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1.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nos últimos 40 anos, destacam-se na economia mundial um grande progresso tecnológico e o aumento da
competição internacional, retroalimentados pela intensificação de investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica (P&D+I), que são pautados pelo desenvolvimento sustentável, com foco na responsabilidade
social e ecológica, objetivando uma melhor qualidade de vida humana e a preservação do meio ambiente. Somente
a incorporação de P&D+I ao processo produtivo possibilita a geração de produtos e serviços com maior conteúdo
tecnológico e, portanto, maior valor agregado. Entretanto, esta não tem sido, historicamente, uma opção firme e
consistente da indústria brasileira. Um fator decisivo para os parcos investimentos em P&D+I no Brasil tem sido a
baixa adesão das empresas privadas, devido ao longo prazo e as incertezas de retorno. A alocação de recursos
financeiros em quantidade suficiente e de modo constante também é uma das condições fundamentais para o
adequado desenvolvimento das atividades de P&D+I. Entretanto, os investimentos nacionais nesta área são
freqüentemente contingenciados, como se verifica na atual crise político-econômica. Para minimizar efeitos
indesejáveis no futuro, os diversos órgãos governamentais envolvidos com o desenvolvimento científico e
tecnológico (ministérios, agências, etc.) devem se empenhar no sentido de assegurar suas previsões orçamentárias,
e as estratégias de médio e longo prazo da política econômica devem reforçar as medidas de estímulo à P&D+I, para
garantir a recuperação do crescimento no mercado interno. Nos programas de fomento e apoio à P&D+I, há uma
burocracia no sistema de controle legal e contábil, que se preocupa excessivamente com a maneira de sua execução
em vez do resultado. Na avaliação sistemática destes resultados, deve-se buscar a conciliação de amplo aprendizado
tecnológico; resultados econômico-financeiros positivos tanto para a população, como de valorização dos
profissionais e das empresas; diversificação de produtos e serviços; aplicação e disseminação do conhecimento; e
preservação da propriedade intelectual. Ainda é grande o desafio para que a maior parte das novas tecnologias,
desenvolvidas no setor elétrico brasileiro, tenha aplicação prática, resultando em melhoria da qualidade do serviço e
gerando resultados econômico-financeiros positivos, tanto para as empresas e seus profissionais, como para os
consumidores, na forma de modicidade tarifária. No setor elétrico, continuam sendo temas estratégicos para P&D+I:
transmissão em ultra-alta tensão, com ênfase em longa distância, para escoamento da energia nova gerada na
região Norte do país; novos modelos de planejamento e operação do sistema eletroenergético: para garantia e
segurança do abastecimento de energia elétrica, o Sistema Interligando Nacional (SIN) necessita ser cada vez mais
dinâmico e eficiente, suportando variações complexas e constantes, devido ao aumento da utilização de fontes e
recursos renováveis intermitentes e de comportamento desconhecido ao longo dos anos; gerenciando usinas
hidrelétricas (UHEs) a fio d’água da região Norte e grandes reservatórios nas demais regiões; eliminando gargalos
de transmissão entre diferentes regiões e sub-mercados, garantindo a complementação da oferta de energia e
diminuindo os problemas sazonais de períodos de secas e cheias das bacias hidrográficas; otimização dos ativos
existentes, que inclui reforma, modernização e/ou repotenciação; aumento da qualidade de energia, que ainda
requer estímulos mais adequados para que as empresas se engajem nos programas de eficiência energética e
projetos de redes elétricas inteligentes (“smart grids”); energias renováveis, com foco nas fontes de maior potencial
para o País (hidráulica, biomassa, biogás, eólica e solar), abrangendo as áreas não cobertas pelos programas de
biodiesel e de etanol; e economia do hidrogênio, que objetiva alcançar, no Brasil, o seu uso comercial como
combustível nas próximas duas décadas. O Brasil caracteriza-se por uma política dividida entre aspectos regulatórios
e de planejamento estatais e a promoção da expansão da geração por meio da concorrência. Assim como outros
países emergentes, o setor elétrico brasileiro experimenta uma dinamização, com as seguintes tendências: aumento
da diversificação da matriz; aumento da utilização de fontes renováveis; ampliação das redes de transmissão até
localidades remotas e investimentos em tecnologias de transmissão à longa distância. No planejamento de longo
prazo do governo ainda permanece a tendência predominante de expansão de UHEs. Como a exploração dos
potenciais remanescentes na região Norte do país não possibilita a construção de grandes reservatórios, verifica-se
uma sensível redução na capacidade de regularização da energia disponível, consolidando a transição para
complementação e dependência de UTEs, cada vez mais despachadas na base. Nas próximas décadas, espera-se um
aumento da utilização de GN, que tem sido considerado o combustível de transição energética, além dos potenciais
eólico, solar fotovoltaico e da biomassa (bagaço de cana de açúcar e cavaco de madeira, entre outros) influenciando
o planejamento e a dinâmica do sistema elétrico brasileiro que, mesmo hoje, já pode ser considerado hidrotérmico-
eólico em sua base de geração. A combinação entre os aspectos estatais e de mercado no Brasil poderia funcionar
de maneira mais eficiente, se a política de expansão da geração de energia elétrica no Brasil, com aumento da
utilização dos recursos já explorados e incorporação daqueles ainda não explorados, promovesse maior integração,
segurança e atratividade para as empresas geradoras e transmissoras, incluindo: padronização da realização dos
leilões; publicação clara e coerente dos critérios de escolha da participação e exclusão das fontes energéticas de
cada leilão; otimização da coordenação entre as atividades de geração e transmissão, para evitar novos atrasos em
obras de LTs; e planejamento cada vez mais integrado com o setor brasileiro de petróleo e GN.

2.0 CLASSIFICAÇÃO DOS INFORMES TÉCNICOS

O Escopo do GGT (Grupo de Estudo de Geração Térmica) inclui quatro grandes temas, que se dividem em
subtemas onde se enquadram os informes técnicos como se segue:

2.1. Fontes Renováveis de Energia - Biomassas (uso direto, biodigestores, gaseificadores, álcool,
biodiesel etc), biogás e resíduos sólidos urbanos, cogeração (bagaço de cana, palha de arroz, lixo
urbano, gás de alto forno etc.), geotérmica, hidrogênio e células a combustível, queima de
rejeitos por tecnologia de plasma

Subtemas:

- Viabilidade técnico-econômica e ambiental;

- Projeto, construção e operação de empreendimentos para atendimento de sistemas elétricos isolados e
interligados;



- Levantamento da disponibilidade de biomassa em cada região do Brasil, em especial, bagaço de cana,
óleos vegetais, casca de arroz e casca de frutos típicos da região amazônica, utilização de vinhoto como
combustível para acionamento de grupos geradores. Prever a integração de recuperação energética nos
Programas e Gerenciamento de Resíduos, através de PPP (Parceria Público Privado);

- Políticas públicas de incentivo de aproveitamento energético através de UTE de RSU (Resíduos Sólidos
Urbanos);

- Relação otimizada de utilização entre recursos biomássicos e fontes despacháveis;

- Pesquisa, desenvolvimento e inovação associados ao tema.

Informes Técnicos:  4612; 3535; 4167; 4033;

2.2. Usinas Termelétricas (UTEs) interligadas ao sistema elétrico - Gás Natural,Gás de Xisto, Carvão e
Nuclear

Subtemas:

- Análise de desempenho e regime operacional, métodos de revitalização e repotencialização;

- Sistema isolado com óleo diesel , biodiesel e logística de suprimentos;

- Técnicas para preservação de UTE em paradas de longo prazo;

- Testes hidrostáticos e testes de comprovação de disponibilidade de UTE. Comparação e custos;

- Experiência com sistemas de proteção, controle ambiental e tratamento de rejeitos, monitoração on line de
UTE, controle da vida remanescente de tubulações através da espessura da camada de óxidos;

- UTEs integradas à exploração das reservas e produção de GN (gás natural) do “pré-sal”;

- UTEs associadas a logística para importação de GNL (gás natural liquefeito).

Informes Técnicos: 3280; 3310; 3347; 3849; 3900; 4657.

2.3. Modernização, repotenciação de UTE e equipamentos de geração - Aspectos associados a
máquinas térmicas, compreendendo turbinas e geradores e seus sistemas de proteção, auxiliares
e regulação de tensão e de velocidade; incluindo manutenção e gestão de equipamentos de
estruturas térmicas.

Subtemas:

- Especificação, projeto, fabricação, instalação e ensaios;

- Operação, manutenção, monitoramento, modernização e desempenho;

- Critérios de avaliação econômica;

- Flexibilização de limites operacionais e melhoria de desempenho;

- Implantação de sistemas de monitoramento, controle e supervisão digitalizados;

- Utilização de novas tecnologias;

- Desenhos em 3D para montagem virtual;

- Operação, manutenção, monitoramento, modernização e desempenho.

Informes Técnicos: 3210; 4402; 4630; 4797; 4708. 4307; 3700; 3503; 4389; 4400;

2.4. Redução de emissões

Subtemas:

- Regulamentação do mercado de carbono no Brasil;

- Redução das emissões desses gases de efeito estufa em usinas termelétricas incluindo captação e
armazenamento de CO2;

- Novas tecnologias de combustão.

Informes Técnicos:4617; 3360; 4576; 4578; 4788

2.5. Contratação do tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction Contracts) para bens e
serviços

            - Projeto, modelagem, especificação, contratação, qualidade, preço e fiscalização;

            - Garantia da instalação, segurança da instalação e dos empregados.

