car)*(T^2)+(dar)*(T^3))/MOLARMASS(Air) "Calor específico a 
pressão constante do ar de combustão em kJ/kgK" 
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DELTACp=(Cpgc-Cpar)*100/Cpar "Diferença percentual entre os calores específico 
do ar e do gás de combustão para justificar a simplificação da equação da eficiência 
do regenerador" 
T=300 "Temperatura aleatória em K" 
 
"Câmara de combustão" 
"aCH4+bCO2+Qest(O2+3,76N2) -> xCO2+yH2O+zN2" 
x=1 "Número de moles de combustível" 
x=a+b "Equação oriunda do balanceamento" 
a=0,60 "Fração de metano" 
Qest=2*a "Equação oriunda do balanceamento" 
PDc=0,02 "Fator de perda de carga na câmara de combustão" 
P4=P3-PDc*P3 "Pressão na saída da câmara de combustão em kPa"  
ncc=0,98 "Eficiência da combustão" 
ma=(1+3,76)*Qest*MOLARMASS(Air) "Massa de ar em kg" 
mf=a*MOLARMASS(Methane)+b*MOLARMASS(CarbonDioxide) "Massa de 
combustível em kg" 
AFRest=ma/mf "Razão mássica ar-combustível estequiométrica" 
AFRest=GFRest-1 "Relação entre razão mássica ar-combustível e razão mássica 
gás-combustível" 
Fa=(h4a2-h3)/(MFCH4*LHVCH4-(GFRest*h4g-AFRest*h4a)) "Razão combustível-ar" 
h4a2=enthalpy(Air;T=T4) "Entalpia específica do ar na saída da câmara de 
combustão em kJ/kg" 
SGR=(GFRest*Fa)/(1+Fa) "Razão de gás estequiométrico" 
h3=enthalpy(Air;T=T3) "Entalpia específica do ar na entrada da câmara de 
combustão em kJ/kg" 
aco2=22,26 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate do CO2 
em kJ/kmolK" 
bco2=5,981*10^(-2)  "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do CO2 em kJ/kmolK^2" 
cco2=-3,501*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do CO2 em kJ/kmolK^3" 
dco2=7,469*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do CO2 em kJ/kmolK^4" 
ah2o=32,24 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate da H2O 
em kJ/kmolK" 
bh2o=0,1923*10^(-2) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão 
constate da H2O em kJ/kmolK^2" 
ch2o=1,055*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
da H2O em kJ/kmolK^3" 
dh2o=-3,595*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão 
constate da H2O em kJ/kmolK^4" 
an2=28,90 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate do N2 
em kJ/kmolK" 
bn2=-0,1571*10^(-2) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão 
constate do N2 em kJ/kmolK^2" 
cn2=0,8081*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do N2 em kJ/kmolK^3" 
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dn2=-2,873*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do N2 em kJ/kmolK^4" 
h4g=(YCO2/MOLARMASS(CO2))*h4CO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*h4H2O+(Y
N2/MOLARMASS(N2))*h4N2 "Entalpia específica do gás estequiométricO na saída 
da câmara de combustão em kJ/kg" 
aar=28,11 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate do ar em 
kJ/kmolK" 
bar=0,1967*10^(-2)  "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do ar em kJ/kmolK^2" 
car=0,4802*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do ar em kJ/kmolK^3" 
dar=-1,966*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do ar em kJ/kmolK^4" 
h4a=(aar*(T4-T0)+(bar/2)*(T4^2-T0^2)+(car/3)*(T4^3-T0^3)+(dar/4)*(T4^4-
T0^4))/MOLARMASS(Air) "Entalpia específica do ar na saída da câmara de 
combustão em kJ/kg" 
T0=273 
YCO2=(a+b)/(10,52*a+b) "Fração molar de CO2" 
YH2O=(2*a)/(10,52*a+b) "Fração molar de H2O" 
YN2=7,52*a/(10,52*a+b) "Fração molar de N2" 
Msg=YCO2*MOLARMASS(CarbonDioxide)+YH2O*MOLARMASS(Water)+YN2*MOL
ARMASS(Nitrogen) "Massa molar do gás estequiométrico em kg/kmol" 
MFCO2=YCO2*(MOLARMASS(CarbonDioxide)/Msg) "Fração mássica de CO2"  
MFH2O=YH2O*(MOLARMASS(Water)/Msg) "Fração mássica de H2O" 
MFN2=YN2*(MOLARMASS(Nitrogen)/Msg) "Fração mássica de N2"  
MFCH4=a*(MOLARMASS(CH4))/(a*MOLARMASS(CH4)+b*MOLARMASS(CO2)) 
"Fração mássica de CH4" 
h4CO2=(aco2*(T4-T0)+(bco2/2)*(T4^2-T0^2)+(cco2/3)*(T4^3-T0^3)+(dco2/4)*(T4^4-
T0^4)) "Entalpia específica do CO2 na saída da câmara de combustão em kJ/kg" 
h4H2O=(ah2o*(T4-T0)+(bh2o/2)*(T4^2-T0^2)+(ch2o/3)*(T4^3-T0^3)+(dh2o/4)*(T4^4-
T0^4)) "Entalpia específica da H2O na saída da câmara de combustão em kJ/kg" 
h4N2=(an2*(T4-T0)+(bn2/2)*(T4^2-T0^2)+(cn2/3)*(T4^3-T0^3)+(dn2/4)*(T4^4-T0^4)) 
"Entalpia específica do N2 na saída da câmara de combustão em kJ/kg" 
h4=SGR*(h4g)+(1-SGR)*h4a "Entalpia específica do gás de combustão na saída da 
câmara de combustão em kJ/kg" 
