
 

(*) Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea / CEP 22453-900 Rio de Janeiro - RJ – Brasil Tel: (+55 21) 3527-
1857 / 1858 – Fax: (+55 21) 3527-1856 – Email: sandro@ituc.puc-rio.br 

    

 

 
 
SNPTEE 
SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PRODUÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

GPT 12
14 a 17 Outubro de 2007

Rio de Janeiro - RJ 

 
GRUPO II 

GRUPO DE ESTUDO DE PRODUÇÃO TÉRMICA E FONTES NÃO CONVENCIONAIS – GPT 
 
 

SEPARAÇÃO DE CO2 EM CICLOS BASEADOS EM TURBINAS A GÁS  
PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
 

Sandro Barros Ferreira*     Fabiano A. dos Santos     Paula de M. Ribeiro Pinto     Vinicius P. de Avellar     
Sergio Leal Braga 

 
Grupo de Turbinas a Gás e Termelétricas – GT2 

INSTITUTO DE ENERGIA DA PUC - IEPUC 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-RJ  

 
 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho se propõe a avaliar técnicas para a captura do CO2 em usinas termelétricas baseadas em 
turbinas a gás, especificamente no que se refere ao impacto da inserção de um sistema de captura do CO2 por 
absorção química com solução de amina, e de uma unidade de compressão e liquefação do CO2 capturado no 
desempenho de uma usina termelétrica de ciclo combinado. 
Um breve resumo das técnicas de captura do CO2 em unidades termelétricas atualmente estudadas é 
apresentado. Em seguida o texto descreve a usina e o sistema de captura por absorção química. A usina 
estudada é de ciclo combinado 3x3x1, comissionada com uma potência “in situ” de 809,6 MW. O modelo proposto 
para o sistema avaliou a perda de eficiência do ciclo em 9,2%, compatível com valores publicados em [1-3]. A 
emissão específica do ciclo decresceu de 360 gCO2/kW-hr para 72 gCO2/kW-hr, capturando-se 270 ton/hr de CO2 
e efetivamente evitando-se1 que 213 ton/hr de CO2 sejam enviados a atmosfera. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Geração Termelétrica, Efeito Estufa, Desempenho de Centrais Termelétricas, Captura e Estocagem de CO2, 
Turbinas a Gás. 
 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A demanda crescente por energia da sociedade moderna, tem sido suprida majoritariamente pela queima de 
combustíveis fósseis. Em novembro de 2006, durante a Conferência Internacional sobre o Clima (Nairobi, Quênia), 
o ritmo atual de consumo de energia foi classificado como “insustentável”, e as medidas até agora tomadas para 
aumentar a eficiência energética e substituir os combustíveis fósseis foram classificadas como “insuficientes” para 
deter o aquecimento global. Segundo a Organização Meteorológica Mundial (WMO, em inglês), da ONU, no final 
                                                           
1 A conta entre a vazão mássica de CO2 capturado e a do CO2 evitado é realizada levando-se em conta a perda de 
eficiência do ciclo pela inserção do sistema de captura, compressão e liquefação do CO2. 
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de 2006 a concentração de CO2 na atmosfera alcançou 379,1 ppm, muito acima dos 300 ppm considerados como 
limite tolerável. O CO2 é um dos agentes responsáveis pela retenção do calor no conhecido “efeito estufa”. Em um 
rápido balanço de suas fontes emissoras, observa-se que grande parte do CO2 é emitido à atmosfera através da 
geração de eletricidade, em usinas termelétricas. 
 
Entretanto é de conhecimento geral que a redução dos índices de emissões dos gases de efeito estufa, entre 
estes o CO2, só virá realmente com o desenvolvimento tecnológico e científico dos equipamentos que consomem 
e geram a energia, das fontes energéticas alternativas e dos métodos de controle destas emissões. No primeiro 
grupo destacamos o conceito de eficiência energética, no segundo o conceito das fontes renováveis e das fontes 
não-associadas aos combustíveis fósseis. Por fim o terceiro grupo, o dos métodos de controle das emissões, 
tratará as políticas de salvaguarda e benefícios para as empresas geradoras que optarem por gerar a energia a 
custos ambientais menores e para as tecnologias empregadas para tal fim. 
 
