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RESUMO 

 

 

O Sistema de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) é uma alternativa em potencial 

para a diminuição das emissões de gases estufa (GEE). Um ciclo combinado a gás natural na 

região nordeste do Brasil é tomado como estudo de caso, sendo essa opção analisada e 

comparada com e sem a implementação de um sistema CCS, quanto à produção de 

eletricidade utilizando a abordagem exergoeconômica e de impacto exergoambiental.  O 

indicador de impacto ambiental utilizado é o Eco-indicador 99. Uma avaliação detalhada do 

custo e dos impactos ambientais para cada componente, entradas e infraestrutura do sistema 

foi realizada. Os resultados indicam um decréscimo da taxa de impacto ambiental de 70% 

para o sistema com CCS. Por outro lado, os custos específicos aumentaram em 16% para o 

sistema com CCS em relação ao ciclo padrão. Os resultados também mostram que o sistema 

com CCS apresenta uma penalidade energética em torno de 40MW. Dessa forma, os 

resultados mostram que com a implementação do sistema CCS, a usina passa a produzir 

menos potência juntamente com uma maior taxa de custo e um maior custo específico, 

apresentando porém ótimos resultados do ponto de vista ambiental, com uma redução do 

fluxo de massa de dióxido de carbono emitido de 90% e de uma redução de 70% em sua 

concentração mássica nas emissões do sistema. Discussões para futuras melhorias também 

são apresentadas.  

 

Palavras Chave: Produção de Eletricidade, exergoeconomia, exergoambiental, Eco-indicador 

99, emissões de CO2.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The CO2 capture and storage (CCS) from power plants is a potential emissions mitigation 

system. A natural gas combined cycle in Brazil is taken as case study, and this option is 

analyzed and compared with the original case using exergoeconomic and 

exergoenvironmental impact (EI) approach for electricity production. The environmental 

impact indicator used is the eco-indicator 99. A detailed assessment of cost and EI for 

components, input and infrastructure were carried out. The outcomes indicate a decrease of 

the EI rate of CCS by 70%. On the other hand, the specific costs of electricity were increased 

for the second case by 15.90 % for the CCS. The results also show that the CCS system 

implies on a 40 MW energy penalty. Thus, the results presented demonstrate that the 

implementation of the CCS system increase the cost rate and the specific costs also causing a 

decrease in the net power produced by the plant. However the CCS system produces 

outstanding results on the environmental aspect, with a reduction of 90% on the mass flow 

rate of the carbon dioxide emitted and a 70% reduction on its mass concentration in the 

emissions of the plant.  Discussions about further improvements have been proposed. 

 

Keywords: Electricity, exergoeconomics, exergoenvironmental analysis, eco-indicator 99, 

CO2 emissions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O surgimento de novas demandas tecnológicas provenientes do aumento das 

necessidades industriais acarreta no surgimento de futuros estudos. Com base nessa cadeia de 

acontecimentos, surge no campo da geração de energia a necessidade de novas alternativas de 

produção de energia que sejam menos danosas ao ambiente e que ainda assim atendam às 

crescentes demandas energéticas mundiais.  

O crescimento populacional mundial causou um aumento na demanda energética 

aumentando consequentemente o uso de combustíveis como fonte de energia. Entre essas 

fontes, os combustíveis fósseis, tais como carvão, subprodutos do petróleo e gás natural, tem 

papel chave no atendimento à essa demanda. O crescente consumo de energia das economias 

modernas continuará a crescer, com alguns cenários prevendo uma duplicação na demanda 

energética global entre 2010 e 2015. Os combustíveis fósseis atualmente atendem 85% dessa 

demanda energética global através principalmente da produção de eletricidade, sendo a 

principal base desse setor e devendo permanecer com essa predominância ao longo de todo o 

século XXI (RACKLEY, 2017). Entretanto, seu uso difundido e generalizado causa 

controvérsias devido a seus efeitos danosos sobre o meio ambiente, causados pela emissão de 

gases estufa (GEE) e a mudança climática associada a eles.  

Desde o despontar da era industrial, em torno de 1750, particularmente desde a 

invenção do motor de combustão interna, 8% do volume de recursos fósseis foram 

consumidos e queimados com um retorno estimado de 400 Gt de carbono sendo liberado para 

a atmosfera em forma de CO2 (RACKLEY, 2017). O principal gás estufa antropogênico 

emitido pelos combustíveis fósseis é o dióxido de carbono, o qual aumentou sua concentração 

atmosférica de 280 ppm antes da Revolução Industrial para 400 ppm em 2013, com um 

aumento associado de quase 1 °C na temperatura superficial terrestre (IPCC, 2013). Tal nível 

de carbono é o maior dos últimos 650.000 anos, não devendo ter sido ultrapassado pelo 

menos nos últimos 20 milhões de anos de acordo com o painel intergovernamental de 

mudanças climáticas.  

Apesar de muitas incertezas ainda presentes, há pouco espaço para dúvida de que 

medidas para reduzir as emissões de CO2 são urgentemente necessárias para minimizar a 

mudança climática a longo prazo. Enquanto os esforços de pesquisa e desenvolvimento em 

direção a alternativas de baixo ou zero carbono continuam, a necessidade urgente de mover-se 

em direção à estabilização do CO2 significa que medidas de captura e armazenamento de 
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carbono, que de outro modo seria emitido, podem ter um papel importante durante esse 

período de transição para alternativas de baixo carbono.  

Esforços surgiram para diminuir o custo da produção de eletricidade e para reduzir as 

emissões de CO2.  Visando reduzir as emissões de CO2 e ao mesmo tempo permitir que as 

demandas energéticas sejam atendidas, desenvolveram-se algumas alternativas a serem 

aplicadas em usinas industrialmente. As tecnologias baseadas na captura e armazenamento de 

carbono (CCS) aparecem como alternativas viáveis (WENNERSTEN; SUN; LI, 2015). 

Uma gama diversificada de tecnologias de captura e armazenamento de carbono 

(CCS) estão atualmente em diversos estágios diferentes de pesquisa, desenvolvimento e 

demonstração. Enquanto muitas dessas tecnologias já atingiram o estágio de implantação, 

algumas ainda necessitam de um maior trabalho de desenvolvimento para melhorar as 

capacidades técnicas e reduzir os custos. A tecnologia mais amadurecida e em melhor estágio 

de desenvolvimento entre elas é a captura e absorção do CO2 baseada na reação química com 

solventes líquidos seguida por um posterior armazenamento geológico do dióxido de carbono 

capturado, sendo esta modalidade analisada neste trabalho.  

Dessa forma, esse trabalho visa analisar a implementação de um sistema CCS em uma 

usina termoelétrica de potência, mais especificamente um ciclo combinado a gás natural 

(NGCC) localizado na região Nordeste do Brasil. A ideia principal é realizar uma análise 

comparativa de tal sistema comparando-o com a usina de potência tal como ela se encontra 

atualmente, sem nenhum sistema de captura, sendo avaliado tanto o aspecto econômico 

quanto o ambiental. A análise foi realizada por meio da comparação de diversos parâmetros 

dos sistemas como as eficiências termodinâmicas de 1ª e 2ª lei, a potência líquida produzida 

em ambos os casos, o custo específico e a taxa de custo da eletricidade produzida nos dois 

casos, assim como o impacto ambiental específico e sua respectiva taxa para ambas as usinas.  
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Aplicar as análises exergoeconômica e exergoambiental a uma usina de potência 

utilizando gás natural como combustível, comparando assim a implementação de um sistema 

de captura e armazenamento de carbono (CCS) a uma usina sem tal recurso, demonstrando 

seu potencial de aplicação para mitigação das emissões de CO2 em um ciclo combinado de 

gás natural operando no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

➢ Avaliar a taxa de custo e o impacto ambiental por unidade de exergia para a usina 

com e sem captura de modo a fornecer parâmetros para uma análise comparativa;  

➢ Analisar a eficiência exergética para os sistemas com a intenção de concluir qual 

deles possui uma melhor utilização da energia disponível;  

➢ Verificar os impactos e custos individuais de cada componente do sistema com o 

intuito de identificar eventuais componentes críticos a serem aprimorados ou 

modificados;  

➢ Identificar a eficiência na retirada do CO2 da atmosfera a partir de parâmetros 

como a porcentagem de dióxido de carbono nas emissões, massa emitida por 

energia elétrica produzida e fluxo de massa. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Introdução 

Esta seção visa fundamentar o conhecimento acerca das duas bases principais sobre as 

quais repousa este trabalho, que são os ciclos combinados a gás natural (NGCC) e os sistemas 

de armazenamento e captura de carbono (CCS). Nesse sentido, a revisão bibliográfica inicia-

se com uma breve análise de como surgiram ambos os sistemas industrialmente, destacando 

suas características e importância no ramo da engenharia. Além disso, também serão 

abordados os principais estudos presentes na literatura com relação à melhorias e 

aperfeiçoamentos que vem sendo abordados nesses campos. Será também abordada a junção 

dos dois sistemas, por meio de trabalhos recentes nos quais os sistemas de captura de dióxido 

de carbono tenham sido implementados em ciclos combinados a gás natural, explorando os 

pontos fracos e fortes encontrados na aplicação de tal tecnologia pelos autores.  

 

3.2 Ciclo Combinado a Gás Natural (NGCC)  

A contínua busca por eficiências mais altas nos processos industriais, resultou em 

diversas modificações inovadoras nas usinas de potência convencionais. Uma das 

modificações mais difundidas e conhecidas industrialmente é um ciclo de potência a gás no 

topo de um ciclo de potência a vapor, sendo chamado de ciclo combinado gás-vapor ou ciclo 

combinado. Tal ciclo apresenta uma maior eficiência térmica do que qualquer um dos ciclos 

executados individualmente.  

Os ciclos de turbinas a gás apresentam temperaturas de entrada muito maiores que os 

ciclos a vapor, visto que a temperatura máxima de entrada nas usinas a vapor gira em torno de 

620 °C, enquanto que nas turbinas a gás chega a 1450 °C (BOLES; CENGEL, 2014).  

Consequentemente, os ciclos de turbinas a gás, por suas maiores temperaturas, tem um maior 

potencial para atingir eficiências térmicas mais altas. Todavia, tais ciclos possuem uma 

desvantagem notável que é a saída dos gases da turbina ainda a temperaturas muito elevadas, 

sendo desperdiçada assim uma grande quantidade de energia térmica. Dessa forma o 

aproveitamento das características positivas da turbina a gás a altas temperaturas, com o uso 

da elevada energia térmica de seus gases de exaustão como fonte energética para turbinas a 

vapor, apresenta total coerência do ponto de vista da Engenharia, tendo como resultado o 

ciclo combinado gás-vapor. Neste ciclo, os gases de exaustão da turbina a gás são transferidos 

para a turbina a vapor como fonte energética, fazendo o papel da caldeira neste ciclo, sendo 
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muitas vezes necessário mais de uma turbina a gás para fornecer a energia necessária ao ciclo 

de vapor, tal como esquematizado na Fig. 1.  

 

 

Figura 1 – Esquemática de funcionamento de um ciclo combinado gás-vapor. 

Fonte: http://www.mhps.com/products/gtcc/index.html. 

 

Apesar do crescente papel das tecnologias renováveis nas matrizes energéticas 

nacionais, o atual contexto energético ainda é dominado pelo uso de recursos fósseis, com 

carvão, petróleo e gás natural contribuindo com mais de 80% do fornecimento primário de 

energia mundial em 2014. Depois do petróleo e do carvão, o gás natural é o terceiro 

combustível fóssil mais consumido. Ademais, a parcela de gás natural na matriz energética 

global está aumentando. Em 2015, com relação ao ano anterior, a produção mundial de gás 

natural e seu consumo aumentaram 2,2% e 1,7% respectivamente (GAMBOA; IRIBARREN; 

DUFOUR, 2018). 

O papel significativo do gás natural está associado com vantagens em termos de 

confiabilidade, facilidade de transporte/armazenamento e eficiência, sendo também 

considerado uma opção mais ambientalmente amigável do que outros recursos fósseis como 

carvão e petróleo. Seu uso é amplamente difundido nos setores comerciais, industriais e 

residenciais. Com relação à geração de potência, o gás natural representa atualmente uma 

http://www.mhps.com/products/gtcc/index.html
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fonte significativa de eletricidade (25% da matriz de produção mundial de eletricidade), sendo 

estabelecida uma ligação entre consumo de gás natural e crescimento econômico. Em 

particular, os ciclos combinados a gás natural (NGCC) envolvem maior flexibilidade 

operacional e menores custos de capital além de menores emissões do que as plantas 

convencionais. A esse sentido, uma mudança de carvão/petróleo para gás natural poderia 

representar uma solução de transição em direção a sistemas energéticas de baixo carbono, o 

que poderia ser atingido através de uma combinação de plantas de potência NGCC com 

sistemas de captura e armazenamento de CO2. (GAMBOA; IRIBARREN; DUFOUR, 2018).  

A alta eficiência energética é um fator que distingue as plantas de potência de ciclo 

combinado das outras tecnologias disponíveis para geração de eletricidade baseada em 

combustíveis fósseis. Enquanto as eficiências energéticas giravam em torno de 50% em 1990, 

as melhores instalações atingiram 59% em 2010 baseando-se no poder calorífico inferior do 

gás natural. Com relação às últimas gerações de ciclos combinados, eficiências próximas a 

62% foram relatadas. Comparativamente, plantas de potência com queima de carvão, que 

representam o segundo principal pilar do fornecimento de eletricidade convencional atingem 

eficiências de somente 46% nos melhores cenários (BLUMBERG et al., 2017). 

Um dos principais combustíveis utilizados em ciclos combinados é o gás natural, por 

uma diversidade de fatores. O consumo global primário de energia incluindo a demanda por 

gás natural está crescendo rapidamente e continuará a crescer. Na última década, a demanda 

por gás natural cresceu anualmente em uma média de 2,4%, resultando em uma fração de 

24% do consumo primário de energia do mundo no ano de 2016 (BLUMBERG et al., 2017). 

Os ciclos combinados são também um dos principais pilares da indústria de geração de 

potência e a tecnologia mais dominante usada em conjunto com a combustão de gás natural.  

Visando otimizar os processos termodinâmicos do ciclo combinado, de modo a 

identificar os componentes com menores eficiências termodinâmicas, e que necessitam de 

aplicação de esforços para melhoria de performance, assim como os equipamentos e 

processos que acarretam em maiores custos visando sua redução e aplicação mais 

economicamente viável, diversos trabalhos realizaram análises exergéticas e 

exergoeconômicas visando atingir tais objetivos, destacando-se a seguir alguns deles.  

BLUMBERG et al. (2017) realizou uma análise exergética e exergoeconômica de dois 

ciclos combinados da Siemens, classe F e classe H, com uma turbina a gás e uma caldeira de 

recuperação de calor de pressão tripla para alimentar o ciclo de vapor. Foi feita uma 

comparação entre os dois ciclos e uma otimização econômica visando atingir o menor custo 

possível de eletricidade através da mudança parâmetros de operação ou de design.  As 
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eficiências térmicas obtidas para as classes F e H foram de 58,2% e 60,6% respectivamente. A 

análise exergética demonstrou que o ciclo combinado classe H possui uma maior eficiência 

exergética, de 58,3% quando comparado ao classe F de 56%. O aumento de eficiência 

exergética nessa classe se dá pelas melhorias metalúrgicas e termodinâmicas na turbina a gás. 

A análise econômica também demonstra que a classe H possui um custo nivelado de 

eletricidade 2,5% menor. Os resultados mostram igualmente que para ambos os ciclos, os 

componentes do sistema de turbina a gás possuem uma elevada contribuição para o custo total 

da planta.  

HOSSEINI et al. (2017) modelaram e analisaram um ciclo combinado com a adição de 

um queimador sem chama, visto que a temperatura de exaustão da turbina a gás é maior que a 

temperatura de auto-ignição do combustível torna-se possível utilizar tal dispositivo. O 

sistema foi avaliado por meio da análise exergoeconômica e exergoambiental, sendo 

demonstrado um aumento de 6% na eficiência da planta e uma redução de 5,63% nas 

emissões de CO2. Foi mostrado também que a queima sem chama tem uma diferença de custo 

de pouco menos que 1% da queima convencional não sendo um fator negativo para sua 

implementação.  

BAKHSHMAND et al. (2015) focaram em um ciclo combinado com gás natural como 

combustível possuindo três estágios de pressão e reaquecimento. A planta foi abordada com 

base nas análise exergética e exergoeconômica sendo realizado também um processo de 

otimização através do desenvolvimento de um código baseado em um algoritmo genético. Os 

resultados da análise exergoeconômica mostram que utilizando os parâmetros de design 

otimizados, a eficiência energética e exergética da planta aumentam em 3%, enquanto que a 

taxa de custo total diminui em torno de 9%. Além disso, foi demonstrada uma queda no custo 

específico do produto da planta de 21,48 €/h para 20,9 €/h.  

VADANI; JODA; BOOZARJOMEHRY (2016) realizou um estudo comparativo entre 

dois combustíveis comumente utilizados, gás natural e diesel em um ciclo combinado. A 

comparação entre os combustíveis é feita em termos de análises exergética, exergoeconômica 

e exergoambiental sendo realizada também uma otimização do sistema para ambos os casos. 

Os resultados demonstram que a planta terá melhor performance com o uso de gás natural 

como combustível. Em termos de análise ambiental, o uso do diesel leva a produção de SO2, 

ocorrendo também um aumento nas emissões de outros contaminantes como, CO, CO2, NOX. 

Como resultado, o impacto ambiental do diesel é o dobro do gás natural. Em termos 

econômicos, o preço do gás natural é menor que o do diesel, foi obtido o custo anual total das 

plantas a gás natural e diesel, sendo de 52 milhões $/ano e 108 milhões $/ano, 
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respectivamente. Após a otimização, a eficiência exergética atingiu 44,12% e 43,05% para o 

gás natural e diesel respectivamente. Enquanto isso, do ponto de vista econômico, a 

otimização levou a uma melhoria de 4,99% e 1,97% respectivamente.  

SAHIN et al. (2016) fizeram uma avaliação geral de desempenho de um ciclo 

combinado através de uma análise exergoeconômica buscando determinar as condições 

ótimas de operação e design. Os autores levaram em conta quatro aspectos na análise, a 

eficiência energética, exergética, o custo nivelado de eletricidade (LCOE) e o custo total de 

investimento (TIC). Percebeu-se que os parâmetros de otimização (tamanho e configuração) 

dependem de qual dos aspectos se leva como prioridade. Estabelecendo-se três casos, aquele 

em que o custo nivelado da eletricidade é prioridade, o caso em que o impacto ambiental é 

prioritário sendo dada maior importância à eficiência exergética e o último sendo dada como 

prioridade a diminuição do custo total de investimento. Os resultados mostraram que 

parâmetros de operação podem mudar na otimização de acordo com a fixação de diferentes 

variáveis, focando-se na razão de pressão da turbina a gás, que variou entre 18, 16 e 12 para 

cada um dos três casos respectivamente.  

Por ser considerada uma alternativa viável nos campos econômico e técnico, torna-se 

necessário verificar o potencial ambiental do uso de ciclos combinados a gás natural para 

verificar se seu uso difundido e implementação no setor industrial trariam vantagens do ponto 

de vista de redução das emissões de gases estufa, especialmente CO2 quando comparado aos 

demais combustíveis fósseis de maior uso atualmente, carvão e petróleo. Diversos trabalhos 

na literatura exploraram a análise dos impactos ambientais de tais ciclos de potência, sendo 

alguns deles destacados a seguir.  

GAMBOA; IRIBARREN; DUFOUR (2018) estudaram a ecoeficiência de um ciclo 

combinado a gás natural através da avaliação do ciclo de vida e análise dinâmica de dados e 

obtendo os impactos ambientais causados em 20 desses tipos de plantas localizadas na 

Espanha por um período de 6 anos, de 2010 a 2015. A metodologia aplicada foi desenvolvida 

em três passos, sendo o primeiro a aquisição dos dados, seguido do cálculo e obtenção dos 

impactos ambientais através da avaliação do ciclo de vida e a obtenção da ecoficiência das 

plantas pela análise dinâmica de dados. Os resultados demonstraram que todas as plantas 

avaliadas possuem um bom desempenho ambiental, com valores globais de ecoeficiência 

acima de 60%. Foi observada também uma conexão entre um alto número de horas de 

operação e uma alta eficiência de impacto ambiental.  

AGRAWAL et al. (2014) realizaram uma avaliação de ciclo de vida para obtenção dos 

impactos ambientais de um ciclo combinado a gás natural localizado em Andra Pradesh, na 
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Índia. Os dois métodos utilizados no trabalho para obter os impactos foram o Eco-indicador 

99 e o CML 2001. Os dados foram coletados através de visitas pessoais para os parâmetros de 

emissões ambientais, águas residuais, combustível utilizado e especificações técnicas. As 

categorias dos impactos ambientais no trabalho foram compostas de aquecimento global, 

acidificação, eutroficação, ecotoxicidade, agentes cancerígenos, danos respiratórios 

(orgânicos e inorgânicos) e mudança climática. O estudo mostrou que os processos upstream 

(iniciais) produzem mais impactos ambientais quando comparados aos estágios 

intermediários. Como exemplo, observou-se que 81% dos impactos relacionados a efeitos 

cancerígenos e 88% dos impactos relacionados a danos respiratórios por substâncias orgânicas 

ocorrem devido aos processos upstream. Tal fato ocorre visto que durante a extração, 

tratamento e transmissão de gás natural, ocorre a emissão de compostos orgânicos ao ar, tais 

como compostos orgânicos voláteis não metânicos e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 

Os resultados obtidos mostram também que o potencial de mudança climática contribui em 

53% dos impactos na saúde humana, enquanto que o potencial de toxicidade humana resulta 

em 47% dos impactos na saúde humana, não sendo considerado por parte dos autores os 

danos às fontes de reservas naturais. 

Os trabalhos citados demonstram o interesse de pesquisa em ciclos combinados a gás 

natural e a tendência do mercado industrial de geração de energia de aumentar cada vez mais 

esse nicho, sendo projetadas e construídas mais usinas desse tipo. Percebe-se que essa 

predileção torna-se mais acentuada especialmente devido ao fato do gás natural ser abundante 

entre os combustíveis fósseis, assim como apresentar menores taxas de emissão de gases 

estufa sendo assim menos danoso ambientalmente, com custos muito similares aos demais 

combustíveis utilizados.   

 

3.3 Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) 

Uma tecnologia aplicada para reduzir as emissões de CO2 é a captura e 

armazenamento de carbono (CCS). A captura e armazenamento de dióxido de carbono é um 

processo que consiste em separar o CO2 dos gases de combustão oriundos de fontes 

industriais, seu transporte para uma unidade de armazenamento e seu consequente isolamento 

da atmosfera (HERZOG, 2001). O sistemas CCS são considerados como uma parte crucial 

dos esforços mundiais para combater o aquecimento global e reduzir as emissões de gases 

estufa. Estima-se que em torno de 100 projetos CCS tenham que ser implementados até 2020 

e 300 até 2050 para atingir o objetivo de restaurar a temperatura do globo em 2°C (LEUNG; 

CARAMANNA; MAROTO-VALER, 2014). As tecnologias CCS são divididas em vários 
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tipos dependendo do mecanismo e estágio de extração, ou do tipo de unidade de 

armazenamento utilizada, a qual é mais comumente de natureza geológica, com o dióxido de 

carbono sendo canalizado para uma formação rochosa a alguns quilômetros de profundidade.  

De acordo com RAHMAN et al. (2017) há três principais mecanismos de separação do 

CO2 nos sistemas CCS, sendo estes a absorção, adsorção e os sistemas de membrana. No 

primeiro mecanismo, o dióxido de carbono é absorvido por um líquido solvente através da 

formação de um composto ligado quimicamente. Uma vez ligado, o solvente é conduzido a 

outro compartimento onde é aquecido para liberar o CO2. Enquanto isso, o mecanismo da 

adsorção consta na captação seletiva de CO2 em uma superfície sólida, a qual é 

subsequentemente regenerada através de uma diminuição de pressão ou aumento de 

temperatura para liberar o dióxido de carbono adsorvido. Já no sistema de membranas, o CO2 

é separado dos gases de exaustão através da passagem seletiva por um material com o papel 

de membrana. Os diferentes estágios de extração e seus respectivos processos de combustão 

também foram explorados na literatura e estão divididos em 3 tipos, que são: pós-combustão, 

pré-combustão e oxi-combustão. Tais processos de extração do CO2 são detalhados de acordo 

com a Fig. 2: 

 

 

Figura 2 – Funcionamento dos processos de extração de CO2 (RAHMAN et al., 2017). 

 

O processo de captura pós-combustão é aquele no qual a separação do dióxido de 

carbono ocorre ao final do processo de combustão, pouco antes das emissões serem exaladas 

para a atmosfera. O método de separação mais difundido é a lavagem úmida com soluções 
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aquosas de aminas. Nesse método, o CO2 é removido das emissões utilizando um solvente de 

amina a baixa temperatura (em torno de 50°C), o qual é aquecido até temperaturas próximas a 

120°C sendo depois resfriado e reciclado para uso contínuo. O dióxido de carbono removido 

dos solventes é secado, comprimido e transportado para uma instalação segura de 

armazenamento (RAHMAN et al., 2017).  

Diversos trabalhos exploraram aplicações em diferentes sistemas industriais dos 

processos de captura pós-combustão, tais como: ANDERSSON; FRANCK; BERNTSSON 

(2016) aplicaram esse processo em uma refinaria de óleo, demonstrando ser possível utilizar 

calor em excesso de baixo custo para realizar a captura de CO2, sendo mais vantajoso capturar 

pequenas quantidades de dióxido de carbono a uma alta concentração do que capturar grandes 

quantidades a uma concentração mais baixa. LUO; WANG (2016) utilizaram esse processo de 

captura em um ciclo combinado a gás natural (NGCC) realizando um estudo de otimização 

em busca de identificar quais os parâmetros econômicos que definiriam a aplicabilidade da 

captura de CO2 nesse tipo de ciclo, concluindo que as principais variáveis a serem analisada 

em um estudo de viabilidade seriam: o preço do carbono, o preço do combustível e os custos 

de transporte e armazenamento do CO2.  STEC et al. (2016) aplicou tal sistema de captura em 

uma caldeira a carvão de 225 MW na Polônia. O trabalho demonstrou uma operação confiável 

e a remoção com sucesso de 19.000 kg de CO2 com uma demanda energética menor que 4,0 

MJ/kgCO2.  O processo de captura pós-combustão também se prova de grande aplicação na 

indústria petrolífera, sendo a tecnologia mais viável para as refinarias e indústrias 

petroquímicas com um custo de remoção de CO2 de 70-120 $/t CO2 (ESCUDERO, 

ESPATOLERO; ROMEO, 2016).  

Como visto na Fig.2, caso o combustível fóssil seja gaseificado, o processo de captura 

de CO2 pode ocorrer antes da combustão, sendo chamada de captura pré-combustão. O 

combustível gaseificado (parcialmente queimado) é combinado a quantidades sub-

estequiométricas de oxigênio a elevadas pressões (30-70 atm) produzindo uma mistura de 

gases sintéticos composta principalmente de CO e H2. Vapor d´água é adicionado em seguida 

e o conjunto passa por uma série de catalisadores produzindo assim CO2 e um gás 

combustível rico em hidrogênio. O dióxido de carbono é portanto dissolvido no solvente a 

uma temperatura elevada e liberado à medida que a pressão é reduzida. Os requisitos 

energéticos dos processos de captura pré-combustão geralmente são metade dos processos 

pós-combustão, sofrendo entretanto uma penalidade de eficiência energética. (GIBBINS; 

CHALMERS, 2008).  
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Numerosos trabalhos presentes na literatura abordam aplicações em diferentes 

processos industriais e a utilização de diferentes materiais no processo de captura de carbono 

pré-combustão, como: BABU; KUMAR; LINGA (2013) analisa um processo de separação à 

base de gás hidratado (HBGS) em que são testados dois diferentes meios porosos para a 

absorção do CO2, a areia e o gel de sílica, sendo demonstrado a partir dos experimentos 

realizados que a areia de sílica também pode ser utilizada como meio poroso para captura de 

CO2, assim como o mais difundido gel. SIEFERT et al. (2016) também aborda solventes para 

captura de CO2 em processo pré-combustão a ser aplicado em um ciclo combinado a gás 

natural de uma planta de síntese química baseada em gaseificação. Os dois solventes 

desenvolvidos são hidrofóbicos e tiveram suas propriedades medidas e simuladas 

computacionalmente, sendo ainda estimado através de uma análise tecnológico-econômica o 

custo de captura do dióxido de carbono utilizando tais solventes. Os autores concluem que 

uma diminuição significativa no custo de captura pode ser atingida com o uso de um solvente 

líquido iônico e hidrofóbico, tal como o produzido e testado. CASERO et al. (2014) 

apresentam o planejamento, instalação e operação de uma planta piloto experimental de 

captura de CO2 pré-combustão e produção de H2. A tecnologia de captura pré-combustão é 

usada principalmente em plantas químicas para obter uma diversidade de produtos a partir de 

combustíveis fósseis, como: Hidrogênio, Uréia, CO2, Metanol, combustíveis líquidos. 

Entretanto há pouquíssimas experiências de seu uso para produção de eletricidade, sendo esta 

principal contribuição deste projeto. A planta de ciclo combinado foi desenvolvida pela 

companhia Elcogas S.A. em Puertollano, Espanha e tem capacidade de 14 MW, sendo capaz 

de capturar 100 ton/d de CO2 e produzir 2 ton/d de H2 de alta pureza, demonstrando assim a 

viabilidade técnica da aplicação de tal tecnologia.  

No processo de captura oxi-combustível, somente oxigênio (O2) é fornecido para a 

combustão. Com a combustão ocorrendo somente com oxigênio, os gases formados no 

processo passam a ser unicamente CO2 e vapor d´água condensável, que pode ser facilmente 

separado e limpado durante o processo de compressão. Caso o combustível seja o carvão, 

deve-se ter atenção para a retirada de outros compostos que também são formados, como os 

óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre (GIBBINS; CHALMERS, 2008). Um bom 

exemplo da utilização desse tipo de tecnologia é o projeto de captura de CO2 (CCP) que é 

uma colaboração internacional entre companhias energéticas para apoiar o avanço de 

tecnologias no campo dos CCS. Um projeto piloto sob teste no Brasil confirmou a viabilidade 

técnica de um sistema de captura por oxi-combustão, com uma redução total de 20 a 30% nas 

emissões da refinaria (ESCUDERO, ESPATOLERO; ROMEO, 2016). 
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A captura oxi-combustível é abordada de forma ampla em pesquisas, sendo testada e 

avaliada em diversos tipos de plantas industriais como nos trabalhos: CORMOS (2016) 

realiza uma análise tecnológico-econômica de uma planta de potência produzindo 350 MW 

com a utilização de três combustíveis diferentes, carvão, lignita e biomassa, demonstrando um 

aumento de 37 a 50% no custo total de investimento de capital, um aumento de 7 a 15% nos 

custos de operação e manutenção e um aumento no custo da produção de eletricidade de 54 a 

95% com a utilização do processo de captura. GOPAN et al. (2014) apresentaram a 

performance de um sistema de captura e armazenamento de CO2 de oxi-combustão 

pressurizada em estágios analisando seu potencial em aumentar a eficiência da planta através 

da redução das cargas auxiliares associadas com a reciclagem e limpeza dos gases de 

exaustão. Os resultados mostram que a penalidade na eficiência da planta com a captura de 

carbono é reduzida de 10% para o processo de oxi-combustão à pressão atmosférica para 4% 

no processo pressurizado em estágios. ESCUDERO; ESPATOLERO; ROMEO (2016) 

propuseram a substituição do sistema de caldeiras por um sistema de captura oxi-combustível 

para cobrir não só a demanda de vapor mas também do consumo de eletricidade da refinaria. 

Os resultados finais demonstraram que mais de 380.000 t de CO2 prontas para 

armazenamento poderiam ser evitadas. Os autores mencionam ainda uma outra alternativa 

utilizada em refinarias de substituir o sistema de caldeiras por um ciclo combinado a gás 

natural funcionando como ciclo de cogeração (CHP). O sistema NGCC forneceria calor para 

o CCS pós-combustão, conseguindo também reduzir os custos de captura.  

Diversos trabalhos explicaram e destacaram as características, futuras perspectivas e 

riscos para os sistemas CCS. HERZOG (2001) analisa a viabilidade do sistema CCS por meio 

de três perspectivas diferentes: econômica, técnica e social. Economicamente o CCS ainda é 

uma alternativa cara, de modo que a incerteza sobre as futuras regulamentações relativas às 

emissões de CO2 torna-se uma das principais barreiras para a implementação em larga escala 

de tais sistemas. Como exemplo, o Departamento de Energia dos Estados Unidos estabelece 

como requisito desenvolver tecnologias que capturem 90% do dióxido de carbono emitido 

com um aumento no custo da eletricidade de não mais que 35% quando comparado aos 

processos convencionais (GOPAN et al., 2014). Dessa forma, para se tornar viável na esfera 

econômica, o sistema CCS deve passar a se mostrar atrativo no alcance doméstico e 

internacional para o mercado de créditos de carbono.  

Tecnicamente, tais sistemas já passaram por progressos significativos com a 

construção de diversas instalações de demonstração em larga escala em todo o mundo e mais 

de 80 projetos identificados.  Os sistemas CCS já se mostram em operação industrialmente 
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por diversos anos, especialmente no campo da recuperação de óleo aprimorada (EOR) onde 

ele já se provou viável na esfera técnica em diferentes escalas e com diferentes tecnologias. 

No lado social, a principal barreira está relacionada ao armazenamento de CO2 e possíveis 

riscos de vazamento causando um temor no público geral com relação a implementação de 

tais sistemas, o que leva a incertezas no campo político relacionado a aplicação em larga 

escala desses sistemas. Para ultrapassar tal barreira, é necessário um entendimento dos riscos 

e uma capacidade de comunicar tais riscos ao público em geral, para transmitir a ideia de que 

as atuais emissões de CO2 para a atmosfera já constituem um vazamento de 100%, enquanto 

seu armazenamento em formações geológicas possui uma probabilidade de vazamento muito 

baixa contribuindo ainda para a sustentabilidade social e ecológica (LEUNG; 

CARAMANNA; MAROTO-VALER, 2014).  