ma_dot=Wel_dot/((1+Fa)*(wt-wc)*nel) "Vazão mássica de ar em kg/s para 
microturbina convencional" 
mah_dot=Wel_dot/((1+Fa)*wt*nel) "Vazão mássica de ar em kg/s para microturbina 
híbrida" 
mf_dot=ma_dot*Fa "Vazão mássica de combustível em kg/s para microturbina 
convencional" 
mfh_dot=mah_dot*Fa "Vazão mássica de combustível em kg/s para microturbina 
híbrida" 
vgc=ma_dot+mf_dot "Vazão mássica total em kg/s para microturbina convencional" 
Q_dot=(mf_dot*MFCH4*LHVCH4)/ncc "Calor de combustão em kW para 
microturbina convencional" 
Qh_dot=(mfh_dot*MFCH4*LHVCH4)/ncc "Calor de combustão em kW para 
microturbina híbrida" 
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"Turbina" 
P5r=Po/(1-kout) "Pressão na entrada do regenerador no lado dos gases de 
combustão em kPa" 
P5=P5r/(1-krsg) "Pressão de saída na turbina em kPa" 
krsg=0,02 "Fator de perda de carga no regenerador no lado dos gases de 
combustão" 
kout=0,01 "Fator de perda de carga na linha após o regenerador" 
nt*(h4-h5s)=(h4-h5) "Equação da eficiência isentrópica da turbina" 
nel=0,96 "Eficiência elétrica do gerador" 
0=INT-Rm*ln(P5/P4) "Equação para cálculo da variação de entropia específica" 
INT=SGR*((YCO2/MOLARMASS(CO2))*(aco2*ln(T5s/T4)+(bco2)*(T5s-
T4)+(cco2/2)*(T5s^2-T4^2)+(dco2/3)*(T5s^3-
T4^3))+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*(ah2o*ln(T5s/T4)+(bh2o)*(T5s-
T4)+(ch2o/2)*(T5s^2-T4^2)+(dh2o/3)*(T5s^3-
T4^3))+(YN2/MOLARMASS(N2))*(an2*ln(T5s/T4)+(bn2)*(T5s-T4)+(cn2/2)*(T5s^2-
T4^2)+(dn2/3)*(T5s^3-T4^3)))+((1-
SGR)/MOLARMASS(Air))*(aar*ln(T5s/T4)+(bar)*(T5s-T4)+(car/2)*(T5s^2-
T4^2)+(dar/3)*(T5s^3-T4^3)) "Resolução da integral da equação para cálculo da 
variação de entropia específica" 
h5sCO2=(aco2*(T5s-T0)+(bco2/2)*(T5s^2-T0^2)+(cco2/3)*(T5s^3-
T0^3)+(dco2/4)*(T5s^4-T0^4)) "Entalpia específica do CO2 na saída da turbina para 
o processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sH2O=(ah2o*(T5s-T0)+(bh2o/2)*(T5s^2-T0^2)+(ch2o/3)*(T5s^3-
T0^3)+(dh2o/4)*(T5s^4-T0^4)) "Entalpia específica da H2O na saída da turbina para 
o processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sN2=(an2*(T5s-T0)+(bn2/2)*(T5s^2-T0^2)+(cn2/3)*(T5s^3-T0^3)+(dn2/4)*(T5s^4-
T0^4)) "Entalpia específica do N2 na saída da turbina para o processo isentrópico 
em kg/kJ" 
h5s=SGR*(h5sg)+(1-SGR)*h5sa "Entalpia específica do gás de combustão na saída 
da turbina para o processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sa=(aar*(T5s-T0)+(bar/2)*(T5s^2-T0^2)+(car/3)*(T5s^3-T0^3)+(dar/4)*(T5s^4-
T0^4))/MOLARMASS(Air) "Entalpia específica do ar na saída da turbina para o 
processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sg=(YCO2/MOLARMASS(CO2))*h5sCO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*h5sH2O+
(YN2/MOLARMASS(N2))*h5sN2 "Entalpia específica do gás estequiométrico na 
saída da turbina para o processo isentrópico em kg/kJ" 
Rm=SGR*Rg+(1-SGR)*Ra "Constante do gás de combustão em kJ/kgK" 
Ra=R#/MOLARMASS(Air) "Constante do ar em kJ/kgK" 
Rg=R#/Msg "Constante do gás estequiométrico em kJ/kgK"  
h5CO2=(aco2*(T5-T0)+(bco2/2)*(T5^2-T0^2)+(cco2/3)*(T5^3-T0^3)+(dco2/4)*(T5^4-
T0^4)) "Entalpia específica do CO2 na saída da turbina para o processo real em 
kg/kJ" 
h5H2O=(ah2o*(T5-T0)+(bh2o/2)*(T5^2-T0^2)+(ch2o/3)*(T5^3-T0^3)+(dh2o/4)*(T5^4-
T0^4)) "Entalpia específica da H2O na saída da turbina para o processo real em 
kg/kJ" 
h5N2=(an2*(T5-T0)+(bn2/2)*(T5^2-T0^2)+(cn2/3)*(T5^3-T0^3)+(dn2/4)*(T5^4-T0^4)) 
"Entalpia específica do N2 na saída da turbina para o processo real em kg/kJ" 
h5=SGR*(h5g)+(1-SGR)*h5a "Entalpia específica do gás de combustão na saída da 
turbina para o processo real em kg/kJ" 
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h5a=(aar*(T5-T0)+(bar/2)*(T5^2-T0^2)+(car/3)*(T5^3-T0^3)+(dar/4)*(T5^4-
T0^4))/MOLARMASS(Air) "Entalpia específica do ar na saída da turbina para o 
processo real em kg/kJ" 
h5g=(YCO2/MOLARMASS(CO2))*h5CO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*h5H2O+(Y
N2/MOLARMASS(N2))*h5N2 "Entalpia específica do gás estequiométrico na saída 
da turbina para o processo real em kg/kJ" 
Wt_dot=abs((mf_dot+ma_dot)*(h5-h4)) "Potência da turbina em kW para 
microturbina convencional" 
Wth_dot=(mfh_dot+mah_dot)*(h5-h4) "Potência da turbina em kW para microturbina 
híbrida" 
mth_dot=mfh_dot+mah_dot "Vazão mássica total em kg/s para microturbina híbrida" 
wt=abs(h5-h4) "Trabalho específico da turbina em kJ/kg" 
 