Não foram apresentados Informes Técnicos classificáveis neste Tema.

2.6. Aspectos Regulatórios associados à geração térmica

Informes Técnicos:3271; 3333; 4588.

2.7. Aspectos associados ao ensino, inovação, novas tecnologias de combustão, equipamentos e
estruturas térmicas

Subtema:Heliotérmica e oceânica

Informes Técnicos:: 4020; 3334; 3995; 4713

2.1 432 - Biomassa (uso direto, biodigestores, gaseificadores, álcool, biodiesel, etc), biogás e resíduos sólidos urbanos, co-geração (bagaço de cana, palha de arroz,
lixo urbano, gás de alto forno etc.) e células a combustível:



312 - PROPOSTA DE METODOLOGIA MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA - ESTUDO DE CASO: CASCA DE
ARROZ

94 - Potencial para gerenciamento energético municipal a partir do biogás oriundo de aterros sanitários e da queima de resíduos sólidos urbanos

700 - Conjugação do aproveitamento energético de biomassas e de resíduos como forma de incrementar a eficiência e a segurança energética no Brasil

1285 - Análise da participação de usinas termelétricas a biomassa de madeira em Leilões de Energia Elétrica

2.2 433 - Usinas Termelétricas (UTE) interligadas ao sistema elétrico - gás natural, gás de xisto, carvão e nuclear:

357 - Desafios encontrados na implantação de sistema de monitoramento contínuo de emissões atmosféricas no Complexo Termelétrico Jorge Lacerda.

2.3 434 - Modernização, repotenciação de UTE e equipamentos de geração:

147 - Desenvolvimento e teste de campo de sensores ópticos de pressão e fluxo mássico para uso em gerenciamento eletrônico de injeção de óleo combustível em
motores de combustão utilizados pela EPASA

248 - Criação de sistema de gerenciamento eletrônico bicombustível (Dual Fuel) para motores MAN 3240 da EPASA

1435 - MODELO DE TOMADA DE DECISÃO PARA POLÍTICA INDUSTRIAL DE NACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO HELIOTÉRMICA

2.4 435 - Aspectos associados a máquinas térmicas, compreendendo caldeiras, motores, turbinas, geradores e seus sistemas de proteção, auxiliares e regulação de
tensão e de velocidade:

462 - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A ESTABILIDADE TRANSITÓRIA DE UMA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA COM UMA UTE DE
COGERAÇÃO: ESTUDO DE CASO REAL

568 - Evolução do tratamento volátil em caldeiras recuperadoras de calor

448 - Estudo de caso da avaliação de calcário para abatimento de enxofre em caldeira de leito fluidizado borbulhante - UTE Figueira Modrenizada.

1033 - Metodologia para seleção de sistemas de resfriamento do ar de entrada de turbinas a gás

1384 - COMPARAÇÃO DOS GERADORES SÍNCRONOS DE COGERADORES COM COM REGULAÇÃO DE TENSÃO ESTÁTICA X BRUSHLESS X PMG E
OPERAÇÃO EM ILHA

2.5 436 - Aspectos de manutenção e gestão de equipamentos de estruturas térmicas:

156 - Desenvolvimento de Equipamento Nacional para Inspeção e Diagnóstico em Tubos de Pequeno Diâmetro de Caldeiras

173 - Cabeça de série de sistema de monitoramento sem fio de vibração, temperatura e consumo de energia em termoelétricas

426 - Curto Circuito para Terra no Enrolamento Rotórico de um Turbogerador de 131 MW - Lições Aprendidas

437 - Plataforma digital para monitoramento, diagnóstico e prognóstico de grupos geradores

360 - Ensaios de fluência com amostras reduzidas

183 - COMPORTAMENTO EM FLUÊNCIA DO AÇO 1CrMoV FORJADO PROCESSADO EM FORNO DE REFUSÃO A ARCO

182 - Monitoração de deformações e cálculo de vida em fluência de componentes de usinas termelétricas

201 - PROGNÓSTICO DE VIDA REMANESCENTE E DANO ACUMULADO EM TURBINAS DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA

701 - O uso de cloramina ativada por brometo em torres de resfriamento

942 - SISTEMA DE EMISSÃO ACÚSTICA PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS BALÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DA USINA ELÉTRICA A GÁS DE
ARAUCÁRIA - UEGA

1025 - UTILIZAÇÃO DE SENSORES TRIAXIAIS PARA COLETA E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO

1333 - Medição e Avaliação do Barramento de Alta Tensão (BAA) da Usina Nuclear de Angra 2

2.6 437 - Redução de emissão de CO2:

950 - Avaliação dos impactos ambientais e econômicos da captação e remoção de dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio em usinas termoelétricas através de
microalgas

2.7 438 - Contratação do tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction Contracts) para bens e serviços:

2.8 439 - Aspectos Regulatórios associados à geração térmica.

33 - EVOLUÇÃO DOS REQUISITOS DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DE PENALIDADES POR INDISPONIBILIDADE DE GÁS NATURAL ÀS
TERMELÉTRICAS

292 - DETERMINAÇÃO DA CADEIA DE NACIONALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA GERAÇÃO HELIOTÉRMICA

807 - Apresentar problema que afronta o princípio constitucional da ISONOMIA CONCORRENCIAL nos Leilões promovidos pela ANEEL para compra e venda de
energia de fonte termelétrica e propor inovação ao modelo adotado.

2.9 440 - Aspectos associados ao ensino, inovação, novas tecnologias de combustão, equipamentos e estruturas térmicas.

301 - ENERGIA TÉRMICA OCEÂNICA - A POSSIBILIDADE DE GERAR ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO GRADIENTE TÉRMICO DO MAR NA COSTA
CEARENSE

219 - Criação de sistema para conversão de motores originalmente alimentados a Diesel para uso de múltiplos combustíveis alternativos mediante nova tecnologia de
combustão e controle

1438 - Análise Técnico-Econômica de uma Planta Heliotérmica Utilizando Algoritmos Genéticos

3.0 RELATÓRIO SOBRE OS INFORMES TÉCNICOS

3.1 - PROPOSTA DE METODOLOGIA MULTICRITÉRIO PARA SELEÇÃO DE SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA - ESTUDO DE CASO: CASCA DE ARROZ
ALEXANDRE KUNKEL DA COSTA(1); FELIX ALBERTO FARRET(1); - UFSM(1);

Este artigo apresenta uma proposta de metodologia multicritério para seleção de fontes de minigeração distribuída utilizando a casca de arroz. Através da obtenção do potencial
da biomassa residual, o modelo desenvolvido toma como base o método Analytic Hierarchy Process (AHP) para avaliar os principais tecnologias de geração frente aos aspectos
técnicos, econômicos, sociais e ambietais. Diante da possibilidade de transformação energética da casca de arroz, consideram-se seis alternativas para minigeração distribuída.
Por fim, classificam-se as alternativas em ordem de prioridade para uso destas fontes, de acordo com cenários realísticos e voltado ao propósito socioambiental.

Perguntas e respostas:



A) Como a faixa de minigeração distribuída é ampla, o artigo/estudo considerou toda a faixa ou alguns nichos específicos? Que influência a escala (mesmo dentro da faixa) tem
sobre os resultados obtidos?

B) Como foram tratadas no trabalho as questões de logística (segurança de suprimento e custos, localização) e de sazonalidade relacionadas ao arroz e sua casca? Que
impactos tais aspectos teriam sobre o possível empreendimento?

C) Outras destinações para a casca de arroz seriam positivamente compatibilizadas com a geração de energia de forma a possibilitar receitas secundárias? Atualmente, quais
seriam mais interessantes?

3.2 - Potencial para gerenciamento energético municipal a partir do biogás oriundo de aterros sanitários e da queima de resíduos sólidos urbanos
SANDI DA COSTA GEHM(1); LUCIANE NEVES CANHA(1); - UFSM(1);

A estrutura da matriz energética brasileira define o Brasil como líder mundial na geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, pois é rico em alternativas de produção
das mais variadas fontes, diversificando a sua matriz energética e mantendo o alto índice de energia renovável. Dessa forma, a geração de energia a partir de resíduos sólidos
urbanos vem apresentando-se como uma alternativa possível, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo efetuar um estudo
comparativo entre a geração de energia em aterros sanitários com aproveitamento do biogás e sua queima em usinas de incineração. Os resultados obtidos podem contribuir
para ações estratégicas em municípios para geração e uso da energia elétrica a partir de fontes locais. As análises realizadas consideram como universo de pesquisa o
município de Ijuí, localizado no norte do estado do Rio Grande do Sul.

Perguntas e respostas:

A) Em âmbito nacional, quais as principais iniciativas para geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU)? Existem projetos híbridos (biogás e
incineração)?

Até o fechamento da pesquisa não foi encontrado nenhum projeto hibrido existente.

B) Quais os principais obstáculos à disseminação de unidades de geração de energia elétrica com base em RSU no Brasil? Que tipos de cidades são mais consideradas?

Os principais obstáculos são o alto investimento inicial, falta de incentivos governamentais e a falta de conhecimento dos municípios sobre as vantagens dessas unidades.

C) O trabalho menciona a importância do recurso energético RSU em relação ao armazenamento energético, mas como se daria isso dos pontos de vistas técnico e econômico?