O trabalho de LEUNG; CARAMANNA; MAROTO-VALER (2014) destaca as 

principais barreiras para a implementação em larga escala do sistema CCS, sendo estas 

apresentadas abaixo:  

• Falta de um incentivo de mercado que seja grande e de longo prazo suficiente para 

recompensar uma entidade que reduza suas emissões utilizando a tecnologia CCS;  

• Nenhum mecanismo para penalizar as maiores fontes emissoras de CO2;  

• Um aparato legal inadequado que ainda não permite em plenas condições o 

armazenamento geológico de CO2 tanto em terra quanto offshore.  

São também identificados pontos chaves que possam tornar o sistemas CCS uma 

solução viável economicamente, sendo destacados abaixo:  

• Desenvolver uma rede de grande escala de tubulações reduzindo assim os custos 

de transporte e aumentando os volumes transportados;  

• Ampliar a escala dos projetos CCS;  

• Garantir estabilidade financeira para os projetos CCS por meio de um quadro 

regulamentar e político favorável;  

• Explorar mais profundamente a eficácia da recuperação aprimorada de óleo 

(EOR) em diminuir parte dos custos associados com o CCS.  

A viabilidade dos sistemas CCS depende principalmente do balanço entre dois fatores, 

o econômico e o ambiental. A captura de carbono adicionará custos de instalação, operação e 

manutenção do sistema, acarretando também no aumento do custo da eletricidade produzida, 

visto que uma fração da potência líquida será drenada para o arranjo do sistema CCS.  
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A análise econômica desses sistemas em diferentes tipos de plantas é explorada na 

literatura por diversos autores.  

BARTELA; SKOREK-OSIKOWSKA; KOTOWICZ (2014) abordaram uma planta de 

cogeração com carvão como combustível fazendo uma análise econômica desse tipo de planta 

com e sem o sistema CCS, sendo adotado o mesmo ciclo de vapor em ambos os casos. O 

trabalho conclui que considerando o preço esperado para emissões de CO2 nos próximos anos, 

a implementação de sistemas CCS nesse tipo de planta de cogeração não é economicamente 

competitivo. Para a competitividade de tais plantas, é necessário a apropriada utilização do 

calor recuperado dentro do sistemas CCS, sendo de vital importância a realização de tais 

otimizações para sua aplicabilidade.  

PETTINAU; FERRARA; AMORINO (2013) fizeram uma análise tecnológico-

econômica de um projeto CCS (pré e pós combustão) implementado em um planta de 

combustão de carvão pulverizado e um ciclo combinado de gaseificação integrada. Os 

resultados demonstram que a combustão de carvão pulverizado é mais rentável que a 

gaseificação integrada, enquanto esta última passa a ser mais viável e rentável para a 

implementação de um sistema de captura de carbono.  

CABRAL; MAC DOWELL (2017) apresentaram uma abordagem de identificação de 

melhorias por meio da minimização de perdas termodinâmicas para um sistema CCS oxi-

combustão com carvão pulverizado como combustível. Os resultados apresentados 

demonstraram um aumento de 3% na eficiência e uma redução de 13% no custo por MWh de 

eletricidade produzida.  

FRANZ; MAAS; SCHERER (2014) analisaram um ciclo combinado de gaseificação 

integrada com carvão pulverizado como combustível. Foi feita uma avaliação econômica 

comparativa entre os custos do ciclo com e sem a implementação do sistema CCS. A captura 

de carbono aplicada no estudo foi realizada através membranas cerâmicas sendo fixado um 

percentual de 90% de separação. A análise econômica mostra que os pontos de custo mínimo 

de eletricidade e de máxima eficiência termodinâmica não coincidem. Os resultados 

demonstraram que houve uma perda de eficiência de somente 5.8% com a utilização de 

reatores de membrana cerâmica no processo de captura de CO2 pré-combustão.   

FERRARA et al. (2017) fizeram uma análise exergética e exergoeconômica de um 

sistema CCS pós-combustão implementado em uma termoelétrica utilizando carvão como 

combustível. O solvente utilizado no CCS foi a monoetanolamina (MEA), sendo estabelecida 

uma taxa de captura de 90%. Os resultados demonstraram que as maiores destruições de 

exergia ocorrem nas unidades relacionada à captura química do CO2, compondo um total de 
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77% das perdas, ocorrendo também uma concentração de perdas na tubulação do compressor 

(9% do total). Tais perdas químicas ocorrem pela alta destruição de exergia das reações 

químicas endotérmicas necessárias ao processo de captura, requerendo uma energia térmica 

específica de 5112 
2

/ COkJ kg . A análise exergoeconômica realizada obteve que o custo 

específico do dióxido de carbono capturado foi de 35 $/ton CO2.   

Os resultados dos trabalhos de pesquisa indicam que a unidade de captura de CO2 tem 

uma considerável demanda energética reduzindo a produção líquida de eletricidade (SINGH; 

STRØMMAN; HERTWICH, 2011). Entretanto, o sistema é responsável por uma redução das 

emissões de CO2 e consequente mitigação das alterações climáticas, conduzindo a produção 

de energia em direção a um caminho mais sustentável. A redução nas emissões de dióxido de 

carbono também pode contribuir financeiramente através da geração e acúmulo de créditos de 

carbono instituídos pelo Protocolo de Kyoto (KEOHANE; PETSONK; HANAFI, 2017). A 

comercialização desses créditos entre companhias e países pode contribuir na redução das 

despesas e aumentar os lucros econômicos. A análise ambiental e redução de gases estufa de 

diversos esquemas de captura e armazenamento de carbono também são encontrados na 

literatura.   

PETRAKOPOULOU; TSATSARONIS (2014) faz uma avaliação do ciclo de vida 

baseando-se no método do Eco-indicador 99 para compara os impactos ambientais de plantas 

de gás natural e de carvão com e sem a implementação do sistema CCS. São feitas também 

comparações entre duas plantas com sistema CCS, uma de captura pós-combustão utilizando 

MEA e outra pelo processo oxi-combustão. Os autores concluíram que o principal parâmetro 

para estimar e comparar os impactos ambientais associados com a geração de eletricidade por 

combustíveis fósseis é a redução de eficiência. Os resultados mostraram que a captura de CO2 

utilizando absorção química através da MEA reduz em até 8% a eficiência de plantas de gás 

natural e em até 12% para plantas com carvão como combustível. Enquanto isso o processo 

de captura oxi-combustão por ciclos químicos acarretou em uma queda de 2,4% de eficiência 

para o gás natural e até 6% para as plantas de carvão. A análise ambiental realizada também 

concluiu que plantas com carvão como combustível produzem eletricidade com um menor 

impacto ambiental que as plantas com base em gás natural, especialmente devido ao processo 

de dessulfurização que ocorre nas plantas de carvão. Foi demonstrado que a principal 

desvantagem do sistema CCS são os grandes requisitos energéticos das tecnologias de captura 

que acabam por reduzir a eficiência da planta significativamente.   
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PETRAKOPOULOU; TSATSARONIS; MOROSUK (2014) realizaram uma análise 

exergoambiental de um ciclo combinado com processo de captura oxi-combustão 

promovendo uma separação e armazenamento de 85% do CO2 emitido. A avaliação do ciclo 

de vida para a análise ambiental é feita por meio do método Eco-indicador 99 com o objetivo 

de identificar opções para reduzir o impacto ambiental total, buscando relacioná-los à 

performance termodinâmica desses componentes. Os resultados esclareceram que a maior 

parte do impacto ambiental da planta analisada é inevitável e endógeno, significando que, 

embora o impacto da planta possa ser reduzido, uma parte significativa dele não pode evitada 

somente por mudanças estruturais ou operacionais. Também foi possível identificar os 

componentes em que esforços de melhorias termodinâmicas devem ser focados para redução 

do impacto, sendo os principais a turbina a gás e a turbina a vapor de baixa pressão.   

GLADYSZ; ZIEBIK (2016) é abordada uma planta com captura oxi-combustão e 

queima simultânea de biomassa. A inclusão da biomassa como combustível permite que seja 

obtido o status de neutralidade em termo de emissões de dióxido de carbono, já que a 

biomassa não contribui para as emissões antropogênicas de gases estufa. Nas plantas sem 

adição de biomassa, mesmo quando 100% do CO2 é capturado, ainda há emissões adicionais 

na extração, transporte e preparação do combustível. O ponto negativo no uso da biomassa é o 

aumento da umidade e consequente diminuição do poder calorífico inferior do combustível. 

Os autores realizaram uma análise ambiental pela avaliação do ciclo de vida baseada na 

abordagem sistêmica (entrada-saída). Os resultados mostram que a aplicação conjunta da 

queima de biomassa e do sistema CCS leva a um menor impacto no esgotamento de recursos 

naturais não renováveis, podendo levar a uma emissão “negativa” de CO2 demonstrando que a 

utilização conjunta de ambos os processos é favorável do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável.  

MAN; YANG; XIANG; LI; QIAN (2014) abordaram o processo de gaseificação de 

carvão através de uma análise comparativa entre três diferentes tipos de plantas, a primeira 

com um processo convencional de gaseificação, a segunda com captura e armazenamento de 

90% de CO2 (CCS) e outra com captura e utilização do dióxido de carbono (CCU), em que o 

CO2 é reutilizado para produzir gás de síntese. As plantas foram comparadas nos aspectos 

técnicos, econômicos e ambientais. Os resultados apresentados comprovam que o processo de 

captura e armazenamento apresenta vantagem unicamente no campo ambiental quando 

comparado ao processo convencional, reduzindo em 28% os impactos ambientais, já a captura 

e utilização de carbono apresenta vantagens tanto no campo técnico quanto no campo 

ambiental, sendo capaz de reduzir até 45% dos impactos. No aspecto econômico, o sistema 
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CCS aumenta em 10% o custo de produção da eletricidade, enquanto o sistema CCU aumenta 

em até 38% esse custo.  

PETRESCU; CORMOS (2017) verificaram o desempenho de um ciclo combinado de 

gaseificação integrada (IGCC) com carvão como combustível, comparando o processo 

convencional com a implementação do sistema CCS em termos de performance técnica e 

ambiental. A planta IGCC produz entre 440 e 610 MW de eletricidade com uma taxa de 

captura de carbono maior que 90%. Os fatores considerados na análise ambiental foram: os 

componentes do ciclo e do sistema CCS, extração e transporte dos materiais brutos e a 

compressão, transporte e armazenamento do CO2. Ambos os processos de captura do trabalho 

são de pré-combustão, sendo comparados entre si, um deles utilizando sorventes químicos 

com base de Cálcio enquanto outro utiliza a técnica de ciclos químicos, em que ocorre a 

oxidação do combustível por meio da redução e oxidação de um portador sólido de oxigênio 

(normalmente óxidos metálicos) evitando o contato entre o combustível e o ar. Os resultados 

mostram que ambos os processos pré-combustão tem significativos benefícios ambientais em 

termos da redução de gases estufa, apresentando porém lados negativos com relação a outros 

indicadores ambientais, tais como, potencial de acidificação, oxidação fotoquímica entre 

outros.  

Pode-se perceber a partir da análise de todos os trabalhos de pesquisa apresentados 

que a penalidade energética e o consumo relativamente alto de energia requerido pelo sistema 

CCS constituem-se nas principais adversidades quanto à aplicação desses sistemas de forma 

ampla industrialmente. Visando reduzir essa penalidade energética e tornar esses sistemas 

mais viáveis em termos de performance industrial, diversas pesquisas combinando coletores 

solares e sistemas de armazenamento de carbono (CCS) passam a ganhar destaque, como o 

trabalho de WANGA et al. (2017), analisando a performance experimental de um sistema 

piloto que integrava um sistema de captura de CO2 pós-combustão utilizando MEA com 

energia solar térmica. Neste trabalho sete diferentes análises foram feitas utilizando dois tipos 

de coletores de energia solar, calha parabólica (PTC) e linear Fresnel. Os resultados obtidos 

permitem concluir que ambos os tipos de coletores solares tem a capacidade de fornecer a 

temperatura necessária da fonte de calor. O PTC apresentou maior eficiência que o coletor 

linear Fresnel e também menor sensibilidade com relação à variação da Irradiação Normal 

Direta (DNI). A partir da avaliação dos trabalhos apresentados e da literatura analisada, pode-

se concluir que é essencial e de primordial importância a avaliação do equilíbrio entre os 

elementos comerciais e ambientais na implementação de um sistema CCS, seja qual for o tipo 

de planta e o combustível utilizado, percebendo-se que há uma tendência desses dois fatores 
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se contrabalancearem, fazendo-se necessária uma avaliação de prioridades para cada 

aplicação industrial.  

Por ser o processo mais difundido e mais utilizado em escala industrial, o arranjo CCS 

analisado no atual trabalho é o de pós-combustão utilizando monoetanolamina (MEA) como 

solvente químico responsável pela absorção do dióxido de carbono, com transporte através de 

tubulações e posterior armazenamento geológico. Tal sistema CCS será integrado a uma usina 

termoelétrica de potência utilizando gás natural como combustível em um ciclo combinado 

(NGCC).  

 

3.4 Integração entre NGCC e CCS  

O atual cenário de crescimento populacional e o uso altamente difundido de 

tecnologias, em geral exige um aumento da demanda energética a qual é produzida 

principalmente por processos que usam combustíveis fósseis em seu funcionamento e 

operação. Esses diferentes processos de geração de potência geram uma grande quantidade de 

emissões de gases estufa, o que torna o setor de geração de potência a partir de combustíveis 

fósseis a maior fonte de emissão de CO2 do mundo.  

Em particular, 40% de todas as emissões de CO2 são produzidas a partir da combustão 

de combustíveis fósseis para geração de eletricidade. Com o desenvolvimento econômico 

prevê-se que a demanda energética mundial continuará aumentando até atingir 34.290 TWh 

em 2030, com até 20% desse total de eletricidade sendo gerado em usinas de potência 

utilizando ciclos combinados a gás natural (NGCC). Sendo assim necessário encontrar uma 

abordagem eficiente para reduzir as emissões de dióxido de carbono proveniente de plantas 

NGCC (HU et al., 2017).  

As plantas NGCC produzem em torno da metade das emissões de usinas de potência 

com base em carvão, entretanto ainda que todo consumo de carvão seja substituído por gás 

natural as reduções de impacto não seriam suficientes para atingir as metas de emissões 

globais estabelecidas pelos atuais acordos internacionais. Torna-se portanto necessário 

procurar alternativas sustentáveis para lidar com as demandas energéticas globais e reduzir ao 

mesmo tempo o impacto ao ecossistema, através da redução das emissões de gases estufa. 

Destacando-se entre essas alternativas a integração dos ciclos de potência a sistemas de 

captura e armazenamento de CO2 (ESQUIVEL-PATIÑO; SERNA-GONZÁLEZ; NÁPOLES-

RIVERA, 2017).  
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Como já apresentado anteriormente, os sistemas CCS dividem-se em três diferentes 

abordagens de separação e extração do CO2 dividindo-se em, pré-combustão, oxi-combustão e 

pós-combustão.  

Entre os métodos de captura, o método pré-combustão é adequado principalmente 

IGCC. Nesses ciclos a concentração de CO2 nos gases de síntese (Syngas) é muito alta, de 35 

a 45%, o que torna tal processo econômico e eficiente. No método de oxi-combustão, o 

combustível queima em conjunto com oxigênio de elevado grau de pureza ao invés do ar, o 

que permite uma fácil separação do CO2 dos gases de exaustão através da condensação do 

vapor d´água, tendo esse processo sua viabilidade demonstrada em diversos trabalhos 

supracitados. O método de pós-combustão é atualmente a tecnologia de captura de CO2 mais 

madura industrialmente, tendo seu processo de captura baseado em solventes químicos, tais 

como a monoetanolamina (MEA). Tal tecnologia pode ser facilmente aplicada à usinas de 

potência, tanto a carvão como a gás natural, que geram a maior parte da eletricidade mundial 

(HU et al., 2017).  

Dentro do processo de pós-combustão, vários tipos de solventes, especialmente 

diferentes tipos de aminas foram testadas em trabalhos de pesquisa. Encontrou-se entretanto 

uma principal limitação para a implementação dessa tecnologia que é o impacto negativo dos 

sistemas CCS na eficiência das plantas NGCC com uma redução de 8 a 11% na potência de 

saída obtida devido à extração de vapor à baixa pressão do ciclo para regeneração do solvente 

e também devido aos requisitos energéticos do conjunto de compressão de CO2 (ESQUIVEL-

PATIÑO; SERNA-GONZÁLEZ; NÁPOLES-RIVERA, 2017). Buscando encontrar soluções 

para as principais desvantagens e empecilhos ao emprego de tal tecnologia, diversos trabalhos 

de pesquisas foram desenvolvidos e são encontrados na literatura, buscando otimizar os 

sistemas CCS pós-combustão integrados à usinas de potência NGCC verificando sua 

viabilidade técnica e econômica.  

MORES et al. (2014) elaboraram um modelo de otimização para uma planta de 

potência NGCC produzindo 731 MW de eletricidade conjugada a um sistema CCS pós-

combustão buscando determinar as condições ótimas de design e operação para a usina 

através de um modelo matemático. No modelo desenvolvido ambas as variáveis, de design e 

operação são otimizadas simultaneamente buscando garantir que o sistema será capaz de 

atender aos requisitos do processo com custo mínimo. Alguns fatores chave são analisados 

durante o processo como, custo da eletricidade, custo do CO2 evitado, penalidades energéticas 

assim como os valores ótimos das variáveis de decisão. Os resultados demonstraram uma 

geração otimizada de eletricidade, satisfazendo as demandas energéticas tanto externas quanto 
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do sistema de captura de carbono, atingindo uma taxa de redução das emissões de CO2 de 

82,1% com um arranjo de três unidades de captura e 94,8% do CO2 sendo recuperado em 

cada unidade. Foi obtido no trabalho também o custo do dióxido de carbono evitado, sendo 

igual a 81,7$/ton CO2, assegurando assim um valor economicamente atrativo para os índices 

de desempenho financeiro.  

HU et al. (2017) propuseram a implementação de mudanças em uma planta NGCC 

integrada a um sistema CCS pós-combustão visando reduzir a penalidade energética e torná-

lo mais viável tecnicamente e economicamente. São propostas algumas mudanças de projeto 

como, reciclagem de parte dos gases de exaustão da turbina a gás para aumentar a 

concentração de CO2 nos gases de combustão, mistura de uma porção da água condensada do 

reboiler com o vapor extraído para utilizar-se do grau de superaquecimento do vapor, 

comprimir a corrente de CO2 no topo do stripper para recuperar o calor latente proveniente da 

regeneração do sorvente e a introdução de um novo ciclo Rankine de CO2 para utilizar o calor 

sensível dos gases de combustão para gerar eletricidade. Após propostas as mudanças, estas 

foram implementadas e analisadas termodinamicamente, assim como análises tecnológico-

econômicas. Os resultados obtidos mostraram uma nova produção de potência 26,15 MW 

maior do que no modelo convencional sem integração. A penalidade na eficiência da planta 

pela implementação do sistema CCS também foi reduzida em 2,63%, ocorrendo também uma 

redução no custo da eletricidade e no custo do CO2 evitado de 8,66% e 27,46% 

respectivamente quando comparados ao projeto original.  

HE; RICARDEZ-SANDOVAL (2016) desenvolveram um modelo descrevendo a 

dinâmica de operação de uma planta NGCC produzindo 453 MW integrada a um sistema 

CCS pós-combustão de escala comercial. O modelo proposto foi usado para avaliar a 

performance do sistema sob vários cenários, como mudanças no fluxo de calor do reboiler e 

entradas da planta de potência. Foi avaliado também a partir do modelo o comportamento em 

regime transiente do sistema, usando um perfil pré-definido de consumo de vapor no reboiler 

sendo comparado a um caso de retirada constante de vapor. Os resultados revelam que é 

necessário um esforço coordenado entre as duas plantas (NGCC e CCS) para fazê-las 

funcionar de modo eficiente e a pontos próximos do ótimo ainda que ocorram mudanças nas 

demandas energéticas. Os resultados da análise demonstram que as condições de operação da 

unidade de pré-tratamento precisam ser ajustadas quando ocorrem mudanças significativas no 

fluxo de gás natural e ar.  

ESQUIVEL-PATIÑO; SERNA-GONZÁLEZ; NÁPOLES-RIVERA (2017) propõem 

a integração térmica de uma planta de potência NGCC a um sistema CCS pós-combustão 
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utilizando a monoetanolamina (MEA) como solvente para absorção do CO2. O trabalho tem o 

principal objetivo de encontrar uma rede de trocadores de calor que reduzam o impacto 

energético do processo de captura de carbono, o qual reduz parte da potência de saída das 

turbinas e requer uma grande quantidade de vapor para sua operação usando assim parte da 

potência gerada pela planta NGCC. É verificada também a possibilidade de implementar um 

ciclo Rankine orgânico (ORC) para gerar eletricidade usando o calor residual proveniente do 

ciclo NGCC. A planta analisada produz 453 MW de potência sendo fixado também um ciclo 

Rankine orgânico de 260 kW com potência de saída variável. Os resultados mostram que a 

rede de trocadores de calor reduz o uso de água quente para aquecer a entrada de gás natural 

produzindo uma potência de saída de 126,571 MW das turbinas a vapor aumentando a 

eficiência do ciclo para 50,94%, sendo verificada também a produção de 1,651 MW 

utilizando a energia residual da planta. O fator de aquecimento global decresce em 78% 

devido à redução das emissões de CO2.  

CORMOS (2015) analisa métodos químicos de absorção e adsorção para sistemas 

CCS pós-combustão aplicados a plantas de potência NGCC. Foram considerados para análise 

processos gás-líquido baseado em aminas (MEA), assim como sistemas de adsorção gás-

sólido utilizando o inovador método de ciclo de cálcio. O trabalho avalia como esses 

processos de absorção e adsorção de CO2 influenciam a performance tecnológico-econômica 

de plantas NGCC. Para quantificar e realizar a comparação foi também analisada a 

performance de uma planta sem captura de carbono. Os resultados obtidos demonstram que o 

processo de ciclo de cálcio apresenta melhores performances no campo ambiental e 

econômico, com uma taxa de captura de CO2 de 98% contra 90% para o processo gás-líquido. 

Quantitativamente com relação aos indicadores econômicos, o custo da eletricidade foi de 969 

€/kW e 1238 €/kW, custos de capital de investimento de 42,82 e 46,24 €/MWh, assim como 

custos de operação e manutenção de 56,91 e 66,12 €/MWh do processo de ciclo de cálcio e do 

processo gás-líquido (MEA) respectivamente.  

Com base nos trabalhos abordados e analisados pode-se perceber que há uma 

tendência de desenvolvimento e implementação de sistemas CCS integrados a plantas de 

potência NGCC visando atingir níveis ótimos de operação para possibilitar sua aplicabilidade 

no campo industrial.  
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4 METODOLOGIA 

 

Nesse tópico serão abordados os modelos matemáticos utilizados, descrevendo-os 

detalhadamente. Foram realizadas análises para o ciclo combinado de gás natural em três 

âmbitos, uma análise exergética, seguida de análises exergoeconômica e exergoambiental. 

Cada uma delas busca analisar o ciclo com relação a um parâmetro diferente, 

respectivamente, o aproveitamento energético, os custos e os impactos ambientais gerados 

pelas emissões.  

Uma usina de potência base com duas turbinas a gás e uma turbina a vapor usando gás 

natural como combustível foi avaliada. Cada turbina a gás produz 150 MW de eletricidade 

enquanto a turbina a vapor produz 100 MW de potência, acarretando em uma produção de 

potência global de 400 MW. Os dados reais das turbinas a gás e trocadores de calor foram 

baseados em medições locais com temperatura ambiente de 31 °C e pressão ambiente de 100 

kPa no Estado do Rio Grande do Norte. Os gases de exaustão deixam o ciclo a 128 °C e o 

fluxo de massa de ar é de 411,5 kg/s. Os dados para a turbina a vapor e CCS estão disponíveis 

na literatura. Uma das principais opções de mitigação das emissões de gases estufa, mais 

especificamente CO2, investigadas na literatura foi explorada:o sistema de captura e 

armazenamento de carbono (CCS). Dessa forma, duas análises são realizadas e comparadas 

neste trabalho. A primeira consiste na usina de potência sem nenhum sistema de mitigação de 

emissões e a segunda uma usina de potência conjugada ao sistema CCS. A Fig. 3 mostra um 

diagrama esquemático da planta base – 1° análise do ciclo combinado a gás natural (NGCC).  

 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático da planta base NGCC sem sistema de mitigação. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para realizar as análises exergoeconômicas e exergoambientais, algumas suposições 

foram feitas para aplicar os modelos termodinâmicos ao sistema, sendo destacadas abaixo:  

• O sistema é considerado em regime permanente  

• A temperatura de referência é tomada como a temperatura ambiente (𝑇0) de 31 °C 

• A queda de pressão em todas as tubulações e trocadores de calor é considerada 

desprezível  

• A eficiência da câmara de combustão é considerada como 98%  

• A eficiência do gerador elétrico também é tomada como 98%  

• Todos os trocadores de calor são considerados adiabáticos  

• O poder calorífico inferior do gás natural utilizado como combustível é 

considerado como 47,574 MJ/kg  

• A composição do gás natural utilizado na modelagem da combustão é tomada de 

acordo com (CAVALCANTI, 2017) sendo especificado na tabela a seguir:  

 

Componentes 

% 

volume  

𝐶𝐻4 89,35 

𝐶2𝐻6 8,03 

𝐶3𝐻8 0,78 

𝐶4𝐻10 0,08 

𝐶𝑂2 0,48 

𝑁2 1,28 

 

 

 

Figura 4 – Diagrama esquemático da usina de potência com o sistema CCS. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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A segunda análise consiste em um sistema CCS de pós-combustão para capturar o 

CO2 dos gases de exaustão com o objetivo de diminuir o impacto ambiental devido a 

formação de poluentes sendo mostrado pela Fig.4. De acordo com (SINGH; STRØMMAN; 

HERTWICH, 2011) os gases de exaustão são resfriados e o MEA com seu papel de solvente 

químico absorve o CO2 dos gases. Os gases de purificação são lavados e exalados no ponto 

(35). O solvente químico (MEA) é aquecido pelo vapor do ponto (37) para que possam 

rejeitar o CO2 sendo regenerado logo em seguida. O CO2 deixa o sistema CCS no ponto (36) 

para ser comprimido e dirigido para armazenamento geológico pela tubulação. Uma certa 

quantidade de MEA é adicionada ao sistema devido às perdas por degradação e pelo vapor. 

Essa entrada química, de MEA é necessária e também gera emissões para o ar ambiente 

acarretando em efeitos tóxicos durante o processo. A Fig. 4 mostra um diagrama esquemático 

da planta NGCC combinada ao sistema CCS.  

Os balanços de massa, energia e exergia são realizados para cada componente da usina 

de potência. Com relação à análise exergética, há vários métodos explorados na literatura. O 

presente trabalho aplica a abordagem SPECO (Specific Exergy Costing) que usa as definições 

de combustível e produto, incluindo os principais tipos de exergia, mecânica, química e 

térmica de acordo com (LAZZARETTO; TSATSARONIS, 2006). O combustível é definido 

como todos os valores de exergia na entrada somado a toda diminuição de exergia entre a 

entrada e a saída sendo diminuídos todos os aumentos de exergia que não estejam de acordo 

com o propósito do componente analisado. Enquanto que o produto é definido como a soma 

de todos valores de exergia na saída somado a todos os aumentos exergéticos entre a entrada e 

a saída. Os parâmetros mais importantes obtidos a partir da análise exergética são a destruição 

de exergia e a eficiência exergética de cada componente.  

O balanço de exergia para cada componente relaciona as exergias do combustível (f), 

do produto (p) e a destruída (d), em ambas as equações tem-se que o termo pE  representa a 

taxa de exergia dos produtos e o termo fE  contabiliza a taxa de exergia do combustível. Já o 

termo DE  presente na Eq. 1 representa a taxa de exergia destruída para cada componente 

analisado, sendo expresso conforme a Eq. 1:  

Dpf EEE
... •••

+=                                                                                 (1)  

A eficiência baseada na Segunda Lei da Termodinâmica para cada componente é 

definida como a razão entre a exergia do produto e do combustível de acordo com a Eq. 2:  
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f

p

E

E
.

.

•

•

=                                                                                            (2) 

 

4.1 Análise Exergoeconômica  

Essa análise combina a análise exergética e econômica para fornecer o custo das 

ineficiências, processos individuais ou produtos finais para um dado sistema 

(BAGHERNEJAD; YAGHOBI, 2011). Tal área é chamada de exergoeconomia, podendo ser 

útil em diversas aplicações, como, estudos de viabilidade, para comparar diferentes usinas e 

até para a otimização de sistemas termodinâmicos. A equação termoeconômica básica 

aplicada a todos os componentes do sistema é apresentada pela Eq. 3:  

...

..
•••

+= ZEcEc ffpp                                                                         (3) 

Onde pc e fc representam os custos médios por unidade de exergia dos produtos e do 

combustível respectivamente. Essa equação retrata que a taxa de custo associada ao produto 

do sistema é igual à soma da taxa de custo do combustível e a taxa de custo associada com a 

compra e manutenção dos próprios componentes. A função de custo de compra de cada 

componente ( iZ ) é determinada em diversos trabalhos como em (CAVALCANTI; MOTTA, 

2015). O investimento de capital de um componente é convertido em taxa de custo ($/s) pela 

seguinte relação de acordo com (PETRAKOPOULOU; TSATSARONIS; MOROSUK, 2014) 

na Eq. 4:  

)3600./(.f. HZZ ii =
•

                                                              (4)       

Em que f representa o fator de anuidade, iZ  a taxa de custo do componente sendo 

utilizadas expressões bem definidas na literatura para cada um dos componentes analisados de 

acordo com a Tab. B presente nos apêndices deste trabalho, φ é o fator de manutenção, 

tomado como 1.06 e H é o tempo de operação da usina a vapor, sendo adotado como 7990 

horas por ano, ou 333 dias de operação por ano, de acordo com (SINGH, 2011). O fator de 

anuidade é um parâmetro econômico que depende da taxa de juros e do tempo de vida útil 

estimado para o equipamento. Tal fator é definido pelas Eqs. 5 e 6:    
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Nestas equações, k representa o tempo de vida da usina, sendo adotado como 25 anos, 

cp é o período de construção, tomado como 3 anos, in é a taxa de juros de 10% e ri é a taxa de 

inflação adotada como 8%.  

O custo do gás natural utilizado foi de 1.61 $/kg de acordo com (BAGHERNEJAD; 

YAGHOBI, 2011). Os custos dos equipamentos foram avaliados baseando-se em 

(CAVALCANTI; MOTTA, 2015). A taxa de custo da destruição de exergia é definida pela 

Eq. 7 abaixo:  

DfD EcC
••

= .                                                                                  (7) 

Neste trabalho, a abordagem SPECO foi aplicada, a qual usa a definição de produto e 

combustível de acordo com LAZZARETTO; TSATSARONIS (2006) em que há 

componentes dissipativos nos quais a exergia é destruída sem nenhum propósito produtivo 

(termodinamicamente útil). A válvula de estrangulamento é um deles, o sistema analisado 

possui duas dessas válvulas. Nos balanços de custo e impactos ambientais, todos os custos e 

impactos associados a possuir e operar um componente dissipativo devem ser carregados 

diretamente no componente que necessita dele para funcionar. A válvula de estrangulamento 

de vapor do trocador de calor de gás natural foi carregada nas duas bombas de acordo com a 

variação de entropia. A válvula de estrangulamento de combustível na câmara de combustão 

foi carregada no gerador. O condensador também é um componente dissipativo, de forma que 

os custos e impactos ambientais dissipados no ponto 33 de ambas as situações foram 

carregados em todos os trocadores de calor (HRSG) de acordo com a variação de entropia dos 

gases de exaustão.  

Um parâmetro muito presente e útil na análise exergoeconômica é a diferença relativa 

de custo que tem como função comparar o custo do produto com o custo do combustível, 

sendo determinado segundo a Eq. 8:  

p f

k

f

c c
r

c

−
=                                                                                  (8) 

Tal parâmetro indica o aumento relativo no custo médio por unidade de exergia entre o 

combustível e o produto. Caso um componente apresente um alto valor para essa variável 

significa que ele tem um maior potencial de otimização de custo com menor esforço do que 

outro componente que possua menor valor. Em busca da otimização de um sistema qualquer, 

deve-se minimizar o valor da diferença relativa do custo do componente principal, em vez de 
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minimizar o custo médio do produto por unidade de exergia. Como indicado pelo método 

SPECO, os custos dos produtos sempre são maiores que os do combustível.  

Para verificar qual equipamento pode ser economicamente viável para investir em 

melhorias para o aumento de sua eficiência, utiliza-se outro parâmetro que é o fator 

exergoeconômico ( kf ). Tal parâmetro é determinado segundo a Eq.9 apresentada:  

k

f D

Z
f

c E Z

=

+

                                                                          (9) 

Esse parâmetro compara a taxa de custo do investimento ( Z ) com a taxa de custo da 

exergia destruída. Valores baixos desse fator indicam que o custo da irreversibilidade é 

significativo quando comparado ao custo do investimento. Enquanto que quanto mais alto o 

valor desse parâmetro, mais otimizado o equipamento já está não havendo necessidade de 

grandes investimentos em seu aperfeiçoamento. O equipamento ou componente com menor 

valor do fator exergoeconômico apresenta um maior potencial de melhoria através de redução 

de suas irreversibilidades. Sendo possível assim indicar em qual componente é necessário 

aumentar seu investimento visando aumentar sua eficiência total.  