"Outros Parâmetros Importantes" 
SFC=3600*Fa/(abs(wt-wc)) "Consumo específico de combustível em kg/kWh para 
microturbina convencional" 
SFCh=Fo*(3600*Fa/(abs(wt)))+(1-Fo)*SFC "Consumo específico de combustível em 
kg/kWh para microturbina híbrida" 
Fo=1 "Fator de operação" 
difSFC = SFC/SFCh "Diferença percentual entre os consumos específicos de 
combustível para diferentes tipos de operação" 
Wl_dot=abs(Wt_dot-Wc_dot) "Potência líquida em kW para microturbina 
convencional" 
Wlh_dot=abs(Wth_dot) "Potência líquida em kW para microturbina híbrida" 
eta_t=Wl_dot/Q_dot "Eficiência térmica para microturbina convencional" 
eta_th=Wlh_dot/Qh_dot "Eficiência térmica para microturbina híbrida" 
eta_e=Wel_dot/Q_dot "Eficiência elétrica para microturbina convencional" 
eta_eh=Wel_dot/Qh_dot "Eficiência elétrica para microturbina híbrida"  
eta_eb=Fo*(eta_eh+eta_e*((1/Fo)-1)) "Eficiência elétrica para operação mista, 
0<Fo<1" 
eta_eratio=eta_eh/eta_e "Razão entre as eficiências elétrias para diferentes tipos de 
operação" 
eta_c=1-(T1/T4) "Eficiência de Carnot" 
 
"Custo Microturbina Convencional" 
customgt=3150*dolar*Wel_dot "Custo da microturbina convencional em R$" 
dolar=5 "Taxa de câmbio em R$/US$" 
 
"Sistema Fotovoltaico" 
Es=4,86 "Insolação Diária Inclinada em kWh/m^2/dia" 
Am=2*0,992 "Área da superfície do módulo em m^2" 
eta_m=0,182 "Rendimento do módulo" 
Ep=Es*Am*eta_m*0,80*0,87 "Energia produzida pelo módulo em kWh/dia" 
h=24 "Horas por dia" 
num=Wch_dot*h*Fo/Ep "Número de módulos" 
num2=Wel_dot*h*Fo/Ep "Número de módulos para gerar a potência total em 
questão" 
Voc=35,6+0,003*35,6*5,4 "Tensão de circuito aberto em V + incremendo por 
variação de temperatura" 
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Vi=300 "Tensão admissível na entrada do inversor CC" 
nums=Vi/Voc "Número de módulos em série" 
nump=num/nums "Número de módulos em paralelo" 
At=Am*num "Área total em m^2" 
At2=Am*num2 "Área total em m^2 para geração de energia apenas com módulos 
fotovoltaicos" 
 
"Custo Sistema Fotovoltaico" 
PSTC=360 "Potência STC de cada módulo em Wp" 
cWp=4,24 "Custo por Wp em R$" 
custoPV=cWp*PSTC*num "Custo do sistema fotovoltaico em R$" 
custoPV2=cWp*PSTC*num2 "Custo do sistema fotovoltaico em R$ para gerar a 
potência total em questão" 
custotransm=customgt/5 "Custo do sistema de transmissão a ser adicionado no 
modo de operação misto, 0<Fo<1" 
 
"Análise de custo da energia elétrica gerada pela microturbina tradicional" 
f=(((q^(k+CP)-1)/((q-1)*q^(k+CP))-(q^(CP)-1)/((q-1)*q^CP)))^(-1) "Fator de anuidade" 
q=(1+inf*0,01)*(1+juros*0,01) "Parâmetro auxiliar" 
inf=3,5 "Inflação" 
juros=3 "Taxa de juros" 
CP=1 "Período de construção em anos" 
k=25 "Período de amortização em anos" 
Cinv=customgt "Custo de investimento para microturbina convencional em R$" 
Celmc=((f*Cinv+Com)/(365,25*h*Wel_dot))+ Ccomb "Custo da energia elétrica pela 
microturbina convencional em R$/kWh" 
Celmcav=(Cinv+Com*25)/(365,25*h*k*Wel_dot)+ Ccomb "Custo da energia elétrica 
pela microturbina convencional em R$/kWh para pagamento à vista" 
Com=0,016*dolar*365,25*h*Wel_dot "Custo de operação e manutenção em R$ da 
microturbina convencional" 
Ccomb=MFCH4*SFC*custobiogas*dolar/rho_metano "Custo do combustível em 
R$/kWh para operação convencional" 
rho_metano=0,657 "Densidade do metano em kg/m^3" 
custobiogas =0,35 "Custo do biogás em US$/m^3 de metano" 
Celconc=0,76 "Custo da energia elétrica obtida pela concessionária em R$/kWh" 
 