Neste cenário o presente trabalho se propõe a atuar na avaliação de técnicas para a captura do CO2 em usinas 
termelétricas baseadas em turbinas a gás. Especificamente o presente trabalho introduz o leitor as técnicas e 
ciclos para a geração de potência termelétrica e avalia o desempenho de uma usina termelétrica de ciclo 
combinado operando com sistema de captura do CO2 por absorção química. 
 

1.1 Ciclos para a Geração de Potência Baseados em Turbinas a Gás com Baixa Emissão de CO2 
 
Resumidamente, no estado da arte de ciclos de potência com baixa emissão de CO2, baseado em turbinas a gás, 
destacam-se as seguintes concepções de ciclos [1]: (i) ciclo com sistema de captura do CO2 na pré-combustão, (ii) 
ciclos com sistemas de combustão oxi-combustível e (iii) ciclos com captura do CO2 na exaustão. 
 
O conceito de ciclo com sistema de captura do CO2 na pré-combustão tem seu principal vetor a descarbonização 
do combustível. O hidrocarboneto do combustível é reformado, e o produto desta reação, é em geral uma mistura 
de CO2, H2O e H2. Destes compostos o H2 é queimado na câmara de combustão da turbina a gás, a água e o CO2 
são retirados do ciclo. Dentre os ciclos que utilizam esta abordagem, tem-se o ciclo com reforma autotérmica do 
combustível (ATR) [4-9] e o ciclo de pré-combustão com reator de membrana para hidrogênio (MSR-H2) [1,3,9-12]. 
 
Quando um combustível fóssil (carvão, óleo e gás natural) é queimado com ar, a fração de CO2 contida no gás de 
exaustão varia de 3-15%, dependendo do índice de carbono no combustível e da quantidade de ar adicional 
necessária para o processo de combustão. Os ciclos com sistemas de combustão oxi-combustível, são assim 
classificados por utilizarem-se da combustão direta do hidrocarboneto com o oxigênio. Este tipo de queima limita a 
quantidade de espécies inseridas no fluido de trabalho pelo processo de combustão. Dentre os ciclos assim 
classificados cita-se o ciclo combinado semifechado oxi-combustível (Oxy-Fuel CC) [1,3,11,13-15], o ciclo de 
GRAZ [14,16-20], o ciclo com emissão zero (AZEP) [21,22], o ciclo com oxi-redução metálica (CLC) [23], o ciclo 
combinado de célula combustível de óxido sólido e turbina a gás (SOFC+GT) [1], o ciclo MATIANT [24,25] e o 
ciclo WATER [14]. 
 
Os ciclos com captura do CO2 na exaustão são os que hoje apresentam maior maturidade tecnológica [26]. 
Segundo relatório de 2005 do IPCC – Intergovernmental Panel os Climate Change [26], aproximadamente 11 
plantas operam no mundo com sistemas de captura do CO2 na exaustão. A usina em operação mais antiga opera 
desde 1978 para a IMC GLOBAL em Trona – Canadá, e é a maior em quantidade capturada de CO2/dia, 800 
toneladas. O sistema de absorção química por solução de amina é o mais citado [1,2,26-29], entretanto, a captura 
do CO2 pode ser realizada por diversos outros agentes absorvedores [3,28]. 
 
Diversos trabalhos descreveram as técnicas de captura do CO2 e os ciclos de potência que delas se utilizavam, 
dentre estes destaca-se a publicação de [1]. Os autores apresentaram nesta publicação um comparativo dos nove 
ciclos de geração de potência termelétrica com captura do CO2 citados anteriormente. Os autores apresentas este 
comparativo da eficiência, observando que todos os ciclos foram simulados com a mesma potência (400MW) e 
com dados de entrada uniformes. Cabe observar que algumas tecnologias são ainda conceituais ou não operam 
ainda nesta faixa de potência, como é o caso do ciclo combinado de célula combustível de óxido sólido com 
turbina a gás (SOFC/GT) [1]. 
 