Alguns custos de capital NGCC são considerados de acordo com (PEETERS; FAAIJ; 

TURKENBURG, 2007). Os dois casos são aplicados ao ciclo NGCC, nos quais ambos os 

sistemas serão instalados. A segunda análise é o sistema CCS, o qual para sua construção 

demanda custos de infraestrutura e custos químicos. Tais custos estão especificados na Tab. 1:  

 

Tabela 1 – Fator de custo capital. 

Custos Diretos (DC) NGCC CCS  Fonte 

Instrumentação e controle  40% do PEC 40% do PEC 

D
C

 9
6
%

 

Peeters et al. (2007) 

Tubulação 20% do PEC 20% do PEC Peeters et al. (2007) 

Material elétrico  11% do PEC 11% do PEC Peeters et al. (2007) 

Terreno 5% do PEC 5% do PEC Peeters et al. (2007) 

Instalações de serviço  20% do PEC 20% do PEC Mohammad et al. 

(2007) 

Custos Indiretos (IC)     

Engenharia  10% dos DC 

IC
 3

7
,5

%
 

Mohammad et al. 

(2007) 

Despesas de construção e 

taxas   

 10,5% dos DC Mohammad et al. 

(2007) 

Contingências  17% dos DC Mohammad et al. 

(2007) 

Custos iniciais (Start-up)  10% do FCI  Peeters et al. (2007) 

Total 96% 296,45%   
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O investimento de capital fixo (FCI) é composto de custos diretos (DC) e custos 

indiretos (IC). O CCS tem alguns componentes, tais como os descritos em (ABU-ZAHRA et 

al., 2007). O custo de aquisição dos equipamentos (PECs) foram admitidos de acordo com 

(ABU-ZAHRA et al., 2007) e são mostrados na Tab. 2 abaixo:  

 

Tabela 2 – PEC´s para o sistema CCS. 

Componentes PEC (M$) 

Refervedor 0,9558 

Trocadores de calor 0,4956 

Resfriador limpo 0,2478 

Condensador de 

refluxo 

0,1652 

DC Water Cooler 0,1416 

Tanque de 

armazenamento 

0,8614 

Soprador de gás 3,6580 

Purificador de gás 0,3068 

Bomba do absorvedor 0,6962 

Bomba de condensado 0,0118 

Strip Fluid Pump 0,7080 

Bomba de água de 

resfriamento 

2,4070 

Absorvedor 12,9100 

DCC 0,6372 

Stripper 4,0470 

Total 28,2490 

 

4.2 Análise Exergoambiental  

A avaliação ambiental da usina é feita utilizando o método de avaliação de impacto 

Eco-indicador 99. Tal indicador mede o impacto ambiental em uma unidade chamada de 

Point (Pt) ou milipoint (mPt). Tal ecoindicador apresenta unidades e métodos de medição 

similares a outros que vem sendo cada vez mais aplicados na área ambiental como o Recipe, 

sendo este método mais atualizado na literatura corrente. Destaca-se através da metodologia 

que a unidade de 1 Pt representa um milésimo da carga ambiental anual de um habitante 

europeu em média (GOEDKOOP; EFFING; COLLIGNON, 2000). Portanto, em sua própria 

definição percebe-se que o valor absoluto do impacto não é significativo, visto que o principal 

objetivo é comparar a diferença entre combustível e produto, entre usinas ou entre 

componentes de um mesmo sistema visando identificar quais deles gera mais danos ao meio 

ambiente.  
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A taxa de impacto ambiental B e o impacto ambiental por unidade de exergia se 

relacionam de acordo com a Eq.10:  

..

.
••

= EbB                                                                                 (10) 

A taxa de impacto ambiental B é o impacto expresso em pontos do Eco-indicador por 

unidade de tempo (Pts/s ou mPts/s). O impacto ambiental por unidade de exergia b é o 

impacto ambiental médio por unidade de exergia (Pts/GJ ou mPts/GJ).  

De forma similar aos balanços exergoeconômicos, o balanço exergoambiental é feito a 

partir das Eqs. 11 e 12 apresentadas:  

)(
.... PF

fp BYBB
••••

++=                                                                (11) 

)(..
.... PF

fFPP BYEbEb
••••

++=                                                    (12) 

Nestas duas equações pB
.•

 e fB
.•

representam as taxas de impacto ambiental associados 

com o produto e o combustível respectivamente, já bP e bF são os correspondentes impactos 

ambientais por unidade de exergia do produto e do combustível. O termo Y  representa o 

impacto ambiental associado ao próprio componente incluindo todo o seu ciclo de vida e é 

composto dos termos apresentados na Eq. 13:    

DIOMCO

YYYY
.... ••••

++=                                                                  (13) 

Nessa expressão 
COY  é o impacto associado com a construção do componente, 

incluindo seu transporte, instalação e manufatura. O termo 
OMY  representa o impacto para 

manutenção e operação do componente, enquanto que 
DIY indica o impacto ambiental 

associado com o descarte do componente.  

Os impactos ambientais de cada componente do ciclo NGCC são avaliados. A 

metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV) é descrita em (GOEDKOOP; EFFING; 

COLLIGNON, 2000). A ACV inclui um certo número de fases para cada componente, estas 

são: (a) Materiais para processos de produção, (b) Processos de produção para fabricação-

tratamento e processamento, (c) Processos de transporte de materiais, componentes, 

combustíveis, (d) Demanda energética como eletricidade e calor além de (e) cenários de 

descarte. Os impactos ambientais dos componentes são função de seu peso. Mais detalhes são 

apresentados em (GOEDKOOP; EFFING; COLLIGNON, 2000).  



41 

Na equação, o termo PFB representa a taxa de impacto ambiental associado à formação 

de poluentes de acordo com a Eq. 14 descrita:  


••

−= )(
.

inout
PF

PF

mmbB                                                          (14)  

Essa expressão leva em conta todos os diferentes fluxos de poluente que são emitidos 

para o ambiente. No presente trabalho, a formação de poluentes é considerada somente na 

câmara de combustão. O valor utilizado para o impacto ambiental específico do CO2  foi de 

5.45 mPt/kg a partir de trabalhos anteriores, tais como BOYANO et al. (2012).  

A taxa de impacto ambiental relacionada com a destruição de exergia de um certo 

componente é calculada tal como descrito pela Eq. 15:  

DFD EbB
..

.
••

=                                                                         (15) 

Para realizar a avaliação ambiental dos componentes, pode-se utilizar a diferença 

relativa dos ecoindicadores ( br ) conforme a Eq. 16 abaixo:  

f p

b

f

b b
r

b

−
=                                                                           (16)  

Esse parâmetro é um indicador do potencial para reduzir o impacto ambiental 

associado com o componente. O elevado valor indica que o impacto ambiental do respectivo 

componente pode ser reduzido com menor esforço em relação a um componente que 

apresente menor valor. Dessa forma, pode-se afirmar que tal fator representa a qualidade 

ambiental do equipamento.  

Para avaliar a causa do impacto ambiental, determina-se para cada componente um 

fator chamado de fator exergoambiental ( bf ) segundo a Eq. 17 de acordo com 

(CAVALCANTI, 2017):  

k PF k PF
b

loss D lossk PF D k PF f

Y B Y B
f

Y B B B Y B b E E

+ +
= =

 + + + + + + 
 

                         (17)  

O fator exergoambiental ( bf ) representa uma comparação do impacto ambiental do 

componente ( kY ) pelo impacto causado pela exergia destruída ( DB ). Quando tal fator 

apresenta valores baixos, indica que o componente tem um alto impacto ambiental 

relacionado à destruição de exergia devendo-se portanto melhorar a eficiência desse 

equipamento para reduzir os impactos ambientais. É convencionado na literatura que valores 

acima de 0,7 indicam que a fonte dominante do impacto ambiental é a do componente 
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enquanto que valores abaixo de 0,3, a fonte dominante é a destruição de exergia que ocorre no 

próprio componente (BEJAN; TSATSARONIS, 1996).  

Após determinar os fatores ambientais dos componentes, as conclusões do projeto 

devem ser no sentido das melhorias para reduzir o impacto ambiental total da planta térmica. 

Após feitas as análises energética, exergética, exergoeconômica e exergoambiental do ciclo, 

será possível identificar os equipamentos com menor eficiência, maior irreversibilidade, 

maior custo, o maior gerador de impacto ambiental e qual será o efeito dessa melhoria.  

Com relação especificamente à análise dos produtos e combustíveis do sistema CCS 

que será integrado ao ciclo NGCC simples, pode-se observar que as entradas desse sistema, 

da qual se constituem na análise exergoambiental e exergoeconômica como os combustíveis, 

seriam as seguintes: o solvente químico (MEA), água, carvão ativado e a soda cáustica 

(NAOH). Enquanto isso, os produtos do sistema seriam as emissões e a consequente redução 

de 90% das emissões de dióxido de carbono que estariam refletidas na exergia química desse 

respectivo componente nas emissões.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção serão mostrados os principais resultados referentes aos desempenhos 

exergoeconômicas e exergoambientais dos componentes do ciclo analisado para os dois casos 

abordados, comparando-os entre a planta NGCC simples e com a implementação do sistema 

CCS. São investigados os custos e impactos ambientais de ambos os sistemas visando 

fornecer parâmetros para determinar se a solução apresentada se aplica bem ao ciclo em 

questão.  

A fim de avaliar a performance exergoeconômica e exergoambiental, os custos e 

impactos ambientais dos componentes foram determinados. A Tab. 3 abaixo resume o custo 

de cada componente para o ciclo combinado de gás natural (NGCC). Tais custos foram 

obtidos utilizando-se das expressões contidas na Tab. B dos apêndices deste trabalho.  

 

Tabela 3 – PEC´S dos componentes do NGCC para ambos os casos. 

Componentes Unidade PEC(M$)1º caso PEC(M$)2º caso 

Compressor de ar (AC) 2 10,980 10,980 

Câmara de Combustão (CC) 2 1,220 1,220 

Turbina a Gás (GT) 2 20,830 20,830 

Gerador (GEN) 2 2,196 2,196 

Superaquecedor (SH) 2 1,785 1,198 

Evaporador (EVA) 2 2,516 1,208 

Economizador 1 (ECO1) 2 3,160 2,115 

Economizador 2 (ECO2) 2 1,615 1,663 

Desaerador (DEA) 2 1,340 1,448 

Bomba Condensador 2 0,002 0,003 

Bomba Caldeira 2 0,004 0,005 

Aquecedor Gás  2 0,004 0,004 

Turbina a Vapor (ST) 1 24,240 17,240 

Condensador (COND) 1 0,234 0,144 

Total  115,700 103,124 
 

 

Para melhor visualização da diferença de custos de aquisição dos componentes para 

cada um dos casos, a Fig.5 apresenta a comparação entre tais custos para cada um dos 

componentes de acordo com os dados apresentados na Tab.3. Os preços totais incluindo todos 

os componentes também são comparados baseando-se na Tab.3 sendo expostos pela Fig.6.  
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Figura 5 – Custos de aquisição dos componentes em M$. 

 

 

Figura 6 – Preço total para as duas análises em MUS$. 

 

Na 2ª análise, em que há a implementação de um sistema CCS à planta NGCC, a 

temperatura dos gases de exaustão é alterada. A fim de usar a energia térmica dos gases de 

exaustão, o fluxo massa de água foi aumentado em 8,92% para o CCS. Portanto, os trocadores 

de calor do ciclo Rankine sofrem leves mudanças em relação à transferência de calor para os 

dois últimos casos. O sistema CCS usa vapor proveniente do sistema NGCC, sendo este vapor 

retirado do economizador 2. Dessa forma, alguns componentes tais como, DEA, ECO2, CEP, 

BFP são maiores do que na planta base, devido ao maior fluxo de massa de água no 
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desaerador. Devido a essa alteração, o valor do fluxo de massa em diversos outros 

componentes é diminuído, tais como, SH, EVA, ECO1, ST e COND.  

O sistema CCS requer uma determinada quantidade de entradas químicas. Seus 

custos são avaliados por toneladas de emissões de CO2 de acordo com (SINGH; 

STRØMMAN; HERTWICH, 2011). Tais valores são mostrados na Tab. 4 abaixo, com as 

contribuições de cada uma das entradas para o custo total sendo apresentado pelas Figs. 7 e 8 

respectivamente.  

 

Tabela 4 – Custos de entrada do sistema CCS. 

Entradas (kg/tCO2) (t/ano) ($/t) (M$/ano) % 

    MEA 1,50𝑎 1910 1180,00 2,254 74,07 

    NaOH 0,13𝑎 165 1091,00 0,180 5,92 

    Carvão Ativado 0,075𝑎 96 3685,00 0,354 11,63 

    Água 800,00𝑎  1,02x106 0,25 0,255 8,38 

    Vapor Extraído  1428,00𝑎 1,82x106 0 0 0,00 

Total - - - 3,043 100,00 
a: (Singh, Strømman & Hertwich, 2011). 

 

 

Figura 7 – Custos das entradas do sistema CCS (M$/ano). 
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Figura 8 – Contribuição percentual para as entradas do sistema CCS (%). 

 

As entradas são avaliadas anualmente. Pode-se perceber que a entrada de 

Monoetanolamina (MEA) corresponde há maior quantidade e consequentemente maior custo 

entre as entradas. O vapor extraído é utilizado no processo de captura de CO2 para 

regeneração do solvente. Seu valor em termos de custo é nulo, visto que ele é extraído do 

próprio sistema NGCC. Os custos de transporte oceânico por tubulação e armazenamento 

geológico são baseados no trabalho de SINGH (2011). Tais valores são de 15 U$/tCO2 para a 

tubulação, 4,2 U$/tCO2 para armazenamento e 0,2 U$/tCO2 para monitoramento.  

Os impactos ambientais dos componentes são avaliados em função da taxa de calor ou 

potência. Mais detalhes podem ser encontrados em BAGHERNEJAD; YAGHOBI (2011). Os 

valores dos impactos ambientais para todos os componentes do NGCC para os três casos são 

mostradas na Tab. 5. Os valores para o peso de cada um dos componentes utilizados na Tab.5 

foram calculados com base na Tab.A do apêndice.  

 

Tabela 5 – As massas e impactos ambientais totais dos componentes do NGCC. 

74.07

5.92

11.63
8.38

MEA NaOH Carvão Ativado Água

 Componentes      Peso(t) 

 

Impactos específicos 

(mPt/kg) 

1º caso 2º caso  1º caso 2º 

caso 

Turbina a Vapor 143,640 100,650  645,7 92750 64990 

Superaquecedor 278,630 182,371  638,1 177800 116300 

Evaporador 293,530 210,761    28,1 8248 5922 

Economizador 1 143,810 273,050    28,1 4041 7673 

Economizador 2   56550 61,439    28,1 1589 1726 

Desaerador   48,500 51,486      28,1 1363 1447 

Condensador   23,540 14,536      28,1 662 408 

CEP      0,995 1,077      132,8 132 143 

BFP     1,260 1,275     132,8 167 169 

Gerador 1,450 1,450  410,2 594 594 

Aquecedor GN 10,458 10,458    28,1 294 294 
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A massa é menor para alguns componentes e maior para outros, devido às mesmas 

razões dos custos de aquisição de equipamento. O sistema CCS, tem mais vapor entre o DEA 

e o ECO1. Devido a esse maior fluxo de massa de água, tais componentes são maiores do que 

a planta base. Enquanto isso outros componentes, tais como, EVA, SH, ST e COND são 

menores. O consumo de combustível é o mesmo, assim como o aquecedor de gás natural que 

também não tem mudança de dimensões em relação à planta base.  

Os impactos ambientais dos componentes do sistema CCS são avaliados de acordo 

com sua massa. As composições dos materiais foram obtidas de acordo com (PEETERS; 

FAAIJ; TURKENBURG, 2007). Os valores dos impactos ambientais para o sistema CCS são 

mostrados na Tab. 6 abaixo, juntamente com a comparação entre os impactos ambientais de 

cada um dos componentes do sistema CCS na Fig.9.  

 

Tabela 6 – Os impactos ambientais dos componentes do sistema CCS. 

Componentes Material Indicadores 

(mPts/kg) 

Massa (kg) Impactos totais 

(Pts) 

Refervedor SS 852𝑎 84375 71877 

Absorvedor Cerâmica 28𝑎 10070912 281985 

Stripper Cerâmica 28𝑎 384636 10770 

Resfriador limpo SS 852𝑎 21875 18637 

Resfriador de água SS 852𝑎 12500 10650 

DCC SS 852𝑎 56250 47925 

Condensador de 

refluxo 

SS 852𝑎 14113 12024 

Trocador de calor SS 852𝑎 43750 37275 

Tanque de 

armazenamento 

CS 413𝑎 190000 78559 

Total    569702 
Onde: SS é aço inoxidável, CS é escória de cobre.  a: (Goedkoop, Effing & Collignon, 2000). 
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Figura 9 – Impactos ambientais dos componentes do sistema CCS (103Pts). 

 

Os impactos específicos dos materiais são baseados nos países europeus de acordo 

com GOEDKOOP; EFFING; COLLIGNON (2000). Os impactos ambientais de entrada para 

o sistema CCS são analisados de acordo com a massa necessária. Os valores dos impactos 

ambientais para o sistema CCS por ano são mostrados na Tab. 7 sendo estes baseados no 

método Eco-indicador 99. Os impactos ambientais na entrada do sistema CCS são também 

comparados a fim de identificar as substâncias que mais contribuem para os danos ambientais, 

sendo estes representados nas Figs. 10 e 11 respectivamente. 

 

Tabela 7 – Impacto ambiental das entradas do CCS.  

Entradas (kg/tCO2) (t/ano) (mPt/kg) (Pts/ano) % 

    MEA 1,50𝑎 1910 414𝑏 791.900 96,02 

    NaOH 0,13𝑎 165 38𝑏 6.300 0,76 

   Carvão ativado  0,075𝑎 96 277𝑏 26.490 3,21 

    Water 800,00𝑎 1,02x106 0𝑏 0 0 

    Vapor Extraído 1428,00𝑎 1,82x106  0𝑏 0 0 

Total - -  824.700 100,00 
  a: (Singh, Strømman & Hertwich, 2011).   b: utilização do software Simapro 
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Figura 10 – Impacto ambiental das entradas do Sistema CCS (Pts/ano). 

 

 

Figura 11 – Impactos ambientais percentuais das entradas do CCS (%). 

 

O vapor requerido para o sistema CCS é o que possui maior impacto ambiental. Seu 

impacto específico foi obtido a partir da extração do próprio NGCC, sendo retirado do ponto 

37 mostrado na Fig. 4.  

O processo de captura de CO2 também gera emissões e material de degradação 

causando consideráveis efeitos tóxicos. Os impactos ambientais das emissões do CCS são 

avaliados em função da massa emitida. Os valores dos impactos ambientais das emissões e 

dos materiais de degradação do sistema CCS são mostrados na Tab. 8. Tais impactos 

ambientais são comparados por meio de gráficos para visualização da magnitude da 

contribuição de cada uma das substâncias emitidas de acordo com as Figs. 12 e 13.  
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Tabela 8 – Impacto ambiental das emissões do CCS.  

Emissões (kg/tCO2) (ton/year) (Pts/kg) (Pts/year) % 

    MEA 0,063𝑎 80,3 3,4200𝑏 274,60 35,15 

    NH3  0,035𝑎 44,6 3,4200𝑏 152,50 19,52 

    Formaldeído 0,262𝑎 334,1 0,2310𝑏 77,18 9,88 

    Acetaldeído 0,167𝑎 212,9 0,0773𝑏 16,46 2,11 

    Produtos de degradação   1,680𝑎 2142,0 0,1216𝑏 260,50 33,34 

Total    781,26 100,00 
a: (Singh, Strømman & Hertwich, 2011).   b: (Goedkoop, Effing & Collignon, 2000). 

 

 

Figura 12 – Impactos ambientais das emissões do Sistema CCS (Pts/ano). 

 

 

Figura 13 – Impactos ambientais percentuais das emissões (%). 
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As emissões de MEA e produtos de degradação correspondem à maior quantidade de 

efeitos tóxicos do sistema CCS. Os impactos ambientais da tubulação também são avaliados 

em função da massa e entradas necessárias. Os valores para os impactos ambientais da 

tubulação do sistema CCS são ilustrados na Tab. 9.  

 

Tabela 9 – Impacto ambiental da tubulação do CCS (500 km). 

Componentes Entradas Impactos específicos 

(mPt/kg) 

Impactos totais 

(Pts) 

% 

Aço  101000 ton 86,00𝑎 8686000 92,74 

Cascalho  113000 ton 0,84𝑎 94920 1,01 

Cimento  20000 ton 20,00𝑎 400000 4,27 

Alumínio  555 ton 60,00𝑎 33300 0,35 

Zinco 29 ton 3200,00 92800 0,99 

Cobre  35 kg 1400,00 49 0,001 

Diesel 9,96 kg 180,00𝑏 76 0,001 

Eletricidade 16 GWh 10,18 58637 0,62 

Total   9365782 100,00 
a: (Goedkoop, Effing & Collignon, 2000).   b: Utilização do software Simapro 

O aço é responsável pelo maior impacto ambiental entre todos os materiais necessário 

para a tubulação. Considera-se pela ordem de grandeza, o impacto dos outros materiais como 

desprezíveis.  

As usinas de potência de gás natural são analisadas e comparadas com o sistema de 

captura e armazenamento de CO2. Os métodos de análise exergoeconômica e exergoambiental 

foram realizados nesse estudo. A Tab. 10 mostra os fluxos de massa, temperatura, pressão, 

taxa de exergia, taxa de custo, taxa de custo por unidade de exergia, taxa de impacto 

ambiental e taxa de impacto ambiental por unidade de exergia para cada um dos pontos na 1ª 

análise presentes na Fig.3. Os dados de fluxo de massa, temperatura e pressão foram extraídos 

de medições de uma usina de potência na região Nordeste do Brasil a partir dos quais 

utilizando-se das expressões previamente apresentadas neste trabalho foi possível obter os 

demais fatores apresentados por meio de uma simulação computacional no software EES 

(Engineering Equation Solver). 
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Tabela 10 – Resultados da análise exergoeconômica e exergoambiental para o ciclo NGCC 

simples. 

 •

m  

[kg/s] 

T 

[oC] 

P 

[kPa] 

Ex 

[kW] 

•

C  

[$/h] 

c 

[$/GJ] 

•

B  

[mPt/s] 

b 

[mPt/MJ] 

1 402,4 25,0 100,6 0 0 0 0 0 

2 402,4 402,6 1325,0 14658,0 33741,0 63,94 1556,0 10,61 

3 411,5 1231,0 1259,0 426948,0 88351,0 53,01 4317,0 9,33 

4 411,5 621,5 100,6 135147,0 25792,0 53,01 1260,0 9,33 

5 411,5 507,4 100,6 99242,0 18940,0 53,01 925,5 9,33 

6 411,5 319,5 100,6 49306,0 9410,0 53,01 459,8 9,33 

7 411,5 199,8 100,6 25530,0 4872,0 53,01 238,1 9,33 

8 411,5 153,2 100,6 18558,0 3542,0 53,01 173,1 9,33 

9 411,5 128,8 100,6 15537,0 2965,0 53,01 144,9 9,33 

10 66,0 45,8 10,0 184,2 65,8 99,22 3,1 16,84 

11 3,6 30,0 10,0 0,3 0,1 130,60 0,006 21,71 

12 69,5 45,3 2137,0 332,5 163,8 136,90 7,6 23,04 

13 69,5 82,4 2137,0 1565,0 1819,0 322,70 81,2 51,88 

14 69,5 152,9 513,6 6347,0 4990,0 218,40 226,5 35,69 

15 69,5 155,6 12916,0 7411,0 5503,0 206,20 250,5 33,80 

16 65,9 305,1 12050,0 25929,0 12191,0 130,60 562,9 21,71 

17 65,9 315,6 10641,0 69579,0 26720,0 106,70 1254,0 18,03 

18 65,9 575,4 10641,0 101305,0 36186,0 99,22 1706,0 16,84 

19 131,9 150,7 20,0 38522,0 13760,0 99,22 648,6 16,84 

20    102225,0 60757,0 165,00 2763,0 27,02 

21 3,6  12050,0 4018,0 1889,0 130,60 87,2 21,71 

22 3,6 237,6 2635,0 3422,0 1609,0 130,60 74,3 21,71 

23 9,1 -84,6 4638,0 473109,0 52917,0 31,07 2556,0 5,40 

24 9,1 165,9 3194,0 455509,0 54526,0 33,25 2631,0 5,77 

25 9,1 165,9 2711,0 455300,0 54501,0 33,25 2629,0 5,77 

26    159295,0 32769,0 57,14 1555,0 9,76 

27    153776,0 31634,0 57,14 1502,0 9,76 

28    1561,0 329,8 58,71 15,5 9,97 

29    149139,0 31523,0 58,71 1487,0 9,97 

30    213,3 45,1 58,71 2,2 9,97 

31    1347,0 284,8 58,71 13,4 9,97 

32 2044 25,0 300 408,7   0  

33 2044 65,0 300 21425,0     

 43    397413,0 129733,0 90,68 6040,0 15,17 

 

O sistema produz 397,4 MWe de eletricidade no ponto 43 com uma eficiência 

exergética de 43,64%. A produção líquida de eletricidade é composto pela potência produzida 

por 3 turbinas descontando a potência consumida pelas bombas. A eletricidade produzida na 

turbina a vapor e a gás é de 2 vezes 102,2 e 149,1 MW nos pontos 20 e 29 respectivamente. A 

temperatura dos gases de exaustão na saída é de 128,8 °C no ponto 9. O gás natural entra na 

câmara de combustão no ponto 25. Os valores da taxa de custo por unidade de exergia são 

58,71 $/GJ para a turbina a gás e 165 $/GJ para a turbina a vapor. Com o intuito de avaliar a 
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redução das emissões para os 2 casos, a taxa de custo total por unidade de energia é analisada. 

Tal valor de 90,68 $/GJ no ponto 43 considera a taxa de custo dos gases de exaustão no ponto 

9. Os valores dos impactos ambientais por unidade de exergia são de 9,927 mPt/MJ para a 

turbina a gás e de 27,02 mPt/MJ para a turbina a vapor. Enquanto isso, o impacto total por 

unidade de exergia especificado no ponto 43 é de 15,17 mPt/MJ.  

Com base nos parâmetros previamente calculados, pode-se obter os fatores 

exergoeconômicos de cada componente visando determinar um indicativo objetivo de qual 

componente é necessário investir para melhorar sua eficiência. Na Tab. 11 abaixo são 

apresentadas a taxa de exergia destruída, eficiência exergética, custo específico dos produtos e 

combustíveis, custo de aquisição e os respectivos fatores exergoeconômicos de cada 

componente do ciclo NGCC. Os fatores exergoeconômicos são então comparados entre os 

componentes na Fig.14 a fim de encontrar os componentes que possuem o maior potencial 

para investimentos em sua melhoria de eficiência.  

 

Tabela 11 – Fatores exergoeconômicos de cada componente para o ciclo NGCC simples.  

 

Componentes 
DE

[kW] ε [%] 

fc

[$/GJ] 

pc

[$/GJ] DC  [$/h] 

 

Z [$/h] 
 [%] 

Compressor 12710 92,02  57,14 63,94  2615,00 972,40 27,110 

Bomba (BFP) 284 78,95  58,71 134,00 119,90 0,40  0,329  

Câmara de 

Combustão 

138937 69,48  33,25 47,95 16631,00 108,00  0,645 

Bomba (CEP) 65 69,36  58,71 183,70 13,82 0,22  1,560  

Desaerador 1788 40,81  53,01 372,80 341,30 118,60  25,790  

ECO2 2189 68,60  53,01 184,20 417,80 143,00  25,490  

ECO1 1239 94,79  53,01 105,70 236,50 279,70  54,190  

Evaporador 6286 87,41  53,01 92,46 1200,00 222,70  15,660  

Gerador 3076 98,0  57,14 58,71 632,70 194,30  23,500  

Turbina a gás 14731 95,51  53,01 57,14 2811,00 1844,00 39,610  

Aquecedor GN 21021 95,59  31,78 33,25 2405,00 0,37  0,015  

Superaquecedor 4180 88,36  53,01 82,87 797,70 158,00  16,530  

Turbina a vapor 61832 62,32 99,22 165,00 22086,00 2146,00  8,855  
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Figura 14 – Fator exergoeconômico de cada componente para a análise sem CCS (%). 

  

 Pode-se observar a partir dos valores apresentados na Tab.11 que os componentes que 

mais destroem exergia em toda a usina para o 1º caso são a câmara de combustão, a turbina a 

vapor e o aquecedor de gás natural respectivamente. Percebe-se também que o componente 

com a menor eficiência exergética de todo o sistema é o desaerador, enquanto que os 

componentes com maior eficiência são o gerador, o aquecedor de gás natural e a turbina a gás 

respectivamente. Enquanto isso, percebe-se que o maior custo específico do combustível está 

presente na turbina a vapor, visto que tal combustível carrega todas as irreversibilidades dos 

componentes do ciclo de turbina a gás e trocadores de calor, já com relação ao produto, o 

maior custo específico encontra-se no desaerador, tal componente apresentando um grande 

aumento relativo entre custo específico do produto e do combustível. É possível observar que 

as maiores taxas de custo associadas à destruição deexergia encontram-se na turbina a vapor e 

na câmara de combustão respectivamente. É possível concluir também que as maiores taxas 

de custo associadas ao próprio componente estão presentes nas turbinas a vapor e a gás 

respectivamente.  

Pode-se observar a partir da Tab. 11 e da Fig.14 acima que dentre os componentes do 

ciclo NGCC simples, os que devem receber investimento para aumento de sua eficiência são o 

aquecedor de gás natural, a bomba BFP e a câmara de combustão, com fatores 

exergoeconômicos de 0,015, 0,329 e 0,645 respectivamente. Visto que quanto menor o fator 

exergoeconômico, mais investimentos econômicos devem ser direcionados para a melhoria do 
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componente, pode-se afirmar que o aquecedor de gás natural é o componente que possui 

maior viabilidade econômica em termos de investimentos. Por outro lado, os componentes 

que possuem que menos devem receber investimentos são o economizador 1, a turbina a gás e 

o compressor, com fatores exergoeconômicos de 54,190, 39,610 e 27,110 respectivamente. 

Dessa forma, esses componentes não devem receber capital de investimento, podendo 

inclusive ser retirado.  

São apresentados também para o ciclo NGCC simples os valores de outro importante 

parâmetro para a análise exergoeconômica que é a diferença relativa de custo, sendo este 

apresentado na Tab. 12 e comparado entre os diferentes componentes do ciclo na Fig.15 com 

o objetivo de identificar os componentes com o maior potencial de otimização.  

 

Tabela 12 – Diferença de custo relativo para os componentes do ciclo NGCC simples.  

 

Componentes 
fc

[$/GJ] 

pc

[$/GJ] kr  [%] 

Compressor 57,14 63,94  11,89 

Bomba (BFP) 58,71 134,00 128,20  

Câmara de 

Combustão 

33,25 47,95 44,16  

Bomba (CEP) 58,71 183,70 212,80  

Desaerador 53,01 372,80 603,30  

ECO2 53,01 184,20 247,50 

ECO1 53,01 105,70 99,45  

Evaporador 53,01 92,46 74,41  

Gerador 57,14 58,71 2,75  

Turbina a gás 53,01 57,14 7,85  

Aquecedor GN 31,78 33,25 4,62  

Superaquecedor 53,01 82,87 56,33  

Turbina a vapor 99,22 165,00 66,34  
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Figura 15 – Diferença relativa de custo para os componentes da análise sem CCS (%). 

 

Visto que o parâmetro de diferença relativa do custo apresenta um indicativo do 

potencial de otimização do custo com o emprego de um menor esforço, pode-se observar a 

partir dos dados apresentados na Tab. 12 e na Fig.15 que os componentes com maior 

capacidade otimização são o desaerador, economizador 2 e as duas bombas utilizadas no 

sistema com diferenças relativas de custo de 603,30%, 247,50%, 212,80% e 128,20% 

respectivamente. Tal parâmetro da diferença relativa de custo apresentava valores muito alto 

para as bombas, CEP e BFP, visto que tais componentes estavam recebendo o carregamento 

da taxa de custo proveniente dos componentes dissipativos, no caso em questão, a válvula de 

expansão, porém tal valor foi retirado das bombas e carregado no ponto 43 da Tab.10.  

Na Tab.13 abaixo são apresentadas a exergia destruída, eficiência exergética, impacto 

ambiental específico do produto e combustível, taxa de impacto ambiental da exergia 

destruída e taxa de impacto ambiental associada a cada componente, assim como os fatores 

exergoambientais de cada um deles para o ciclo NGCC simples. Estes fatores são em seguida 

comparados entre os componentes pela Fig. 16 com o objetivo de determinar os componentes 

que apresentariam melhores resultados em termos de redução de impacto ambiental caso 

tivessem sua eficiência aprimorada.  
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Tabela 13 – Fatores exergoambientais de cada componente do ciclo NGCC simples.  

 

Componentes 
DE

[kW] ε [%] 

fb

[mPt/MJ] 

pb

[mPt/MJ] 
DB  

[mPt/s] 

 

Y  
[mPt/h] bf  [%] 

Compressor 12710 92,02  9,77 10,61  124,10 31,76 0,0070 

Bomba (BFP) 284 78,95  9,97 22,53 2,83 0,84  0,0080  

Câmara de 

Combustão 

13894 69,48  5,78 8,73 801,80 121,20  14,1700  

Bomba (CEP) 65 69,36  9,97 30,78 0,65 0,66  0,0282  

Desaerador 1788 40,81  9,32 59,65  16,67 6,82  0,0113  

ECO2 2189 68,60  9,32 30,38 20,41 7,96  0,0108  

ECO1 1239 94,79  9,32 17,73 11,56 20,23  0,0486  

Evaporador 6286 87,41  9,32 30,70 58,61 41,29  0,0195  

Gerador 3076 98,00  9,77 9,97 30,04 2,97  0,0027 

Turbina a gás 14731 95,51  9,32 9,77 138,30 67,48 0,0135  

Aquecedor GN 21021 95,59  5,52 5,78 116,10 1,47  0,0003  

Superaquecedor 4180 88,36  9,32 14,22 38,97 890,10  0,6304  

Turbina a vapor 61832 62,32 16,83 27,01 1041,00 464,30 0,0124  

 

 

Figura 16 – Fatores exergoambientais para os componentes da análise sem CCS (%). 