Não foi concluído o trabalho sobre o armazenamento, por isso não tem como mostrar os pontos de vistas técnico e econômico.
3.3 - Conjugação do aproveitamento energético de biomassas e de resíduos como forma de incrementar a eficiência e a segurança energética no Brasil

ABIGAIL NOEMI ESQUIVEL OJEDA(1); JOSE GERALDO DE MELO FURTADO(1); - CEPEL(1);

O presente trabalho propõe e analisa modificações (em termos de rotas de processos, integração dos mesmos e inserção de geradores mais eficientes) em plantas Waste-to-
Energy (WTE), conjugando-as ao processamento de biomassas, com foco na integração material-energética e no incremento das eficiências energéticas e das receitas
secundárias da planta como forma de otimizar a economicidade de tais plantas. O módulo base é capaz de processar mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos (RSU) e
foram obtidos resultados superiores aqueles de plantas WTE e de termelétricas, ambas convencionais, gerando-se energia elétrica com custos intrínsecos na faixa de 145 a 295
US$/MWh.

Perguntas e respostas:

A) Os valores calculados para os custos de geração incluem a manutenção e todos os gastos com a limpeza dos gases para sere?

Sim. Estes últimos estão incorporados ao custo dos RSU que são alimentados à planta e, idealmente, no caso do Brasil onde essa gestão é municipal, devem estar negociados
com as respectivas prefeituras. Tipicamente, em estudos internacionais, têm-se valores da ordem de 3-20 US$/t, ao passo que no Brasil, no momento, não se tem um valor
representativo, mas pode variar bastante, tendendo a ser superior ao anteriormente considerado, sendo, dessa forma, em fator que precisa ser mais bem equacionado. No caso
base estudado foi considerado igual a 15 US$/t. Já os custos anuais de manutenção e operação, incluindo os tratamentos dos gases, na literatura são estimados como da ordem
de 2-3,5% do investimento total; tomado como 3% no caso base avaliado.

B) No trabalho comenta-se sobre a interação da planta com biorrefinarias. No caso, seriam os RSU a principal fonte energética e as biomassas os insumos químicos? Como isso
se refletiria sobre os aspectos técnicos e econômicos estudados?

Nesse caso, sim. Os RSU seriam, ao menos em parte, a fonte energética, uma vez que tendem a ter um espectro mais amplo de composição e tendem a necessitar de maiores
processos de limpeza e purificação, ao passo que os recursos biomássicos são mais nobres e se destinariam, principalmente, à produção de materiais e produtos químicos.
Evidentemente, o específico balanço energético-material precisa ser determinado caso a caso e depende de vários fatores. Tecnicamente, a conjugação usina-biorrefinaria,
tende a reduzir a complexidade e os custos da planta de resíduos, mediante o aproveitamento parcial de combustíveis derivados de biomassa. Economicamente, o emprego de
combustíveis auxiliares resulta na redução de custos da usina e da respectiva energia elétrica gerada, ao passo que também preserva uma parcela das biomassas para a
fabricação de produtos de maiores valores agregados. Essas possibilidades precisam também estar conectadas ao desempenho econômico do complexo e, em geral, os
resultados da biorrefinaria auxiliam na economicidade da usina a resíduos.

C) Diferentemente do que ocorre em vários países, as usinas de geração de energia elétrica com base em RSU são pouco utilizadas no Brasil? Quais as razões?

Realmente, as usinas que geram energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos (RSU) são utilizadas em vários países e também resultam na eliminação dos problemáticos
aterros. No Brasil, além das dificuldades relacionadas aos aspectos regulatórios e legais acerca da gestão de RSU, tem-se que a construção e a operação dessas usinas são
ainda mais caras, com altos custos de investimento e de operação e manutenção, os quais se refletirão sobre os preços da energia elétrica gerada. Diferentemente do que
ocorre nos países desenvolvidos, no Brasil não há ainda uma política de incentivos ou desoneração que atua no sentido de viabilizar tal empreendimento. Dessa forma, além de
alterações nessas questões de regulação e políticas na área, o incremento da eficiência das usinas e/ou sua conjugação com outras plantas (como avaliado no trabalho) é uma
forma direta de promover ganhos de eficiência energética, resultando ainda no aumento da economicidade dessas usinas e simultâneo ganho ambiental em virtude tanto da
redução das emissões provenientes dos aterros sanitários quanto da substituição parcial dos combustíveis fósseis na geração termelétrica convencional.

3.4 - Análise da participação de usinas termelétricas a biomassa de madeira em Leilões de Energia Elétrica
JORGE GONÇALVES BEZERRA JÚNIOR(1); THIAGO IVANOSKI TEIXEIRA(1); BRUNO FARIA CUNHA(1); - EPE(1);

Este trabalho apresenta estatísticas sobre a participação de termelétricas a biomassa florestal em leilões de energia elétrica, considerando o período de 2009 a 2018. Entre os
principais resultados obtidos em banco de dados da EPE, referente às análises técnicas de empreendimentos, com vistas à habilitação para participação nos leilões, é
apresentada a potência total habilitada e inabilitada, além de serem apontados os motivos mais recorrentes de inabilitação técnica. Objetiva-se, assim, indicar pontos de atenção
para a participação em leilões de energia, bem como avaliar eventuais impactos da efetiva oferta de energia a partir da biomassa florestal no planejamento energético nacional.

Perguntas e respostas:

A) Quais são as principais dificuldades dos empreendedores que resultam em não comprovar a disponibilidade de combustível (biomassa florestal)?

Entre as principais dificuldades, é possível citar a falta de contratos ou termos de compromisso de compra e venda de biomassa em quantidade e prazos que atendam à geração
da usina termelétrica à plena capacidade, de forma contínua. Este caso é aplicável quando o combustível é adquirido de terceiros. Já em caso de produção própria do
combustível, eventualmente, existe dificuldade em comprovar o direito de uso das terras para o plantio e colheita da biomassa.

B) A não comprovação de acesso à rede elétrica, decorrente de restrições técnicas na rede de transmissão ou de distribuição, no ponto de conexão escolhido pelos
empreendedores, para o escoamento da potência injetável não afeta também outras formas de geração? Ou os empreendimentos com biomassa se ressentem mais dessa
questão? Quais as razões?

As restrições à injeção de potência elétrica nas redes de transmissão e distribuição não dependem da fonte de geração, mas da potência injetada e do ponto de conexão. Ocorre
que, por questões de localização, diversos empreendimentos a biomassa optam por se conectar à rede distribuidora, em áreas rurais ou relativamente remotas, o que aumenta
as chances de restrições na rede, tendo em vista a incompatibilidade com a carga e com o dimensionamento da rede de distribuição das imediações.

C) Comparativamente a sua utilização direta na geração de energia elétrica, a biomassa de origem florestal não poderia ser aproveitada de forma mais completa (mas também
complementar) em biorrefinarias? Nesse sentido, como está a situação no Brasil?

De acordo com informações disponíveis no banco de dados da EPE sobre empreendimentos de geração cadastrados em leilões de energia, as termelétricas a bagaço de cana-
de-açúcar participantes dos leilões apresentam fator de capacidade médio da ordem de 45%. Isto denota um elevado potencial técnico para aproveitamento de outras
biomassas, a exemplo da biomassa florestal, para fins de maximização do uso das máquinas de geração elétrica. Entretanto, não se observa o uso combinado de biomassas
entre os projetos cadastrados nos leilões. No caso das usinas a bagaço de cana-de-açúcar, podem haver dois motivos principais: o primeiro, relacionado ao preço de curto prazo
de energia nos períodos de entressafra, que tendem a ser mais baixos devido à coincidente hidrologia favorável à geração hidrelétrica. O segundo motivo pode estar relacionado
aos custos do combustível complementar, que pode ser pouco atrativo.

3.5 - Desafios encontrados na implantação de sistema de monitoramento contínuo de emissões atmosféricas no Complexo Termelétrico Jorge Lacerda.
LILIANA DUTRA DOS SANTOS(1); ROFFERSON ROSA IZIDORO(2); Juceli Locks Junior(3); DANIEL JOSÉ SCHMITZ DE AGUIAR(4); Fábio Silveira Costa(5); -
ENGIE(1);ENGIE(2);ENGIE(3);ENGIE(4);ENGIE(5);

A Usina Termelétrica Lacerda C (UTLC) gera energia elétrica a partir da queima de carvão da região sul de Santa Catarina, o qual possui alto teor de enxofre e cinzas. Os gases
de exaustão saem por uma chaminé de concreto armado de 200 m de altura e aproximadamente 6,4 m de diâmetro de topo. Neste artigo serão apresentadas as etapas da
implantação de um sistema completo de monitoramento contínuo de emissões instalado na chaminé da UTLC, incluindo todos os desafios enfrentados desde a seleção da
melhor tecnologia até a obtenção dos primeiros resultados.



Perguntas e respostas:

A) A licença ambiental vai até 2022. Este grande investimento começou a funcionar em 2018. Este sistema de monitoramento contínuo de emissões atmosféricas foi uma
exigência do Instituto do Meio Ambiente para emitir a licença em 2018?

B) Foi condicionado para liberação da licença que os dados fossem transmitidos em tempo real para Instituto do Meio Ambiente?

C) Com relação aos medidores de gases, o artigo afirma que optou-se pelo sistema de extração total cold/dry considerando o benchmarking. Quais foram estes benchmarking
considerados?