"Análise de custo da energia elétrica gerada pela microturbina híbrida" 
Celmh=((f*(Cinv+custoPV)+Com)/(365,25*h*Wel_dot))+Ccombh "Custo da energia 
elétrica pela microturbina híbrida em R$/kWh" 
Celmh2=((f*(Cinv+custoPV+custotransm)+Com)/(365,25*h*Wel_dot))+Ccombh 
"Custo da energia elétrica pela microturbina híbrida em R$/kWh quando 0<Fo<1" 
Celmhav=(Cinv+custoPV+Com*25)/(365,25*h*25*Wel_dot)+Ccombh "Custo da 
energia elétrica pela microturbina híbrida em R$/kWh para pagamento à vista" 
Celmhav2=(Cinv+custoPV+custotransm+Com*25)/(365,25*h*25*Wel_dot)+Ccombh 
"Custo da energia elétrica pela microturbina híbrida quando 0<Fo<1 para pagamento 
à vista em R$/kWh" 
CelPV=(f*custoPV2)/(365,25*h*Wel_dot) "Custo da energia elétrica considerando 
apenas painéis fotovoltaicos para gerar a potência total em questão" 
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CelPVav=(custoPV2)/(365,25*h*25*Wel_dot) "Custo da energia elétrica 
considerando apenas painéis fotovoltaicos para gerar a potência total em questão 
para pagamento à vista" 
Ccombh=MFCH4*SFCh*custobiogas*dolar/rho_metano "Custo do combustível em 
R$/kWh para operação híbrida" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir de microturbina convencional em vez de 
obter a partir da concessionária" 
ReTp=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmc));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTpm=ReTp/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTpav=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmcav));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTpavm=ReTpav/25 "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRI=k*(Cinv)/ReTp "Tempo de retorno do investimento em anos" 
TRIav=k*((Cinv/ReTpav)) "Tempo de retorno do investimento para pagamento à 
vista em anos" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir de microturbina híbrida com Fo=1 em vez 
de obter a partir da concessionária" 
ReTph=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmh));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTphm=ReTph/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTphav=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmhav));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTphavm=ReTphav/25  "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRIh=k*((Cinv+custoPV)/(ReTph)) "Tempo de retorno do investimento em anos" 
TRIhav=k*((Cinv+custoPV)/(ReTphav)) "Tempo de retorno do investimento para 
pagamento à vista em anos" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir de microturbina híbrida com 0<Fo<1 em vez 
de obter a partir da concessionária" 
ReTph2=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmh2));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTph2m=ReTph2/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTphav2=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmhav2));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTphav2m=ReTphav2/25 "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRIh2=k*((Cinv+custoPV+custotransm)/(ReTph2)) "Tempo de retorno do 
investimento em anos" 
TRIhav2=k*((Cinv+custoPV+custotransm)/(ReTphav2)) "Tempo de retorno do 
investimento para pagamento à vista em anos" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir do uso exclusivo de painéis fotovoltaicos 
em vez de obter a partir da concessionária" 
ReTpv=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-CelPV));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTpvm=ReTpv/25 "Receita média em R$/ano" 
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ReTpvav=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-CelPVav));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTpvavm=ReTpvav/25 "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRIpv=k*(custoPV2/ReTpv) "Tempo de retorno do investimento em anos" 
TRIpvav=k*(custoPV2/ReTpvav) "Tempo de retorno do investimento para 
pagamento à vista em anos" 
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APÊNDICE B: Programa computacional EES para operação com gás natural. 

"Principais Dados de entrada" 
Wel_dot=200 "Potência elétrica em kW" 
Po=101,22 "Pressão ambiente em kPa" 
LHVGN=49600 "Poder calorífico inferior do gás natural em kJ/kg" 
PR=5 "Razão de pressão" 
T4=1100 "Temperatura de entrada na turbina em K" 
 
"Compressor" 
T1=288 "Temperatura de entrada no compressor em K" 
PDe=0,01 "Fator de perda de carga na admissão do compressor" 
P1=Po-PDe*Po  "Pressão de entrada no compressor em kPa" 
nc=0,80 "Eficiência isentrópica do compressor" 
nt=0,86 "Eficiência isentrópica da turbina" 
nc=(h2s-h1)/(h2-h1) "Equação da eficiência isentrópica do compressor" 
nm=0,98 "Eficiência mecânica do compressor e da turbina" 
T2=Temperature(Air;h=h2) "Temperatura de saída no compressor em K" 
h1=enthalpy(Air; T=T1) "Entalpia específica na entrada do compressor em kJ/kg" 
s1=entropy(Air;T=T1;P=P1) "Entropia específica na entrada do compressor em 
kJ/kg" 
h2s=enthalpy(Air;s=s1;P=P2) "Entalpia específica na saída do compressor para o 
processo isentrópico em kJ/kg" 
Wc_dot=(ma_dot*(h2-h1))/nm "Potência do compressor em kW para microturbina 
convencional" 
Wch_dot=(mah_dot*(h2-h1))/nm "Potência do compressor em kW para microturbina 
híbrida" 
P2=P1*PR "Pressão de saída no compressor em kPa" 
wc=abs(h2-h1)/nm "Trabalho específico do compressor em kJ/kg" 
 