 

 A partir da Tab.13 pode-se inferir que os maiores impactos ambientais específicos do 

combustível ocorrem na turbina a vapor e nas duas bombas, da caldeira e do condensador, 

respectivamente. Já com relação aos produtos, o maior impacto ambiental específico está 

presente no desaerador, ocorrendo neste componente um grande aumento entre o impacto 

ambiental específico do combustível e do produto. Percebe-se também as maiores taxas de 
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impacto ambiental associados à destruição de exergia ocorrem na turbina a vapor e na câmara 

de combustão respetivamente.  

 Percebe-se pela Fig.16 que para melhor visualização, a câmara de combustão foi 

ocultada do gráfico, por possuir um valor de fator exergoambiental totalmente destoante dos 

demais componentes do sistema de 14,17%.  

Observa-se a partir da análise dos parâmetros ambientais apresentados para o ciclo 

NGCC simples na Tab. 13 e na Fig.16 que a maior parte dos componentes apresentaram 

baixos valores do fator exergoambiental, demonstrando que tais componentes possuem alto 

impacto ambiental relacionado à destruição de exergia, sendo esta responsável pela maior 

parcela dos impactos associados, devendo-se, portanto, melhorar a eficiência dos 

equipamentos deve ser o foco para redução dos impactos ambientais. Dentre os componentes 

destaca-se o aquecedor de gás natural que demonstrou tanto o menor fator exergoambiental 

como uma das maiores taxas de impacto associada à destruição de exergia, devendo-se focar 

no aperfeiçoamento da performance ambiental desse componente com maior atenção, seguido 

pelo gerador e compressor respectivamente, sendo estes componentes que também devem 

receber atenção em termos de melhoria de eficiência.  

A Tab.14 abaixo apresenta o segundo principal parâmetro para a análise 

exergoambiental, a diferença relativa de ecoindicadores, para cada um dos componentes. A 

Fig.17 é apresentada para efeito comparativo entre os componentes, visando encontrar aqueles 

que possuam maior potencial de otimização do ponto de vista ambiental, ou seja, aqueles que 

necessitariam de um menor esforço empregado para reduzir seu impacto.  

 

Tabela 14 – Diferença relativa dos ecoindicadores para cada componente do ciclo NGCC 

simples. 

 

Componentes 
fb

[mPt/MJ] 

pb

[mPt/MJ] bkr  [%] 

Compressor 9,766 10,610  8,76 

Bomba (BFP) 9,974 22,530 125,90  

Câmara de 

Combustão 

5,775 8,727 51,12  

Bomba (CEP) 9,974 30,780 208,60  

Desaerador 9,324 59,650  539,70  

ECO2 9,324 30,380 225,80  

ECO1 9,324 17,730 90,13  

Evaporador 9,324 30,700 229,20  

Gerador 9,766 9,974 2,12  

Turbina a gás 9,324 9,766 4,74  

Aquecedor GN 5,520 5,775 4,62  
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Superaquecedor 9,324 14,22 52,50  

Turbina a vapor 16,83 27,01 60,48  

 

 

Figura 17 – Diferença relativa de ecoindicadores para a análise sem CCS (%). 

 

Analogamente ao parâmetro estabelecido para a análise exergoeconômica, a diferença 

relativa de ecoindicador é tomada como um indicativo da facilidade de reduzir o impacto 

ambiental produzido por um componente, de modo que quanto maior seu valor, menor é o 

esforço necessário para reduzir o impacto ambiental de um componente. Dessa forma, pode-

se afirmar de acordo com os dados da Tab. 14 e na Fig.17 que os componentes que possuem 

maior potencial de redução de impacto ambiental no ciclo são o desaerador, evaporador e 

economizador 2 com diferenças relativas de ecoindicadores de 539,70%, 229,20% e 225,80% 

respectivamente. Os valores das diferenças relativas de impacto apresentavam valores muito 

altos para as duas bombas do sistema, CEP e BFP, visto que ambas estavam recebendo as 

taxas de impacto ambiental proveniente dos componentes dissipativos, a válvula de expansão, 

ao ser retirado tal valor, ambas passaram a apresentar os valores apresentados na Tab.14 

enquanto a taxa de impacto proveniente da válvula de expansão foi carregada no ponto 43 da 

Tab.10.  

A usina de potência com a implementação do sistema de captura e armazenamento de 

carbono foi analisada. A Tab. 15 mostra o fluxo de massa, temperatura, pressão, taxa de 

exergia, taxa de custo, taxa de custo por unidade de exergia, taxa de impacto ambiental e taxa 

de impacto ambiental por unidade de exergia para cada um dos pontos na 2ª análise. 
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Tabela 15 – Resultados da análise exergoeconômica e exergoambiental para o ciclo NGCC 

com CSS – Caso 02.  

 •

m  

[kg/s] 

T 

[oC] 

P 

[kPa] 

Ex 

[kW] 

•

C  

[$/h] 

c 

[$/GJ] 

•

B  
[mPt/s] 

b 

[mPt/MJ

] 

1 402,4 25,0 100,6 0 0 0 0 0 

2 402,4 402,6 1325,0 146585,0 35072,0 66,46 1620,0 11,05 

3 411,5 1231,0 1259,0 426948,0 92045,0 55,23 4496,0 9,71 

4 411,5 621,5 100,6 135147,0 26870,0 55,23 1312,0 9,71 

5 411,5 551,7 100,6 112763,0 22420,0 55,23 1095,0 9,71 

6 411,5 438,6 100,6 79476,0 15802,0 55,23 771,8 9,71 

7 411,5 210,8 100,6 27371,0 5442,0 55,23 265,8 9,71 

8 411,5 160,1 100,6 19489,0 3875,0 55,23 189,3 9,71 

9 411,5 128,8 100,6 15539,0 3089,0 55,23 150,9 9,71 

10 40,5 45,8 10,0 113,2 61,1 149,90 2,9 25,69 

11 35,2 30,0 10,0 2,8 3,2 322,80 0,1 55,08 

12 75,7 38,7 2137,0 250,9 10189,0 11281,00 482,9 1925,00 

13 75,7 82,4 2137,0 1705,0 12234,0 1993,00 575,4 337,50 

14 75,7 152,9 513,6 6914,0 15630,0 628,00 732,3 105,90 

15 75,7 155,6 12916,0 8072,0 48094,0 1655,00 2271,0 281,30 

16 40,5 305,1 12050,0 15930,0 18512,0 322,80 877,4 55,08 

17 40,5 315,6 10641,0 42748,0 27660,0 179,70 1316,0 30,80 

18 40,5 575,4 10641,0 62239,0 33578,0 149,90 1599,0 25,69 

19 81,1 150,7 20,0 23667,0 12769,0 149,90 608,1 25,69 

20    62823,0 55913,0 247,20 2590,0 41,23 

21 35,2  12050,0 39749,0 46191,0 322,80 2189,0 55,08 

22 3,6 237,6 2635,0 3422,0 3976,0 322,80 188,4 55,08 

23 9,1 -84,6 4638,0 473109,0 52917,0 31,07 2556,0 5,40 

24 9,1 165,9 3194,0 455509,0 56891,0 34,69 2745,0 6,02 

25 9,1 165,9 2711,0 455300,0 56864,0 34,69 2743,0 6,02 

26    159295,0 34100,0 59,46 1620,0 10,17 

27    153776,0 32918,0 59,46 1564,0 10,17 

28    1699,0 373,6 61,08 17,6 10,38 

29    149001,0 32765,0 61,08 1547,0 10,38 

30    231,7 50,96 61,08 2,4 10,38 

31    1467,0 322,7 61,08 15,2 10,38 

32 1256 25,0 300,0 251,1   0  

33 1256 65,0 300,0 13163,0     

34    357426,0 121443,0 94,38 5685,0 15,90 

35 389,3 50,0 100,6 4458,0     

36 22,2 130,0 100,6 10309,0     

37 31,6   35977,0     

43    357426,0 135214,0 105,10 7745,0 16,07 

 

O sistema CCS produz menos eletricidade quando comparado com o NGCC simples. 

O valor da potência produzida se torna 351,5 MW, entretanto a temperaturas dos gases de 

exaustão no ponto 9 aumenta para 175,7 °C. Um resultado similar é obtido em (SINGH; 

STRØMMAN; HERTWICH, 2011) onde a demanda energética da unidade de captura de CO2 
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reduziu a produção líquida de eletricidade para 340 MW. Para usar a maior parte da energia 

térmica disponível dos gases de exaustão, sua temperatura de saída do ciclo foi fixada em 

128,8 °C, para realizar tal ajuste o fluxo de massa de água teve de ser aumentado em 8,92% 

no ponto 12. Um maior fluxo de massa de água acarretou em um aumento da produção líquida 

de eletricidade para 357,43 MW. Os dados para a turbina a gás são mantidos os mesmo do 

NGCC original. Uma porção do fluxo de massa de vapor após a válvula de estrangulamento 

no ponto 22 é usado como entrada do sistema CCS no ponto 37. Após a passagem pelo 

aquecedor de gás natural, esse fluxo de massa de água retorna ao sistema. Os valores líquidos 

de eletricidade produzidos pela turbina a gás e vapor são de 62,8 MW e 149 MW nos pontos 

20 e 29 respectivamente. A eficiência exergética é reduzida para 39,25% devido a menor 

produção líquida de eletricidade.  

Os valores para a taxa de custo por unidade de exergia são maiores que os da planta 

básica, sendo de 61,08 $/GJ para a turbina a gás no ponto 29 e 247,2 $/GJ para a turbina a 

vapor no ponto 20. A taxa de custo no ponto 43 é maior que no ponto 34, visto que ela é 

composta pela taxa de custo do produto do ponto 34 e pelas taxas de custo do sistema CCS, 

tubulação, entradas do CCS e armazenamento. Os valores das taxas de custo são de 105,10 

$/GJ e 94,38 $/GJ para os pontos 43 e 34 respectivamente. Os valores dos impactos 

ambientais por unidade de exergia tem um comportamento similar ao dos custos, os valores 

para os impactos ambientais são de 10,38 mPt/MJ para a turbina a gás e 41,23 mPt/MJ para a 

turbina a vapor. O impacto ambiental total por unidade de exergia no ponto 43 é de 16,07 

mPt/MJ. O valor da total da taxa de impacto ambiental inclui os impactos da potência líquida, 

CCS, tubulação, emissões, entradas do sistema CCS sendo diminuído o impacto do CO2 

armazenado dos gases de exaustão. 

A partir das variáveis físicas obtidas para os componentes do ciclo NGCC com a 

implementação do sistema CCS, pode-se determinar os fatores exergoeconômicos de cada 

componente com o objetivo de enumerar dentre os componentes, quais deles são os mais 

viáveis de investir visando a redução de suas ineficiências e irreversibilidades. A Tab. 16 

abaixo apresenta as exergias destruídas, eficiências exergéticas, custos do produto e 

combustível, preços de aquisição e fatores exergoeconômicos de cada componente. Estes 

fatores exergoeconômicos são em seguida comparados entre os componentes de acordo com o 

exposto na Fig. 18 para identifica os componentes mais rentáveis de se investir levando-se em 

conta sua melhoria de eficiência.  
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Tabela 16 – Fatores exergoeconômicos de cada componente para o ciclo NGCC com CCS.  

 

Componentes 
ED [kW] ε [%] 

fc  

[$/GJ] 

pc  

[$/GJ] 

DC

[$/h] 

 

Z [$/h] 
 [%] 

Compressor 12710  92,02  55,24 66,46 2721,0 972,4 26,330 

Bomba (BFP) 308,9  78,95  61,08 74,89  135,8 0,4 0,300 

Câmara de 

Combustão 

138937 69,48  34,69 50,02  17352,0 108,0 0,619 

CCS 36750  24,15  211,20  1067,0  6163,0  5058,0 45,070  

Bomba (CEP) 96,82  58,22  61,08 102,70  21,3 0,2 1,043  

Desaerador 2496  36,81  55,23 390,50  496,3 128,2 20,530 

ECO2 2673  66,08  55,23 181,10 531,5 147,2 21,690 

ECO1 4498  91,37  55,23 96,91  894,3 187,2 17,310 

Evaporador 6469  80,57  55,23 94,76  1286,0 106,9 7,674 

Gerador 3076  98,00  59,46 61,08  658,4 194,3 22,790 

Turbina a gás 14731  95,51  55,23 59,46 2929,0 1844,0  38,630 

Aquecedor GN 21018  95,59  33,16 34,69  2509,0 0,4 0,0149 

Superaquecedor 2893  87,08  55,23  84,34  575,2 106,1 15,570 

Turbina a vapor  37988  62,32 149,90 247,20  20494,0  1526,0  6,928  

 

 

Figura 18 – Fator exergoeconômicos dos componentes para a análise com CCS (%). 

 

Percebe-se a partir da análise dos parâmetros apresentados na Tab. 16 e na Fig.18 que 

os componentes que devem receber mais investimentos em melhorias de suas eficiências após 

a implementação do sistema CCS são os mesmos do caso simples, sendo eles o aquecedor de 

gás natural, a bomba BFP e a câmara de combustão, com fatores exergoeconômicos de 

0,0149, 0,300 e 0,619 respectivamente. Assim, dentre os componentes o que apresenta maior 

necessidade de investimentos em termos de eficiência é o aquecedor de gás natural devendo-

se assim concentrar capital de investimento para a redução de suas ineficiências. Em 
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contrapartida o componente que pode ter seu investimento reduzido em termos de eficiência é 

o próprio sistema CCS não sendo economicamente viável aplicar capital para reduzir suas 

irreversibilidades.  

A Tab.17 apresenta a diferença relativa de custo para cada um dos componentes do 

ciclo NGCC com CCS. Enquanto isso, a Fig. 19 compara essas diferenças para indicar os 

componentes com maior potencial de otimização no aspecto econômico.  

 

Tabela 17 – Diferença relativa de custo dos componentes do ciclo NGCC com CCS. 

 

Componentes 
fc  

[$/GJ] 

pc  

[$/GJ] kr  [%] 

Compressor 59,46 66,46 11,77 

Bomba (BFP) 61,08 74,89  22,61 

Câmara de 

Combustão 

34,69 50,02  44,19 

CCS 211,20 1067,0 405,20 

Bomba (CEP) 61,08 102,70  68,14  

Desaerador 55,23 390,50  607,1 

ECO2 55,23 181,10 228,0 

ECO1 55,23 96,91  75,47 

Evaporador 55,23 94,76  71,57 

Turbina a gás 55,23 59,46 7,67 

Superaquecedor 55,23  84,34  52,72 

Turbina a vapor 149,90 247,20  64,97  

 

 

Figura 19 – Diferença relativa de custo para o caso com CCS (%). 
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Com base nas diferenças relativas de custo apresentadas na Tab. 17 e na Fig.19 pode-

se concluir que os componentes que devem ter como foco os investimentos para sua 

otimização são o desaerador, o sistema CCS e o economizador 2 com valores de 607,1%, 

405,20% e 228,0% respectivamente. Notou-se também que os valores de r para as bombas, 

BFP e CEP, estavam atingindo valores muito altos, devido ao carregamento da taxa de custo 

de componentes dissipativos, tais como a válvula de expansão. Tornou-se, portanto, 

necessário retirar tal carregamento das bombas, fazendo com que seus valores de diferença 

relativa voltassem a padrões aceitáveis. Tal valor da taxa de custo da válvula de expansão foi 

carregado no ponto 43 da Tab.15.  

São apresentados na Tab.18 a exergia destruída, eficiência exergética, impactos 

ambientais específicos do produto e combustível, taxa de impacto ambiental da exergia 

destruída, taxa de impacto associada ao componente e fator exergoambiental para cada um 

dos componentes do ciclo NGCC com CCS. Estes fatores exergoambientais são então 

comparados entre cada um dos componentes de acordo com a Fig.20 visando identificar em 

quais dos componentes é mais vantajoso investir em termos de aumento de eficiência para 

reduzir os impactos ambientais globais da planta.  

 

Tabela 18 – Fatores exergoambientais para os componentes do ciclo NGCC com CCS.  

 

Componentes 

ED [kW] ε [%] 

fb  

[mPt/MJ] 

pb  

[mPt/J] 

DB

[mPt/s] 

 

Y  
[mPt/h] bf  [%] 

Compressor 12710  92,02  10,17 11,05 129,20 31,76 0,0068 

Bomba (BFP) 308,90  78,95  10,39 1328  3,21 0,85 0,0073 

Câmara de 

Combustão 

138937 69,48  6,02 9,09  836,50 121,20 13,6600 

CCS 36750  24,18  42,01  181,60  340,60  0,79 0,00006  

Bomba (CEP) 96,82  58,22  10,39 3556  1,00 0,71 0,0197  

Desaerador 2496  36,81  9,71 63,55  24,23 7,24 0,0083 

ECO2 2673  66,08  9,71 30,13 25,96 8,64 0,0092 

ECO1 4498  91,37  9,71 16,71  43,67 38,41 0,0244 

Evaporador 6469  80,57  9,71 39,04  62,81 29,65 0,0131 

Gerador 3076  98,00  10,17 10,39  31,28 2,97 0,0026 

Turbina a gás 14731  95,51  9,71 10,17 144,00 67,48  0,0130 

Aquecedor GN 21018  95,59  5,76 6,02  121,10 1,47 0,0003 

Superaquecedor 2893  87,08  9,71  14,50  28,09 582,60 0,5729 

Turbina a vapor  37988  62,32 25,69 41,22  975,80  325,40  0,0092  
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Figura 20 – Fatores exergoambientais para os componentes na análise com CCS (%). 

 

 Percebe-se que a câmara de combustão está ausente na Fig.20, isso ocorreu para 

facilitar a visualização gráfica dos fatores exergoambientais de cada um dos componentes, 

visto que a câmara de combustão apresenta um fator destoante quando comparado aos demais 

de 13,66%, sendo, portanto, retirada do gráfico para melhor visualização.  

Com base nos dados da análise exergoambiental para o ciclo NGCC integrado ao 

sistema CCS apresentados na Tab. 18 e na Fig.20 acima, percebe-se que os componentes com 

o maior impacto ambiental relacionado à destruição de exergia são a câmara de combustão e o 

próprio sistema CCS, com taxas de impacto ambiental gerado de 836,5 e 340,6 mPts/s. Pode-

se observar que assim como no caso do ciclo NGCC simples, todos os componentes 

apresentaram valores muito baixos para o fator exergoambiental, o que indica que a maior 

parte do impacto ambiental desses componentes é proveniente da destruição de exergia 

intrínseca a cada um deles. Deve-se portanto focar em investimentos que melhorem a 

eficiência dos componentes e diminuam suas irreversibilidades consequentemente reduzindo 

o impacto ambiental. Dentre os componentes, destacam-se como aqueles com menor fator 

exergoambiental o próprio sistema CCS instalado e o aquecedor de gás natural, devendo-se 

focar os investimentos para aumento de eficiência nesses dois componentes, visto que a 

melhoria de sua eficiência virá a causar a maior capacidade de redução do impacto ambiental 

para o ciclo analisado. 

A Tab.19 abaixo ilustra a diferença relativa de ecoindicadores para cada um dos 

componentes do ciclo NGCC com CCS. Tal parâmetro é em seguida comparado entre os 
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componentes na Fig.21 de modo a identificar quais deles possuem maior potencial de 

otimização no aspecto ambiental.  

 

Tabela 19 – Diferença relativa de ecoindicadores para os componentes do ciclo NGCC com 

CCS. 

 

Componentes 
fb  

[mPt/MJ] 

pb  

[mPt/MJ] bkr  [%] 

Compressor 10,17 11,05 8,67 

Bomba (BFP) 10,39 1328,00 12686,00 

Câmara de 

Combustão 

6,02 9,09 50,82 

CCS 42,01 181,60 332,20 

Bomba (CEP) 10,39 3556,00 34141,00 

Desaerador 9,71 63,55 554,50 

ECO2 9,71 30,13 210,30 

ECO1 9,71 16,71 72,13 

Evaporador 9,71 39,04 302,10 

Gerador 10,17 10,39 2,12 

Turbina a gás 9,71 10,17 4,74 

Aquecedor GN 5,76 6,02 4,62 

Superaquecedor 9,71 14,50 49,32 

Turbina a vapor 25,69 41,22 60,47 

 

 

Figura 21 – Diferença relativa de ecoindicadores para a análise com CCS (%). 
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A partir dos dados do parâmetro ambiental conhecido como diferença relativa de 

econdicadores apresentado para os diversos componentes do ciclo NGCC integrado ao 

sistema CCS na Tab. 19 acima, é possível afirmar que os componentes que podem ter seus 

impactos ambientais mais facilmente reduzidos são o desaerador e o evaporador, juntamente 

com o sistema CCS instalado. Deve-se mencionar que os valores das diferenças relativas de 

ecoindicadores para as bombas, BFP e CEP estavam muito altos, visto que tais componentes 

receberam o carregamento da taxa de impacto ambiental dos componentes dissipativos, no 

caso a válvula de expansão, ao ser retirado tal valor, ambas passaram a apresentar valores 

mais aceitáveis apresentados na Tab.19, enquanto a taxa de impacto da válvula de expansão 

foi carregada no ponto 43 da Tab.15. Como um alto valor da diferença relativa de 

ecoindicadores indica que tais componentes podem ter uma redução de seu impacto ambiental 

com menor esforço em relação a outro componente de menor valor. Consequentemente esse 

parâmetro reflete a qualidade ambiental do equipamento, de forma que esses seriam os 

componentes de maior qualidade ambiental.  

 

Tabela 20 – Análise geral dos dois modelos de plantas.  

Parâmetros 1st caso: NGCC 2nd caso: CCS 

Potência líquida (MW) 397,43 357,43 

Potência da turbina a vapor (MW) 102,26 62,82 

Potência da turbina a gás (MW) 149,10 149,10 

Eficiência Exergética (%) 43,64 39,25 

Emissões de CO2 (kg/s) 49,25 4,92 

Composição das emissões CO2 % 5,98 0,63 

g CO2/kWh 443,30 119,60 

Impacto das emissões (mPt/s) 144,90 43,30 

Taxa de custo (US$/h) 129,73 135,21 

Taxa de custo específico (US$/GJ) 90,68 105,10 

Taxa de impacto ambiental (mPt/s) 6040,00 7745,00 

Impacto ambiental específico (mPt/MJ) 15,17 16,07 

 

A Tab. 20 acima mostra a comparação geral entre os dois casos. Pode- observar que as 

emissões de CO2 por geração de eletricidade para o NGCC simples (1° caso) são de 443,3 g 

CO2/kWh enquanto que para o sistema CCS (2° caso) são de 119,6 g CO2/kWh. Tal valor é 

composto de (4,92+6,95) [g/s] /357,43 [MW]. O fluxo de massa de CO2 de 6,95 g/s é devido 

ao combustível consumido na compressão do CO2 (turbina) antes do armazenamento 

geológico e combustível usado na infraestrutura (tubulação e poço de aquífero) como 

apresentado em SINGH; STRØMMAN; HERTWICH (2011). Resultados similares foram 

encontrados em outros sistemas NGCC como na Noruega com 425 gCO2/kWh (1° caso) e 125 
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gCO2/kWh (2° caso) de acordo com SINGH; STRØMMAN; HERTWICH (2011). O valor de 

443 gCO2/kWh do presente trabalho é maior devido a menor eficiência térmica do ciclo. O 

valor para o sistema CCS é menor. Tal fato pode ser explicado pela composição do gás 

natural consumido e eficiência térmica da turbina.  

O impacto ambiental dos gases de exaustão na usina com CCS é reduzido em 70%, de 

144,9 para 43,3 mPt/s. A usina CCS tem algumas desvantagens ambientais relacionadas com 

suas entradas, emissões diretas e tubulação nas tabelas 7-9. Um resultado similar pode ser 

encontrado em SINGH; STRØMMAN; HERTWICH (2011). A planta com CCS enquanto 

captura CO2 também emite diversas substâncias tais como NH3, MEA, vapor, acetaldeído, 

formaldeído e resíduos de perigosa recuperação. A taxa de impacto ambiental também 

mostra-se maior com a implementação do sistema CCS, porém tais dados encontram-se 

alterados devido ao carregamento das taxas de custo e impacto dos componentes dissipativos 

como a válvula de expansão, não sendo assim totalmente fidedignos. A taxa de custo aumenta 

em 4,22% para o CCS, ocorrendo também um aumento da taxa de custo específica. Tal taxa 

aumentou aumentou em 15,90% para o CCS, devido à considerável demanda energética pela 

unidade de captura de CO2. Os resultados dos impactos ambientais revelam uma redução na 

taxa de impacto ambiental da usina CCS em 4,68%. Não obstante, os impactos ambientais 

específicos da planta CCS aumentam em 5,93% devido à demanda energética.  

Os valores das análises exergoeconômica mostram que a implementação do sistema 

CCS aumenta o custo. Contudo, a planta CCS é a única que reduz a taxa de impacto 

ambiental. A composição de CO2 nos gases de exaustão é reduzida. Ademais, o impacto 

ambiental do produto (potência) é composto dos impactos do combustível e das emissões. De 

acordo com ZHAI et al. (2016) as emissões de poluentes acontece nos estágios de 

processamento do combustível e operação do sistema de energia alimentado a carvão com 

complemento solar. A taxa de impacto ambiental do combustível no ponto 29 para todas as 

plantas é de 2629 mPt/s, correspondendo a 43% do impacto ambiental dos produtos. Sugere-

se voltar a atenção para o impacto ambiental da produção de combustível.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Duas opções (com e sem CCS) foram apresentadas e comparadas, baseando-se nas 

análises exergoeconômica e exergoambiental. Os dois casos (com e sem CCS) foram 

extensivamente descritos. Os custos e impactos ambientais de todos os componentes e 

entradas de cada sistema foram avaliados.  

A potência líquida na usina base NGCC foi de 397,4 MW enquanto o custo específico 

e o impacto ambiental foram de 90,68 $/GJ e 15,17 mPt/MJ respectivamente. Percebe-se 

também que ocorreu uma queda na eficiência exergética do sistema com a implementação do 

CCS reduzindo-a de 43,64 para 39,25%, já que menos energia é aproveitada ocorrendo uma 

destruição de exergia devido às irreversibilidades inerentes apresentadas no processo químico 

de captura do CO2. Observa-se também que a potência da turbina a vapor foi de reduzida em 

38,5% devido ao vapor extraído para a regeneração do solvente químico no processo de 

captura de CO2.  

Com a implementação do sistema CCS a taxa de custo por unidade de exergia 

aumentou em comparação à planta base, concluindo-se que para reduzir as emissões é 

necessário aumentar o custo de investimento. O aumento no custo específico da produção de 

eletricidade para o caso com a implementação do CCS foi de 15,90%.   

O sistema CCS (2° caso) tem a menor produção de potência e o maior custo 

específico. A performance com relação ao impacto ambiental é excepcional com uma redução 

das emissões dos gases de exaustão chegando a 70%. Pode-se observar que como proposto o 

sistema reduz em 90% o fluxo de massa de CO2 presente nas emissões, de 49,25 para 4,92 

kg/s.  

Pode-se observar a partir da análise dos parâmetros exergoambientais e 

exergoeconômicos, que houve uma certa correlação entre os componentes que apresentaram 

maior potencial tanto econômico quanto ambiental. No caso do ciclo NGCC simples, o 

aquecedor de gás natural foi o componente que se destacou como possuindo tanto o menor 

fator exergoambiental como o menor fator exergoeconômico, indica que melhorias na 

eficiência deste componente seriam benéficas tanto do ponto de vista de custos como de 

impacto ambientais gerados. Já com relação às diferenças relativas de custo e ecoindicadores, 

pode-se observar que para o caso simples (1° caso) também houve certa correlação, com o 

desaerador e o economizador 2 mostrando-se como os componentes com maior potencial de 

otimização, ou seja, aqueles com um menor esforço empregado poderiam reduzir tanto seus 

custos como seus impactos ambientais.  
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Enquanto isso, para o ciclo NGCC integrado ao sistema CCS, pode-se perceber que do 

ponto de vista exergoeconômico, os componentes mais críticos foram o aquecedor de gás 

natural, o desaerador, a turbina a vapor e a câmara de combustão. Já do ponto de vista 

ambiental, o sistema CCS ganhou bastante visibilidade, possuindo tanto o menor fator 

exergoambiental, indicando que devem ser direcionados investimentos para o aumento de sua 

eficiência, assim como uma das maiores diferenças relativas de ecoindicadores, demonstrando 

que o sistema CCS possui um grande potencial de redução de impacto ambiental, 

necessitando-se de um menor esforço para reduzir seus impactos ambientais quando 

comparado a outros componentes do mesmo ciclo.  

As recomendações para futuras pesquisas estão relacionadas ao uso de combustíveis 

com um menor impacto ambiental, como Biogás. Além disso, a redução da demanda 

energética da planta CCS através da integração com o campo solar. À medida que o vapor é 

produzido usando o coletor solar como auxílio, o vapor necessário da unidade CCS decrescerá 

e sua produção de potência aumentará.  
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8 APÊNDICES  

Apresenta-se na tabela A abaixo como foram calculados os pesos de cada 

componente para a determinação dos impactos ambientais mostrados na tabela 5.  

 

Tabela A – Cálculo dos pesos de cada componente do ciclo NGCC.  

Componente Função Peso Unidades 

Superaquecedor 0,87

8,424SHw Q=  
t, MW 

 Evaporador  0,68

13,91EVAw Q=  
t, MW 

Economizador 1,15

2,340ECOw Q=  
t, MW 

Desaerador 0,7

2,49 wDEAw m=  
t, kg/s 

Turbina a vapor 0,73

4,90STw W=  
t, MW 

Condensador 0,99

0,073condw Q=  
t, MW 

Bomba de condensado 0,950,0061BFPw W=  t, kW 
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Apresenta-se na tabela B abaixo as expressões utilizadas para cálculo do custo de 

aquisição de cada componente do ciclo NGCC, com os respectivos valores apresentados na 

tabela 3.  

 

Tabela B – Cálculo dos custos de aquisição de cada componente do ciclo NGCC. 