3.6 - Desenvolvimento e teste de campo de sensores ópticos de pressão e fluxo mássico para uso em gerenciamento eletrônico de injeção de óleo combustível em motores de
combustão utilizados pela EPASA

JOAO BATISTA ROSOLEM(1); RIVAEL STROBEL PENZE(2); DELEON VASCONCELOS DA SILVA(3); MARCELO AGRA RAMOS JUNIOR(3); FABIO RENATO BASSAN(4);
CLAUDIO FLORIDIA(5); WAGNER FRANCISCO REZENDE CANO(6); RODRIGO PERES(7); DANILO CESAR DINI(8); EDUARDO FERREIRA DA COSTA(9); -
CPQD(1);CPQD(2);Epasa(3);CPQD(4);CPQD(5);CPQD(6);CPQD(7);CPQD(8);CPQD(9);

Este trabalho descreve o desenvolvimento, os testes de laboratório e de campo de sensores ópticos de pressão e fluxo mássico para sistema de gerenciamento eletrônico de
injeção de óleo combustível em motores de combustão interna. O desenvolvimento destes sensores torna-se importante na medida em que possibilitará, quando usado em
conjunto com o sistema gerenciamento eletrônico, significativa otimização operacional através da redução de custos e ajustes de geração em regime parcial de carga, bem como
na redução da quantidade e melhoria na qualidade das emissões. O desenvolvimento deste sistema para a EPASA está sendo realizado através de um P&D ANEEL

Perguntas e respostas:

A) Sabe-se que inúmeras plantas térmicas convencionais possuem sistema de óleo diesel e combustível (fuel oil) para acendimento da Caldeira. Este sistema proposto pode
também ser utilizado nestas plantas térmicas?

Sim, o sistema pode ser utilizado em plantas térmicas para acendimento da caldeira desde que as especificações máximas de temperatura e pressão do sensor não sejam
ultrapassadas.

B) Este sistema contribui para aumento de segurança de pessoas e das instalações?

Tendo em vista que a monitoração de pressão nos cilindros do motor é feita de forma manual atualmente, acoplando-se o medidor no ponto de monitoração, onde a temperatura
é extremamente elevada, o uso destes sensores com a automatização do sistema de medição, ajudaria a aumentar a segurança das pessoas e das instalações. Os resultados
das medições da pressão no motor feitas pelos sensores seriam avaliados remotamente.

C) O desenvolvimento de novos sensores podem ter novas aplicabilidades onde requer-se qualidade de medições próximas a 1000Â°C?

Sim sensores ópticos apropriadamente encapsulados podem ser aplicados em até 1000°C. Deve ser frisar que uma série de outros acessórios, tais como o cabo óptico, devem
também ser próprios para uso nesta faixa de temperatura.

3.7 - Criação de sistema de gerenciamento eletrônico bicombustível (Dual Fuel) para motores MAN 3240 da EPASA
DANIEL SOFER(1); PATRÍCIA CRUZ(1); - DSofer(1);

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um novo e inovador sistema de gerenciamento eletrônico bicombustível de motor para permitir que os motores MAN3240 da
EPASA (originalmente operando no ciclo Diesel, alimentados com óleo combustível OCB) passem a poder operar com gás natural como principal combustível. A criação deste
novo sistema de gerenciamento eletrônico bicombustível incluiu a criação de inovadoras unidades injetoras controladas eletronicamente, de inéditos injetores de gás natural e de
uma nova arquitetura multinível para o subsistema eletrônico de controle de combustão.

Perguntas e respostas:

A) Quais os principais riscos deste novo sistema inovador de combustão?

A combustão Dual Fuel não é nova. Ninguém menos que o Sr. Rudolph Diesel, criador do ciclo e do motor que leva seu nome, já previu tal possibilidade. Ao longo da história dos
motores a combustão interna o que tem sido objeto de aprimoramento têm sido as formas de efetuar tal combustão e, principalmente seu controle. É um fato incontestável que o
controle da combustao Dual Fuel é extremamente desafiador. Ao longo do tempo, muitos trabalhos se versaram sobre dito controle e, em muitos casos, optaram por efetuar
profundas alterações ao motor base como meio de simplificar dito controle. O Sistema criado através do Projeto em questão fez da não alteração do motor um dos principais
parâmtros de Projeto. Isso gerou, certamente, maior ênfase e demandas sobre o controle da combustão. Por isso o controle passou a ser totalmente eletronico, para ambos os
combustíveis. Assim, ao invés de falar em riscos para o novo sistema de controle de combustão, podemos falar em desafios. Os principais desafios serão, sem dúvidas, o
controle meticuloso, ciclo-a-ciclo, de todos os parâmetros da combustão de cada cilindro. De fato, para poder fazer frente a estas demandas, o Sistema já prevê a inovação de
operar em malha fechada com a pressão de combustão, mediante algoritmo próprio, totalmente dedicado ao controle a efetuar.

B) A exemplo de Caldeiras que foram convertidas para queimar gás ao invés de óleo, nas quais algumas alterações de materiais foram realizadas para suportar as novas
exigências técnicas, houve alterações de componentes internos do motor MAN3240?

Um dos principais parâmetros de projeto na criação e desenvolvimento do Sistema foi, justamente, a não intervenção sobre componentes principais do motor MAN3240. Apenas
os componentes do sistema de injeção de combustível líquido original serão retirados do motor, sendo substituídos por componentes do novo Sistema. Componentes adicionais
(para o gerenciamento eletrônico do motor e a injeção controlada eletronicamente de gás natural) serão adicionados. A totalidade das modificações a efetuar será de baixa
intrusao sobre o motor, assemelhando-se a uma manutenção periódica simples.

C) Há desenvolvimentos similares pelo fabricante MAN em outros tipos de motores

O fabricante MAN desenvolveu, ao longo dos anos e do alto de sua incontestável qualidade técnica, sistemas de conversão de alguns modelos de seus motores do ciclo Diesel
para a operação Dual Fuel. Com todo o respeito que a equipe técnica tem pelo fabricante MAN, as opções técnicas que o fabricante fez podem apenas fazer sentido quando se
é fabricante de motores, como é o caso da MAN. Para ajustar a taxa de compressao do motor e para majorar sua capacidade volumétrica, os sistemas ofertados pelo fabricante
optam por substituir componentes importantes do motor (incluindo pistões, bielas, virabrequim, camisas, etc.). Ainda, para poder incluir controle eletronico da injeção de
combustível líquido, o fabricante propoe a troca dos cabeçotes do motor, para modelos que incluam injetores separados para a injeção piloto de Diesel, com controle eletrônico
(e separada da injeção principal de combustível líquido do motor). O conceito do Sistema proposto, criado e desenvolvido pela DSofer para a EPASA parte de uma realidade
diferente. A busca foi pela simplicidade de aplicação na planta, mesmo que com maiores dificuldades de pesquisa e desenvolvimento. Nao se objetivou a troca de componentes
estruturais e/ou internos do motor, o que se traduziu em maiores dificuldades e desafios para o controle da combustão. A criação de todos os componentes aptos a realizar o
controle eletronico da injeção do combustível líquido permitiu que a operação Dual Fuel nao demandasse as modificações propostas e ofertadas pelo fabricante, com a ulterior
vantagem oferecida de aprimorar, também, a operação quando se deseja gerar usando apenas combustível líquido.

3.8 - MODELO DE TOMADA DE DECISÃO PARA POLÍTICA INDUSTRIAL DE NACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO HELIOTÉRMICA
VANDERLEI AFFONSO MARTINS(1); PAULO CESAR FERNANDES DA CUNHA(2); MARIANA WEISS DE ABREU(3); FELIPE DA SILVA FERNANDES GONÇALVES(4);
RAFAEL ANDRES SORIA PENAFIEL(5); RICARDO BICUDO(6); CAIO PORCIUNCULA(7); - FGV(1);FGV(2);FGV(3);FGV(4);FGV(5);FGV(6);FGV(7);

A indústria heliotérmica no Brasil ainda não está consolidada e para tanto é necessário avaliar os principais componentes que podem ser nacionalizados. No entanto existem
diversos fatores que influenciam a escolha destes componentes que precisam de uma metodologia específica para sua avaliação. Optou-se pelo Método AHP de Auxílio
Multicritério a Decisão, no qual foi estabelecida uma estrutura hierárquica de critérios necessários para a definição dos componentes mais importantes que podem ser
produzidos nacionalmente. A estrutura criada e os resultados potenciais que serão obtidos a partir do questionário podem ser base para o desenvolvimento de políticas de
incentivo industrial.

Perguntas e respostas:

A) De que forma os métodos estudados de análise multicritério podem ser relacionar com os estudos de viabilidade técnico-econômica acerca da fabricação dos componentes
típicos de sistemas de geração heliotérmica no Brasil?

B) Num mercado muito restrito e incipiente, como é o da geração heliotérmica no Brasil, o critério de julgamento acerca da flexibilidade de operação da planta de fabricação
parece ser muito importante, no sentido de serem multipropósito e multiprodutos, reduzindo sua capacidade ociosa e otimizando o retorno do investimento. Nesse sentido, que
cadeias produtivas estariam mais bem relacionadas ao caso estudado?

C) Como o mercado nacional é incipiente, a possibilidade da fabricação dos componentes principais em sistema do tipo plataforma de exportação foi avaliada? Quais seriam as
principais condicionantes?