Observando os resultados de [1] percebe-se que as técnicas de captura do CO2 produzido penalizarão a eficiência 
em um comparativo com um ciclo combinado sem captura. Embora o ciclo combinado de turbina a gás com célula 
combustível de óxido sólido apresente uma eficiência térmica superior à do ciclo combinado padrão, esta 
idealmente poderia ser maior, comparativamente, sem o sistema de captura. 
 
Para o escopo deste projeto de pesquisa, buscou-se identificar a técnica que menos penalize a eficiência do ciclo, 
que tenha um certo grau de desenvolvimento tecnológico, preferencialmente com aplicações e finalmente que 
possa ser aplicada a uma usina já construída com um mínimo de alteração dos equipamentos. 
 
Observando as características requeridas pelo sistema de captura do CO2 e a revisão bibliográfica realizada, a 
equipe de projeto da PUC-RIO focou o estudo na modelagem matemática do comportamento termodinâmico da 
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técnica de captura do CO2 na exaustão do ciclo, através de absorção química por solução de amina. Este modelo 
desenvolvido foi aplicado a uma usina termelétrica e avaliado a influência da inserção deste sistema sobre o 
desempenho da usina. 
 

2.0 - METODOLOGIA PARA A MODELAGEM TERMODINÂMICA DE UMA CENTRAL TERMELÉTRICA DE 
CICLO COMBINADO OPERANDO COM SISTEMA DE CAPTURA, COMPRESSÃO E LIQUEFAÇÃO DE CO2. 

 
A modelagem do sistema partiu inicialmente da usina operando sem o sistema de captura do CO2, e em seu ponto 
de comissionamento. Este cenário foi validado com valores de operação da usina. Partindo-se então para uma 
segunda etapa de construção do modelo, onde o sistema de captura, compressão e liquefação do CO2 é inserido 
na usina e está passa a operar fora de seu ponto de comissionamento. 
 
O método de análise do caminho do gás (GPA, Gas Path Analysis) foi empregado para descrever o 
comportamento termodinâmico dos sistemas avaliados, ou seja, do ciclo combinado de turbina a gás e a vapor, e 
do sistema de captura, compressão e liquefação do CO2 [30-32]. 
 
A plataforma computacional utilizada para a implementação do modelo, foi a do software GATE CYCLE – GE, 
versão 5.51.0.r. O software GATE CYCLE é uma ferramenta de análise termodinâmica de ciclos de potência, 
capaz de analisar as instalações termelétricas operando em seus pontos de projeto e fora destes pontos.  
 
As propriedades dos gases foram modeladas com bases nas tabelas JANAF [33,34] com correção para gases 
reais dada por Soave-Redlich-Kwong. As propriedades do vapor foram calculadas pela formulação proposta pela 
IAPWS-IF97 [35]. 
 
O modelo da usina e dos sistema de absorção são descritos nos itens a seguir, com detalhes. 

2.1 Modelo Termodinâmico do Sistema de Absorção do CO2 
 
A unidade de absorção química proposta para a UTE Norte Fluminense foi baseada nos trabalhos de Gambini [2]. 
A Figura 1 ilustra a unidade proposta para o presente trabalho. 

 
Figura 1: Unidade de Absorção Química por solução de Amina e de Compressão e Liquefação de CO2 proposta para o projeto. 
(adaptada de [2]). 
 