Componente Custos individuais 

Superaquecedor 0,84745 11820 658w gSH SHPEC UA m m=  +  +   

Evaporador 0,84745 11820 658w gEVA EVAPEC UA m m=  +  +   

Economizador 0,84745 11820 658w gECO ECOPEC UA m m=  +  +   

Desaerador 0,84745 11820 658w gDEA DEAPEC UA m m=  +  +   

Turbina a vapor 3 866

0,7 10,420,05
3880,5 1 1 5

1

inT

steam

ST

PEC W e


− 
 
 

    
   =   +  +     −    

 

Condensador 
1773 wcondPEC m=   
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Apresenta-se a seguir, os códigos utilizados no software EES para a análise exergoeconômica 

e exergoambiental respectivamente, a partir dos quais foram obtidos os resultados 

apresentados neste trabalho:  

Análise Exergoeconômica:  

FUNCTION Tk(T) 

Tk= T + 273,15 

END 

 

FUNCTION H_ther(T) 

H_ther = 0,0014*T^2 + 1,4974*T - 18,253 {Celsius} 

END 

 

FUNCTION rho_ther(T) {Celsius} 

rho_ther= -0,0008*T^2 - 0,6395*T + 1073,4 {Celsius} 

END 

 

FUNCTION ePHVAP(h;s;T0;P0) 

ePHVAP=h-ENTHALPY(Steam;T=T0;P=P0)-(T0+273,2)*(s-ENTROPY(Steam;T=T0;P=P0)) 

END 

 

FUNCTION ePH_Air(h;s;h0;s0;T0) 

ePH_Air=h-h0-(T0+273,2)*(s-s0) 

END 

 

FUNCTION e_PH_gn(T0;T0k; R_comb; cpcomb; T_f;T_fk; P_comb; P[1]) 

e_PH_gn=cpcomb*((T_f-T0)- T0k*ln(T_fk/T0k))+R_comb*T0k*ln(P_comb/P[1]) 

End 

 

FUNCTION psi_CH_prod(ex_ch_o2; ex_ch_n2; ex_ch_CO2; ex_ch_H2O; y_O2; y_N2; y_co2; y_H2o; To) 

"Exergia Química/ kg " 

M_prod=y_O2*31,999+y_N2*28,013+y_co2*44,01+y_H2o*18,015 

psi_CH_prod=(y_O2*ex_ch_O2+y_N2*ex_ch_N2+y_co2*ex_ch_co2+y_H2o*ex_ch_H2o+R#*To*(y_O2*ln(y

_O2)+y_n2*ln(y_n2)+y_co2*ln(y_co2)+y_H2o*ln(y_H2o)))/M_prod 

End 

 

FUNCTION Z_HE(A) 

Z_HE=12000*(A/100)^0,6 

End 

 

FUNCTION Z_pump(W_dot) 

eta_p=0,8 

eta_m=0,98 

Z_pump=2100*(W_dot/10)^0,26*((1-eta_p)/eta_p)^0,5+500*(W_dot/10)^0,87*(1-eta_m)/eta_m 

End 

 

FUNCTION SteamT(kW) 

SteamT=1800*(kW/0,7457)^(0,7) {1800/46 6000*W^0.7} 

END 

 

FUNCTION cond(m) 

cond=1773*m 

END 

 

FUNCTION CUSTI(C; I) {$/h} 

CUSTI=C*I*3600/10^6 
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End 

 

FUNCTION FAT_EX(Z;CI) 

FAT_EX=Z/(CI/3600+Z)*100 

End 

 

FUNCTION relative(c_P;c_F) 

RELATIVE=(c_P/c_F-1)*100 

End 

 

PROCEDURE e_ph_pd(x_CO2;x_N2;x_H2O;x_O2;T;P;h0;s0;T0K: h;s;e_PH) 

s=x_CO2*ENTROPY(CO2;T=T;P=P)+x_N2*ENTROPY(N2;T=T;P=P)+x_H2O*ENTROPY(H2O;T=T;P=P)+

x_O2*ENTROPY(O2;T=T;P=P) 

h=x_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T)+x_N2*ENTHALPY(N2;T=T)+x_H2O*ENTHALPY(H2O;T=T)+x_O2*E

NTHALPY(O2;T=T) 

e_PH=h-h0-T0K*(s-s0) 

END 

 

 

 

      {dados de entrada} 

"Composição do gás Natural Fuel - volume" 

porc_CH4=0,8882: porc_C2H6=0,0841: porc_C3H8=0,0055: porc_C4H10=0: porc_N2=0,0162: 

porc_CO2=0,0060 

{porc_CH4=0.8935; porc_C2H6=0.0803; porc_C3H8=0.0078; porc_C4H10=0.0008; porc_N2=0.0128; 

porc_CO2=0.0048} 

PCi_kg=47600 "kJ/kg site: http://unitrove.com/engineering/tools/gas/natural-gas-calorific-value" 

 

{ 

"Chemical Exergy - Model I" 

ex_ch_N2=639 

ex_ch_O2=3951 {kJ/kmol} 

ex_ch_CO2=14176 

ex_ch_H2O=8636 {vapor} 

ex_ch_H2O_L=45 

ex_ch_NH3=336684 

ex_ch_CH4=824348  

ex_ch_C2H6=1482033 

ex_ch_C3H8=2133150 

ex_ch_C4H10=2805800 

} 

"Chemical Exergy - Model II" 

ex_ch_N2=720 

ex_ch_O2=3970 {kJ/kmol} 

ex_ch_CO2=19870 

ex_ch_H2O=9500 {vapor} 

ex_ch_H2O_L=900 

ex_ch_NH3=337900 

ex_ch_CH4=831650  

ex_ch_C2H6=1495840 

ex_ch_C3H8=2154000 

 

 

W_dot_liq=150700 "W" 

T0=25 

T0K=Tk(T0) 

T[1]=T0 

{T[10]=131.4} 

P0=100,6 [kPa] 

Patm=P0 
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P_kgf=13,51 {kgf/cm2} 

 

P[1]=P0 

P[2]=P_kgf*98,066 

P[4]=P0 

P[5]=P[4] 

P[6]=P[5] 

P[7]=P[6] 

P[8]=P[7] 

P[9]=P[8] 

 

P[10]=10 

P[13]=2036+Patm 

P[14]=413+Patm 

P[15]=12916 

P[16]=12050 

P[17]=10540+Patm 

 

P[22]=26,87*98,066 

P[24]=32,57*98,066 {converte kgf_cm2 para kPa} 

P[25]=27,64*98,066 

P[11]=P[10] 

P[12]=P[13] 

P[18]=P[17] 

P[21]=P[16] 

 

T[2]=402,6 

T[4]=621,5 

 

T[13]=82,4 

T[15]=155,6 

T[16]=305,1 {307.6} 

T[18]=575,4 

 

T[22]=237,6 

T[24]=165,9 

 

T[32]=T[1] {condensador} 

T[33]=T[32]+40 

P[32]=300 

P[33]=P[32] 

 

DELTA_P_CC=-0,05 {-5/100} 

eta_CC=0,99 

xi_gen=0,98 

eta_st=0,5876 {0.4576} 

 

c_gas_kg=1,61 

 

m_dot[3]=411,5 

m_dot[24]=9,13 "vazão de combustível" 

m_dot[1]=m_dot[3]-m_dot[24] 

m_dot[11]=12,81/3,6+m_dot[37] "Retorno do aquecimento do GN   

************************************  " 

m_dot[12]=250,3/3,6*WF  {260.5           *******} 

P[19]=2*P[10] 

 

 

x_airO2=0,23 "composição massica do ar úmido atmosférico" 

x_airN2=0,7576 
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x_airH2O=0,0119 

x_airCO2=0,0005 

y_airO2= 0,2059 "composição molar de ar umido atmosférico" 

y_airN2=0,7748 

y_airH2O=0,019 

y_airCO2=0,0003 

M_air=y_airO2*31,999+y_airN2*28,013+y_airH2O*18,015+y_airCO2*44,010 "peso molecular do ar úmido" 

 

m_dot[2]=m_dot[1]  {Balanço de Massa} 

m_dot[4]=m_dot[3] 

m_dot[5]=m_dot[4] 

m_dot[6]=m_dot[5] 

m_dot[7]=m_dot[6] 

m_dot[8]=m_dot[7] 

m_dot[9]=m_dot[8] 

 

m_dot[13]=m_dot[12] 

m_dot[14]=m_dot[13] 

m_dot[15]=m_dot[14] 

 

m_dot[17]=m_dot[16] 

m_dot[18]=m_dot[17] 

m_dot[22]=m_dot[11]-m_dot[37]  {    ***************************************  } 

m_dot[21]=m_dot[22]+m_dot[37]  {    ***************************************  } 

m_dot[23]=m_dot[25] 

m_dot[24]=m_dot[25] 

 

m_dot[12]=m_dot[10]+m_dot[11] 

m_dot[15]=m_dot[21]+m_dot[16]  {    ***************************************  } 

m_dot[19]=2*m_dot[18] 

 

Tsat[14]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[14]) 

Tsat[16]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[16]) 

Tsat[17]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[17]) 

 

 

      {Steam Turb} 

h[18]=ENTHALPY(Steam;T=T[18];P=P[18]) 

s[18]=ENTROPY(Steam;T=T[18];P=P[18]) 

h_s[19]=ENTHALPY(Steam;s=s[18];P=P[19]) 

w_s_st=h[18]-h_s[19] 

eta_st=w_st/w_s_st 

 

w_st=h[18]-h[19] 

T[19]=TEMPERATURE(Steam;h=h[19];P=P[19]) 

 

s[19]=ENTROPY(Steam;h=h[19];P=P[19]) 

 

W_dot_st=2*m_dot[18]*h[18]-m_dot[19]*h[19] 

 

      { bomba 1} 

T[11]=T0+5 

h[10]=ENTHALPY(Steam;x=0;P=P[10]) 

T[10]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[10]) 

s[10]=ENTROPY(Steam;x=0;P=P[10]) 

h[11]=ENTHALPY(Steam;T=T[11];P=P[11]) 

s[11]=ENTROPY(Steam;T=T[11];P=P[11]) 

m_dot[10]*h[10]+m_dot[11]*h[11]=(m_dot[10]+m_dot[11])*h_mist 

v_mist=VOLUME(Steam;h=h_mist;P=P[10]) 

s_mist=ENTROPY(Steam;h=h_mist;P=P[10]) 
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w_b1_s=v_mist*(P[12]-P[10]) 

h[12]=h_mist+w_b1_s/eta_b1 

T[12]=TEMPERATURE(Steam;h=h[12];P=P[12]) 

s[12]=ENTROPY(Steam;h=h[12];P=P[12]) 

W_dot_b1=w_b1_s/eta_b1*m_dot[12] 

eta_b1=eta_b2 

      {DEA} 

h[13]=ENTHALPY(Steam;T=T[13];P=P[13]) 

s[13]=ENTROPY(Steam;T=T[13];P=P[13]) 

h[14]=ENTHALPY(Steam;x=0;P=P[14]) 

s[14]=ENTROPY(Steam;x=0;P=P[14]) 

T[14]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[14]) 

Q_dot_DEA=m_dot[12]*(h[13]-h[12]) 

     

      {bomba 2} 

v_14=VOLUME(Steam;x=0;P=P[14]) 

w_b2_s=v_14*(P[15]-P[14]) 

h[15]=ENTHALPY(Steam;T=T[15];P=P[15]) 

s[15]=ENTROPY(Steam;h=h[15];P=P[15]) 

w_b2=(h[15]-h[14]) 

eta_b2=w_b2_s/w_b2 

W_dot_b2=w_b2*m_dot[14] 

 

      {HRSG - EVA1} 

h[16]=ENTHALPY(Steam;T=T[16];P=P[16]) 

h[22]=ENTHALPY(Steam;T=T[22];P=P[22]) 

s[16]=ENTROPY(Steam;T=T[16];P=P[16]) 

s[22]=ENTROPY(Steam;T=T[22];P=P[22]) 

Tsat[22]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[22]) 

h[21]=h[22] 

s[21]=ENTROPY(Steam;h=h[21];P=P[21]) 

Q_dot_ECO_1=m_dot[16]*h[16]+m_dot[21]*h[21]-m_dot[15]*h[15] 

 {1**********************************} 

 

      {Eva High} 

Q_dot_Eva_H=m_dot[17]*h[17]-m_dot[16]*h[16] 

 

Q_dot_ECO2=m_dot[13]*(h[14]-h[13])  {Econom} 

 

{SH} 

h[17]=ENTHALPY(Steam;x=1;P=P[17]) 

s[17]=ENTROPY(Steam;x=1;P=P[17]) 

T[17]=TEMPERATURE(Steam;x=1;P=P[17]) 

Q_dot_SH=m_dot[18]*h[18]-m_dot[17]*h[17] 

 

  "Air Compressor" 

 

h[1]=ENTHALPY(O2;T=T[1])*x_airO2+ENTHALPY(N2;T=T[1])*x_airN2+ENTHALPY(CO2;T=T[1])*x_air

CO2+ENTHALPY(H2O;T=T[1])*x_airH2O 

s[1]=ENTROPY(O2;T=T[1];P=P[1])*x_airO2+ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])*x_airN2+ENTROPY(CO2;T=

T[1];P=P[1])*x_airCO2+ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])*x_airH2O 

s[1]=ENTROPY(O2;P=P[2];T=T_s[2])*x_airO2+ENTROPY(N2;P=P[2];T=T_s[2])*x_airN2+ENTROPY(CO2

;T=T[1];P=P[1])*x_airCO2+ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])*x_airH2O   {ponto 2 s} 

h_s[2]=ENTHALPY(O2;T=T_s[2])*x_airO2+ENTHALPY(N2;T=T_s[2])*x_airN2+ENTHALPY(CO2;T=T_s[

2])*x_airCO2+ENTHALPY(H2O;T=T_s[2])*x_airH2O 

h[2]=ENTHALPY(O2;T=T[2])*x_airO2+ENTHALPY(N2;T=T[2])*x_airN2+ENTHALPY(CO2;T=T[2])*x_air

CO2+ENTHALPY(H2O;T=T[2])*x_airH2O 

s[2]=ENTROPY(O2;P=P[2];T=T[2])*x_airO2+ENTROPY(N2;P=P[2];T=T[2])*x_airN2+ENTROPY(CO2;T=

T[2];P=P[2])*x_airCO2+ENTROPY(H2O;T=T[2];P=P[2])*x_airH2O 
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eta_comp=(h_s[2]-h[1])/(h[2]-h[1]) 

W_dot_comp=m_dot[2]*(h[2]-h[1]) 

e_PH[1]=0 

e_PH[2]=ePH_Air(h[2];s[2];h[1];s[1];T0) 

 

     " Câmara de combustão" 

delta_P_CC=P[3]/P[2]-1 

 

Pm_f1=porc_CH4*16,043+porc_C2H6*30,070+porc_C3H8*44,094+porc_C4H10*58,124+porc_N2*28,013+p

orc_CO2*44,01 

R_comb=R#/Pm_f1 

cpcomb=porc_CH4*2,2537+porc_C2H6*1,7662+porc_C3H8*1,6794+porc_C4H10*1,7164+porc_N2*1,0416+

porc_CO2*0,8418 

 

nCO2_f=porc_CH4+2*porc_C2H6+3*porc_C3H8+4*porc_C4H10 {formação de produtos por kmol de fuel} 

nH2O_f=2*porc_CH4+3*porc_C2H6+4*porc_C3H8+5*porc_C4H10 

xO2=nCO2_f+nH2O_f/2  {necessidade estequiométrica de O2} 

 

m_f=m_dot[24] 

m_ar=m_dot[1] 

A_C_m=m_ar/m_f 

 

 

A_C_v_esteq=xO2*(1+C1+C2+C3)   "O2, N2, H2O, CO2" 

c1=y_airN2/y_airO2: C2=y_airH2O/y_airO2: C3=y_airCO2/y_airO2  "proporção por 1 kmol de O2" 

C4=1*31,999+C1*28,013+C2*18,015+C3*44,010 

 

 

A_C_m_est=xO2*C4/Pm_f1  {137.28} 

A_C_m=jtheta*A_C_m_est 

A_C_v=jtheta*A_C_v_esteq {A_C_v=jtheta*xO2*(1+3.76)} 

 

     "Número de mols de produtos de combustão por 1 kmol de fuel" 

 

nCO2=nCO2_f+porc_CO2+jtheta*xO2*c3 

nH2O=nH2O_f+jtheta*xO2*c2 

 

nN2=porc_N2+jtheta*xO2*c1 {3.76} 

nO2=(jtheta-1)*xO2 

n_gas_comb=nCO2+nH2O+nO2+nN2 

 

y_pd_O2= nO2/n_gas_comb   "composição molar dos produtos de combustão" 

y_pd_N2=nN2/n_gas_comb 

y_pd_H2O=nH2O/n_gas_comb 

y_pd_CO2=nCO2/n_gas_comb 

PM_prod_comb=y_pd_O2*31,999+y_pd_N2*28,013+y_pd_H2O*18,015+y_pd_CO2*44,010 

 

x_pd_O2=y_pd_O2*31,999/PM_prod_comb "composição massica dos produtos de combustão" 

x_pd_N2=y_pd_N2*28,013/PM_prod_comb 

x_pd_H2O=y_pd_H2O*18,015/PM_prod_comb 

x_pd_CO2=y_pd_CO2*44,010/PM_prod_comb 

 

"Perdas na Câmara de combustão" 

Q_dot_cc=m_f*PCi_kg*(1-eta_CC)  {converti m_f1 para m_f} 

 

"Temp máxima de chama" 

T_f=T[24] 

 

H_reag=porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T_f)*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T_f)*30,07+porc_C

3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T_f)*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T_f)*58,124+porc_CO2*ENT
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HALPY(CO2;T=T_f)*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T_f)*28,013+ 

jtheta*xO2*((ENTHALPY(O2;T=T[2])*31,999+C1*ENTHALPY(N2;T=T[2])*28,013+C2*ENTHALPY(H2O;

T=T[2])*18,015+C3*ENTHALPY(CO2;T=T[2])*44,010)) "kJ/kmol comb" 

 

H_prod=nCO2*ENTHALPY(CO2;T=T_AC[3])*44,01+nH2O*ENTHALPY(H2O;T=T_AC[3])*18,015+nN2*

ENTHALPY(N2;T=T_AC[3])*28,013+nO2*ENTHALPY(O2;T=T_AC[3])*31,999 "kJ/kmol comb" 

n_f=m_f/Pm_f1  "1a Lei TD para sistemas reagentes" 

H_reag=H_prod+Q_dot_cc/n_f  

T[3]=T_AC[3] 

 

H_T[3]=H_prod*n_f  

h_x[3]=H_T[3]/m_dot[3] 

 

"Calculo das Exergias físicas do combustível" 

h_f_0=(porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T[1])*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T[1])*30,07+porc_C

3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T[1])*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T[1])*58,124+porc_CO2*EN

THALPY(CO2;T=T[1])*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T[1])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

s_f_0=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[1];P=P[1])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[1];P=P[1])*30

,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[1];P=P[1])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[1];P=P[1])

*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])*28,01

3)/Pm_f1 "kJ/kg" 

 

s[24]=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[24];P=P[24])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[24];P=P[24]

)*30,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[24];P=P[24])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[24];

P=P[24])*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[24];P=P[24])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[24];P=

P[24])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

 

h[24]=(porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T[24])*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T[24])*30,07+porc

_C3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T[24])*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T[24])*58,124+porc_CO

2*ENTHALPY(CO2;T=T[24])*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T[24])*28,013)/Pm_f1 {kJ/kg} 

 

h[25]=h[24] 

T[25]=T[24] 

 

s[25]=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[24];P=P[25])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[24];P=P[25]

)*30,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[24];P=P[25])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[24];

P=P[25])*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[24];P=P[25])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[24];P=

P[25])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

 

Q_dot_GN=m_dot[22]*(h[22]-h[11]) 

Q_dot_GN=m_dot[23]*(h[24]-h[23])  {2 *********************************** o pto 23 é 

líquido } 

 

h23_V=h[23]+120*4,186   

{http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=G%C1S%20NATURAL%20LIQ

%DCEFEITO} 

h23_V=(porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T[23])*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T[23])*30,07+por

c_C3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T[23])*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T[23])*58,124+porc_C

O2*ENTHALPY(CO2;T=T[23])*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T[23])*28,013)/Pm_f1 {kJ/kg} 

P[23] = 45,78*101,3 {Temperatura crítica (°C)  - 82,2 e Pressão crítica (atm) 45,78} 

 

s_23_V=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[23];P=P[24])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[23];P=P[

24])*30,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[23];P=P[24])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[

23];P=P[24])*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[23];P=P[24])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[23

];P=P[24])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

D_s_23=120*4,186/(273,2) 

s[23]=s[24]-s_23_V-D_s_23 

 

Q_dot_cond=m_dot[19]*(h[19]-h[10])     {condensador} 

Q_dot_cond=m_dot[32]*(h[33]-h[32]) 
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h[32]=ENTHALPY(Water;T=T[32];P=P[32]) 

h[33]=ENTHALPY(Water;T=T[33];P=P[33]) 

s[32]=ENTROPY(Water;T=T[32];P=P[32]) 

s[33]=ENTROPY(Water;T=T[33];P=P[33]) 

m_dot[33]=m_dot[32] 

e_PH[32]= ePHVAP(h[32];s[32];T0;P0) 

e_PH[33]= ePHVAP(h[33];s[33];T0;P0) 

 

e_PH[24]=h[24]-h_f_0-T0K*(s[24]-s_f_0) 

e_PH[23]=h[23]-h_f_0-T0K*(s[23]-s_f_0) 

e_PH[25]=h[25]-h_f_0-T0K*(s[25]-s_f_0) 

 

"Calculo das exergias físicas dos prod combustão" 

s_pd_0=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])+x_pd_H2O*

ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[1];P=P[1]) 

h_pd_0=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[1])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[1])+x_pd_H2O*ENTHALP

Y(H2O;T=T[1])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[1]) 

 

CALL e_ph_pd(x_pd_CO2;x_pd_N2;x_pd_H2O;x_pd_O2;T[3];P[3];h_pd_0;s_pd_0;T0K: h[3];s[3];e_PH[3]) 

CALL e_ph_pd(x_pd_CO2;x_pd_N2;x_pd_H2O;x_pd_O2;T[4];P[4];h_pd_0;s_pd_0;T0K: h[4];s[4];e_PH[4]) 

 

W_dot_liq_turb=W_dot_liq/xi_gen 

W_dot_turb=m_dot[3]*(h[3]-h[4])+Q_dot_turb 

W_dot_liq_turb=W_dot_turb-W_dot_comp 

Porc_Q_W=-Q_dot_turb/W_dot_turb*100 

 

"Turbina - Calculo ponto 4 iso" 

s[3]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T_s[4];P=P[4])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T_s[4];P=P[4])+x_pd_H2O

*ENTROPY(H2O;T=T_s[4];P=P[4])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T_s[4];P=P[4]) 

h_s[4]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T_s[4])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T_s[4])+x_pd_H2O*ENTHA

LPY(H2O;T=T_s[4])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T_s[4]) 

w_turb=h[3]-h[4] 

w_turb_s=h[3]-h_s[4] 

eta_turb = w_turb/w_turb_s 

 

m_dot[4]*(h[5]-h[4])=m_dot[17]*(h[17]-h[18]) 

h[5]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[5])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[5])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[5])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[5]) 

s[5]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[5];P=P[5])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[5];P=P[5])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[5];P=P[5])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[5];P=P[5]) 

e_PH[5]=h[5]-h_pd_0-T0K*(s[5]-s_pd_0) 

efet_SH=(T[18]-T[17])/(T[4]-T[17]) 

 

m_dot[5]*(h[6]-h[5])=m_dot[16]*h[16]-m_dot[17]*h[17] 

h[6]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[6])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[6])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[6])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[6]) 

s[6]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[6];P=P[6])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[6];P=P[6])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[6];P=P[6])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[6];P=P[6]) 

e_PH[6]=h[6]-h_pd_0-T0K*(s[6]-s_pd_0) 

 

m_dot[6]*(h[7]-h[6])=m_dot[15]*h[15]-m_dot[16]*h[16]-m_dot[21]*h[21] 

h[7]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[7])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[7])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[7])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[7]) 

s[7]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[7];P=P[7])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[7];P=P[7])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[7];P=P[7])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[7];P=P[7]) 

e_PH[7]=h[7]-h_pd_0-T0K*(s[7]-s_pd_0) 

 

m_dot[7]*(h[8]-h[7])=m_dot[13]*h[13]-m_dot[14]*h[14] 

h[8]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[8])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[8])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[8])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[8]) 
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s[8]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[8];P=P[8])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[8];P=P[8])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[8];P=P[8])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[8];P=P[8]) 

e_PH[8]=h[8]-h_pd_0-T0K*(s[8]-s_pd_0) 

 

m_dot[8]*(h[9]-h[8])=m_dot[12]*h[12]-m_dot[13]*h[13] 

h[9]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[9])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[9])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[9])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[9]) 

s[9]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[9];P=P[9])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[9];P=P[9])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[9];P=P[9])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[9];P=P[9]) 

e_PH[9]=h[9]-h_pd_0-T0K*(s[9]-s_pd_0) 

 

"Calculo das exergias químicas" 

 

e_CH_air=(y_airO2*ex_ch_O2+y_airN2*ex_ch_N2+y_airH2O*ex_ch_H2O+y_airCO2*ex_ch_CO2+R#*T0k*

(y_airO2*ln(y_airO2)+y_airN2*ln(y_airN2)+y_airH2O*ln(y_airH2O)))/M_air "kJ/kg" 

e_CH_prod=(y_pd_O2*ex_ch_O2+y_pd_N2*ex_ch_N2+y_pd_CO2*ex_ch_CO2+y_pd_H2O*ex_ch_H2O+R#

*T0k*(y_pd_O2*ln(y_pd_O2)+y_pd_n2*ln(y_pd_n2)+y_pd_CO2*ln(y_pd_CO2)+y_pd_H2O*ln(y_pd_H2O)))

/PM_prod_comb "kJ/kg" 

e_CH_agua=ex_ch_H2O_L/18,015 

e_CH_gn=((porc_CH4*ex_ch_CH4+porc_C2H6*ex_ch_C2H6+porc_C3H8*ex_ch_C3H8+porc_CO2*ex_ch_C

O2+porc_N2*ex_ch_N2)+R#*T0k*((porc_CH4*ln(porc_CH4)+porc_C2H6*ln(porc_C2H6)+porc_C3H8*ln(po

rc_C3H8)+porc_CO2*ln(porc_CO2)+porc_N2*ln(porc_N2))))/Pm_f1 

 

e_Ch[1]=0 

e_Ch[2]=e_Ch[1] 

e_CH[3]=e_CH_prod 

e_CH[4]=e_CH[3] 

e_CH[5]=e_CH[3] 

e_CH[6]=e_CH[3] 

e_CH[7]=e_CH[3] 

e_CH[8]=e_CH[3] 

e_CH[9]=e_CH[3] 

e_CH[10]=0  {e_CH_agua} 

e_CH[11]=e_CH[10] 

e_CH[12]=e_CH[11] 

e_CH[13]=e_CH[11] 

e_CH[14]=e_CH[11] 

e_CH[15]=e_CH[11] 

e_CH[16]=e_CH[11] 

e_CH[17]=e_CH[11] 

e_CH[18]=e_CH[11] 

e_CH[19]=e_CH[11] 

 

e_CH[21]=e_CH[11] 

e_CH[22]=e_CH[11] 

e_CH[23]=e_CH_gn 

e_CH[24]=e_CH[23] 

e_CH[25]=e_CH[23] 

 

e_CH[32]=e_CH[11] 

e_CH[33]=e_CH[11] 

 

eta_Brayton=W_dot_liq/(Pci_kg*m_f) 

 

"Calculo do cp dos prod comb na turbina à gás"  

w_turb=cp_prod_comb*(T[3]-T[4]) {k_prod 1.3 e range1.2 a 1.4} 

 

      {exergy Phisic} 

e_PH[10]= ePHVAP(h[10];s[10];T0;P0) 

e_PH[11]= ePHVAP(h[11];s[11];T0;P0) 
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e_PH[12]=ePHVAP(h[12];s[12];T0;P0) 

e_PH[13]= ePHVAP(h[13];s[13];T0;P0) 

e_PH[14]= ePHVAP(h[14];s[14];T0;P0) 

e_PH[15]=ePHVAP(h[15];s[15];T0;P0) 

e_PH[16]= ePHVAP(h[16];s[16];T0;P0) 

e_PH[17]= ePHVAP(h[17];s[17];T0;P0) 

e_PH[18]= ePHVAP(h[18];s[18];T0;P0) 

e_PH[19]=ePHVAP(h[19];s[19];T0;P0) 

 

e_PH[21]= ePHVAP(h[21];s[21];T0;P0) 

e_PH[22]= ePHVAP(h[22];s[22];T0;P0) 

 

 

       {Total exergy } 

e_T[1]=e_PH[1]+e_CH[1] 

e_T[2]=e_PH[2]+e_CH[2] 

e_T[3]=e_PH[3]+e_CH[3] 

e_T[4]=e_PH[4]+e_CH[4] 

e_T[5]=e_PH[5]+e_CH[5] 

e_T[6]=e_PH[6]+e_CH[6] 

e_T[7]=e_PH[7]+e_CH[7] 

e_T[8]=e_PH[8]+e_CH[8] 

e_T[9]=e_PH[9]+e_CH[9] 

e_T[10]=e_PH[10]+e_CH[10] 

e_T[11]=e_PH[11]+e_CH[11] 

e_T[12]=e_PH[12]+e_CH[12] 

e_T[13]=e_PH[13]+e_CH[13] 

e_T[14]=e_PH[14]+e_CH[14] 

e_T[15]=e_PH[15]+e_CH[15] 

e_T[16]=e_PH[16]+e_CH[16] 

e_T[17]=e_PH[17]+e_CH[17] 

e_T[18]=e_PH[18]+e_CH[18] 

e_T[19]=e_PH[19]+e_CH[19] 

 

e_T[21]=e_PH[21]+e_CH[21] 

e_T[22]=e_PH[22]+e_CH[22] 

e_T[23]=e_PH[23]+e_CH[23] 

e_T[24]=e_PH[24]+e_CH[24] 

e_T[25]=e_PH[25]+e_CH[25] 

e_T[32]=e_PH[32]+e_CH[32] 

e_T[33]=e_PH[33]+e_CH[33] 

 

 

E_dot[1]=m_dot[1]*e_T[1] 

E_dot[2]=m_dot[2]*e_T[2] 

E_dot[3]=m_dot[3]*e_T[3] 

E_dot[4]=m_dot[4]*e_T[4] 

E_dot[5]=m_dot[5]*e_T[5] 

E_dot[6]=m_dot[6]*e_T[6] 

E_dot[7]=m_dot[7]*e_T[7] 

E_dot[8]=m_dot[8]*e_T[8] 

E_dot[9]=m_dot[9]*e_T[9] 

E_dot[10]=m_dot[10]*e_T[10] 

E_dot[11]=m_dot[11]*e_T[11] 

E_dot[12]=m_dot[12]*e_T[12] 

E_dot[13]=m_dot[13]*e_T[13] 

E_dot[14]=m_dot[14]*e_T[14] 

E_dot[15]=m_dot[15]*e_T[15] 

E_dot[16]=m_dot[16]*e_T[16] 

E_dot[17]=m_dot[17]*e_T[17] 
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E_dot[18]=m_dot[18]*e_T[18] 

E_dot[19]=m_dot[19]*e_T[19] 

E_dot[20]=W_dot_st 

E_dot[21]=m_dot[21]*e_T[21] 

E_dot[22]=m_dot[22]*e_T[22] 

E_dot[23]=m_dot[23]*e_T[23] 

E_dot[24]=m_dot[24]*e_T[24] 

E_dot[25]=m_dot[25]*e_T[25] 

E_dot[26]=W_dot_comp 

E_dot[27]=W_dot_liq_turb 

E_dot[28]=W_dot_b1+W_dot_b2 

E_dot[29]=W_dot_liq-E_dot[28] 

E_dot[30]=W_dot_b1 

E_dot[31]=W_dot_b2 

E_dot[32]=m_dot[32]*e_T[32] 

E_dot[33]=m_dot[33]*e_T[33] 

 

 

E_dot_MW[1]=E_dot[1]/1000 

E_dot_MW[2]=E_dot[2]/1000 

E_dot_MW[3]=E_dot[3]/1000 

E_dot_MW[4]=E_dot[4]/1000 

E_dot_MW[5]=E_dot[5]/1000 

E_dot_MW[6]=E_dot[6]/1000 

E_dot_MW[7]=E_dot[7]/1000 

E_dot_MW[8]=E_dot[8]/1000 

E_dot_MW[9]=E_dot[9]/1000 

E_dot_MW[10]=E_dot[10]/1000 

E_dot_MW[11]=E_dot[11]/1000 

E_dot_MW[12]=E_dot[12]/1000 

E_dot_MW[13]=E_dot[13]/1000 

E_dot_MW[14]=E_dot[14]/1000 

E_dot_MW[15]=E_dot[15]/1000 

E_dot_MW[16]=E_dot[16]/1000 

E_dot_MW[17]=E_dot[17]/1000 

E_dot_MW[18]=E_dot[18]/1000 

E_dot_MW[19]=E_dot[19]/1000 

E_dot_MW[20]=E_dot[20]/1000 

E_dot_MW[21]=E_dot[21]/1000 

E_dot_MW[22]=E_dot[22]/1000 

E_dot_MW[23]=E_dot[23]/1000 

E_dot_MW[24]=E_dot[24]/1000 

E_dot_MW[25]=E_dot[25]/1000 

E_dot_MW[26]=E_dot[26]/1000 

E_dot_MW[27]=E_dot[27]/1000 

E_dot_MW[28]=E_dot[28]/1000 

E_dot_MW[29]=E_dot[29]/1000 

E_dot_MW[30]=E_dot[30]/1000 

E_dot_MW[31]=E_dot[31]/1000 

E_dot_MW[32]=E_dot[32]/1000 

E_dot_MW[33]=E_dot[33]/1000 

 

 

"Evaluation of exergy destruction and rational efficiency " 

 

Ex_D_AC=F_AC-P_AC {Air compressor} 

xi_AC=P_AC/F_AC 

P_AC=E_dot[2]-E_dot[1] 

F_AC=E_dot[26] 
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Ex_D_CC=F_cc-P_cc {CC} 

xi_CC=P_cc/F_cc 

P_cc=E_dot[3]-E_dot[2] 

F_cc=E_dot[25] 

 

Ex_D_GT=F_GT-P_GT {Gas Turbine} 

xi_GT=P_GT/F_GT 

P_GT=E_dot[26]+E_dot[27] 

F_GT=E_dot[3]-E_dot[4] 

 

Ex_D_SH=F_SH_HP-P_SH_HP  {SuperHeater} 

xi_SH_HP=P_SH_HP/F_SH_HP 

P_SH_HP=E_dot[18]-E_dot[17] 

F_SH_HP=E_dot[4]-E_dot[5] 

 

Ex_D_EVA=F_EVA-P_EVA {Evaporator1} 

xi_EVA=P_EVA/F_EVA 

P_EVA=E_dot[17]-E_dot[16] 

F_EVA=E_dot[5]-E_dot[6] 

 

Ex_D_ECO_1=F_ECO_1-P_ECO_1 {HRSG - ECO1} 

xi_ECO_1=P_ECO_1/F_ECO_1 

P_ECO_1=E_dot[16]+E_dot[21]-E_dot[15] 

F_ECO_1=E_dot[6]-E_dot[7] 

 

Ex_D_ECO2=F_ECO2-P_ECO2 {Economizador 2} 

xi_ECO2=P_ECO2/F_ECO2 

P_ECO2=E_dot[14]-E_dot[13] 

F_ECO2=E_dot[7]-E_dot[8] 

 

Ex_D_DEA=F_DEA-P_DEA {Dearator} 

xi_DEA=P_DEA/F_DEA 

P_DEA=E_dot[13]-E_dot[12] 

F_DEA=E_dot[8]-E_dot[9] 

 

Ex_D_BFP=F_BFP-P_BFP {Pump 2 BFP} 

xi_BFP=P_BFP/F_BFP 

P_BFP=E_dot[15]-E_dot[14] 

F_BFP=E_dot[31] 

 

Ex_D_CEP=F_CEP-P_CEP {Pump 1 CEP} 

xi_CEP=P_CEP/F_CEP 

P_CEP=E_dot[12]-E_dot[10]-E_dot[11] 

F_CEP=E_dot[30] 

 

Ex_D_gen=F_gen-P_gen  {Generator} 

{xi_gen2=P_gen/F_gen} 

P_gen=E_dot[28]+E_dot[29] 

F_gen=E_dot[27] 

 

Ex_D_HE_GN=F_HE_GN-P_HE_GN  {HE_GN} 

xi_HE_GN=P_HE_GN/F_HE_GN 

P_HE_GN=E_dot[24] 

F_HE_GN=E_dot[22]-E_dot[11]+E_dot[23] 

 

Ex_D_st=F_st-P_st  {Steam Turb} 

xi_st=P_st/F_st 

P_st=W_dot_st 

F_st=2*E_dot[18]-E_dot[19] 
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 { Análise dos custos - Custo dos equipamentos} 

in=0,10 {interest rate} 

ri=0,08 {inflation rate} 

k_y=25 {years - plant lifetime} 

cp_y=3 {years- construction period} 

q=(1+in)*(1+ri) 

f=((q^(k_y+cp_y)-1)/((q-1)*q^(k_y+cp_y))-(q^cp_y-1)/((q-1)*q^cp_y))^(-1) {fator anuidade} 

 

phi=1,06 {fator de manutenção} 

H_cc=7500 {hours Combined Cycle} 

H_sf= 2000 {hours soalr Field} 

fphiH_cc=f*phi/H_cc 

fphiH_sf=f*phi/H_sf 

 

 