3.9 - UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A ESTABILIDADE TRANSITÓRIA DE UMA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA COM UMA UTE DE COGERAÇÃO: ESTUDO DE
CASO REAL

HENRIQUE FANTONI PRIMO(1); HENRIQUE TASSARA CALENZANI(2); - SM&A(1);SM&A(2);

Uma indústria utiliza gases do processo para produção de energia elétrica, através de uma usina térmica de cogeração, operando em paralelo com a concessionária. Na
ocorrência de distúrbios elétricos, como curto-circuito ou perda da concessionária, as proteções atuam de forma a ilhar a usina com as subestações críticas. Porém as proteções
do gerador da UTE atuam interrompendo a alimentação da planta. Este artigo irá apresentar a eficácia, comprovada através de oscilografias, da implementação das técnicas de
proteção para a realização do ilhamento e do descarte das cargas não prioritárias, p retornar ao ponto de equilíbrio após a ocorrência destes distúrbios.



Perguntas e respostas:

A) Durante o transitório de frequência, algum prejuízo para as cargas? Como isto foi monitorado?

Aparentemente não tivemos nenhum prejuízo para as cargas. Não tivemos nenhum tipo de monitoramento específico, porém não ocorreram desligamentos indevidos, mal
funcionamento e nem a queima de equipamentos. Nesse caso, concluímos que o resultado foi bastante satisfatório.

B) Dado que os modelos de proteção apresentaram necessidades de desligamento de cargas não essenciais, quanto de carga poderia ainda ser mantida em operação, sem
perda de estabilidade?

Nesse caso específico, foi realizada uma conta inversa. Inicialmente, somou-se as potências das cargas realmente essenciais: motores dos sopradores lingotamento contínuo
caldeiras. Depois foram \"incluídas\" outras cargas, que fazem parte de algum desses processos, até obter uma potência próxima a potência nominal do gerador síncrono. Dessa
maneira, definiu-se o conjunto das cargas essenciais. As demais por sua vez, foram classificadas como não essenciais e foram incluídas no conjunto a ser desligado, através do
sistema de rejeição de cargas.

C) Quais outras variáveis poderiam ser incorporadas ao modelo de estabilidade, além da frequência? Tensões, correntes...O modelo matemático de fabricante apresentou
coerência com os resultados obtidos?

Além das funções de frequência absoluta (ANSI 81) e df/dt, foram definidos ajustes para as funções direcionais (ANSI 67), tensão (ANSI 27/59). Entretanto, em todas as
simulações realizadas, após o ilhamento da planta em relação ao sistema da concessionária, a função de frequência df/dt foi a que respondeu com maior assertividade e
velocidade. Tendo em vista os resultados obtidos durante os testes físicos, bem como as análises realizadas na oscilografia do evento real ocorrido, conclui-se que o modelo
matemático fornecido pelo fabricante foi bem coerente com o esperado e com o que aconteceu na prática.

3.10 - Evolução do tratamento volátil em caldeiras recuperadoras de calor
LUCIANE FAUSTINO(1); Marcos de Freitas(2); - Copel GET(1);Copel GET(2);

A Usina Termoelétrica a Gás de Araucária (UEGA), com 484MW de potência instalada é constituída de um ciclo combinado e opera na configuração 2x2x1, ou seja, com duas
turbinas a gás, duas caldeiras de recuperação de calor e uma turbina a vapor. As caldeiras de recuperação de calor ou HRSG (Heat Recovery Steam Generator), são de dois
níveis de pressão e têm capacidade de 230T/h de massa de vapor e pressão de 106barg/6,5barg, nos estágios de alta e de baixa pressão, respectivamente. A usina foi
projetada para operar com uso de fosfatos para condicionamento químico do circuito água-vapor, mas ao longo dos primeiros anos de operação ocorreram problemas de arraste
de fosfato para o vapor, motivo pelo qual este modelo de tratamento químico foi reavaliado, com a suspensão do uso do fosfato. A análise técnica do problema, apontou como
causa primária do arraste, a condição operativa decorrente da operação temporária fora da melhor condição de projeto, na configuração 1x1x1; pois com apenas uma das
turbinas a gás operando, a pressão do balão de alta da HRSG cai significativamente, alterando a dinâmica de fluxo e as características ideais do vapor. Apesar desta ser a causa
imediata, estudos referentes a dinâmica da água em HRSGs publicados pelo EPRI indicavam a necessidade desses equipamentos terem uma tratativa química diferenciada em
relação às caldeiras tradicionais, haja vista as diferenças físicas e operacionais relacionadas à rampa de aquecimento, gradientes térmicos, velocidades dos fluxos internos e
compactação (curvas dos feixes tubulares). O principal foco desses estudos, relacionadas a estas diferenças, está associado ao fenômeno denominado FAC (corrosão por fluxo
acelerado), um processo de corrosão observado nos circuitos de baixa pressão, cuja ocorrência, além de parâmetros físicos, pode ser favorecida pela presença de químicos em
excesso, como por exemplo, agentes sequestrantes de oxigênio, cuja ocorrência é frequente em HRSG. Definiu-se então a alteração do tratamento para AVT (Tratamento
totalmente volátil). O tratamento volátil pode ser redutor (AVT(R)) ou oxidante (AVT(O)) e a escolha por um ou outro tipo depende diretamente da eficiência do processo de
remoção de oxigênio da água de alimentação das HRSGs, pois o oxigênio dissolvido não pode ser superior a 10ppb (partes por bilhão) e no tratamento (AVT(O)) não se utiliza
sequestrante de oxigênio. Assim, a troca do processo de condicionamento químico do circuito água-vapor não seria apenas uma mudança de paradigma, mas também um
grande desafio no sentido de adaptar-se uma estrutura de condicionamento químico a base de fosfato e seu respectivo monitoramento à esta nova forma de tratamento.
Atualmente, as HRSG1 e HRSG2 totalizam 37212 e 39138 horas de operação, respectivamente e já sofreram algumas intervenções para manutenção programada durante as
quais, as inspeções dos componentes internos comprovam os bons resultados em relação a conservação dos mesmos. Pretende-se aqui apresentar de forma sucinta o
processo de implementação e aprimoramento do tratamento AVT, desde a eliminação do uso do fosfato até a mudança do meio redutor para oxidante. Também foram
necessárias a adequação dos parâmetros de monitoramento e a posterior adequação do painel de amostragem. O tratamento volátil está sendo utilizado na UEGA desde
fevereiro de 2009, sendo inicialmente redutor (AVT(R)) e passando a (AVT(O)) em 2010, após indicação de consultor da HRST, e permanecendo dessa forma.

Perguntas e respostas:

A) Em termos de operação e manutenção, incluindo pessoal, instrumentação, monitoramento, treinamento, custos, etc., quais foram as necessidades e alterações significativas
em função da mudança de tratamento de químico à base de fosfato para um tratamento totalmente volátil?

A mudança do tratamento convencional para AVT(O) reduziu drasticamente o consumo de químicos, pois deixaram de ser utilizados os fosfatos (mono e di) e o sequestrante de
oxigênio (carbohidrazida).

B) Como os tratamentos em questão impactam nos processos de corrosão por fluxo acelerado (FAC), como têm sido a ocorrência de problemas relacionados à FAC nos
subsistemas considerados (notadamente nos drenos da área de aquecimento de água, na tubulação ao redor da bomba de alimentação da caldeira, etc. tradicionalmente muito
afetadas)?

O impacto é muito positivo visto que obtivemos uma redução grande na condutividade do sistema como um todo, em especial no circuito de baixa pressão. Os valores de
condutividade catiônica e condutividade catiônica desgaseificada tem se mantido dentro do limite de 02, microS/cm, o que não ocorria como o tratamento convencional. Também
obtivemos melhora significativa quando em condição operativa em carga parcial (1x1x1), situação em que a pressão do circuito de alta cai significativamente. Foi nessa situação
que foi observada a ocorrência de hide out. Após a mudança no tipo de tratamento, todas as inspeções mostraram boa condição de conservação dos equipamentos como um
todo.

C) No trabalho/IT comenta-se que “... ainda há muito a ser melhorado, pois há critérios do EPRI que precisam ser melhorados ou ainda não são atendidos” Quais os principais
critérios e parâmetros que se encontram nessa situação? E quais suas atuais influências sobre a operação e o desempenho da planta?

Os critérios não atendidos referem-se a pontos de amostragem online com medições online que deveriam ser realizadas, mas que não foram previstas, por não serem
necessárias no tratamento com fosfatos. Depois da mudança no tratamento químico do circuito água-vapor foram feitas algumas alterações no painel de amostras, como a
mudança da condutividade catiônica do vapor superaquecido de baixa para o balão de alta pressão. Essa mudança foi recomendada como um recurso para acompanhar
possíveis acúmulos de contaminantes no balão, visto que este \"teoricamente\" perdeu proteção com a remoção do fosfato. O painel de amostragem como um todo foi projetado
para o tratamento convencional e tem como foco o circuito de alta pressão. Com o tratamento volátil, é preciso focar também no circuito de baixa pressão, visto que esse está
mais sujeito a ocorrência de FAC. Seria necessário adequar o painel de amostragem com a ampliação dos parâmetros de controle, incluindo a medição da condutividade
catiônica desgaseificada no balão de baixa pressão, a medição de sílica ultra-baixa nos balões e nas linhas de vapor superaquecido de alta pressão. Também seria necessário
acrescentar a medida de pH nos balões e nas linhas de vapor superaquecido do circuito de baixa pressão. Paralelamente, tem-se um projeto de inclusão de pontos de
monitoramento para os dois ketlle boillers, visto que atualmente os dois são não possuem nenhum monitoramento online. Esses equipamentos são amostrados semanalmente e
apresentaram melhora nos resultados em relação ao período em que se utilizava o tratamento convencional. Paralelamente, tem-se a realidade de um painel antigo, já montado
com equipamentos obsoletos e que não possibilita uma operação confiável apenas pelo monitoramento online. Por conseguinte, a operação é muito dependente do
monitoramento em laboratório. A planta em si é muito eficiente e apresenta valores de oxigênio abaixo dos 7ppb na água de alimentação mesmo sem o uso de sequestrante de
oxigênio. Como as condutividades catiônica e a catiônica desgaseificada tem se mantido abaixo dos 0,2microS/cm, o sistema tem operado em ótimas condições e o
desempenho da planta não foi afetado, mas não temos dados suficientes para afirmar que o tratamento está sendo adequado, a não ser quando das inspeções dos
equipamentos.