Nesta unidade os gases de exaustão da turbina a gás, após passagem pelo gerador de vapor (Heat Recovery 
Steam Generation – HRSG) são bombeados por ventiladores através de um sistema de resfriamento para 
atingirem a temperatura ótima para o processo de absorção química. A temperatura para o fluxo de ar na 
exaustão deve ser a menor possível pois a energia requerida pelo sistema de absorção é diretamente proporcional 
à temperatura que estes gases chegam ao absorvedor [2]. Cabe observar que esse processo de resfriamento se 
dá através de trocadores de calor gás-água e a água a ser utilizada é a mesma do circuito de resfriamento do 
condensador – torre de resfriamento. Assim essa temperatura mínima a ser atingida pelos gases de exaustão 
deve ser compatível ao estado entálpico da água de resfriamento. Desse modo, estabeleceu-se neste modelo que 
os gases de exaustão adentram o sistema de absorção à 40ºC. 
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Seguindo a Figura 1, tem-se que os gases de exaustão chegam à torre de absorção, onde passam por um 
sistema de lavagem com a solução absorvedora de amina. Durante este contato da solução de amina com os 
gases de exaustão, o CO2 é absorvido e os demais gases são liberados à atmosfera. 
 
Da torre de absorção a solução de amina rica em CO2 segue para o regenerador, onde é aquecida a uma 
temperatura que está entre 110ºC e 150º, conforme a fração em massa de amina na solução. Para o presente 
trabalho a temperatura adotada será de 150ºC seguindo os trabalhos de [2]. É neste processo de aquecimento 
que há a liberação do CO2 da solução de amina, processo que demanda maior energia térmica do sistema. 
 
A torre de regeneração é um sistema térmico simples, onde uma determinada quantidade de um fluido recebe 
calor de uma fonte e atinge uma condição termodinâmica próxima a de uma mudança de fase. Esta configuração 
é complementada por um recuperador de calor que transfere energia da solução que deixa o regenerador a alta 
temperatura para a solução rica em CO2 a baixa temperatura que deixa a torre de absorção. Este ganho de 
energia recuperada complementa os 4 MJ/kgCO2 térmicos requeridos pelo processo de regeneração da solução 
de amina [2,3,27]. 
 
A energia requerida pelo processo de regeneração da solução de amina pode vir de diversas fontes e a fonte que 
mais tem sido explorada, retira calor de parte do vapor do ciclo combinado no circuito de baixa pressão[2]. Esta 
solução acopla energeticamente o ciclo de geração de potência ao sistema de captura do CO2. Como dito 
anteriormente o presente estudo busca alternativas que não comprometam o produto principal da usina, ou seja, a 
geração de potência elétrica. Desse modo, o sistema proposto para este trabalho utiliza um boiler a gás natural 
para o suprir a energia requerida no regenerador. Visando não aumentar as emissões, os produtos da combustão 
produzidos no boiler são encaminhados ao próprio sistema de captura. Esta configuração proposta é inovadora e 
atende aos requisitos inicialmente enumerados para este sistema de captura do CO2. 
 
Em seguida, o CO2 liberado da solução de amina segue para um separador gás-líquido onde a solução de amina 
que possa ter evaporado durante o processo é condensada e encaminhada novamente ao regenerador e o CO2 
segue seu caminho para o processo de compressão e liquefação. 
 
Este sistema foi modelado termodinamicamente para operar em função da quantidade de CO2 a ser capturada. 
Assim os sistemas auxiliares (ventiladores e bombas) consomem 0,11 MW/kg de CO2 capturado, o sistema de 
compressão e liquefação consomem 0,37 MW/kg de CO2. 

2.2 Modelo Termodinâmico da Usina 
 
A usina simulada é de um sistema 3x3x1, composta por três turbinas a gás operando cada qual com seu sistema 
de geração de vapor, "Heat Recovery Steam Generation - HRSG". O vapor é gerado em três níveis de pressão e 
expandido em uma turbina a vapor. As turbinas a gás que compõem o parque da usina são SIEMENS 
WESTINGHOUSE modelo 501FD com potência ISO de 186 MW. A Figura 2 apresenta um esquema resumido da 
usina, mostrando apenas um conjunto turbina a gás – HRSG. 
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Figura 2: Desenho esquemático simplificado da usina simulada. 

 
O esquema apresentado na Figura 2 foi implementado no software GATE CYCLE, para a usina operando em sua 
"condição base de referência” definido neste trabalho como ponto de comissionamento. A Tabela 1 apresenta a 
“condição base de referência da usina”, ou seja, àquela condição para a qual a usina foi projetada para operar. 
 