"Regenerador" 
PDr=0,02 "Fator de perda de carga do ar no regenerador" 
P3=P2-PDr*P2 "Pressão de entrada no regenerador em kPa" 
nrec=0,80 "Eficiência do regenerador" 
nrec=(T3-T2)/(T5-T2) "Equação da eficiência do regenerador" 
Cpgc=SGR*((YCO2/MOLARMASS(CO2))*CpCO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*Cp
H2O+(YN2/MOLARMASS(N2))*CpN2)+(1-SGR)*Cpar "Calor específico a pressão 
constante do gás de combustão em kJ/kgK" 
CpCO2=(aco2+(bco2)*(T)+(cco2)*(T^2)+(dco2)*(T^3)) "Calor específico a pressão 
constante do CO2 em kJ/kgK" 
CpH2O=(ah2o+(bh2o)*(T)+(ch2o)*(T^2)+(dh2o)*(T^3)) "Calor específico a pressão 
constante da H2O em kJ/kgK" 
CpN2=(an2+(bn2)*(T)+(cn2)*(T^2)+(dn2)*(T^3)) "Calor específico a pressão 
constante do N2 de combustão em kJ/kgK" 
Cpar=(aar+(bar)*(T)+(car)*(T^2)+(dar)*(T^3))/MOLARMASS(Air) "Calor específico a 
pressão constante do ar de combustão em kJ/kgK" 
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DELTACp=(Cpgc-Cpar)*100/Cpar "Diferença percentual entre os calores específico 
do ar e do gás de combustão para justificar a simplificação da equação da eficiência 
do regenerador" 
T=300 "Temperatura aleatória em K" 
 
"Câmara de combustão" 
"a(0,885CH4+0,062C2H6+0,022C3H8)+Qest(O2+3,76N2) -> xCO2+yH2O+zN2" 
x=a*cCH4+a*cC2H6*2+a*cC3H8*3 "número de moles de CO2" 
cCH4=0,885 "fração de metano no gás natural" 
cC2H6=0,062 "fração de etano no gás natural" 
cC3H8=0,022 "fração de propano no gás natural" 
a=1 "número de moles do combustível" 
y=a*cCH4*4+a*cC2H6*6+a*cC3H8*8 "número de moles de H2O" 
2*3,76*Qest=2*z "Equação oriunda do balanceamento" 
2*Qest=2*x+y "Equação oriunda do balanceamento" 
PDc=0,02 "Fator de perda de carga na câmara de combustão" 
P4=P3-PDc*P3 "Pressão na saída da câmara de combustão em kPa" 
ncc=0,98 "Eficiência da combustão" 
ma=(1+3,76)*Qest*MOLARMASS(Air) "Massa de ar em kg" 
mf=a*(cCH4*(12+4)+cC2H6*(2*12+6)+cC3H8*(3*12+8)) "Massa de combustível em 
kg" 
AFRest=ma/mf "Razão mássica ar-combustível estequiométrica" 
AFRest=GFRest-1 "Relação entre razão mássica ar-combustível e razão mássica 
gás-combustível" 
Fa=(h4a2-h3)/(LHVGN-(GFRest*h4g-AFRest*h4a)) "Razão combustível-ar" 
h4a2=enthalpy(Air;T=T4) "Entalpia específica do ar na saída da câmara de 
combustão em kJ/kg" 
SGR=(GFRest*Fa)/(1+Fa) "Razão de gás estequiométrico" 
h3=enthalpy(Air;T=T3) "Entalpia específica do ar na entrada da câmara de 
combustão em kJ/kg" 
aco2=22,26 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate do CO2 
em kJ/kmolK" 
bco2=5,981*10^(-2) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do CO2 em kJ/kmolK^2" 
cco2=-3,501*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do CO2 em kJ/kmolK^3" 
dco2=7,469*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do CO2 em kJ/kmolK^4" 
ah2o=32,24 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate da H2O 
em kJ/kmolK" 
bh2o=0,1923*10^(-2) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão 
constate da H2O em kJ/kmolK^2" 
ch2o=1,055*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
da H2O em kJ/kmolK^3" 
dh2o=-3,595*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão 
constate da H2O em kJ/kmolK^4" 
an2=28,90 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate do N2 
em kJ/kmolK" 
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bn2=-0,1571*10^(-2) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão 
constate do N2 em kJ/kmolK^2" 
cn2=0,8081*10^(-5) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do N2 em kJ/kmolK^3" 
dn2=-2,873*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do N2 em kJ/kmolK^4" 
h4g=(YCO2/MOLARMASS(CO2))*h4CO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*h4H2O+(Y
N2/MOLARMASS(N2))*h4N2 "Entalpia específica do gás estequiométrico na saída 
da câmara de combustão em kJ/kg" 
aar=28,11 "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate do ar em 
kJ/kmolK" 
bar=0,1967*10^(-2)  "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do ar em kJ/kmolK^2" 
car=0,4802*10^(-5)  "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do ar em kJ/kmolK^3" 
dar=-1,966*10^(-9) "Coeficiente para cálculo do calor específico a pressão constate 
do ar em kJ/kmolK^4" 
h4a=(aar*(T4-T0)+(bar/2)*(T4^2-T0^2)+(car/3)*(T4^3-T0^3)+(dar/4)*(T4^4-
T0^4))/MOLARMASS(Air) "Entalpia específica do ar na saída da câmara de 
combustão em kJ/kg" 
T0=273 
YCO2=x/(x+y+z) "Fração molar de CO2" 
YH2O=y/(x+y+z) "Fração molar de H2O" 
YN2=z/(x+y+z) "Fração molar de N2" 
Msg=YCO2*MOLARMASS(CarbonDioxide)+YH2O*MOLARMASS(Water)+YN2*MOL
ARMASS(Nitrogen) "Massa molar do gás estequiométrico em kg/mol" 
MFCO2=YCO2*(MOLARMASS(CarbonDioxide)/Msg) "Fração mássica de CO2"  
MFH2O=YH2O*(MOLARMASS(Water)/Msg) "Fração mássica de H2O" 
MFN2=YN2*(MOLARMASS(Nitrogen)/Msg) "Fração mássica de N2" 
h4CO2=(aco2*(T4-T0)+(bco2/2)*(T4^2-T0^2)+(cco2/3)*(T4^3-T0^3)+(dco2/4)*(T4^4-
T0^4)) "Entalpia específica do CO2 na saída da câmara de combustão em kJ/kg" 
h4H2O=(ah2o*(T4-T0)+(bh2o/2)*(T4^2-T0^2)+(ch2o/3)*(T4^3-T0^3)+(dh2o/4)*(T4^4-
T0^4)) "Entalpia específica da H2O na saída da câmara de combustão em kJ/kg" 
h4N2=(an2*(T4-T0)+(bn2/2)*(T4^2-T0^2)+(cn2/3)*(T4^3-T0^3)+(dn2/4)*(T4^4-T0^4)) 
"Entalpia específica do N2 na saída da câmara de combustão em kJ/kg" 
h4=SGR*(h4g)+(1-SGR)*h4a "Entalpia específica do gás de combustão na saída da 
câmara de combustão em kJ/kg" 
ma_dot=Wel_dot/((1+Fa)*(wt-wc)*nel) "Vazão mássica de ar em kg/s para 
microturbina convencional" 
mah_dot=Wel_dot/((1+Fa)*wt*nel) "Vazão mássica de ar em kg/s para microturbina 
híbrida" 
mf_dot=ma_dot*Fa "Vazão mássica de combustível em kg/s para microturbina 
convencional" 
mfh_dot=mah_dot*Fa "Vazão mássica de combustível em kg/s para microturbina 
híbrida" 
vgc=ma_dot+mf_dot "Vazão mássica total em kg/s para microturbina convencional" 
Q_dot=(mf_dot*LHVGN)/ncc "Calor de combustão em kW para microturbina 
convencional" 
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Qh_dot=(mfh_dot*LHVGN)/ncc "Calor de combustão em kW para microturbina 
híbrida" 
 