3.11 - Estudo de caso da avaliação de calcário para abatimento de enxofre em caldeira de leito fluidizado borbulhante - UTE Figueira Modrenizada.
THIAGO LUIS ZANIN(1); - Copel GET(1);

Na nova caldeira da UTE Figueira, com leito fluidizado borbulhante, o controle das emissões de enxofre será através da injeção da calcário na fornalha. Esta definição ocorreu
na elaboração do edital que resultou na contratação original da obra de Modernização em 2014, prevendo o uso de um calcário com 86% de carbonato de cálcio. Este insumo
representa o maior custo operacional direto da planta e ao longo de 2015, buscou-se os possíveis fornecedores, descobriu-se que o material que atenderia as especificações
teria de ser fornecido por produtores localizados em Minas Gerais, tornando o frete do material para a UTE Figueira maior que o custo do calcário em si, resultando em uma
expectativa de gasto na ordem de 10 milhões por ano. Com este cenário, a engenharia de manutenção, responsável pelo empreendimento estudou a possibilidade de alterar as
definições do calcário, de forma a viabilizar o uso de calcários existentes no Paraná, com isso reduzindo o custo do mesmo na ordem de 30%. Numa primeira etapa, além dos
estudos dos profissionais da Copel-GeT, contratou-se uma consultoria renomada internacionalmente para avaliar a proposta da Copel, subsidiada por ensaios de laboratório dos
materiais em questão. Estes estudos apontaram a viabilidade de uso de calcários com 80% de carbonato de cálcio. Entretanto, para confirmar os estudos teóricos, realizou-se
testes em escala de bancada dos calcários, tanto de Minas Gerais quanto do Paraná, em um sistema de queima do carvão com calcário com características próximas da
caldeira real. Os testes validaram todos os calcários e apontaram uma possibilidade de um consumo menor que o esperado. Esta iniciativa resultou na economia estimada de 3
milhões por ano para a Copel-GeT, quando da operação da planta.

Perguntas e respostas:

A) Quais são as razões para a grande diferença de estimativa para a relação entre teor de carbonato (%) e consumo de calcário (kg/h) conforme mostrado na Figura/Gráfico 1?

Este é o ponto, até onde pesquisamos, não existe justificativa para os valores apresentados pelo fabricante fora do valor de projeto/contrato.

B) Ambos calcários (local e o de outro estado) apresentam as mesmas garantias de fornecimento? Este aspecto foi considerado ao longo da vida útil da planta?

Sim, por se tratar de contrato público, as garantias de fornecimento foram as mesmas. Não existe o risco de acabar o material, o risco de quebra de contrato é igual.

C) Em função das quantidades/vazões de calcários que podem ser necessárias nos diferentes casos, foram levados em consideração possíveis problemas de
deposição/incrustações em subsistemas da planta? Avaliou-se também a importância da área superficial específica do agente dessulfurante para o desempenho, economicidade
e manutenção da planta/UTE?

A área superficial do material é função principalmente da granulometria, e pouco da composição química. A quantidade de variação de material é na ordem de 10%, qua também
é a ordem de variação do teor de enxofre. Outros efeitos terão de ser avaliados posteriormente.

3.12 - Metodologia para seleção de sistemas de resfriamento do ar de entrada de turbinas a gás



RODRIGO DIAS(1); CARLOS ALBERTO SILVA PAULO(1); BRUNO MITSUO MAZETTO(1); CARLOS JOSÉ AMADO AUGUSTO(1); CLÉBER ONOFRE INÁ CIO(1); -
Petrobras(1);

A temperatura do ar de entrada é um fator que influencia a potência gerada por turbinas a gás, de forma que sistemas de resfriamento do ar foram desenvolvidos visando
aumentar a potência gerada por estas. Este trabalho teve por objetivo desenvolver uma metodologia para seleção de sistemas de resfriamento que levasse em conta aspectos
técnicos e econômicos. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em com uma usina termelétrica da Petrobras. Os resultados das simulações indicaram que o fogging é o
sistema de resfriamento que apresenta o melhor retorno econômico com um incremento médio de potência de aproximadamente 1%.

Perguntas e respostas:

A) O investimento utilizado nas 3 alternativas avaliadas está baseada nas informações do módulo PEACE do Thermoflow. Os valores são adequados para a realidade brasileira?
Caso necessitem ajustes, poderia haver modificação nas conclusões do trabalho?

O valores de investimento foram avaliados de acordo com o fator de correção sugerido pelo PEACE para o Brasil. Foi adotado, como premissa, que o PEACE forneceria fatores
de correção adequados para a realidade nacional. Para que se saiba se há de fato aderência entre o investimento obtido via software e o investimento real, seria necessário
fazer cotações junto a fabricantes dos sistemas de resfriamento estudados neste trabalho. Caso houvesse grande disparidade, haveria possibilidade de inversão entre o primeiro
e segundo colocados no ranqueamento econômico.

B) A análise foi feita com base em simulações realizadas com o programa GT Master. Foram observados desvios para o caso base e de máxima geração menores que 3% em
relação aos Fluxogramas de Processo. Esses desvios valem para todas as variáveis, ou foram escolhidas algumas variáveis para comparação? Caso positivo, quais as variáveis
escolhidas? É possível garantir esses desvios na operação “off-design”?

Como há um grande número de variáveis do processo real (na casa de centena) e o modelo adotado realiza uma simplificação da usina, foi dado enfoque em algumas variáveis
principais: potência da turbina a gás, potência da turbina a vapor, vazão de vapor na entrada da turbina a vapor, temperatura do vapor na entrada da turbina a vapor. A
modelagem em si é dada para uma condição de máxima geração, na qual o desvio entre modelo e planta ficaram abaixo de 1% para as variáveis indicadas. No caso da
simulação de um caso de operação denominado \"Caso Base\", no qual se observa uma condição de off-design, foi onde surgiram os desvios de 3% indicados no artigo.

C) A análise econômica considerou que a planta operaria durante o ano todo em sua máxima capacidade de geração. Esta é uma condição esperada? Qual seria o efeito
esperado para cada uma das tecnologias analisadas, no caso de operação em carga parcial?

De 2010 a 2012 a turbina a gás operou de forma inflexível. A partir de 2013 operou de forma despachada, ou seja, com a turbina a gás na sua capacidade máxima de geração.
Como os sistemas de resfriamento têm por objetivo aumentar a potência da turbina a gás, não foi estudado o caso de operação em carga parcial. Além disso, o sistema de
resfriamento tipo fogging, por exemplo, não pode ser operado quando a turbina a gás está em carga parcial, de forma a evitar que ocorra o over-fogging, ou seja, para evitar que
seja aspergida no ar uma quantidade de água superior à necessária para que a umidade relativa do ar chegue a 100%.

Comentário: Na Tabela 3, o valor correspondente à potência média, sem resfriamento, deveria ser 210,6 MW, ao invés de 201,6 MW, como apresentado.

3.13 - COMPARAÇÃO DOS GERADORES SÍNCRONOS DE COGERADORES COM COM REGULAÇÃO DE TENSÃO ESTÁTICA X BRUSHLESS X PMG E OPERAÇÃO EM ILHA
JOÃO ROBERTO COGO(1); JORGE JOHNNY ROCHA(2); LUIS FERNANDO RIBEIRO FERREIRA(1); - GSI(1);Trassinio(2);

Este informe técnico pretende apresentar os resultados de simulações de um sistema elétrico envolvendo três geradores síncronos conectados a uma rede de suprimento de
energia em 230 [kV], sendo um com Sistema de Excitação Estática (SEE), um segundo com o Sistema de Excitação Brushless (SEB) e um terceiro com o Sistema de Excitação
PMG.

Perguntas e respostas:

A) As conclusões apontam para similaridade, em desempenho e resposta dinâmica, das Regulações. Que sugestões podem ser acrescentadas aos sistemas de proteção para
Coordenar os ajustes às curvas de resposta?

Os ajustes das proteções de sub e sobre tensão podem ser adotados os mesmos previstos nos procedimentos de rede.

B) É citada, como conclusão, que a excitação PMG é particularmente interessante para os casos estudados. Quais as chances de não haver performance adequada deste
sistema, em caso de transitórios sequenciais?

Os desempenhos do regulador de tensão depende exclusivamente dos parâmetros que os mesmos são ajustados e as performances da experiência do fabricante são
elementos, portanto, que nem sempre estão 100% disponíveis para decisão do usuário final. Os transitórios sequenciais não foram analisados, pois os Procedimentos de Rede
indicam apenas contingência N -1.