Tabela 1 : Condição Base de Referência da Usina. 
Temperatura Ambiente 28,2°C 

Pressão Barométrica 1,010bar 
Umidade Relativa 80% 

Tipo de Combustível Gás Natural 
Poder Calorífico Inferior 

do Combustível (LHV) 48.504 kJ/kg 

Temperatura do 
Combustível 15,6°C 

 
A Tabela 2 apresenta outros dados de entrada do modelo, necessários ao fechamento das condições iniciais do 
problema. 

Tabela 2: Dados de entrada assumidos para o modelo proposto. 
GRANDEZA FÍSICA VALORES 

Pressão de Injeção do G.N. 35 bar 
Temperatura de Entrada do G.N. na Usina 15.6°C 

Temperatura de Entrada do G.N. na Turbina a Gás 130°C 
Temperatura de Superaquecimento do Vapor 

(circuito de alta pressão / pressão intermediaria / baixa pressão) 
560°C / 575°C / 300°C 

Pressão do Vapor 
(circuito de alta pressão / pressão intermediaria / baixa pressão) 

133 bar / 33 bar / 5.3 bar 

Perda de Pressão / Energia do Vapor 
(circuito de alta pressão / pressão intermediaria / baixa pressão) 

5% / 2% 

Efetividade Média dos Economizadores 0.75 
Pinch Point dos Evaporadores 11.11°C 

Eficiência das Turbinas a Vapor 90% 
Pressão de Trabalho do Condensador 0.077bar 

Eficiência das Bombas 0.85 
 
A relação a seguir é proposta para equacionar a variação angular da IGV (Inlet Guide Vane) com a variação da 
vazão mássica das turbinas a gás. 
 

[ ] ( ) [ ]acVIGV ARAR mVIGVm arg%100..10.6239,4991 8609475,16
•

−
•

−=      Eq.1 
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Onde [ ]VIGVARm
•

 é o valor da vazão mássica esperada para uma determinada variação no ângulo da IGV (VIGV ) 
em relação a vazão mássica da turbina a gás operando no ponto de comissionamento com carga plena 

( [ ]acARm arg%100

•

). Toda a variação de carga na usina é obtida variando-se o ângulo das IGV das turbinas a gás e 
mantendo-se constante a temperatura de exaustão das mesmas, de modo a não prejudicar o ciclo vapor. 
 
Os valores obtidos de operação da usina “in situ”, na condição base de referência são apresentados na Tabela 3, 
juntamente com os valores calculados pelo modelo proposto para a usina. 
 

Tabela 3: Teste de performance da usina e valores calculados pelo modelo. 
GRANDEZA VALORES MEDIDOS VALORES CALCULADOS 

POTÊNCIA 809,420 MW 808,620 MW 
HEAT RATE 6485 6353 

Potência Gerada pelas Turbina a Gás 
(Evaporative Cooler – On) 

525,761 MW 526 MW 

Potência Gerada pelo Ciclo Vapor 283,659 MW 283,600 MW 
 

3.0 - RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
A usina foi inicialmente simulada em diversas condições de operação, sem o sistema de captura, compressão e 
liquefação do CO2. A Figura 3 apresenta um estudo fora do ponto de projeto para a usina. E seus principais 
componentes. 

 
Figura 3: Estudos fora do ponto de projeto para a usina sem sistema de captura do CO2: (a) Variação da potência gerada e carga 
da usina versus a variação no ângulo da IGV; (b) Variação da potência gerada e carga das turbinas a gás e a vapor versus a 
variação no ângulo da IGV; (c) Temperatura de exaustão das turbinas a gás e eficiências versus a variação de carga da usina; 
(d) Variação da potência e do heat rate da usina com a variação da temperatura ambiente. 
 