"Turbina" 
P5r=Po/(1-kout) "Pressão na entrada do regenerador no lado dos gases de 
combustão em kPa" 
P5=P5r/(1-krsg) "Pressão de saída na turbina em kPa" 
krsg=0,02 "Fator de perda de carga no regenerador no lado dos gases de 
combustão" 
kout=0,01 "Fator de perda de carga na linha após o regenerador" 
nt*(h4-h5s)=(h4-h5) "Equação da eficiência isentrópica da turbina" 
nel=0,96 "Eficiência elétrica do gerador" 
0=INT-Rm*ln(P5/P4) "Equação para cálculo da variação de entropia específica" 
INT=SGR*((YCO2/MOLARMASS(CO2))*(aco2*ln(T5s/T4)+(bco2)*(T5s-
T4)+(cco2/2)*(T5s^2-T4^2)+(dco2/3)*(T5s^3-
T4^3))+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*(ah2o*ln(T5s/T4)+(bh2o)*(T5s-
T4)+(ch2o/2)*(T5s^2-T4^2)+(dh2o/3)*(T5s^3-
T4^3))+(YN2/MOLARMASS(N2))*(an2*ln(T5s/T4)+(bn2)*(T5s-T4)+(cn2/2)*(T5s^2-
T4^2)+(dn2/3)*(T5s^3-T4^3)))+((1-
SGR)/MOLARMASS(Air))*(aar*ln(T5s/T4)+(bar)*(T5s-T4)+(car/2)*(T5s^2-
T4^2)+(dar/3)*(T5s^3-T4^3)) "Resolução da integral da equação para cálculo da 
variação de entropia específica" 
h5sCO2=(aco2*(T5s-T0)+(bco2/2)*(T5s^2-T0^2)+(cco2/3)*(T5s^3-
T0^3)+(dco2/4)*(T5s^4-T0^4)) "Entalpia específica do CO2 na saída da turbina para 
o processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sH2O=(ah2o*(T5s-T0)+(bh2o/2)*(T5s^2-T0^2)+(ch2o/3)*(T5s^3-
T0^3)+(dh2o/4)*(T5s^4-T0^4)) "Entalpia específica da H2O na saída da turbina para 
o processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sN2=(an2*(T5s-T0)+(bn2/2)*(T5s^2-T0^2)+(cn2/3)*(T5s^3-T0^3)+(dn2/4)*(T5s^4-
T0^4)) "Entalpia específica do N2 na saída da turbina para o processo isentrópico 
em kg/kJ" 
h5s=SGR*(h5sg)+(1-SGR)*h5sa  "Entalpia específica do gás de combustão na saída 
da turbina para o processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sa=(aar*(T5s-T0)+(bar/2)*(T5s^2-T0^2)+(car/3)*(T5s^3-T0^3)+(dar/4)*(T5s^4-
T0^4))/MOLARMASS(Air) "Entalpia específica do ar na saída da turbina para o 
processo isentrópico em kg/kJ" 
h5sg=(YCO2/MOLARMASS(CO2))*h5sCO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*h5sH2O+
(YN2/MOLARMASS(N2))*h5sN2 "Entalpia específica do gás estequiométrico na 
saída da turbina para o processo isentrópico em kg/kJ" 
Rm=SGR*Rg+(1-SGR)*Ra "Constante do gás de combustão em kJ/kgK" 
Ra=R#/MOLARMASS(Air) "Constante do ar em kJ/kgK" 
Rg=R#/Msg "Constante do gás estequiométrico em kJ/kgK" 
h5CO2=(aco2*(T5-T0)+(bco2/2)*(T5^2-T0^2)+(cco2/3)*(T5^3-T0^3)+(dco2/4)*(T5^4-
T0^4)) "Entalpia específica do CO2 na saída da turbina para o processo real em 
kg/kJ" 
h5H2O=(ah2o*(T5-T0)+(bh2o/2)*(T5^2-T0^2)+(ch2o/3)*(T5^3-T0^3)+(dh2o/4)*(T5^4-
T0^4)) "Entalpia específica da H2O na saída da turbina para o processo real em 
kg/kJ" 
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h5N2=(an2*(T5-T0)+(bn2/2)*(T5^2-T0^2)+(cn2/3)*(T5^3-T0^3)+(dn2/4)*(T5^4-T0^4)) 
"Entalpia específica do N2 na saída da turbina para o processo real em kg/kJ" 
h5=SGR*(h5g)+(1-SGR)*h5a "Entalpia específica do gás de combustão na saída da 
turbina para o processo real em kg/kJ" 
h5a=(aar*(T5-T0)+(bar/2)*(T5^2-T0^2)+(car/3)*(T5^3-T0^3)+(dar/4)*(T5^4-
T0^4))/MOLARMASS(Air) "Entalpia específica do ar na saída da turbina para o 
processo real em kg/kJ" 
h5g=(YCO2/MOLARMASS(CO2))*h5CO2+(YH2O/MOLARMASS(H2O))*h5H2O+(Y
N2/MOLARMASS(N2))*h5N2 "Entalpia específica do gás estequiométrico na saída 
da turbina para o processo real em kg/kJ" 
Wt_dot=abs((mf_dot+ma_dot)*(h5-h4)) "Potência da turbina em kW para 
microturbina convencional" 
Wth_dot=(mfh_dot+mah_dot)*(h5-h4) "Potência da turbina em kW para microturbina 
híbrida" 
mth_dot=mfh_dot+mah_dot "Vazão mássica total em kg/s para microturbina híbrida" 
wt=abs(h5-h4) "Trabalho específico da turbina em kJ/kg" 
 