Z_AC=(71,1*m_dot[1])/(0,92-eta_comp)*P[2]/P[1]*ln(P[2]/P[1]) {compressor} 

 

Z_CC=(46,08*m_dot[2])/(0,995-P[3]/P[2])*(1+exp(0,018*(T[3]+273,2)-26,4)) {câmara de combustão} 

 

Z_GT=(479,34*m_dot[3])/(0,95-eta_turb)*ln(P[3]/P[4])*(1+exp(0,036*(T[3]+273,2)-54,4)) {Gas turbine} 

 

Z_CEP=Z_pump(E_dot[30]) 

Z_BFP=Z_pump(E_dot[31]) 

 

DTLM_SH=(T[4]-T[18]-(T[5]-T[17]))/ln((T[4]-T[18])/(T[5]-T[17])) 

UA_SH=Q_dot_SH/(DTLM_SH) 

 

DTLM_EVA=(T[5]-T[17]-(T[6]-T[16]))/ln((T[5]-T[17])/(T[6]-T[16])) 

UA_EVA=Q_dot_EVA_H/(DTLM_EVA) 

 

DTLM_ECO_1=(T[6]-T[16]-(T[7]-T[15]))/ln((T[6]-T[16])/(T[7]-T[15])) 

UA_ECO_1=Q_dot_ECO_1/(DTLM_ECO_1) 

 

DTLM_ECO2=(T[7]-T[14]-(T[8]-T[13]))/ln((T[7]-T[14])/(T[8]-T[13])) 

UA_ECO2=Q_dot_ECO2/(DTLM_ECO2) 

 

DTLM_DEA=(T[8]-T[13]-(T[9]-T[12]))/ln((T[8]-T[13])/(T[9]-T[12])) 

UA_DEA=Q_dot_DEA/(DTLM_DEA) 

 

DTLM_GN=(T[22]-T[24]-(T[11]-T[23]))/ln((T[22]-T[24])/(T[11]-T[23])) 

UA_GN=Q_dot_GN/(DTLM_GN) 

 

 

 {Z_HRSG=6570*(UA_SH^0.8+UA_EVA^0.8+UA_ECO^0.8)+21276*m_dot[18]+1184.4*m_dot[5]^1

.2} {Graebi} 

 

Z_SH_2=(6570*(UA_SH^0,8)+21276*m_dot[17]+1184,4*m_dot[5]^1,2) 

 

 {Z_HRSG=4745*(UA_SH^0.8+UA_EVA^0.8+UA_ECO^0.8)+11820*m_dot[18]+658*m_dot[5]} 

 {Bagher} 

 

Z_SH=(4745*(UA_SH^0,8)+11820*m_dot[18]+658*m_dot[5]) 

Z_EVA=(4745*(UA_EVA^0,8)+11820*m_dot[17]+658*m_dot[6]) 

Z_ECO_1=(4745*(UA_ECO_1^0,8)+11820*m_dot[16]+658*m_dot[7]) 

Z_ECO2=(4745*(UA_ECO2^0,8)+11820*m_dot[15]+658*m_dot[8]) 

Z_DEA=(4745*(UA_DEA^0,8)+11820*m_dot[13]+658*m_dot[9]) 

Z_COND=1773*m_dot[19]  {Condensador} 

Z_HE_GN=12000*(UA_GN/600)^0,6 {HE_GN} 
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Z_GER=500*(E_dot[27]/10)^0,87  {Gerador} 

Z_ST=3880,5*(E_dot[20])^0,7*(1+((0,05/(1-eta_st))^3))*(1+5*exp(((T[18]+273,2)-866)/10,42)) 

 {Steam Turb} 

 

fator=1,96 {2.65  Direct Cost: installat50%, piping 30%,instrum20%,  

  Indirect Cost: engineer50% construct 15%DC} 

 

Z_dot_AC_h=fphiH_cc*Z_AC*fator 

Z_dot_CC_h=fphiH_cc*Z_CC*fator 

Z_dot_GT_h=fphiH_cc*Z_GT*fator 

Z_dot_GER_h=fphiH_cc*Z_GER*fator 

 

Z_dot_SH_h=fphiH_cc*Z_SH*fator 

Z_dot_EVA_h=fphiH_cc*Z_EVA*fator 

Z_dot_ECO_1_h=fphiH_cc*Z_ECO_1*fator 

Z_dot_ECO2_h=fphiH_cc*Z_ECO2*fator 

Z_dot_DEA_h=fphiH_cc*Z_DEA*fator 

Z_dot_HE_GN_h=fphiH_cc*Z_HE_GN*fator 

Z_dot_CEP_h=fphiH_cc*Z_CEP*fator 

Z_dot_BFP_h=fphiH_cc*Z_BFP*fator 

Z_dot_ST_h=fphiH_cc*Z_ST*fator 

Z_dot_Cond_h=fphiH_cc*Z_Cond*fator 

 

Z_dot_AC=Z_dot_AC_h/3600 [$/s] 

Z_dot_CC=Z_dot_CC_h/3600 [$/s] 

Z_dot_GT=Z_dot_GT_h/3600 [$/s] 

Z_dot_GER=Z_dot_GER_h/3600 [$/s] 

 

Z_dot_SH=Z_dot_SH_h/3600 [$/s] 

Z_dot_EVA=Z_dot_EVA_h/3600 [$/s] 

Z_dot_ECO_1=Z_dot_ECO_1_h/3600 [$/s] 

Z_dot_ECO2=Z_dot_ECO2_h/3600 [$/s] 

Z_dot_DEA=Z_dot_DEA_h/3600 [$/s] 

Z_dot_HE_GN=Z_dot_HE_GN_h/3600 [$/s] 

Z_dot_CEP=Z_dot_CEP_h/3600 [$/s] 

Z_dot_BFP=Z_dot_BFP_h/3600 [$/s] 

Z_dot_ST=Z_dot_ST_h/3600 [$/s] 

Z_dot_Cond=Z_dot_Cond_h/3600 [$/s] 

 

 {Rankine} 

 

E_dot[1]*c[1]+E_dot[26]*c[26]-E_dot[2]*c[2]=-Z_dot_AC  "AC" 

c[1]=0 

c[26]=c[27] 

 

E_dot[2]*c[2]+E_dot[25]*c[25]-E_dot[3]*c[3]=-Z_dot_CC  "CC" 

{C_dot[25]=c_gas_kg*m_dot[25] 

C_dot[25]=E_dot[25]*c[25]} 

 

E_dot[3]*c[3]-(E_dot[26]+E_dot[27])*c[27]-E_dot[4]*c[4]=-Z_dot_GT  {GT} 

c[3]=c[4] 

 

E_dot[4]*c[4]-E_dot[5]*c[5]+E_dot[17]*c[17]-E_dot[18]*c[18]=-Z_dot_SH-C_dot_dif_cond*wf_SH 

 {SHeater} 

c[4]=c[5] 

 

E_dot[5]*c[5]-E_dot[6]*c[6]+E_dot[16]*c[16]-E_dot[17]*c[17]=-Z_dot_EVA -C_dot_dif_cond*wf_EVA

 {EVA} 

c[5]=c[6] 
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E_dot[6]*c[6]-E_dot[7]*c[7]+E_dot[15]*c[15]-E_dot[16]*c[16]-E_dot[21]*c[21]=-Z_dot_ECO_1-

C_dot_dif_cond*wf_ECO1 {HRSG-ECO 1} 

c[6]=c[7] 

c[21]=c[16] 

 

E_dot[7]*c[7]-E_dot[8]*c[8]+E_dot[13]*c[13]-E_dot[14]*c[14]=-Z_dot_ECO2-C_dot_dif_cond*wf_ECO2

  {ECO 2} 

c[7]=c[8] 

 

E_dot[8]*c[8]-E_dot[9]*c[9]+E_dot[12]*c[12]-E_dot[13]*c[13]=-Z_dot_DEA-C_dot_dif_cond*wf_DEA

  {DEA}   {  ************            c[9]            } 

c[8]=c[9] 

 

E_dot[14]*c[14]+E_dot[31]*c[31]-E_dot[15]*c[15]=-Z_dot_BFP-C_dot_dif_th1*wf_b2 "pump 2 BFP" 

c[31]=c[29] 

 

E_dot[10]*c[10]+E_dot[11]*c[11]-E_dot[12]*c[12]+E_dot[30]*c[30]=-Z_dot_CEP-C_dot_dif_th1*wf_b1

 {pump CEP} 

c[30]=c[29] 

 

 

E_dot[22]*c[22]-E_dot[11]*c[11]+E_dot[23]*c[23]-E_dot[24]*c[24]=-Z_dot_HE_GN {HE_GN} 

C_dot[23]=c_gas_kg*m_dot[23] 

C_dot[23]=E_dot[23]*c[23] 

c[11]=c[22] 

 

 

E_dot[27]*c[27]-(E_dot[28]+E_dot[29])*c[29]=-Z_dot_ger-C_dot_dif_th2   {Gerador} 

 

c[28]=c[29] 

 

E_dot[21]*c[21]=E_dot[22]*c[22]+C_dot_dif_th1  {expansão} 

c[21]=c[22] 

E_dot[24]*c[24]=E_dot[25]*c[25]+C_dot_dif_th2 

c[24]=c[25] 

 

2*E_dot[18]*c[18]-E_dot[19]*c[19]-E_dot[20]*c[20]=-Z_dot_ST  {Steam Turb} 

c[18]=c[19] 

 

E_dot[19]*c[19]+C_dot[32]-2*E_dot[10]*c[10]-C_dot_dif_cond=-Z_dot_cond  "Condenser" {  

************************     C_dot_dif_cond    33  } 

c[32]=0 

C_dot[32]=0 

c[10]=c[19] 

 

wf_SH=(s[4]-s[5])/(s[4]-s[9]) 

wf_EVA=(s[5]-s[6])/(s[4]-s[9]) 

wf_ECO1=(s[6]-s[7])/(s[4]-s[9]) 

wf_ECO2=(s[7]-s[8])/(s[4]-s[9]) 

wf_DEA=(s[8]-s[9])/(s[4]-s[9]) 

 

DELTA_s_b1=s[12]*m_dot[12]-s[11]*m_dot[11]-s[10]*m_dot[10] 

DELTA_s_b2=s[15]*m_dot[15]-s[14]*m_dot[14] 

wf_b1=DELTA_s_b1/(DELTA_s_b1+DELTA_s_b2) 

wf_b2=DELTA_s_b2/(DELTA_s_b1+DELTA_s_b2) 

 

C_Eletric_$_GJ=c[29]*1000000 

C_Steam_$_GJ=c[20]*1000000 

 

C_dot[1]=E_dot[1]*c[1] {$/s} 
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C_dot[2]=E_dot[2]*c[2] 

C_dot[3]=E_dot[3]*c[3] 

C_dot[4]=E_dot[4]*c[4] 

C_dot[5]=E_dot[5]*c[5] 

C_dot[6]=E_dot[6]*c[6] 

C_dot[7]=E_dot[7]*c[7] 

C_dot[8]=E_dot[8]*c[8] 

C_dot[9]=E_dot[9]*c[9] 

C_dot[10]=E_dot[10]*c[10] 

C_dot[11]=E_dot[11]*c[11] 

C_dot[12]=E_dot[12]*c[12] 

C_dot[13]=E_dot[13]*c[13] 

C_dot[14]=E_dot[14]*c[14] 

C_dot[15]=E_dot[15]*c[15] 

C_dot[16]=E_dot[16]*c[16] 

C_dot[17]=E_dot[17]*c[17] 

C_dot[18]=E_dot[18]*c[18] 

C_dot[19]=E_dot[19]*c[19] 

C_dot[20]=E_dot[20]*c[20] 

C_dot[21]=E_dot[21]*c[21] 

C_dot[22]=E_dot[22]*c[22] 

 

C_dot[24]=E_dot[24]*c[24] 

C_dot[25]=E_dot[25]*c[25] 

C_dot[26]=E_dot[26]*c[26] 

C_dot[27]=E_dot[27]*c[27] 

C_dot[28]=E_dot[28]*c[28] 

C_dot[29]=E_dot[29]*c[29] 

C_dot[30]=E_dot[30]*c[30] 

C_dot[31]=E_dot[31]*c[31] 

 

 

C_h[1]=C_dot[1]*3600 {$/h} 

C_h[2]=C_dot[2]*3600 

C_h[3]=C_dot[3]*3600 

C_h[4]=C_dot[4]*3600 

C_h[5]=C_dot[5]*3600 

C_h[6]=C_dot[6]*3600 

C_h[7]=C_dot[7]*3600 

C_h[8]=C_dot[8]*3600 

C_h[9]=C_dot[9]*3600 

C_h[10]=C_dot[10]*3600 

C_h[11]=C_dot[11]*3600 

C_h[12]=C_dot[12]*3600 

C_h[13]=C_dot[13]*3600 

C_h[14]=C_dot[14]*3600 

C_h[15]=C_dot[15]*3600 

C_h[16]=C_dot[16]*3600 

C_h[17]=C_dot[17]*3600 

C_h[18]=C_dot[18]*3600 

C_h[19]=C_dot[19]*3600 

C_h[20]=C_dot[20]*3600 

C_h[21]=C_dot[21]*3600 

C_h[22]=C_dot[22]*3600 

C_h[23]=C_dot[23]*3600 

C_h[24]=C_dot[24]*3600 

C_h[25]=C_dot[25]*3600 

C_h[26]=C_dot[26]*3600 

C_h[27]=C_dot[27]*3600 

C_h[28]=C_dot[28]*3600 
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C_h[29]=C_dot[29]*3600 

C_h[30]=C_dot[30]*3600 

C_h[31]=C_dot[31]*3600 

 

 

c_[1]=c[1]*1000000 {$/GJ} 

c_[2]=c[2]*1000000 

c_[3]=c[3]*1000000 

c_[4]=c[4]*1000000 

c_[5]=c[5]*1000000 

c_[6]=c[6]*1000000 

c_[7]=c[7]*1000000 

c_[8]=c[8]*1000000 

c_[9]=c[9]*1000000 

c_[10]=c[10]*1000000 

c_[11]=c[11]*1000000 

c_[12]=c[12]*1000000 

c_[13]=c[13]*1000000 

c_[14]=c[14]*1000000 

c_[15]=c[15]*1000000 

c_[16]=c[16]*1000000 

c_[17]=c[17]*1000000 

c_[18]=c[18]*1000000 

c_[19]=c[19]*1000000 

c_[20]=c[20]*1000000 

c_[21]=c[21]*1000000 

c_[22]=c[22]*1000000 

c_[23]=c[23]*1000000 

 

c_[24]=c[24]*1000000 

c_[25]=c[25]*1000000 

c_[26]=c[26]*1000000 

c_[27]=c[27]*1000000 

c_[28]=c[28]*1000000 

 

c_[29]=c[29]*1000000 

c_[30]=c[30]*1000000 

c_[31]=c[31]*1000000 

 

{ 

c_kwh[1]=c[1]*360000 {cents kWh-1} 

c_kwh[2]=c[2]*360000 {cents kWh-1} 

c_kwh[3]=c[3]*360000 {cents kWh-1} 

c_kwh[4]=c[4]*360000 {cents kWh-1} 

c_kwh[5]=c[5]*360000 

c_kwh[6]=c[6]*360000 

c_kwh[7]=c[7]*360000 

c_kwh[8]=c[8]*360000 

c_kwh[9]=c[9]*360000 

c_kwh[10]=c[10]*360000 

c_kwh[11]=c[11]*360000 

c_kwh[12]=c[12]*360000 

c_kwh[13]=c[13]*360000 

c_kwh[14]=c[14]*360000 

c_kwh[15]=c[15]*360000 

c_kwh[16]=c[16]*360000 

c_kwh[17]=c[17]*360000 

c_kwh[18]=c[18]*360000 

c_kwh[19]=c[19]*360000 

c_kwh[20]=c[20]*360000 



95 

c_kwh[21]=c[21]*360000 

c_kwh[22]=c[22]*360000 

c_kwh[23]=c[23]*360000 

c_kwh[29]=c[29]*360000 

c_kwh[30]=c[30]*360000 

c_kwh[31]=c[31]*360000 

c_kwh[34]=c[34]*360000 

c_kwh[35]=c[35]*360000 

c_kwh[36]=c[36]*360000 

c_kwh[37]=c[37]*360000 

c_kwh[39]=c[39]*360000 

} 

 

 "Custo Fuel e Prod. taxa Irrev e Fator Exergoecon" 

 { Rankine} 

 

 

c_F_AC=10^6*c[26]     {Air Compressor} 

c_P_AC=10^6*(C_dot[2]-C_dot[1])/(P_AC) {$/GJ} 

c_dot_I_AC=CUSTI(c_F_AC;Ex_D_AC)  {$/h} 

rel_AC=relative(c_P_AC;c_F_AC) 

fat_AC=FAT_EX(Z_dot_AC;c_dot_I_AC) 

 

c_F_CC=10^6*c[25]     {CC} 

c_P_CC=10^6*(C_dot[3]-C_dot[2])/(P_CC) {$/GJ} 

c_dot_I_CC=CUSTI(c_F_CC;Ex_D_CC)  {$/h} 

rel_CC=relative(c_P_CC;c_F_CC) 

fat_CC=FAT_EX(Z_dot_CC;c_dot_I_CC) 

 

c_F_GT=10^6*(C_dot[3]-C_dot[4])/(F_GT)  {GT} 

c_P_GT=10^6*c[27]    {$/GJ} 

c_dot_I_GT=CUSTI(c_F_GT;Ex_D_GT)  {$/h} 

rel_GT=relative(c_P_GT;c_F_GT) 

fat_GT=FAT_EX(Z_dot_GT;c_dot_I_GT) 

 

c_F_SH=10^6*(C_dot[4]-C_dot[5])/(F_SH_HP)  {S H} 

c_P_SH=10^6*(C_dot[18]-C_dot[17])/(P_SH_HP) {$/GJ} 

c_dot_I_SH=CUSTI(c_F_SH;Ex_D_SH)  {$/h} 

rel_SH=relative(c_P_SH;c_F_SH) 

fat_SH=FAT_EX(Z_dot_SH;c_dot_I_SH) 

 

c_F_EVA=10^6*(C_dot[5]-C_dot[6])/(F_EVA)  {EVA} 

c_P_EVA=10^6*(C_dot[17]-C_dot[16])/P_EVA  {$/GJ} 

c_dot_I_EVA=CUSTI(c_F_EVA;Ex_D_EVA) {$/h} 

rel_EVA=relative(c_P_EVA;c_F_EVA) 

fat_EVA=FAT_EX(Z_dot_EVA;c_dot_I_EVA) 

 

c_F_ECO_1=10^6*(C_dot[6]-C_dot[7])/(F_ECO_1)  {HRSG - ECO1} 

c_P_ECO_1=10^6*(C_dot[21]+C_dot[16]-C_dot[15])/(P_ECO_1) {$/GJ} 

c_dot_I_ECO_1=CUSTI(c_F_ECO_1;Ex_D_ECO_1) {U$/h} 

rel_ECO_1=relative(c_P_ECO_1;c_F_ECO_1) 

fat_ECO_1=FAT_EX(Z_dot_ECO_1;c_dot_I_ECO_1) 

 

c_F_ECO2=10^6*(C_dot[7]-C_dot[8])/(F_ECO2)  {ECO2} 

c_P_ECO2=10^6*(C_dot[14]-C_dot[13])/(P_ECO2) {$/GJ} 

c_dot_I_ECO2=CUSTI(c_F_ECO2;Ex_D_ECO2) {U$/h} 

rel_ECO2=relative(c_P_ECO2;c_F_ECO2) 

fat_ECO2=FAT_EX(Z_dot_ECO2;c_dot_I_ECO2) 

 

c_F_DEA=10^6*(C_dot[8]-C_dot[9])/F_DEA  {DEA} 
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c_P_DEA=10^6*(C_dot[13]-C_dot[12])/P_DEA {$/GJ} 

c_dot_I_DEA=CUSTI(c_F_DEA;Ex_D_DEA) {U$/h} 

rel_DEA=relative(c_P_DEA;c_F_DEA) 

fat_DEA=FAT_EX(Z_dot_DEA;c_dot_I_DEA) 

 

c_F_SteamT=10^6*(2*C_dot[18]-C_dot[19])/F_st  {Steam Turbine} 

c_P_SteamT=10^6*c[20]    {$/GJ} 

c_dot_I_SteamT=CUSTI(c_F_SteamT;Ex_D_ST) {U$/h} 

rel_SteamT=relative(c_P_SteamT;c_F_SteamT) 

fat_ST=FAT_EX(Z_dot_ST;c_dot_I_SteamT) 

 

c_F_HE_GN=10^6*(C_dot[22]-C_dot[11]+C_dot[23])/F_HE_GN {HE_GN} 

c_P_HE_GN=10^6*(C_dot[24])/P_HE_GN   {$/GJ} 

c_dot_I_HE_GN=CUSTI(c_F_HE_GN;Ex_D_HE_GN) {$/h} 

rel_HE_GN=relative(c_P_HE_GN;c_F_HE_GN) 

fat_HE_GN=FAT_EX(Z_dot_HE_GN;c_dot_I_HE_GN) 

 

c_F_Gen=10^6*c[27]    {GEN     

*************************************************} 

c_P_Gen=10^6*c[29]    {$/GJ} 

c_dot_I_Gen=CUSTI(c_F_Gen;Ex_D_Gen) {$/h} 

rel_Gen=relative(c_P_Gen;c_F_Gen) 

fat_Gen=FAT_EX(Z_dot_GER;c_dot_I_Gen) 

 

c_F_CEP=10^6*c[30]     {CEP} 

c_P_CEP=10^6*(C_dot[12]-C_dot[11]-C_dot[10])/P_CEP {$/GJ} 

c_dot_I_CEP=CUSTI(c_F_CEP;Ex_D_CEP) {$/h} 

rel_CEP=relative(c_P_CEP;c_F_CEP) 

fat_CEP=FAT_EX(Z_dot_CEP;c_dot_I_CEP) 

 

c_F_BFP=10^6*c[31]     {BFP} 

c_P_BFP=10^6*(C_dot[15]-C_dot[14])/P_BFP {$/GJ} 

c_dot_I_BFP=CUSTI(c_F_BFP;2*Ex_D_BFP) {$/h} 

rel_BFP=relative(c_P_BFP;c_F_BFP) 

fat_BFP=FAT_EX(Z_dot_BFP;c_dot_I_BFP) 

 

xi_total=(E_dot[34])/(2*E_dot[25]) 

eta_total=E_dot[34]/(2*m_dot[25]*PCi_kg) 

 

 

E_dot[34]=2*E_dot[29]+E_dot[20]-2*(E_dot[30]+E_dot[31]) 

E_dot_MW[34]=E_dot[34]/1000 

C_dot[34]=2*C_dot[29]+C_dot[20] 

c[34]=C_dot[34]/E_dot[34] 

c_[34]=c[34]*1000000 

C_h[34]=C_dot[34]*3600 

 

{ 

C_dot_Z_t_h=Z_dot_AC_h+Z_dot_CC_h+Z_dot_GT_h+Z_dot_SH_HP_h+Z_dot_SteamT_h+Z_dot_EVA_HP

_h+Z_dot_ECO2_h+Z_dot_CEP_h+Z_dot_BFP_h+Z_dot_SH_LP_h+Z_dot_EVA_LP_h+Z_dot_DEA_h+Z_do

t_HE_GN_h 

} 

 

Z_overall=2*(Z_AC+Z_CC+Z_GT+Z_GER+Z_SH+Z_EVA+Z_ECO_1+Z_ECO2+Z_DEA+Z_HE_GN+Z_CE

P+Z_BFP)+Z_ST+Z_Cond 

 

{ 

m_dot[37]=0; WF=1 

C_dot[39]=(C_dot[34]+2*C_dot[9]); C_h[39]=C_dot[39]*3600; c[39]=(C_dot[39]/E_dot[34]); 

c_[39]=c[39]*10^6 "fim da Opção 1  abrir/Fechar" 



97 

} 

 

      "CCS System Opção 2" 

WF=1,0892 

CO2_rem=0,9 

Q_dot_CCS_THR=3,9*10^6*ton_CO2   "kJ/ton*ton/s ref. Mohammed part II " 

m_dot[37]=Q_dot_CCS_THR/(2*q_CCS_st)  

 

 

n_gas_comb_2=nCO2*(1-CO2_rem)+nH2O+nO2+nN2 

y_pd_O2_2= nO2/n_gas_comb_2   "composição molar dos produtos de combustão" 

y_pd_N2_2=nN2/n_gas_comb_2 

y_pd_H2O_2=nH2O/n_gas_comb_2 

y_pd_CO2_2=nCO2*(1-CO2_rem)/n_gas_comb_2 

PM_prod_comb_2=y_pd_O2_2*31,999+y_pd_N2_2*28,013+y_pd_H2O_2*18,015+y_pd_CO2_2*44,010 

 

x_pd_O2_2=y_pd_O2_2*31,999/PM_prod_comb_2 "composição massica dos produtos de combustão" 

x_pd_N2_2=y_pd_N2_2*28,013/PM_prod_comb_2 

x_pd_H2O_2=y_pd_H2O_2*18,015/PM_prod_comb_2 

x_pd_CO2_2=y_pd_CO2_2*44,010/PM_prod_comb_2 

 

"Calculo das exergias químicas" 

e_CH_prod_2=(y_pd_O2_2*ex_ch_O2+y_pd_N2_2*ex_ch_N2+y_pd_CO2_2*ex_ch_CO2+y_pd_H2O_2*ex_

ch_H2O+R#*T0k*(y_pd_O2_2*ln(y_pd_O2_2)+y_pd_n2_2*ln(y_pd_n2_2)+y_pd_CO2_2*ln(y_pd_CO2_2)+y

_pd_H2O_2*ln(y_pd_H2O_2)))/PM_prod_comb_2 "kJ/kg" 

e_CH[35]=e_CH_prod_2 "Exhausted gases" 

e_CH[36]=ex_ch_CO2/44,010 " CO2" 

m_dot[35]=m_dot[9]-m_dot[36]  " prod comb sem CO2 - ex CH reduz" 

m_dot[36]=m_dot[9]*x_pd_CO2*CO2_rem "CO2 capturado - ex CH aumenta" 

 

T[35]=50: P[35]=Patm "Calculo das exergias físicas" 

T[36]=130: P[36]=Patm 

h[35]=x_pd_CO2_2*ENTHALPY(CO2;T=T[35])+x_pd_N2_2*ENTHALPY(N2;T=T[35])+x_pd_H2O_2*ENT

HALPY(H2O;T=T[35])+x_pd_O2_2*ENTHALPY(O2;T=T[35]) 

s[35]=x_pd_CO2_2*ENTROPY(CO2;T=T[35];P=P[35])+x_pd_N2_2*ENTROPY(N2;T=T[35];P=P[35])+x_pd

_H2O_2*ENTROPY(H2O;T=T[35];P=P[35])+x_pd_O2_2*ENTROPY(O2;T=T[35];P=P[35]) 

s_pd_0_2=x_pd_CO2_2*ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1])+x_pd_N2_2*ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])+x_pd

_H2O_2*ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])+x_pd_O2_2*ENTROPY(O2;T=T[1];P=P[1]) 

h_pd_0_2=x_pd_CO2_2*ENTHALPY(CO2;T=T[1])+x_pd_N2_2*ENTHALPY(N2;T=T[1])+x_pd_H2O_2*E

NTHALPY(H2O;T=T[1])+x_pd_O2_2*ENTHALPY(O2;T=T[1]) 

e_PH[35]=h[35]-h_pd_0_2-T0K*(s[35]-s_pd_0_2) 

e_T[35]=e_PH[35]+e_CH[35] 

e_T[36]=e_PH[36]+e_CH[36] 

E_dot[35]=m_dot[35]*e_T[35]  " prod comb sem CO2 " 

E_dot[36]=m_dot[36]*e_T[36] "CO2 capturado " 

 

h[36]=ENTHALPY(CO2;T=T[36]) 

s[36]=ENTROPY(CO2;T=T[36];P=P[36]) 

s_pd_0_3=ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1]) 

h_pd_0_3=ENTHALPY(CO2;T=T[1]) 

e_PH[36]=h[36]-h_pd_0_3-T0K*(s[36]-s_pd_0_3) 

 

q_CCS_st=(h[22]-ENTHALPY(Steam;T=T0;P=P0)) 

Q_dot_CCS_st=m_dot[37]*q_CCS_st 

 

Q_dot_CCS=m_dot[35]*h[35]+m_dot[36]*h[36]-m_dot[9]*h[9] 

 

T[38]=110: h[38]=ENTHALPY(water;T=T[38];x=0): s[38]=ENTROPY(water;T=T[38];x=0)

 "AQUI*****************" 

P[38]=PRESSURE(Water;T=T[38];x=0) 
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h[37]=h[22] 

e_CH[37]=e_CH[22] 

e_PH[37]=e_PH[22] 

e_T[37]=e_PH[37]+e_CH[37] 

E_dot[37]=m_dot[37]*e_T[37] 

E_dot[38]=e_PH[38]*m_dot[37] 

e_PH[38]= ePHVAP(h[38];s[38];T0;P0) 

Q_dot_CCS_VC=Q_dot_CCS-m_dot[37]*(h[37]-h[38]) 

E_dot_loss=-Q_dot_CCS_VC*(1-Tk(T0)/Tk(100)) 

 

 

Ex_D_CCS=F_CCS-P_CCS- E_dot_loss  {CCS} 

xi_CCS=P_CCS/F_CCS 

P_CCS=m_dot[36]*(e_CH[36]-e_CH[9]) 

F_CCS=m_dot[35]*(e_CH[9]-e_CH[35])+E_dot[37]-E_dot[38]+m_dot[35]*(e_PH[9]-

e_PH[35])+m_dot[36]*(e_PH[9]-e_PH[36]) 

 

factor2= 3,9645 

Z_CCS=28,249*factor2*10^6 " ***************************************** " 

Z_CCS_kW=Z_CCS/(E_dot[34]) 

Z_dot_CCS_h=fphiH_cc*Z_CCS 

Z_dot_CCS=Z_dot_CCS_h/3600 [$/s] 

 

c[37]=c[22] 

T[37]=T[22] 

P[37]=P[22] 

 

{E_dot[9]*c[9]+E_dot[37]*c[37]-E_dot[35]*c[35]-E_dot[36]*c[36]=-Z_dot_CCS "Balanço simples" 

c[35]=c[36]} 

 

m_dot[36]*(e_CH[36]*c_CH[36]-e_CH[9]*c_CH[9])-(m_dot[35]*(e_CH[9]*c_CH[9]-

e_CH[35]*c_CH[35])+c[37]*(E_dot[37]-E_dot[38])+m_dot[35]*(e_PH[9]*c_CH[9]-

e_PH[35]*c_CH[35])+m_dot[36]*(e_PH[9]*c_PH[9]-e_PH[36]*c_PH[36]))=-Z_dot_CCS "Balanço 

complex" 

 

c[9]=c_PH[9] 

c[9]=c_CH[9] 

c_CH[35]=c_CH[9] 

c_PH[35]=c_PH[9] 

c[35]=(e_CH[35]*c_CH[35]+e_PH[35]*c_PH[35])/(e_CH[35]+e_PH[35]) 

c_PH[36]=c_PH[9] 

c[36]=(e_CH[36]*c_CH[36]+e_PH[36]*c_PH[36])/(e_CH[36]+e_PH[36]) 

 

Duplicate i=35;37 

c_kwh[i]=c[i]*360000 

c_[i]=c[i]*1000000 

C_dot[i]=c[i]*E_dot[i] 

C_h[i]=C_dot[i]*3600 

End 

 

c_F_CCS=10^6*m_dot[36]*(c[36]*e_CH[36]-c[9]*e_CH[9])/F_CCS {$/GJ} 

c_P_CCS=10^6*(m_dot[35]*(c[9]*e_CH[9]-c[35]*e_CH[35])+c[37]*E_dot[37]+m_dot[35]*(c[9]*e_PH[9]-

c[35]*e_PH[35])+m_dot[36]*(c[9]*e_PH[9]-c[36]*e_PH[36]))/P_CCS {$/GJ} 

c_dot_I_CCS=CUSTI(c_F_CCS;Ex_D_CCS) {$/h} 

rel_CCS=relative(c_P_CCS;c_F_CCS) 

fat_CCS=FAT_EX(Z_dot_CCS;c_dot_I_CCS) 

 

ton_CO2=2*m_dot[36]/1000 "ton/s" 

 

Z_dot_duto=15*ton_CO2 "Thesis Singh table 2.2 ($/s)" 
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Z_dot_duto_h=fphiH_cc*Z_duto 

Z_dot_duto_h=Z_dot_duto*3600 [$/s] 

 

Z_stor=(0,2+4,2)*ton_CO2 

Z_dot_stor_h=fphiH_cc*Z_stor 

Z_dot_stor=Z_dot_stor_h/3600 [$/s] 

 

C_dot[39]=C_dot[34]+2*C_dot[9]+Z_dot_CCS+Z_dot_fuel+Z_dot_duto+Z_dot_stor "Custo da eletricidade 

com CCS+fuel+duto_storage" 

{C_dot[39]=C_dot[34]+C_dot[35]+C_dot[36]+Z_dot_duto+Z_dot_stor+Z_dot_fuel} 

Z_fuel=3,043*10^6 {/(333*24*3600)}  "Custo do insumos - MEA, NaOH, Carvão, H2O 

*****************************    " 

Z_dot_fuel_h=fphiH_cc*Z_fuel 

Z_dot_fuel=Z_dot_fuel_h/3600 

 

E_dot[39]=E_dot[34] 

c[39]=C_dot[39]/E_dot[39]   "eletricidade c CCS" 

c_kwh[39]=c[39]*360000 

c_[39]=c[39]*1000000 

C_h[39]=C_dot[39]*3600 

E_dot_MW[39]=E_dot[39]/1000 

 

 

 

   {Fim da Opção 2} 

 

Análise Exergoambiental:  

FUNCTION Tk(T) 

Tk= T + 273,15 

END 

 

FUNCTION H_ther(T) 

H_ther = 0,0014*T^2 + 1,4974*T - 18,253 {Celsius} 

END 

 