C) A riqueza do estudo é impressionante! Qual o passo seguinte para garantir a efetividade dos resultados?

A efetividade dos resultados são obtidas em função da experiência implantadas nos ajustes dos reguladores para garantir a melhor estabilidade possível no comportamento da
tensão.

3.14 - Desenvolvimento de Equipamento Nacional para Inspeção e Diagnóstico em Tubos de Pequeno Diâmetro de Caldeiras
GELSON LUIZ CARNEIRO(1); DANIEL VRIESMAN(1); RODRIGO PALUDO(1); TIAGO FRANCESCONI(1); - LACTEC(1);

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um equipamento aplicado à inspeção e diagnóstico automático de tubos de aço carbono com diâmetro nominal de 1 ½”. O módulo
de inspeção deste equipamento é composto por uma câmera, para realização de inspeção visual, e uma sonda, para realização de inspeção eletromagnética. Um sistema de
controle externo é capaz de realizar o monitoramento em tempo real das variáveis lidas por estes sensores e processamento destas informações através de um sistema de
inteligência artificial. Assim, realiza-se a indicação de níveis diferenciados de corrosão acelerada por fluxo, ou simplesmente, defeitos tipo FAC – Flow Accelerated Corrosion.

Perguntas e respostas:

A) A inspeção visual não é a melhor forma de identificar o FAC. O mais eficiente é medir redução de espessura. Este equipamento também verifica redução de espessura?

O equipamento possui no mesmo invólucro de inspeção as técnicas de inspeção visual e sonda para teste NFT - Near Field Testing, que permite uma análise mais adequada do
nível de degradação por FAC.

B) Quais as vantagens deste equipamento em relação a um endoscópio convencional?

Ele permite realizar a inspeção através de duas técnicas de forma colaborativa (visual e eletromagnética), além de permitir a realização de inspeção de diversos tubos de
pequeno diâmetro (1/2\") numa mesma abertura de tubulação principal, como a de um coletor.

C) Como é o modelo do laudo emitido por este equipamento? Ele apenas classifica a região em 3 níveis de corrosão: sem corrosão, corrosão média e avançada ou também
dimensiona as áreas atingidas por cada classificação?

Permite a classificação nos 3 níveis de corrosão citados (podendo ser ampliado em outros patamares), além de permitir a identificação dimensional (localização) do defeito em
função do comprimento do ponto de lançamento do módulo de inspeção até a posição/identificação do defeito.

3.15 - Cabeça de série de sistema de monitoramento sem fio de vibração, temperatura e consumo de energia em termoelétricas
FABRIZIO LEAL FREITAS(1); TIAGO KAORU MATSUO(2); BRUNO DE BORBA(3); CELSO SOUZA(4); MARCIO AMERICO(5); AUGUSTO TIETZ(5); FABIO MONTEIRO
STEINER(6); RAFAEL BARTHOLOMEU BERNARDO CARVALHO(6); Gustavo Leão Mourão(7); - AQTech(1);AQTech(2);AQTech(3);AQTech(4);JORDÃO ENG.(5);EDF
NF(6);AQTech(7);

A monitoração de ativos no setor de geração de energia elétrica ganha cada vez mais importância em função do aumento da segurança e redução de custos de manutenção.
Este informe técnico descreve o desenvolvimento de um sistema de monitoração de vibrações, temperatura e consumo de energia utilizando tecnologia wireless. Os principais
desafios e arquitetura do sistema são descritos, bem como testes em campo realizados na UTE Norte Fluminense da EDF. A conclusão mostra que este sistema é adequado
para as condições específicas encontradas em usinas térmicas.

Perguntas e respostas:

A) No presente, já se tem uma ideia do tempo médio de duração das baterias instaladas na planta termelétrica, onde se tem ambiente agressivo?

Ainda está em testes. Mas a autonomia estimada é de alguns anos. Quanto à temperatura ambiente, o modelo de bateria utilizado tem bom desempenho de -40ºC a 60ºC.

B) Além dos motores, a gerência da planta pretende expandir o sistema para quais outros equipamentos?

Segundo o gerente do projeto a prioridade são os motores e bombas. Mas o sistema sem fio tem a capacidade de monitorar a vibração, temperatura e consumo de qualquer
ativo.

C) Já se tem dados de monitoramento de campo de quantos meses? Ocorrem quedas do sistema? Em caso positivo, quais as principais causas?

O sistema foi instalado em dezembro de 2018 e desde então não foram observadas quedas do sistema. A tecnologia Smartmesh é adaptável à interferências com o intercâmbio
automático de canais, o que resulta em alta confiabilidade.

3.16 - Curto Circuito para Terra no Enrolamento Rotórico de um Turbogerador de 131 MW - Lições Aprendidas
ANDRE SCHONARDIE PASQUAL(1); BRUNO GOUDINHO(1); FERNANDA OLIVEIRA(1); - EBE(1);



O referente artigo irá descrever a ocorrência notória do curto para massa no enrolamento rotórico do turbogerador de 131MW da unidade 6 do Complexo Termelétrico Jorge
Lacerda, Capivari de Baixo – SC. O objetivo é apresentar de forma cronológica todos os acontecimentos decorrentes do curto circuito como: Dificuldades na contratação em
emergência para execução de serviços de manutenção corretiva de grande porte em Turbogeradores, extensão dos danos causados pelo curto circuito – sendo necessário a
desmontagem do rotor e das capas de contenção do gerador -, análise da causa raiz da falha a terra, procedimentos adotados durante o reparo do enrolamento rotórico, ensaios
elétricos e mecânicos aplicados durante os reparos, bem como a realização de um balanceamento em baixa rotação do rotor do gerador.

Perguntas e respostas:

A) Qual o material das capas de contenção? As capas ainda eram as originais do equipamento?

O material era o aço conhecido por 18Mn18Cr. As capas não eram originais do equipamento, as capas originais eram do aço 18Mn5Cr e foram substituídas em 2005 em
conjunto com o reisolamento do rotor.

B) Em que ano este gerador entrou em operação e quantas paradas para manutenção/inspeção foi submetido ao longo da vida?

O gerador entrou em operação comercial no dia 15/11/1979 e já sofreu várias paradas de manutenção ao longo de sua vida, sempre obedecendo o número de horas informadas
pelo fabricante no manual do gerador. 60.000 horas intervalo entre revisões gerais de máquina.

C) Existe a possibilidade de algum dos problemas identificados ter se originado em alguma destas manutenções?

Não. Todos os problemas identificados foram originados durante o reisolamento do rotor do gerador em 2005. Falhas de materiais e falhas de procedimentos.
3.17 - Plataforma digital para monitoramento, diagnóstico e prognóstico de grupos geradores

FABRIZIO LEAL FREITAS(1); TIAGO KAORU MATSUO(1); BRUNO DE BORBA(1); CELSO SOUZA(1); LEONARDO DA SILVA JABLON(1); Gustavo Leão Mourão(1); -
AQTech(1);

Para garantir o retorno de investimentos em ativos de geração de energia é essencial manter a ótima condição de máquinas e equipamentos e estender ao máximo sua vida útil.
Técnicas que auxiliem na detecção de problemas são fundamentais. Uma das ferramentas mais utilizadas para esse fim é o monitoramento online de parâmetros associado a
filosofias de manutenção preditiva em detrimento de manutenções corretivas e preventivas. A chamada “indústria 4.0”, que inclui dispositivos de Internet das Coisas (IoT) e
ferramentas inteligentes baseadas na nuvem para o apoio aos processos industriais trazem novos paradigmas para a evolução da manutenção.

Perguntas e respostas:

A) O artigo relata que o “software Pulsar ainda armazena em sua memória não volátil informações pertinentes ao monitoramento dos sinais para que essas informações possam
ser transmitidas posteriormente a um datacenter e analisadas adequadamente por um especialista”. Este especialista já é um sistema de diagnóstico?

O software de diagnóstico e prognóstico que roda no datacenter faz inferências automáticas a partir de registros de tendências (1 amostra a cada alguns minutos) de diversas
variáveis. Porém o sistema também tem a capacidade de armazenar registros de sinais que são mais detalhados (30 segundos a 1kHz, por exemplo) de modo a permitir a
análise mais aprofundada por um profissional especializado.

B) Algumas empresas não tem autorizado a colocação de seus dados nas nuvens por razões de segurança. Quais os sistemas de segurança utilizado para garantir a
privacidade dos dados?

A conexão entre o hardware em campo e o datacenter é criptografada. O acesso entre o navegador do usuário e o servidor WEB da plataforma é segura através do uso de
certificado SSL (Secure Socket Layer) com chaves de criptografia pública e privada. E o esquema de usuário e senha da plataforma de software web também é criptografada.

C) No algoritmo de previsão da data da troca da bateria como é estimada a taxa de corrosão da bateria em função da temperatura ambiente no local? É levado também em
consideração dados locais de agressividade do meio?

A vida útil da bateria é calculada com base na tensão da bateria e em função da temperatura ambiente e equação do fabricante para estimar a corrosão. Quanto maior a
temperatura ambiente, mais acelerado será a deterioração do eletrólito e consequentemente menor a vida útil.