"Outros Parâmetros Importantes" 
SFC=3600*Fa/(abs(wt-wc)) "Consumo específico de combustível em kg/kWh para 
microturbina convencional" 
SFCh=Fo*3600*Fa/(abs(wt))+(1-Fo)*SFC "Consumo específico de combustível em 
kg/kWh para microturbina híbrida" 
Fo=1 "Fator de operação" 
difSFC = ((SFC-SFCh)*100)/SFC "Diferença percentual entre os consumos 
específicos de combustível para diferentes tipos de operação" 
Wl_dot=abs(Wt_dot-Wc_dot) "Potência líquida em kW para microturbina 
convencional" 
Wlh_dot=abs(Wth_dot) "Potência líquida em kW para microturbina híbrida" 
eta_t=Wl_dot/Q_dot "Eficiência térmica para microturbina convencional" 
eta_th=Wlh_dot/Qh_dot "Eficiência térmica para microturbina híbrida" 
eta_e=Wel_dot/Q_dot "Eficiência elétrica para microturbina convencional" 
eta_eh=Wel_dot/Qh_dot "Eficiência elétrica para microturbina híbrida" 
eta_eratio=eta_eh/eta_e "Razão entre as eficiências elétrias para diferentes tipos de 
operação" 
eta_c = 1-(T1/T4) "Eficiência de Carnot" 
 
"Custo Microturbina Convencional" 
customgt=3150*dolar*Wel_dot "Custo da microturbina convencional em R$" 
dolar=5 "Taxa de câmbio em R$/US$" 
 
"Sistema Fotovoltaico" 
Es=4,86 "Insolação Diária Inclinada em kWh/m^2/dia" 
Am=2*0,992 "Área da superfície do módulo em m^2" 
eta_m=0,182 "Rendimento do módulo" 
Ep=Es*Am*eta_m*0,80*0,87 "Energia produzida pelo módulo em kWh/dia" 
h=24 "Horas por dia" 
num=Wch_dot*h*Fo/Ep "Número de módulos necessários para manter o compressor 
acionado" 
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num2=Wel_dot*h*Fo/Ep "Número de módulos para gerar a potência total em 
questão" 
Voc=35,6+0,003*35,6*5,4 "Tensão de circuito aberto em V + incremendo por 
variação de temperatura" 
Vi=300 "Tensão admissível na entrada do inversor CC" 
nums=Vi/Voc "Número de módulos em série" 
nump=num/nums "Número de módulos em paralelo" 
At=Am*num "Área total em m^2" 
At2=Am*num2 "Área total em m^2 para geração de energia apenas com módulos 
fotovoltaicos" 
 
"Custo Sistema Fotovoltaico" 
PSTC=360 "Potência STC de cada módulo em Wp" 
cWp=4,24 "Custo por Wp em R$" 
custoPV=cWp*PSTC*num "Custo do sistema fotovoltaico em R$" 
custoPV2=cWp*PSTC*num2 "Custo do sistema fotovoltaico em R$ para gerar a 
potência total em questão" 
custotransm=customgt/5 "Custo do sistema de transmissão a ser adicionado no 
modo de operação misto, 0<Fo<1" 
 