FUNCTION rho_ther(T) {Celsius} 

rho_ther= -0,0008*T^2 - 0,6395*T + 1073,4 {Celsius} 

END 

 

FUNCTION ePHVAP(h;s;T0;P0) 

ePHVAP=h-ENTHALPY(Steam;T=T0;P=P0)-(T0+273,2)*(s-ENTROPY(Steam;T=T0;P=P0)) 

END 

 

FUNCTION ePH_Air(h;s;h0;s0;T0) 

ePH_Air=h-h0-(T0+273,2)*(s-s0) 

END 

 

FUNCTION e_PH_gn(T0;T0k; R_comb; cpcomb; T_f;T_fk; P_comb; P[1]) 

e_PH_gn=cpcomb*((T_f-T0)- T0k*ln(T_fk/T0k))+R_comb*T0k*ln(P_comb/P[1]) 

End 

 

FUNCTION psi_CH_prod(ex_ch_o2; ex_ch_n2; ex_ch_CO2; ex_ch_H2O; y_O2; y_N2; y_co2; y_H2o; To) 

"Exergia Química/ kg " 

M_prod=y_O2*31,999+y_N2*28,013+y_co2*44,01+y_H2o*18,015 

psi_CH_prod=(y_O2*ex_ch_O2+y_N2*ex_ch_N2+y_co2*ex_ch_co2+y_H2o*ex_ch_H2o+R#*To*(y_O2*ln(y

_O2)+y_n2*ln(y_n2)+y_co2*ln(y_co2)+y_H2o*ln(y_H2o)))/M_prod 

End 
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FUNCTION CUSTI(C; I) {mPt/s} 

CUSTI=C*I/1000 

End 

 

FUNCTION FAT_EX(Z;CI) 

FAT_EX=Z/(CI+Z)*100 

End 

 

FUNCTION relative(c_P;c_F) 

RELATIVE=(c_P/c_F-1)*100 

End 

 

PROCEDURE e_ph_pd(x_CO2;x_N2;x_H2O;x_O2;T;P;h0;s0;T0K: h;s;e_PH) 

s=x_CO2*ENTROPY(CO2;T=T;P=P)+x_N2*ENTROPY(N2;T=T;P=P)+x_H2O*ENTROPY(H2O;T=T;P=P)+

x_O2*ENTROPY(O2;T=T;P=P) 

h=x_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T)+x_N2*ENTHALPY(N2;T=T)+x_H2O*ENTHALPY(H2O;T=T)+x_O2*E

NTHALPY(O2;T=T) 

e_PH=h-h0-T0K*(s-s0) 

END 

 

      {dados de entrada} 

"Composição do gás Natural Fuel - volume" 

porc_CH4=0,8882: porc_C2H6=0,0841: porc_C3H8=0,0055: porc_C4H10=0: porc_N2=0,0162: 

porc_CO2=0,0060 

{porc_CH4=0.8935; porc_C2H6=0.0803; porc_C3H8=0.0078; porc_C4H10=0.0008; porc_N2=0.0128; 

porc_CO2=0.0048} 

PCi_kg=47600 "kJ/kg site: http://unitrove.com/engineering/tools/gas/natural-gas-calorific-value" 

 

{ 

"Chemical Exergy - Model I" 

ex_ch_N2=639 

ex_ch_O2=3951 {kJ/kmol} 

ex_ch_CO2=14176 

ex_ch_H2O=8636 {vapor} 

ex_ch_H2O_L=45 

ex_ch_NH3=336684 

ex_ch_CH4=824348  

ex_ch_C2H6=1482033 

ex_ch_C3H8=2133150 

ex_ch_C4H10=2805800 

} 

"Chemical Exergy - Model II" 

ex_ch_N2=720 

ex_ch_O2=3970 {kJ/kmol} 

ex_ch_CO2=19870 

ex_ch_H2O=9500 {vapor} 

ex_ch_H2O_L=900 

ex_ch_NH3=337900 

ex_ch_CH4=831650  

ex_ch_C2H6=1495840 

ex_ch_C3H8=2154000 

 

 

W_dot_liq=150700 "W" 

T0=25 

T0K=Tk(T0) 

T[1]=T0 
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P0=100,6 [kPa] 

Patm=P0 

P_kgf=13,51 {kgf/cm2} 

 

P[1]=P0 

P[2]=P_kgf*98,066 

P[4]=P0 

P[5]=P[4] 

P[6]=P[5] 

P[7]=P[6] 

P[8]=P[7] 

P[9]=P[8] 

 

P[10]=10 

P[13]=2036+Patm 

P[14]=413+Patm 

P[15]=12916 

P[16]=12050 

P[17]=10540+Patm 

 

P[22]=26,87*98,066 

P[24]=32,57*98,066 {converte kgf_cm2 para kPa} 

P[25]=27,64*98,066 

P[11]=P[10] 

P[12]=P[13] 

P[18]=P[17] 

P[21]=P[16] 

 

T[2]=402,6 

T[4]=621,5 

 

T[13]=82,4 

T[15]=155,6 

T[16]=305,1 {307.6} 

T[18]=575,4 

 

T[22]=237,6 

T[24]=165,9 

 

T[32]=T[1] {condensador} 

T[33]=T[32]+40 

P[32]=300 

P[33]=P[32] 

 

DELTA_P_CC=-0,05 {-5/100} 

eta_CC=0,99 

xi_gen=0,98 

eta_st=0,5876 {0.4576} 

 

b_gas_kg=203/0,725 {280} [mPt/kg] 

 

m_dot[3]=411,5 

m_dot[24]=9,13 "vazão de combustível" 

m_dot[1]=m_dot[3]-m_dot[24] 

m_dot[11]=12,81/3,6+m_dot[37] "Retorno do aquecimento do GN" 

m_dot[12]=250,3/3,6*WF  {260.5          280.3/3.6  *************************} 

P[19]=2*P[10] 

EI_CO2=5,45  "mPt/kg CO2" 
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x_airO2=0,23 "composição massica do ar úmido atmosférico" 

x_airN2=0,7576 

x_airH2O=0,0119 

x_airCO2=0,0005 

y_airO2= 0,2059 "composição molar de ar umido atmosférico" 

y_airN2=0,7748 

y_airH2O=0,019 

y_airCO2=0,0003 

M_air=y_airO2*31,999+y_airN2*28,013+y_airH2O*18,015+y_airCO2*44,010 "peso molecular do ar úmido" 

 

m_dot[2]=m_dot[1]  {Balanço de Massa} 

m_dot[4]=m_dot[3] 

m_dot[5]=m_dot[4] 

m_dot[6]=m_dot[5] 

m_dot[7]=m_dot[6] 

m_dot[8]=m_dot[7] 

m_dot[9]=m_dot[8] 

 

m_dot[13]=m_dot[12] 

m_dot[14]=m_dot[13] 

m_dot[15]=m_dot[14] 

 

m_dot[17]=m_dot[16] 

m_dot[18]=m_dot[17] 

m_dot[22]=m_dot[11]-m_dot[37]  {    ***************************************  } 

m_dot[21]=m_dot[22]+m_dot[37]  {    ***************************************  } 

m_dot[23]=m_dot[25] 

m_dot[24]=m_dot[25] 

 

m_dot[12]=m_dot[10]+m_dot[11] 

m_dot[15]=m_dot[21]+m_dot[16]  {    ***************************************  } 

m_dot[19]=2*m_dot[18] 

 

Tsat[14]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[14]) 

Tsat[16]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[16]) 

Tsat[17]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[17]) 

 

      {Steam Turb} 

h[18]=ENTHALPY(Steam;T=T[18];P=P[18]) 

s[18]=ENTROPY(Steam;T=T[18];P=P[18]) 

h_s[19]=ENTHALPY(Steam;s=s[18];P=P[19]) 

w_s_st=h[18]-h_s[19] 

eta_st=w_st/w_s_st 

 

w_st=h[18]-h[19] 

 

s[19]=ENTROPY(Steam;h=h[19];P=P[19]) 

 

W_dot_st=2*m_dot[18]*h[18]-m_dot[19]*h[19] 

T[19]=TEMPERATURE(Steam;h=h[19];P=P[19]) 

 

      { bomba 1} 

T[11]=T0+5 

h[10]=ENTHALPY(Steam;x=0;P=P[10]) 

T[10]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[10]) 

s[10]=ENTROPY(Steam;x=0;P=P[10]) 

h[11]=ENTHALPY(Steam;T=T[11];P=P[11]) 

s[11]=ENTROPY(Steam;T=T[11];P=P[11]) 

m_dot[10]*h[10]+m_dot[11]*h[11]=(m_dot[10]+m_dot[11])*h_mist 

v_mist=VOLUME(Steam;h=h_mist;P=P[10]) 
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w_b1_s=v_mist*(P[12]-P[10]) 

h[12]=h_mist+w_b1_s/eta_b1 

T[12]=TEMPERATURE(Steam;h=h[12];P=P[12]) 

s[12]=ENTROPY(Steam;h=h[12];P=P[12]) 

W_dot_b1=w_b1_s/eta_b1*m_dot[12] 

eta_b1=eta_b2 

      {DEA} 

h[13]=ENTHALPY(Steam;T=T[13];P=P[13]) 

s[13]=ENTROPY(Steam;T=T[13];P=P[13]) 

h[14]=ENTHALPY(Steam;x=0;P=P[14]) 

s[14]=ENTROPY(Steam;x=0;P=P[14]) 

T[14]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[14]) 

Q_dot_DEA=m_dot[12]*(h[13]-h[12]) 

 

      {bomba 2} 

v_14=VOLUME(Steam;x=0;P=P[14]) 

w_b2_s=v_14*(P[15]-P[14]) 

h[15]=ENTHALPY(Steam;T=T[15];P=P[15]) 

s[15]=ENTROPY(Steam;h=h[15];P=P[15]) 

w_b2=(h[15]-h[14]) 

eta_b2=w_b2_s/w_b2 

W_dot_b2=w_b2*m_dot[14] 

 

      {HRSG  - ECO1} 

h[16]=ENTHALPY(Steam;T=T[16];P=P[16]) 

h[22]=ENTHALPY(Steam;T=T[22];P=P[22]) 

s[16]=ENTROPY(Steam;T=T[16];P=P[16]) 

s[22]=ENTROPY(Steam;T=T[22];P=P[22]) 

Tsat[22]=TEMPERATURE(Steam;x=0;P=P[22]) 

h[21]=h[22] 

s[21]=ENTROPY(Steam;h=h[21];P=P[21]) 

Q_dot_ECO_1=m_dot[16]*h[16]+m_dot[21]*h[21]-m_dot[15]*h[15] 

 {1**********************************} 

 

      {Eva High} 

Q_dot_Eva_H=m_dot[17]*h[17]-m_dot[16]*h[16] 

 

Q_dot_ECO_2=m_dot[13]*(h[14]-h[13])  {Econom} 

 

{SH} 

h[17]=ENTHALPY(Steam;x=1;P=P[17]) 

s[17]=ENTROPY(Steam;x=1;P=P[17]) 

T[17]=TEMPERATURE(Steam;x=1;P=P[17]) 

Q_dot_SH=m_dot[18]*h[18]-m_dot[17]*h[17] 

 

  "Air Compressor" 

 

h[1]=ENTHALPY(O2;T=T[1])*x_airO2+ENTHALPY(N2;T=T[1])*x_airN2+ENTHALPY(CO2;T=T[1])*x_air

CO2+ENTHALPY(H2O;T=T[1])*x_airH2O 

s[1]=ENTROPY(O2;T=T[1];P=P[1])*x_airO2+ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])*x_airN2+ENTROPY(CO2;T=

T[1];P=P[1])*x_airCO2+ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])*x_airH2O 

s[1]=ENTROPY(O2;P=P[2];T=T_s[2])*x_airO2+ENTROPY(N2;P=P[2];T=T_s[2])*x_airN2+ENTROPY(CO2

;T=T[1];P=P[1])*x_airCO2+ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])*x_airH2O   {ponto 2 s} 

h_s[2]=ENTHALPY(O2;T=T_s[2])*x_airO2+ENTHALPY(N2;T=T_s[2])*x_airN2+ENTHALPY(CO2;T=T_s[

2])*x_airCO2+ENTHALPY(H2O;T=T_s[2])*x_airH2O 

h[2]=ENTHALPY(O2;T=T[2])*x_airO2+ENTHALPY(N2;T=T[2])*x_airN2+ENTHALPY(CO2;T=T[2])*x_air

CO2+ENTHALPY(H2O;T=T[2])*x_airH2O 

s[2]=ENTROPY(O2;P=P[2];T=T[2])*x_airO2+ENTROPY(N2;P=P[2];T=T[2])*x_airN2+ENTROPY(CO2;T=

T[2];P=P[2])*x_airCO2+ENTROPY(H2O;T=T[2];P=P[2])*x_airH2O 

 



104 

eta_comp=(h_s[2]-h[1])/(h[2]-h[1]) 

W_dot_comp=m_dot[2]*(h[2]-h[1]) 

e_PH[1]=0 

e_PH[2]=ePH_Air(h[2];s[2];h[1];s[1];T0) 

 

     " Câmara de combustão" 

delta_P_CC=P[3]/P[2]-1 

 

Pm_f1=porc_CH4*16,043+porc_C2H6*30,070+porc_C3H8*44,094+porc_C4H10*58,124+porc_N2*28,013+p

orc_CO2*44,01 

R_comb=R#/Pm_f1 

cpcomb=porc_CH4*2,2537+porc_C2H6*1,7662+porc_C3H8*1,6794+porc_C4H10*1,7164+porc_N2*1,0416+

porc_CO2*0,8418 

 

nCO2_f=porc_CH4+2*porc_C2H6+3*porc_C3H8+4*porc_C4H10 {formação de produtos por kmol de fuel} 

nH2O_f=2*porc_CH4+3*porc_C2H6+4*porc_C3H8+5*porc_C4H10 

xO2=nCO2_f+nH2O_f/2  {necessidade estequiométrica de O2} 

 

m_f=m_dot[24] 

m_ar=m_dot[1] 

A_C_m=m_ar/m_f 

 

 

A_C_v_esteq=xO2*(1+C1+C2+C3)   "O2, N2, H2O, CO2" 

c1=y_airN2/y_airO2: C2=y_airH2O/y_airO2: C3=y_airCO2/y_airO2  "proporção por 1 kmol de O2" 

C4=1*31,999+C1*28,013+C2*18,015+C3*44,010 

 

 

A_C_m_est=xO2*C4/Pm_f1  {137.28} 

A_C_m=jtheta*A_C_m_est 

A_C_v=jtheta*A_C_v_esteq {A_C_v=jtheta*xO2*(1+3.76)} 

 

     "Número de mols de produtos de combustão por 1 kmol de fuel" 

 

nCO2=nCO2_f+porc_CO2+jtheta*xO2*c3 

nH2O=nH2O_f+jtheta*xO2*c2 

 

nN2=porc_N2+jtheta*xO2*c1 {3.76} 

nO2=(jtheta-1)*xO2 

n_gas_comb=nCO2+nH2O+nO2+nN2 

 

y_pd_O2= nO2/n_gas_comb   "composição molar dos produtos de combustão" 

y_pd_N2=nN2/n_gas_comb 

y_pd_H2O=nH2O/n_gas_comb 

y_pd_CO2=nCO2/n_gas_comb 

PM_prod_comb=y_pd_O2*31,999+y_pd_N2*28,013+y_pd_H2O*18,015+y_pd_CO2*44,010 

 

x_pd_O2=y_pd_O2*31,999/PM_prod_comb "composição massica dos produtos de combustão" 

x_pd_N2=y_pd_N2*28,013/PM_prod_comb 

x_pd_H2O=y_pd_H2O*18,015/PM_prod_comb 

x_pd_CO2=y_pd_CO2*44,010/PM_prod_comb 

 

"Perdas na Câmara de combustão" 

Q_dot_cc=m_f*PCi_kg*(1-eta_CC)  {converti m_f1 para m_f} 

 

"Temp máxima de chama" 

T_f=T[24] 

 

H_reag=porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T_f)*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T_f)*30,07+porc_C

3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T_f)*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T_f)*58,124+porc_CO2*ENT
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HALPY(CO2;T=T_f)*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T_f)*28,013+ 

jtheta*xO2*((ENTHALPY(O2;T=T[2])*31,999+C1*ENTHALPY(N2;T=T[2])*28,013+C2*ENTHALPY(H2O;

T=T[2])*18,015+C3*ENTHALPY(CO2;T=T[2])*44,010)) "kJ/kmol comb" 

 

H_prod=nCO2*ENTHALPY(CO2;T=T_AC[3])*44,01+nH2O*ENTHALPY(H2O;T=T_AC[3])*18,015+nN2*

ENTHALPY(N2;T=T_AC[3])*28,013+nO2*ENTHALPY(O2;T=T_AC[3])*31,999 "kJ/kmol comb" 

n_f=m_f/Pm_f1  "1a Lei TD para sistemas reagentes" 

H_reag=H_prod+Q_dot_cc/n_f  

T[3]=T_AC[3] 

 

H_T[3]=H_prod*n_f  

h_x[3]=H_T[3]/m_dot[3] 

 

"Calculo das Exergias físicas do combustível" 

h_f_0=(porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T[1])*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T[1])*30,07+porc_C

3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T[1])*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T[1])*58,124+porc_CO2*EN

THALPY(CO2;T=T[1])*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T[1])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

s_f_0=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[1];P=P[1])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[1];P=P[1])*30

,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[1];P=P[1])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[1];P=P[1])

*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])*28,01

3)/Pm_f1 "kJ/kg" 

 

s[24]=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[24];P=P[24])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[24];P=P[24]

)*30,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[24];P=P[24])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[24];

P=P[24])*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[24];P=P[24])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[24];P=

P[24])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

 

h[24]=(porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T[24])*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T[24])*30,07+porc

_C3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T[24])*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T[24])*58,124+porc_CO

2*ENTHALPY(CO2;T=T[24])*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T[24])*28,013)/Pm_f1 {kJ/kg} 

 

h[25]=h[24] 

T[25]=T[24] 

 

s[25]=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[24];P=P[25])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[24];P=P[25]

)*30,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[24];P=P[25])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[24];

P=P[25])*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[24];P=P[25])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[24];P=

P[25])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

 

Q_dot_GN=m_dot[22]*(h[22]-h[11]) 

Q_dot_GN=m_dot[23]*(h[24]-h[23])  {2 *********************************** o pto 23 é 

líquido } 

 

h23_V=h[23]+120*4,186   

{http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=G%C1S%20NATURAL%20LIQ

%DCEFEITO} 

h23_V=(porc_CH4*ENTHALPY(CH4;T=T[23])*16,04+porc_C2H6*ENTHALPY(C2H6;T=T[23])*30,07+por

c_C3H8*ENTHALPY(C3H8;T=T[23])*44,097+porc_C4H10*ENTHALPY(C4H10;T=T[23])*58,124+porc_C

O2*ENTHALPY(CO2;T=T[23])*44,01+porc_N2*ENTHALPY(N2;T=T[23])*28,013)/Pm_f1 {kJ/kg} 

P[23] = 45,78*101,3 {Temperatura crítica (°C)  - 82,2 e Pressão crítica (atm) 45,78} 

 

s_23_V=(porc_CH4*ENTROPY(CH4;T=T[23];P=P[24])*16,04+porc_C2H6*ENTROPY(C2H6;T=T[23];P=P[

24])*30,07+porc_C3H8*ENTROPY(C3H8;T=T[23];P=P[24])*44,097+porc_C4H10*ENTROPY(C4H10;T=T[

23];P=P[24])*58,124+porc_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[23];P=P[24])*44,01+porc_N2*ENTROPY(N2;T=T[23

];P=P[24])*28,013)/Pm_f1 "kJ/kg" 

D_s_23=120*4,186/(273,2) 

s[23]=s[24]-s_23_V-D_s_23 

 

Q_dot_cond=m_dot[19]*(h[19]-h[10])     {condensador} 

Q_dot_cond=m_dot[32]*(h[33]-h[32]) 



106 

h[32]=ENTHALPY(Water;T=T[32];P=P[32]) 

h[33]=ENTHALPY(Water;T=T[33];P=P[33]) 

s[32]=ENTROPY(Water;T=T[32];P=P[32]) 

s[33]=ENTROPY(Water;T=T[33];P=P[33]) 

m_dot[33]=m_dot[32] 

e_PH[32]= ePHVAP(h[32];s[32];T0;P0) 

e_PH[33]= ePHVAP(h[33];s[33];T0;P0) 

 

e_PH[24]=h[24]-h_f_0-T0K*(s[24]-s_f_0) 

e_PH[23]=h[23]-h_f_0-T0K*(s[23]-s_f_0) 

e_PH[25]=h[25]-h_f_0-T0K*(s[25]-s_f_0) 

 

"Calculo das exergias físicas dos prod combustão" 

s_pd_0=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])+x_pd_H2O*

ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[1];P=P[1]) 

h_pd_0=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[1])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[1])+x_pd_H2O*ENTHALP

Y(H2O;T=T[1])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[1]) 

 

CALL e_ph_pd(x_pd_CO2;x_pd_N2;x_pd_H2O;x_pd_O2;T[3];P[3];h_pd_0;s_pd_0;T0K: h[3];s[3];e_PH[3]) 

CALL e_ph_pd(x_pd_CO2;x_pd_N2;x_pd_H2O;x_pd_O2;T[4];P[4];h_pd_0;s_pd_0;T0K: h[4];s[4];e_PH[4]) 

 

W_dot_liq_turb=W_dot_liq/xi_gen 

W_dot_turb=m_dot[3]*(h[3]-h[4])+Q_dot_turb 

W_dot_liq_turb=W_dot_turb-W_dot_comp 

Porc_Q_W=-Q_dot_turb/W_dot_turb*100 

 

"Turbina - Calculo ponto 4 iso" 

s[3]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T_s[4];P=P[4])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T_s[4];P=P[4])+x_pd_H2O

*ENTROPY(H2O;T=T_s[4];P=P[4])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T_s[4];P=P[4]) 

h_s[4]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T_s[4])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T_s[4])+x_pd_H2O*ENTHA

LPY(H2O;T=T_s[4])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T_s[4]) 

w_turb=h[3]-h[4] 

w_turb_s=h[3]-h_s[4] 

eta_turb = w_turb/w_turb_s 

 

m_dot[4]*(h[5]-h[4])=m_dot[17]*(h[17]-h[18]) 

h[5]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[5])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[5])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[5])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[5]) 

s[5]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[5];P=P[5])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[5];P=P[5])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[5];P=P[5])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[5];P=P[5]) 

e_PH[5]=h[5]-h_pd_0-T0K*(s[5]-s_pd_0) 

efet_SH=(T[18]-T[17])/(T[4]-T[17]) 

 

m_dot[5]*(h[6]-h[5])=m_dot[16]*h[16]-m_dot[17]*h[17] 

h[6]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[6])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[6])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[6])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[6]) 

s[6]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[6];P=P[6])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[6];P=P[6])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[6];P=P[6])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[6];P=P[6]) 

e_PH[6]=h[6]-h_pd_0-T0K*(s[6]-s_pd_0) 

 

m_dot[6]*(h[7]-h[6])=m_dot[15]*h[15]-m_dot[16]*h[16]-m_dot[21]*h[21] 

h[7]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[7])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[7])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[7])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[7]) 

s[7]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[7];P=P[7])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[7];P=P[7])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[7];P=P[7])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[7];P=P[7]) 

e_PH[7]=h[7]-h_pd_0-T0K*(s[7]-s_pd_0) 

 

m_dot[7]*(h[8]-h[7])=m_dot[13]*h[13]-m_dot[14]*h[14] 

h[8]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[8])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[8])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[8])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[8]) 
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s[8]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[8];P=P[8])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[8];P=P[8])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[8];P=P[8])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[8];P=P[8]) 

e_PH[8]=h[8]-h_pd_0-T0K*(s[8]-s_pd_0) 

 

m_dot[8]*(h[9]-h[8])=m_dot[12]*h[12]-m_dot[13]*h[13] 

h[9]=x_pd_CO2*ENTHALPY(CO2;T=T[9])+x_pd_N2*ENTHALPY(N2;T=T[9])+x_pd_H2O*ENTHALPY(H

2O;T=T[9])+x_pd_O2*ENTHALPY(O2;T=T[9]) 

s[9]=x_pd_CO2*ENTROPY(CO2;T=T[9];P=P[9])+x_pd_N2*ENTROPY(N2;T=T[9];P=P[9])+x_pd_H2O*EN

TROPY(H2O;T=T[9];P=P[9])+x_pd_O2*ENTROPY(O2;T=T[9];P=P[9]) 

e_PH[9]=h[9]-h_pd_0-T0K*(s[9]-s_pd_0) 

 

"Calculo das exergias químicas" 

 

e_CH_air=(y_airO2*ex_ch_O2+y_airN2*ex_ch_N2+y_airH2O*ex_ch_H2O+y_airCO2*ex_ch_CO2+R#*T0k*

(y_airO2*ln(y_airO2)+y_airN2*ln(y_airN2)+y_airH2O*ln(y_airH2O)))/M_air "kJ/kg" 

e_CH_prod=(y_pd_O2*ex_ch_O2+y_pd_N2*ex_ch_N2+y_pd_CO2*ex_ch_CO2+y_pd_H2O*ex_ch_H2O+R#

*T0k*(y_pd_O2*ln(y_pd_O2)+y_pd_n2*ln(y_pd_n2)+y_pd_CO2*ln(y_pd_CO2)+y_pd_H2O*ln(y_pd_H2O)))

/PM_prod_comb "kJ/kg" 

e_CH_agua=ex_ch_H2O_L/18,015 

e_CH_gn=((porc_CH4*ex_ch_CH4+porc_C2H6*ex_ch_C2H6+porc_C3H8*ex_ch_C3H8+porc_CO2*ex_ch_C

O2+porc_N2*ex_ch_N2)+R#*T0k*((porc_CH4*ln(porc_CH4)+porc_C2H6*ln(porc_C2H6)+porc_C3H8*ln(po

rc_C3H8)+porc_CO2*ln(porc_CO2)+porc_N2*ln(porc_N2))))/Pm_f1 

 

e_Ch[1]=0 

e_Ch[2]=e_Ch[1] 

e_CH[3]=e_CH_prod 

e_CH[4]=e_CH[3] 

e_CH[5]=e_CH[3] 

e_CH[6]=e_CH[3] 

e_CH[7]=e_CH[3] 

e_CH[8]=e_CH[3] 

e_CH[9]=e_CH[3] 

e_CH[10]=0  {e_CH_agua} 

e_CH[11]=e_CH[10] 

e_CH[12]=e_CH[11] 

e_CH[13]=e_CH[11] 

e_CH[14]=e_CH[11] 

e_CH[15]=e_CH[11] 

e_CH[16]=e_CH[11] 

e_CH[17]=e_CH[11] 

e_CH[18]=e_CH[11] 

e_CH[19]=e_CH[11] 

 

e_CH[21]=e_CH[11] 

e_CH[22]=e_CH[11] 

e_CH[23]=e_CH_gn 

e_CH[24]=e_CH[23] 

e_CH[25]=e_CH[23] 

 

e_CH[32]=e_CH[11] 

e_CH[33]=e_CH[11] 

 

eta_Brayton=W_dot_liq/(Pci_kg*m_f) 

 

"Calculo do cp dos prod comb na turbina à gás"  

w_turb=cp_prod_comb*(T[3]-T[4]) {k_prod 1.3 e range1.2 a 1.4} 

 

      {exergy Phisic} 

e_PH[10]= ePHVAP(h[10];s[10];T0;P0) 

e_PH[11]= ePHVAP(h[11];s[11];T0;P0) 
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e_PH[12]=ePHVAP(h[12];s[12];T0;P0) 

e_PH[13]= ePHVAP(h[13];s[13];T0;P0) 

e_PH[14]= ePHVAP(h[14];s[14];T0;P0) 

e_PH[15]=ePHVAP(h[15];s[15];T0;P0) 

e_PH[16]= ePHVAP(h[16];s[16];T0;P0) 

e_PH[17]= ePHVAP(h[17];s[17];T0;P0) 

e_PH[18]= ePHVAP(h[18];s[18];T0;P0) 

e_PH[19]=ePHVAP(h[19];s[19];T0;P0) 

 

e_PH[21]= ePHVAP(h[21];s[21];T0;P0) 

e_PH[22]= ePHVAP(h[22];s[22];T0;P0) 

 

 

       {Total exergy } 

e_T[1]=e_PH[1]+e_CH[1] 

e_T[2]=e_PH[2]+e_CH[2] 

e_T[3]=e_PH[3]+e_CH[3] 

e_T[4]=e_PH[4]+e_CH[4] 

e_T[5]=e_PH[5]+e_CH[5] 

e_T[6]=e_PH[6]+e_CH[6] 

e_T[7]=e_PH[7]+e_CH[7] 

e_T[8]=e_PH[8]+e_CH[8] 

e_T[9]=e_PH[9]+e_CH[9] 

e_T[10]=e_PH[10]+e_CH[10] 

e_T[11]=e_PH[11]+e_CH[11] 

e_T[12]=e_PH[12]+e_CH[12] 

e_T[13]=e_PH[13]+e_CH[13] 

e_T[14]=e_PH[14]+e_CH[14] 

e_T[15]=e_PH[15]+e_CH[15] 

e_T[16]=e_PH[16]+e_CH[16] 

e_T[17]=e_PH[17]+e_CH[17] 

e_T[18]=e_PH[18]+e_CH[18] 

e_T[19]=e_PH[19]+e_CH[19] 

 

e_T[21]=e_PH[21]+e_CH[21] 

e_T[22]=e_PH[22]+e_CH[22] 

e_T[23]=e_PH[23]+e_CH[23] 

e_T[24]=e_PH[24]+e_CH[24] 

e_T[25]=e_PH[25]+e_CH[25] 

e_T[32]=e_PH[32]+e_CH[32] 

e_T[33]=e_PH[33]+e_CH[33] 

 

E_dot[1]=m_dot[1]*e_T[1] 

E_dot[2]=m_dot[2]*e_T[2] 

E_dot[3]=m_dot[3]*e_T[3] 

E_dot[4]=m_dot[4]*e_T[4] 

E_dot[5]=m_dot[5]*e_T[5] 

E_dot[6]=m_dot[6]*e_T[6] 

E_dot[7]=m_dot[7]*e_T[7] 

E_dot[8]=m_dot[8]*e_T[8] 

E_dot[9]=m_dot[9]*e_T[9] 

E_dot[10]=m_dot[10]*e_T[10] 

E_dot[11]=m_dot[11]*e_T[11] 

E_dot[12]=m_dot[12]*e_T[12] 

E_dot[13]=m_dot[13]*e_T[13] 

E_dot[14]=m_dot[14]*e_T[14] 

E_dot[15]=m_dot[15]*e_T[15] 

E_dot[16]=m_dot[16]*e_T[16] 

E_dot[17]=m_dot[17]*e_T[17] 

E_dot[18]=m_dot[18]*e_T[18] 



109 

E_dot[19]=m_dot[19]*e_T[19] 

E_dot[20]=W_dot_st 

E_dot[21]=m_dot[21]*e_T[21] 

E_dot[22]=m_dot[22]*e_T[22] 

E_dot[23]=m_dot[23]*e_T[23] 

E_dot[24]=m_dot[24]*e_T[24] 

E_dot[25]=m_dot[25]*e_T[25] 

E_dot[26]=W_dot_comp 

E_dot[27]=W_dot_liq_turb 

E_dot[28]=W_dot_b1+W_dot_b2 

E_dot[29]=W_dot_liq-E_dot[28] 

E_dot[30]=W_dot_b1 

E_dot[31]=W_dot_b2 

E_dot[32]=m_dot[32]*e_T[32] 

E_dot[33]=m_dot[33]*e_T[33] 

 

 

E_dot_MW[1]=E_dot[1]/1000 

E_dot_MW[2]=E_dot[2]/1000 

E_dot_MW[3]=E_dot[3]/1000 

E_dot_MW[4]=E_dot[4]/1000 

E_dot_MW[5]=E_dot[5]/1000 

E_dot_MW[6]=E_dot[6]/1000 

E_dot_MW[7]=E_dot[7]/1000 

E_dot_MW[8]=E_dot[8]/1000 

E_dot_MW[9]=E_dot[9]/1000 

E_dot_MW[10]=E_dot[10]/1000 

E_dot_MW[11]=E_dot[11]/1000 

E_dot_MW[12]=E_dot[12]/1000 

E_dot_MW[13]=E_dot[13]/1000 

E_dot_MW[14]=E_dot[14]/1000 

E_dot_MW[15]=E_dot[15]/1000 

E_dot_MW[16]=E_dot[16]/1000 

E_dot_MW[17]=E_dot[17]/1000 

E_dot_MW[18]=E_dot[18]/1000 

E_dot_MW[19]=E_dot[19]/1000 

E_dot_MW[20]=E_dot[20]/1000 

E_dot_MW[21]=E_dot[21]/1000 

E_dot_MW[22]=E_dot[22]/1000 

E_dot_MW[23]=E_dot[23]/1000 

E_dot_MW[24]=E_dot[24]/1000 

E_dot_MW[25]=E_dot[25]/1000 

E_dot_MW[26]=E_dot[26]/1000 

E_dot_MW[27]=E_dot[27]/1000 

E_dot_MW[28]=E_dot[28]/1000 

E_dot_MW[29]=E_dot[29]/1000 

E_dot_MW[30]=E_dot[30]/1000 

E_dot_MW[31]=E_dot[31]/1000 

E_dot_MW[32]=E_dot[32]/1000 

E_dot_MW[33]=E_dot[33]/1000 

 

"Evaluation of exergy destruction and rational efficiency " 

 

Ex_D_AC=F_AC-P_AC {Air compressor} 

xi_AC=P_AC/F_AC 

P_AC=E_dot[2]-E_dot[1] 

F_AC=E_dot[26] 

 

Ex_D_CC=F_cc-P_cc {CC} 

xi_CC=P_cc/F_cc 
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P_cc=E_dot[3]-E_dot[2] 

F_cc=E_dot[25] 

 