Observa-se na Figura 3 (a) a queda da potência gerada na usina pela variação do ângulo da IGV das turbinas a 
gás, no sentido de restrição do escoamento que adentra à turbina. Esse comportamento de queda de potência é 
apresentado especificamente para as turbinas a gás na Figura 3 (b), onde observa-se também a variação da 
potência gerada pela turbina a vapor. Embora não haja restrição à vazão mássica de vapor que circula pelo ciclo, 
esta busca um novo ponto de equilíbrio, visto que a disponibilidade energética diminui com a queda da vazão das 
turbinas a gás. A usina simulada não possui queima suplementar para manter o nível entálpico do ciclo vapor, 
assim é necessário um controle sobre a temperatura de exaustão das turbinas a gás, ilustrado na Figura 3 (c). A 
operação da usina sob diferentes condições climáticas foi simulada, e os resultados para a potência gerada e o 
heat rate do ciclo são apresentados na Figura 3 (d). 
 
Os resultados obtidos para a operação da usina fora do ponto de projeto, com o sistema de captura e compressão 
do CO2 são apresentados Figura 4. O sistema descrito anteriormente na item 2.1 deste trabalho, é inserido no 
modelo proposto para a usina, e descrito no item 2.2.  



7 

 
Como dito anteriormente, valores para a tonelada de CO2 capturada, referem-se a massa de CO2 que 
efetivamente irá ser estocada. Ao mencionar-se a vazão mássica evitada de CO2, entende-se que este representa 
o valor real da massa de CO2 do qual evitou-se a emissão, esse fato se deve à queda de eficiência do ciclo devido 
a inserção do sistema de captura e compressão do CO2 que exige que uma quantidade maior de combustível seja 
queimada para que uma mesma potência seja gerada.  
 

 
Figura 4: Estudos fora do ponto de projeto para a usina operando com sistema de captura do CO2: (a) Variação da vazão de CO2 
capturado, evitado e da emissão específica da usina com a mudança da temperatura ambiente; (b) Variação da vazão de CO2 
capturado, evitado e da emissão específica da usina versus a variação da potência gerada pela usina; (c) Variação do heat rate 
e potência gerada pela usina versus a variação da temperatura ambiente e da carga; (d) Variação da emissão específica da 
usina com e sem o sistema de captura do CO2 versus a variação da potência gerada. 
 
Os resultados apresentados na Figura 4 (a) e (b) quantificam o volume de CO2 que pode ser retirado do ciclo, para 
diversas condições de carga e temperatura ambiente. Esses valores serão importantes para futuros estudos sobre 
a adicionalidade do processo aos mercados de crédito de carbono. 
 
A Figura 4 (c) ilustra a variação da potência e do heat rate da usina ao operar com o sistema de captura e 
compressão do CO2. Observa-se que a queda da potência produzida pela usina operando no ponto de 
comissionamento foi de 25 MW aproximadamente. Esse baixo valor deve-se à configuração utilizada no 
regenerador da unidade de amina, onde este recebe sua energia térmica de um boiler auxiliar a gás natural. 
 
Por fim a Figura 4 (d) apresenta um comparativo entre as emissões específicas da usina sem e com o sistema de 
captura e compressão do CO2, evidenciando o novo patamar de emissões da usina. 

4.0 - CONCLUSÃO 
 
Os resultados apresentados pelo modelo quantificaram o potencial de captura do CO2 da usina, em diversas 
condições de operação. A queda de eficiência para o ponto de comissionamento provocada pela inserção do 
sistema de captura e compressão do CO2, é consistente com os valores apresentados pela literatura [1-3], 
apresentando 8,70 % de queda de eficiência. 
A concepção apresentada para o regenerador da unidade de amina, permitiu uma elevada potência de saída na 
usina, impactando somente no consumo de combustível. Entretanto, estudo mais detalhado sobre o sistema deve 
ser apresentado, avaliando-se não somente aspectos técnicos, mas também econômicos do processo. 
A configuração aqui proposta não pretende ser definitiva e estudos posteriores devem ser conduzidos a fim de se 
encontrar a melhor proposta em termos de custo/benefício. Cabe ressaltar que a recirculação do CO2 tem a 
finalidade de aumentar a eficiência do sistema de captura deste gás. Assim, outras alternativas de re-inserção do 
CO2 no ciclo de potência devem ser cuidadosamente analisados. 
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