"Análise de custo da energia elétrica gerada pela microturbina tradicional" 
f=(((q^(k+CP)-1)/((q-1)*q^(k+CP))-(q^(CP)-1)/((q-1)*q^CP)))^(-1) "Fator de anuidade" 
q=(1+inf*0,01)*(1+juros*0,01) "Parâmetro auxiliar" 
inf=3,5 "Inflação" 
juros=3 "Taxa de juros" 
CP=1 "Período de construção em anos" 
k=25 "Período de amortização em anos" 
Cinv=customgt "Custo de investimento para microturbina convencional em R$" 
Celmc=((f*Cinv+Com)/(365,25*h*Wel_dot))+ Ccomb "Custo da energia elétrica pela 
microturbina convencional em R$/kWh" 
Celmcav=(Cinv+Com*25)/(365,25*h*k*Wel_dot)+ Ccomb "Custo da energia elétrica 
pela microturbina convencional em R$/kWh para pagamento à vista" 
Com=0,016*dolar*365,25*h*Wel_dot "Custo de operação e manutenção em R$ da 
microturbina convencional" 
Ccomb=SFC*custogn/rho_gn"Custo do combustível em R$/kWh para operação 
convencional" 
rho_gn=0,657 "Densidade do gás natural em kg/m^3" 
custogn=3,163853  "Custo do gás natural em R$/m^3 de metano" 
Celconc=0,76 "Custo da energia elétrica obtida pela concessionária em R$/kWh" 
 
"Análise de custo da energia elétrica gerada pela microturbina híbrida" 
Celmh=((f*(Cinv+custoPV)+Com)/(365,25*h*Wel_dot))+Ccombh "Custo da energia 
elétrica pela microturbina híbrida em R$/kWh" 
Celmh2=((f*(Cinv+custoPV+custotransm)+Com)/(365,25*h*Wel_dot))+Ccombh 
"Custo da energia elétrica pela microturbina híbrida em R$/kWh quando 0<Fo<1" 
Celmhav=(Cinv+custoPV+Com*25)/(365,25*h*25*Wel_dot)+Ccombh "Custo da 
energia elétrica pela microturbina híbrida em R$/kWh para pagamento à vista" 



155 

 

 

Celmhav2=(Cinv+custoPV+custotransm+Com*25)/(365,25*h*25*Wel_dot)+Ccombh 
"Custo da energia elétrica pela microturbina híbrida quando 0<Fo<1 para pagamento 
à vista em R$/kWh" 
CelPV=(f*custoPV2)/(365,25*h*Wel_dot) "Custo da energia elétrica considerando 
apenas painéis fotovoltaicos para gerar a potência total em questão" 
CelPVav=(custoPV2)/(365,25*h*25*Wel_dot) "Custo da energia elétrica 
considerando apenas painéis fotovoltaicos para gerar a potência total em questão 
para pagamento à vista" 
Ccombh=SFCh*custogn/rho_gn "Custo do combustível em R$/kWh para operação 
híbrida" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir de microturbina convencional em vez de 
obter a partir da concessionária" 
ReTp=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmc));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTpm=ReTp/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTpav=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmcav));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTpavm=ReTpav/25 "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRI=k*(Cinv)/ReTp "Tempo de retorno do investimento em anos" 
TRIav=k*((Cinv/ReTpav)) "Tempo de retorno do investimento para pagamento à 
vista em anos" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir de microturbina híbrida com Fo=1 em vez 
de obter a partir da concessionária" 
ReTph=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmh));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTphm=ReTph/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTphav=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmhav));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTphavm=ReTphav/25  "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRIh=k*((Cinv+custoPV)/(ReTph)) "Tempo de retorno do investimento em anos" 
TRIhav=k*((Cinv+custoPV)/(ReTphav)) "Tempo de retorno do investimento para 
pagamento à vista em anos" 
 
"Receitas para obter eletricidade a partir de microturbina híbrida com 0<Fo<1 em vez 
de obter a partir da concessionária" 
ReTph2=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmh2));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTph2m=ReTph2/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTphav2=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-Celmhav2));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTphav2m=ReTphav2/25 "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRIh2=k*((Cinv+custoPV+custotransm)/(ReTph2)) "Tempo de retorno do 
investimento em anos" 
TRIhav2=k*((Cinv+custoPV+custotransm)/(ReTphav2)) "Tempo de retorno do 
investimento para pagamento à vista em anos" 
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"Receitas para obter eletricidade a partir do uso exclusivo de painéis fotovoltaicos 
em vez de obter a partir da concessionária" 
ReTpv=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-CelPV));k=1;25) "Receita 
total em R$" 
ReTpvm=ReTpv/25 "Receita média em R$/ano" 
ReTpvav=sum((365,25*h*Wel_dot*(Celconc*(1+0,01*inf)^k-CelPVav));k=1;25) 
"Receita total em R$ para pagamento à vista" 
ReTpvavm=ReTpvav/25 "Receita média para pagamento à vista em R$/ano" 
TRIpv=k*(custoPV2/ReTpv) "Tempo de retorno do investimento em anos" 
TRIpvav=k*(custoPV2/ReTpvav) "Tempo de retorno do investimento para pagamento 

à vista em anos" 
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ANEXO A: Datasheet dos módulos fotovoltaicos da CanadianSolar  
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ANEXO B: Datasheet dos módulos fotovoltaicos da JA Solar 
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ANEXO C: Datasheet dos módulos fotovoltaicos da JinkoSolar 
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ANEXO D: Datasheet dos módulos fotovoltaicos da TrinaSolar  
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