Ex_D_GT=F_GT-P_GT {Gas Turbine} 

xi_GT=P_GT/F_GT 

P_GT=E_dot[26]+E_dot[27] 

F_GT=E_dot[3]-E_dot[4] 

 

Ex_D_SH=F_SH_HP-P_SH_HP  {SuperHeater} 

xi_SH_HP=P_SH_HP/F_SH_HP 

P_SH_HP=E_dot[18]-E_dot[17] 

F_SH_HP=E_dot[4]-E_dot[5] 

 

Ex_D_EVA=F_EVA-P_EVA {Evaporator1} 

xi_EVA=P_EVA/F_EVA 

P_EVA=E_dot[17]-E_dot[16] 

F_EVA=E_dot[5]-E_dot[6] 

 

Ex_D_ECO_1=F_ECO_1-P_ECO_1 {HRSG - ECO1} 

xi_ECO_1=P_ECO_1/F_ECO_1 

P_ECO_1=E_dot[16]+E_dot[21]-E_dot[15] 

F_ECO_1=E_dot[6]-E_dot[7] 

 

Ex_D_ECO_2=F_ECO_2-P_ECO_2 {Economizador 2} 

xi_ECO_2=P_ECO_2/F_ECO_2 

P_ECO_2=E_dot[14]-E_dot[13] 

F_ECO_2=E_dot[7]-E_dot[8] 

 

Ex_D_DEA=F_DEA-P_DEA {Dearator} 

xi_DEA=P_DEA/F_DEA 

P_DEA=E_dot[13]-E_dot[12] 

F_DEA=E_dot[8]-E_dot[9] 

 

Ex_D_BFP=F_BFP-P_BFP {Pump 2 BFP} 

xi_BFP=P_BFP/F_BFP 

P_BFP=E_dot[15]-E_dot[14] 

F_BFP=E_dot[31] 

 

Ex_D_CEP=F_CEP-P_CEP {Pump 1 CEP} 

xi_CEP=P_CEP/F_CEP 

P_CEP=E_dot[12]-E_dot[10]-E_dot[11] 

F_CEP=E_dot[30] 

 

Ex_D_gen=F_gen-P_gen  {Generator} 

{xi_gen2=P_gen/F_gen} 

P_gen=E_dot[28]+E_dot[29] 

F_gen=E_dot[27] 

 

Ex_D_HE_GN=F_HE_GN-P_HE_GN  {HE_GN} 

xi_HE_GN=P_HE_GN/F_HE_GN 

P_HE_GN=E_dot[24] 

F_HE_GN=E_dot[22]-E_dot[11]+E_dot[23] 

 

Ex_D_st=F_st-P_st  {Steam Turb} 

xi_st=P_st/F_st 

P_st=W_dot_st 

F_st=2*E_dot[18]-E_dot[19] 
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 { Análise dos custos - Custo dos equipamentos} 

in=0,10 {interest rate} 

ri=0,08 {inflation rate} 

k_y=25 {years - plant lifetime} 

cp_y=3 {years- construction period} 

q=(1+in)*(1+ri) 

f=((q^(k_y+cp_y)-1)/((q-1)*q^(k_y+cp_y))-(q^cp_y-1)/((q-1)*q^cp_y))^(-1) {fator anuidade} 

 

phi=1,0 {fator de manutenção ************************* } 

H_cc=7990 {hours Combined Cycle} 

H_sf= 2330 {hours soalr Field} 

fphiH_cc=1/(k_y*H_cc*3600) 

fphiH_sf=f*phi/H_sf 

 

fator=1 { Direct Cost: installat50%, piping 30%,instrum20%,  

  Indirect Cost: engineer50% construct 15%DC} 

 

 

W_AC=88482 "Compressor  kg" 

W_CC=41375  {câmara de combustão} 

W_GT=20876 {Gas turbine} 

W_CEP=1000*0,0061*W_dot_b1^0,95  "kW, kg" 

W_BFP=(0175*LN(W_dot_b2)-1,06) "kW, kg P<135 Bar" 

W_SH=1000*8,424*(Q_dot_SH/1000)^0,87 "kW, kg" 

W_EVA=1000*13,91*(Q_dot_EVA_H/1000)^0,68 "kW, kg" 

W_ECO_1=1000*2,989*(Q_dot_ECO_1/1000)^0,97 "kW,kg" 

W_ECO_2=1000*2,989*(Q_dot_ECO_2/1000)^0,97 "kW, kg" 

W_DEA=1000*2,49*m_dot[12]^0,7 "kg/s, kg" 

W_COND=1000*0,073*(Q_dot_COND/1000)^0,99 "kg, kW" 

W_GER=1000*(0,125*LN(W_dot_liq)-0,0415) 

W_HE_GN=1000*2,14*(Q_dot_GN/1000)^0,7 "kW, kg" 

W_STu=1000*4,9*(W_dot_st/1000)^0,73 "kW, kg" 

 

 

 

 

Y_AC=W_AC*fator*71,7 "mPt" 

Y_CC=W_CC*fator*585 

Y_GT=W_GT*fator*645,7 

Y_GER=W_GER*fator*410,2 

Y_SH=W_SH*fator*638,1 

Y_EVA=W_EVA*fator*28,1 

Y_ECO_1=W_ECO_1*fator*28,1 

Y_ECO_2=W_ECO_2*fator*28,1 

Y_DEA=W_DEA*fator*28,1 

Y_COND=W_COND*fator*28,1 

Y_CEP=W_CEP*fator*132,8 

Y_BFP=W_BFP*fator*132,8 

Y_HE_GN=W_HE_GN*fator*28,1 

Y_ST=W_STu*fator*645,7 

 

Y_dot_AC=fphiH_cc*Y_AC "[mPt/s]" 

Y_dot_CC=fphiH_cc*Y_CC 

Y_dot_GT=fphiH_cc*Y_GT 

Y_dot_GER=fphiH_cc*Y_GER {Cobem 2015} 

Y_dot_SH=fphiH_cc*Y_SH 

Y_dot_EVA=fphiH_cc*Y_EVA 

Y_dot_ECO_1=fphiH_cc*Y_ECO_1 

Y_dot_ECO_2=fphiH_cc*Y_ECO_2 
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Y_dot_DEA=fphiH_cc*Y_DEA 

Y_dot_COND=fphiH_cc*Y_COND 

Y_dot_CEP=fphiH_cc*Y_CEP 

Y_dot_BFP=fphiH_cc*Y_BFP 

Y_dot_HE_GN=fphiH_cc*Y_HE_GN 

Y_dot_ST=fphiH_cc*Y_ST 

 

Y_dot_AC_h=Y_dot_AC*3600 [mPt/h] 

Y_dot_CC=Y_dot_CC_h/3600  

Y_dot_GT=Y_dot_GT_h/3600  

Y_dot_GER=Y_dot_GER_h/3600  

Y_dot_SH=Y_dot_SH_h/3600  

Y_dot_EVA=Y_dot_EVA_h/3600  

Y_dot_ECO_1=Y_dot_ECO_1_h/3600  

Y_dot_ECO_2=Y_dot_ECO_2_h/3600  

Y_dot_DEA=Y_dot_DEA_h/3600  

Y_dot_COND=Y_dot_COND_h/3600  

Y_dot_CEP=Y_dot_CEP_h/3600  

Y_dot_BFP=Y_dot_BFP_h/3600 

Y_dot_HE_GN_h=Y_dot_HE_GN*3600 [mPt/h] 

Y_dot_ST_h=Y_dot_ST*3600 [mPt/h] 

 

 {Rankine} 

 

E_dot[1]*b[1]+E_dot[26]*b[26]-E_dot[2]*b[2]=-Y_dot_AC  "AC" 

b[1]=0 

b[26]=b[27] 

 

E_dot[2]*b[2]+E_dot[25]*b[25]-E_dot[3]*b[3]+B_dot_PF=-Y_dot_CC  "CC"

 {*************************************************} 

m_CO2_f=nCO2_f*n_f*44,01 

B_dot_PF=EI_CO2*m_CO2_f 

 

E_dot[3]*b[3]-(E_dot[26]+E_dot[27])*b[27]-E_dot[4]*b[4]=-Y_dot_GT  "GT" 

b[3]=b[4] 

 

E_dot[4]*b[4]-E_dot[5]*b[5]+E_dot[17]*b[17]-E_dot[18]*b[18]=-Y_dot_SH-B_dot_dif_cond*wf_SH 

 "SHeater" 

b[4]=b[5] 

 

E_dot[5]*b[5]-E_dot[6]*b[6]+E_dot[16]*b[16]-E_dot[17]*b[17]=-Y_dot_EVA-B_dot_dif_cond*wf_EVA

  "EVA" 

b[5]=b[6] 

 

E_dot[6]*b[6]-E_dot[7]*b[7]+E_dot[15]*b[15]-E_dot[16]*b[16]-E_dot[21]*b[21]=-Y_dot_ECO_1-

B_dot_dif_cond*wf_ECO1 "HRSG -ECO 1" 

b[6]=b[7] 

b[21]=b[16] 

 

E_dot[7]*b[7]-E_dot[8]*b[8]+E_dot[13]*b[13]-E_dot[14]*b[14]=-Y_dot_ECO_2-B_dot_dif_cond*wf_ECO2

  "ECO 2" 

b[7]=b[8] 

 

E_dot[8]*b[8]-E_dot[9]*b[9]+E_dot[12]*b[12]-E_dot[13]*b[13]=-Y_dot_DEA-B_dot_dif_cond*wf_DEA

  "DEA" 

b[8]=b[9] 

 

E_dot[14]*b[14]+E_dot[31]*b[31]-E_dot[15]*b[15]=-Y_dot_BFP-B_dot_dif_th1*wf_b2 "pump 2 BFP" 

b[31]=b[29] 
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E_dot[10]*b[10]+E_dot[11]*b[11]-E_dot[12]*b[12]+E_dot[30]*b[30]=-Y_dot_CEP-B_dot_dif_th1*wf_b1

 "pump 1 CEP" 

b[30]=b[29]      

 

E_dot[22]*b[22]-E_dot[11]*b[11]+E_dot[23]*b[23]-E_dot[24]*b[24]=-Y_dot_HE_GN "HE GN" 

B_dot[23]=b_gas_kg*m_dot[23] 

B_dot[23]=E_dot[23]*b[23] 

b[11]=b[22] 

 

 

E_dot[27]*b[27]-(E_dot[28]+E_dot[29])*b[29]=-Y_dot_ger-B_dot_dif_th2   "Gerador" 

b[28]=b[29] 

 

E_dot[21]*b[21]=E_dot[22]*b[22] +B_dot_dif_th1  " Throuling Valv" 

b[21]=b[22] 

E_dot[24]*b[24]=E_dot[25]*b[25] +B_dot_dif_th2 

b[24]=b[25] 

 

2*E_dot[18]*b[18]-E_dot[19]*b[19]-E_dot[20]*b[20]=-Y_dot_ST {Steam Turb} 

b[18]=b[19] 

 

E_dot[19]*b[19]+B_dot[32]-E_dot[10]*b[10]-B_dot_dif_cond=-Y_dot_cond  "Condenser" 

b[32]=0 

B_dot[32]=0 

b[19]=b[10] 

 

wf_SH=(s[4]-s[5])/(s[4]-s[9]) 

wf_EVA=(s[5]-s[6])/(s[4]-s[9]) 

wf_ECO1=(s[6]-s[7])/(s[4]-s[9]) 

wf_ECO2=(s[7]-s[8])/(s[4]-s[9]) 

wf_DEA=(s[8]-s[9])/(s[4]-s[9]) 

 

DELTA_s_b1=s[12]*m_dot[12]-s[11]*m_dot[11]-s[10]*m_dot[10] 

DELTA_s_b2=s[15]*m_dot[15]-s[14]*m_dot[14] 

wf_b1=DELTA_s_b1/(DELTA_s_b1+DELTA_s_b2) 

wf_b2=DELTA_s_b2/(DELTA_s_b1+DELTA_s_b2) 

 

B_dot[1]=E_dot[1]*b[1] {mPt/s} 

B_dot[2]=E_dot[2]*b[2] 

B_dot[3]=E_dot[3]*b[3] 

B_dot[4]=E_dot[4]*b[4] 

B_dot[5]=E_dot[5]*b[5] 

B_dot[6]=E_dot[6]*b[6] 

B_dot[7]=E_dot[7]*b[7] 

B_dot[8]=E_dot[8]*b[8] 

B_dot[9]=E_dot[9]*b[9] 

B_dot[10]=E_dot[10]*b[10] 

B_dot[11]=E_dot[11]*b[11] 

B_dot[12]=E_dot[12]*b[12] 

B_dot[13]=E_dot[13]*b[13] 

B_dot[14]=E_dot[14]*b[14] 

B_dot[15]=E_dot[15]*b[15] 

B_dot[16]=E_dot[16]*b[16] 

B_dot[17]=E_dot[17]*b[17] 

B_dot[18]=E_dot[18]*b[18] 

B_dot[19]=E_dot[19]*b[19] 

B_dot[20]=E_dot[20]*b[20] 

B_dot[21]=E_dot[21]*b[21] 

B_dot[22]=E_dot[22]*b[22] 
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B_dot[24]=E_dot[24]*b[24] 

B_dot[25]=E_dot[25]*b[25] 

B_dot[26]=E_dot[26]*b[26] 

B_dot[27]=E_dot[27]*b[27] 

B_dot[28]=E_dot[28]*b[28] 

B_dot[29]=E_dot[29]*b[29] 

B_dot[30]=E_dot[30]*b[30] 

B_dot[31]=E_dot[31]*b[31] 

 

{ 

B_h[1]=B_dot[1]*3600 {mPt/h} 

B_h[2]=B_dot[2]*3600 

B_h[3]=B_dot[3]*3600 

B_h[4]=B_dot[4]*3600 

B_h[5]=B_dot[5]*3600 

B_h[6]=B_dot[6]*3600 

B_h[7]=B_dot[7]*3600 

B_h[8]=B_dot[8]*3600 

B_h[9]=B_dot[9]*3600 

B_h[10]=B_dot[10]*3600 

B_h[11]=B_dot[11]*3600 

B_h[12]=B_dot[12]*3600 

B_h[13]=B_dot[13]*3600 

B_h[14]=B_dot[14]*3600 

B_h[15]=B_dot[15]*3600 

B_h[16]=B_dot[16]*3600 

B_h[17]=B_dot[17]*3600 

B_h[18]=B_dot[18]*3600 

B_h[19]=B_dot[19]*3600 

B_h[20]=B_dot[20]*3600 

B_h[21]=B_dot[21]*3600 

B_h[22]=B_dot[22]*3600 

B_h[23]=B_dot[23]*3600 

B_h[24]=B_dot[24]*3600 

B_h[25]=B_dot[25]*3600 

B_h[26]=B_dot[26]*3600 

B_h[27]=B_dot[27]*3600 

B_h[28]=B_dot[28]*3600 

B_h[29]=B_dot[29]*3600 

B_h[30]=B_dot[30]*3600 

B_h[31]=B_dot[31]*3600 

} 

 

b_[1]=b[1]*1000 {mPt/MJ} 

b_[2]=b[2]*1000 

b_[3]=b[3]*1000 

b_[4]=b[4]*1000 

b_[5]=b[5]*1000 

b_[6]=b[6]*1000 

b_[7]=b[7]*1000 

b_[8]=b[8]*1000 

b_[9]=b[9]*1000 

b_[10]=b[10]*1000 

b_[11]=b[11]*1000 

b_[12]=b[12]*1000 

b_[13]=b[13]*1000 

b_[14]=b[14]*1000 

b_[15]=b[15]*1000 

b_[16]=b[16]*1000 

b_[17]=b[17]*1000 
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b_[18]=b[18]*1000 

b_[19]=b[19]*1000 

b_[20]=b[20]*1000 

b_[21]=b[21]*1000 

b_[22]=b[22]*1000 

b_[23]=b[23]*1000 

b_[24]=b[24]*1000 

b_[25]=b[25]*1000 

b_[26]=b[26]*1000 

b_[27]=b[27]*1000 

b_[28]=b[28]*1000 

b_[29]=b[29]*1000 

b_[30]=b[30]*1000 

b_[31]=b[31]*1000 

 

 

 "Environm Impact of Fuel, Prod, exergy destruc rate and Exergoecon factor" 

 { Rankine} 

 

 

b_F_AC=10^3*b[26]    {mPt/MJ} {Air Compressor} 

b_P_AC=10^3*(B_dot[2]-B_dot[1])/(P_AC) {mPt/MJ} 

b_dot_I_AC=CUSTI(b_F_AC;Ex_D_AC)  {mPt/s} 

rel_AC=relative(b_P_AC;b_F_AC)  {%} 

fat_AC=FAT_EX(Y_dot_AC;b_dot_I_AC)  {%} 

 

b_F_CC=10^3*b[25]     {CC} 

b_P_CC=10^3*(B_dot[3]-B_dot[2])/(P_CC) {mPt/MJ} 

b_dot_I_CC=CUSTI(b_F_CC;Ex_D_CC)  {mPt/s} 

rel_CC=relative(b_P_CC;b_F_CC) {%} 

fat_CC=FAT_EX(Y_dot_CC;b_dot_I_CC)  {%} 

 

b_F_GT=10^3*(B_dot[3]-B_dot[4])/(F_GT)  {GT} 

b_P_GT=10^3*b[27]    {mPt/MJ} 

b_dot_I_GT=CUSTI(b_F_GT;Ex_D_GT)  {mPt/s} 

rel_GT=relative(b_P_GT;b_F_GT) {%} 

fat_GT=FAT_EX(Y_dot_GT;b_dot_I_GT)  {%} 

 

b_F_SH=10^3*(B_dot[4]-B_dot[5])/(F_SH_HP)   {S H} 

b_P_SH=10^3*(B_dot[18]-B_dot[17])/(P_SH_HP) {mPt/MJ} 

b_dot_I_SH=CUSTI(b_F_SH;Ex_D_SH)   {mPt/s} 

rel_SH=relative(b_P_SH;b_F_SH)   {%} 

fat_SH=FAT_EX(Y_dot_SH;b_dot_I_SH)   {%} 

 

b_F_EVA=10^3*(B_dot[5]-B_dot[6])/(F_EVA)   {EVA} 

b_P_EVA=10^3*(B_dot[17]+B_dot[19]-B_dot[16])/P_EVA {mPt/MJ} 

b_dot_I_EVA=CUSTI(b_F_EVA;Ex_D_EVA)  {mPt/s} 

rel_EVA=relative(b_P_EVA;b_F_EVA)   {%} 

fat_EVA=FAT_EX(Y_dot_EVA;b_dot_I_EVA)  {%} 

 

b_F_ECO_1=10^3*(B_dot[6]-B_dot[7])/(F_ECO_1)  {HRSG-ECO1} 

b_P_ECO_1=10^3*(B_dot[21]+B_dot[16]-B_dot[15])/(P_ECO_1) {mPt/MJ} 

b_dot_I_ECO_1=CUSTI(b_F_ECO_1;Ex_D_ECO_1)  {mPt/s} 

rel_ECO_1=relative(b_P_ECO_1;b_F_ECO_1)   {%} 

fat_ECO_1=FAT_EX(Y_dot_ECO_1;b_dot_I_ECO_1)  {%} 

 

b_F_ECO_2=10^3*(B_dot[7]-B_dot[8])/(F_ECO_2)  {ECO 2} 

b_P_ECO_2=10^3*(B_dot[14]-B_dot[13])/(P_ECO_2) {mPt/MJ} 

b_dot_I_ECO_2=CUSTI(b_F_ECO_2;Ex_D_ECO_2) {mPt/s} 

rel_ECO_2=relative(b_P_ECO_2;b_F_ECO_2)  {%} 
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fat_ECO_2=FAT_EX(Y_dot_ECO_2;b_dot_I_ECO_2) {%} 

 

b_F_DEA=10^3*(B_dot[8]-B_dot[9])/F_DEA {DEA} 

b_P_DEA=10^3*(B_dot[13]-B_dot[12])/P_DEA {mPt/MJ} 

b_dot_I_DEA=CUSTI(b_F_DEA;Ex_D_DEA) {mPt/s} 

rel_DEA=relative(b_P_DEA;b_F_DEA)  {%} 

fat_pre_DEA=FAT_EX(Y_dot_DEA;b_dot_I_DEA){%} 

 

b_F_ST=10^3*(2*B_dot[18]-B_dot[19])/F_ST  {Steam Turbine} 

b_P_ST=10^3*b[20]    {mPt/MJ} 

b_dot_I_ST=CUSTI(b_F_ST;Ex_D_ST)  {mPt/s} 

rel_ST=relative(b_P_ST;b_F_ST)  {%} 

fat_ST=FAT_EX(Y_dot_ST;b_dot_I_ST)  {%} 

 

b_F_HE_GN=10^3*(B_dot[22]-B_dot[11]+B_dot[23])/F_HE_GN {HE_GN} 

b_P_HE_GN=10^3*(B_dot[24])/P_HE_GN {$/GJ} 

b_dot_I_HE_GN=CUSTI(b_F_HE_GN;Ex_D_HE_GN) {$/h} 

rel_HE_GN=relative(b_P_HE_GN;b_F_HE_GN) 

fat_HE_GN=FAT_EX(Y_dot_HE_GN;b_dot_I_HE_GN) 

 

b_F_Gen=10^3*b[27]    {GEN *********************} 

b_P_Gen=10^3*b[29]    {mPt/MJ} 

b_dot_I_Gen=CUSTI(b_F_Gen;Ex_D_Gen) {mPt/s} 

rel_Gen=relative(b_P_Gen;b_F_Gen)  {%} 

fat_Gen=FAT_EX(Y_dot_Ger;b_dot_I_Gen) {%} 

 

b_F_CEP=10^3*b[30]     {CEP} 

b_P_CEP=10^3*(B_dot[12]-B_dot[11]-B_dot[10])/P_CEP {mPt/MJ} 

b_dot_I_CEP=CUSTI(b_F_CEP;Ex_D_CEP) {mPt/s} 

rel_CEP=relative(b_P_CEP;b_F_CEP)  {%} 

fat_CEP=FAT_EX(Y_dot_CEP;b_dot_I_CEP) {%} 

 

b_F_BFP=10^3*b[31]     {BFP} 

b_P_BFP=10^3*(B_dot[15]-B_dot[14])/P_BFP  {mPt/MJ} 

b_dot_I_BFP=CUSTI(b_F_BFP;Ex_D_BFP)  {mPt/s} 

rel_BFP=relative(b_P_BFP;b_F_BFP)   {%} 

fat_BFP=FAT_EX(Y_dot_BFP;b_dot_I_BFP)  {%} 

 

xi_total=E_dot[34]/(2*E_dot[25]) 

E_dot[34]=2*E_dot[29]+E_dot[20]-2*(E_dot[30]+E_dot[31]) 

 

E_dot_MW[34]=E_dot[34]/1000 

B_dot[34]=2*B_dot[29]+B_dot[20] 

b[34]=B_dot[34]/E_dot[34] 

b_[34]=b[34]*1000 

B_h[34]=B_dot[34]*3600 

 

{ 

C_dot_Z_t_h=Y_dot_AC_h+Y_dot_CC_h+Y_dot_GT_h+Y_dot_SH_HP_h+Y_dot_SteamT_h+Y_dot_EVA_H

P_h+Y_dot_ECO_2_h+Y_dot_CEP_h+Y_dot_BFP_h+Y_dot_SH_LP_h+Y_dot_EVA_LP_h+Y_dot_DEA_h+

Y_dot_COND_h 

} 

 

{ 

m_dot[37]=0; WF=1 "fim da Opção 1  abrir/Fechar" 

B_dot[39]=B_dot[34]+2*B_dot[9]; b[39]=B_dot[39]/E_dot[34]; b_[39]=b[39]*1000 

} 

 

     "CCS System Opção 2" 
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WF=1,0892 

CO2_rem=0,9 

Q_dot_CCS_THR=3,9*10^6*ton_CO2   "kJ/ton*ton/s ref. Mohammed part II " 

m_dot[37]=Q_dot_CCS_THR/(2*q_CCS_st)  

 

n_gas_comb_2=nCO2*(1-CO2_rem)+nH2O+nO2+nN2 

y_pd_O2_2= nO2/n_gas_comb_2   "composição molar dos produtos de combustão" 

y_pd_N2_2=nN2/n_gas_comb_2 

y_pd_H2O_2=nH2O/n_gas_comb_2 

y_pd_CO2_2=nCO2*(1-CO2_rem)/n_gas_comb_2 

PM_prod_comb_2=y_pd_O2_2*31,999+y_pd_N2_2*28,013+y_pd_H2O_2*18,015+y_pd_CO2_2*44,010 

 

x_pd_O2_2=y_pd_O2_2*31,999/PM_prod_comb_2 "composição massica dos produtos de combustão" 

x_pd_N2_2=y_pd_N2_2*28,013/PM_prod_comb_2 

x_pd_H2O_2=y_pd_H2O_2*18,015/PM_prod_comb_2 

x_pd_CO2_2=y_pd_CO2_2*44,010/PM_prod_comb_2 

 

"Calculo das exergias químicas" 

e_CH_prod_2=(y_pd_O2_2*ex_ch_O2+y_pd_N2_2*ex_ch_N2+y_pd_CO2_2*ex_ch_CO2+y_pd_H2O_2*ex_

ch_H2O+R#*T0k*(y_pd_O2_2*ln(y_pd_O2_2)+y_pd_n2_2*ln(y_pd_n2_2)+y_pd_CO2_2*ln(y_pd_CO2_2)+y

_pd_H2O_2*ln(y_pd_H2O_2)))/PM_prod_comb_2 "kJ/kg" 

e_CH[35]=e_CH_prod_2 "Exhausted gases" 

e_CH[36]=ex_ch_CO2/44,010 " CO2" 

m_dot[35]=m_dot[9]-m_dot[36]  " prod comb sem CO2 - ex CH reduz" 

m_dot[36]=m_dot[9]*x_pd_CO2*CO2_rem "CO2 capturado - ex CH aumenta" 

 

T[35]=50: P[35]=Patm "Calculo das exergias físicas" 

T[36]=130: P[36]=Patm 

h[35]=x_pd_CO2_2*ENTHALPY(CO2;T=T[35])+x_pd_N2_2*ENTHALPY(N2;T=T[35])+x_pd_H2O_2*ENT

HALPY(H2O;T=T[35])+x_pd_O2_2*ENTHALPY(O2;T=T[35]) 

s[35]=x_pd_CO2_2*ENTROPY(CO2;T=T[35];P=P[35])+x_pd_N2_2*ENTROPY(N2;T=T[35];P=P[35])+x_pd

_H2O_2*ENTROPY(H2O;T=T[35];P=P[35])+x_pd_O2_2*ENTROPY(O2;T=T[35];P=P[35]) 

s_pd_0_2=x_pd_CO2_2*ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1])+x_pd_N2_2*ENTROPY(N2;T=T[1];P=P[1])+x_pd

_H2O_2*ENTROPY(H2O;T=T[1];P=P[1])+x_pd_O2_2*ENTROPY(O2;T=T[1];P=P[1]) 

h_pd_0_2=x_pd_CO2_2*ENTHALPY(CO2;T=T[1])+x_pd_N2_2*ENTHALPY(N2;T=T[1])+x_pd_H2O_2*E

NTHALPY(H2O;T=T[1])+x_pd_O2_2*ENTHALPY(O2;T=T[1]) 

e_PH[35]=h[35]-h_pd_0_2-T0K*(s[35]-s_pd_0_2) 

e_T[35]=e_PH[35]+e_CH[35] 

e_T[36]=e_PH[36]+e_CH[36] 

E_dot[35]=m_dot[35]*e_T[35] " prod comb sem CO2 " 

E_dot[36]=m_dot[36]*e_T[36] "CO2 capturado " 

 

h[36]=ENTHALPY(CO2;T=T[36]) 

s[36]=ENTROPY(CO2;T=T[36];P=P[36]) 

s_pd_0_3=ENTROPY(CO2;T=T[1];P=P[1]) 

h_pd_0_3=ENTHALPY(CO2;T=T[1]) 

e_PH[36]=h[36]-h_pd_0_3-T0K*(s[36]-s_pd_0_3) 

 

q_CCS_st=(h[22]-ENTHALPY(Steam;T=T0;P=P0)) 

Q_dot_CCS_st=m_dot[37]*q_CCS_st 

 

Q_dot_CCS=m_dot[35]*h[35]+m_dot[36]*h[36]-m_dot[9]*h[9] 

 

T[38]=110: h[38]=ENTHALPY(water;T=T[38];x=0): s[38]=ENTROPY(water;T=T[38];x=0)

 "AQUI*****************" 

P[38]=PRESSURE(Water;T=T[38];x=0) 

h[37]=h[22] 

e_CH[37]=e_CH[22] 

e_PH[37]=e_PH[22] 

e_T[37]=e_PH[37]+e_CH[37] 
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E_dot[37]=m_dot[37]*e_T[37] 

E_dot[38]=e_PH[38]*m_dot[37] 

e_PH[38]= ePHVAP(h[38];s[38];T0;P0) 

Q_dot_CCS_VC=Q_dot_CCS-m_dot[37]*(h[37]-h[38]) 

E_dot_loss=-Q_dot_CCS_VC*(1-Tk(T0)/Tk(100)) 

 

Ex_D_CCS=F_CCS-P_CCS- E_dot_loss  {CCS} 

xi_CCS=P_CCS/F_CCS 

P_CCS=m_dot[36]*(e_CH[36]-e_CH[9]) 

F_CCS=m_dot[35]*(e_CH[9]-e_CH[35])+E_dot[37]-E_dot[38]+m_dot[35]*(e_PH[9]-

e_PH[35])+m_dot[36]*(e_PH[9]-e_PH[36]) 

 

Y_CCS=569702*10^3 "mPt" 

Y_dot_CCS_h=fphiH_cc*Y_CCS 

Y_dot_CCS=Y_dot_CCS_h/3600 [$/s] 

 

b[37]=b[22] 

T[37]=T[22] 

P[37]=P[22] 

 

{E_dot[9]*b[9]+E_dot[37]*b[37]-E_dot[35]*b[35]-E_dot[36]*b[36]=-Y_dot_CCS/2 " Balanço simples - custo 

CCS por 2 turbinas gás" 

b[35]=b[36]} 

 

m_dot[36]*(e_CH[36]*b_CH[36]-e_CH[9]*b_CH[9])-(m_dot[35]*(e_CH[9]*b_CH[9]-

e_CH[35]*b_CH[35])+b[37]*(E_dot[37]-E_dot[38])+m_dot[35]*(e_PH[9]*b_CH[9]-

e_PH[35]*b_CH[35])+m_dot[36]*(e_PH[9]*b_PH[9]-e_PH[36]*b_PH[36]))=-Y_dot_CCS/2 "Balanço 

complex" 

 

b[9]=b_PH[9] 

b[9]=b_CH[9] 

b_CH[35]=b_CH[9] 

b_PH[35]=b_PH[9] 

b[35]=(e_CH[35]*b_CH[35]+e_PH[35]*b_PH[35])/(e_CH[35]+e_PH[35]) 

b_PH[36]=b_PH[9] 

b[36]=(e_CH[36]*b_CH[36]+e_PH[36]*b_PH[36])/(e_CH[36]+e_PH[36]) 

 

 

Duplicate i=35;37 

b_[i]=b[i]*1000 

B_dot[i]=E_dot[i]*b[i] 

End 

 

 

b_F_CCS=10^3*m_dot[36]*(b[36]*e_CH[36]-b[9]*e_CH[9])/F_CCS  {BFP} 

b_P_CCS=10^3*(m_dot[35]*(b[9]*e_CH[9]-b[35]*e_CH[35])+b[37]*E_dot[37]+m_dot[35]*(b[9]*e_PH[9]-

b[35]*e_PH[35])+m_dot[36]*(b[9]*e_PH[9]-b[36]*e_PH[36]))/P_CCS  {mPt/MJ} 

b_dot_I_CCS=CUSTI(b_F_CCS;Ex_D_CCS)  {mPt/s} 

rel_CCS=relative(b_P_CCS;b_F_CCS)   {%} 

fat_CCS=FAT_EX(Y_dot_CCS;b_dot_I_CCS)  {%} 

 

ton_CO2=2*m_dot[36]/1000 "ton/s" 

 

Y_duto=9365782*10^3 "mPt" 

Y_dot_duto_h=fphiH_cc*Y_duto 

Y_dot_duto_h=Y_dot_duto*3600 [$/s] 

 

Y_stor=0 

Y_dot_stor_h=fphiH_cc*Y_stor 

Y_dot_stor=Y_dot_stor_h/3600 [$/s] 
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B_fuel= 824700 {mPt/year} 

B_dot_fuel_h=B_fuel/H_cc {(333*24)} 

B_dot_fuel=B_dot_fuel_h/3600  "mPt/s Custo do insumos - MEA, NaOH, Carvão, H2O, Vapor" 

 

B_emiss=781260 {mPt/year} 

B_dot_emiss_h=B_emiss/H_cc 

B_dot_emiss=B_dot_emiss_h/3600 

 

E_dot[39]=E_dot[34] 

B_dot_PC=EI_CO2*m_dot[36]*2  {captura CO2 das 2 turb gas} 

B_dot_PC_h=B_dot_PC*3600 

B_dot[39]=B_dot[34]+2*B_dot[9]+Y_dot_CCS+B_dot_fuel+Y_dot_duto+Y_dot_stor+B_dot_emiss-B_dot_PC

 "EI da eletricidade com CCS+fuel+duto_storage" 

{B_dot[39]=B_dot[34]+B_dot[35]+Y_dot_duto+Y_dot_stor+B_dot_emiss} 

b[39]=B_dot[39]/E_dot[39]   "eletricidade c CCS" 

 

{B_dot[39]=B_dot[39]+B_dot_PC 

b[39]=B_dot[39]/E_dot[39] 

b_[39]=b[39]*1000} 

 

b_[39]=b[39]*1000 

B_h[39]=B_dot[39]*3600 

E_dot_MW[39]=E_dot[39]/1000 

 

 

 

   {Fim da Opção 2} 

 

{FIM} 