3.18 - Ensaios de fluência com amostras reduzidas
FERNANDA FIGUEIREDO MARTINS DOS SANTOS(1); ROBERTA MARTINS DE SANTANA(1); HELOISA CUNHA FURTADO(1); LUIZ HERIQUE DE ALMEIDA(2); BRUNO
REIS CARDOSO(1); - CEPEL(1);UFRJ(2);

Usinas termelétricas estão operando em condições mais severas de operação resultando em maiores taxas de degradação dos materiais empregados. Uma avaliação precisa
do material operando sob condições de fluência requer a retirada de amostras para realização de ensaios de fluência uniaxial. Todavia, reparos subseqüentes são necessários, o
que pode gerar danos às propriedades mecânicas do componente. Ensaios com amostras de dimensões reduzidas vêm sendo desenvolvidos para avaliação das propriedades
em fluência dos componentes enquanto estes ainda estão em serviço. Esse trabalho objetiva apresentar resultados de ensaios de fluência com amostras de tamanho reduzido e
sua correlação com os ensaios convencionais

Perguntas e respostas:

A) Além do sistema material avaliado no trabalho (aço ferrítico 2,25Cr-1Mo) como, na literatura, está a base de materiais analisados via small punch (SP)?

Engloba materiais de interesse na industria, com aplicações em altas temperaturas.

B) O que se pode dizer acerca da sensibilidade do método/técnica SP às variações microestruturais e/ou de microtextura em relação à abordagem convencional?

A análise microestrutural das amostras oriundas do ensaio de small punch ainda esta sendo feita.

C) A utilização de ensaios SP é mais considerada em algum nicho de mercado/aplicações? Se for o caso, quais?

A principio, na concepção do ensaio, o foco era área nuclear. Atualmente já foi expandida para outros materiais de interesse da industria.
3.19 - COMPORTAMENTO EM FLUÊNCIA DO AÇO 1CrMoV FORJADO PROCESSADO EM FORNO DE REFUSÃO A ARCO

ROBERTA MARTINS DE SANTANA(1); LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA(2); BRUNO REIS CARDOSO(1); HELOISA CUNHA FURTADO(1); CARLOS FREDERICO TROTTA
MATT(1); - CEPEL(1);UFRJ(2);

O aço 1CrMoV possui elevada resistência à fluência e esta característica é favorecida pelo constante aprimoramento da produção de aços com pureza cada vez mais elevadas.
Item de norma, a etapa de refusão foi inserida neste processo por promover a redução de elementos deletérios e a homogeneidade química do aço. Os benefícios da refusão em
VAR (vacum arc remelting) são a eliminação de gases dissolvidos, a minimização da concentração de elementos deletérios, evitar a macro e a micro segregação. Este trabalho
faz um comparativo entre o aço fundido em forno elétrico aberto e o aço refundido em forno VAR.

Perguntas e respostas:

A) No trabalho, a análise química elementar mostrou pouca diferença composicional do aço antes e após a refusão, exceto no caso do Mn (manganês). Existe razão específica
para isso? Se sim, qual?

Dois dos objetivos da etapa de refusão no processo de fabricação do aço 1CrMoV é torná-lo o mais livre possível de elementos que o deixe suscetível à fragilização ao
revenimento e a diminuição de formação de compostos intermetálicos que os torne enfraquecidos. O processo em VAR se utiliza das pressões de vapor dos elementos para
fazer a remoção destes durante a refusão. O forno Var utilizado neste estudo trabalha com um vácuo máximo de 1,18x10-4 bar. Elementos com pressões de vapor em níveis
capazes de serem absorvidas por este vácuo serão removidos. Muito provavelmente foi isto que aconteceu com o Mn. Teor de Mn em apreciáveis concentrações no aço ASTM
A470/470M os torna mais suscetíveis a fragilização ao revenimento e, portanto, menores concentrações deste elemento são desejáveis. A redução na concentração de Mn neste
caso é benéfica ao aço.

B) Com exceção da fluência, para as demais propriedades mecânicas avaliadas não foram constatadas variações significativas no aço refundido em VAR. Dessa forma, isso
delimitaria um nicho de aplicação para o aço assim fabricado (incluindo VAR)? Os custos associados à refusão em forno VAR seriam significativos? Comente.

A classe a qual o aço ASTM A470/A470M está inserida, pertence aos aços para aplicação em alta temperatura. O uso da técnica de refusão foi inserido ao processo de
fabricação justamente para que fosse alcançado um melhor desempenho deste aço quando sob ao regime de fluência. Por ter se tornado exigência de norma, os custos
associados à etapa de refusão são inerentes ao processo, não sendo assim, objeto de comparação o custo da produção deste aço sem a refusão.

C) Há resultados disponíveis acerca da estabilidade físico-química, degradação e corrosão, para o aço considerado em função da refusão em forno VAR frente ao convencional?

Existem muitos estudos sobre estes aços na literatura comparando o aço que não passou pela etapa de refusão e aço refundido. Estes estudos levaram a decisão de tornar a
refusão um item de norma porque se mostrou significativamente benéfica ao aço que trabalha sob o regime de fluência. Este trabalho dedicou-se a estudar o comportamento em
fluência do aço após a refusão.

3.20 - Monitoração de deformações e cálculo de vida em fluência de componentes de usinas termelétricas
FERNANDA FIGUEIREDO MARTINS DOS SANTOS(1); BRUNO REIS CARDOSO(1); HELOISA CUNHA FURTADO(1); CARLOS FREDERICO TROTTA MATT(1); - CEPEL(1);

A monitoração de deformações é um método de avaliação importante quando aplicado em componentes que operam sob regime de fluência. De acordo com a resposta dos
sensores, o acúmulo de deformações com o tempo ou a taxa de deformação, é possível estimar as propriedades de fluência do material. A análise destes dados permite a
avaliação do tempo de ruptura e de sua vida remanescente. O objetivo deste trabalho é apresentar um programa para o cálculo da vida residual em componentes de usinas
termelétricas que operam em altas temperaturas baseado no monitoramento em tempo real da taxa de deformação.

Perguntas e respostas:



A) Através do programa desenvolvido, é possível estimar o surgimento de trincas pelo mecanismo de degradação \"Corrosão-Fadiga\" já que foi citado a questão da operação
cíclica dos componentes nas Usinas Térmicas?

No atual programa não. Deve ser criado uma metodologia para tal.

B) Poderia ter sido avaliada para efeitos comparativos, a vida residual através da Norma TRD 508 / EN 12952-4?

Sim poderia. É preciso implementar essa metodologia no programa desenvolvido.

C) Há previsão de aplicação deste monitoramento para outros componentes das Usinas Térmicas?

A principio ele foi desenvolvido para tubulações, mas acredito que seja possível ampliar.
3.21 - PROGNÓSTICO DE VIDA REMANESCENTE E DANO ACUMULADO EM TURBINAS DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA

BRUNO REIS CARDOSO(1); CARLOS FREDERICO TROTTA MATT(1); HELOISA CUNHA FURTADO(1); VICTOR VIEIRA MAUDONET(1); ANDRÉ TOMAZ DE CARVALHO(1);
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA(2); JOÃO ANTONIO FERREIRA(3); DIOGO RAFAEL CORRASA MARQUES(3); - CEPEL(1);UFRJ(2);PUC-Rio(3);

As plantas termelétricas brasileiras são utilizadas, na maioria das vezes, de forma cíclica, o que pode inferir em uma série de danos e prejuízos, visto que as mesmas foram
projetadas para operar em regime de base. No presente informe técnico, apresenta-se uma metodologia de estimativa de acúmulo de dano e de vida remanescente para os
mecanismos de fluência e fadiga, que leva em consideração modelos consagrados na literatura e utiliza leitura direta de dados provenientes da operação. Os algoritmos
desenvolvidos, integrados a um sistema de monitoramento, fornecem uma resposta mais rápida e menos conservadora aos engenheiros de manutenção.

Perguntas e respostas:

A) Através do sistema SOMA-TURBODIAG pode-se ter obter dados confiáveis de perda de vida de um rotor de Turbina sujeito a elevado nível de ciclos. Como inserir alertas aos
gestores de O&M quando detectado elevado risco de degradação?

A versão mais atual do sistema já conta com uma funcionalidade, no módulo \"Monitor\", na qual indicações de alarmes podem ser criadas de acordo com a solicitação do
cliente. Os usuários cadastrados recebem as indicações de alarmes via e-mail.

B) Algumas turbinas a vapor tem experimentado os efeitos do \"water induction\" devido vários motivos e esta fadiga térmica tem preocupado os gestores e as seguradoras em
função dos riscos de falhas catastróficas. Pode-se adaptar o TURBODIAG para detecção de possíveis choques térmicos como por exemplo, motivado pela injeção indesejada de
água em partes da Turbina?

A versão atual do sistema não possui algoritmos para avaliar esse tipo de mecanismo de dano. Como o sistema pode ser customizado, seria necessária uma etapa de avaliação
do mecanismo de dano,uma outra etapa para uma possível instalação de novos sensores na carcaça da turbina, e o desenvolvimento de um algoritmo específico para essa
detecção desse dano específico.

C) Já existem dados estátísticos de sintomas na turbina avaliada via Turbodiag?

No momento ainda não. Os resultados de dano e vida remanescente podem ser comparados com avaliações realizadas durante a revisão da máquina.
3.22 - O uso de cloramina ativada por brometo em torres de resfriamento

LUCIANE FAUSTINO(1); Marcos de Freitas(2); - Copel GET(1);Copel GET(2);

A Usina Termelétrica de Araucária, com 484MW de potência instalada é constituída de um ciclo combinado e opera na configuração 2x2x1, ou seja, com duas turbinas a gás,
duas caldeiras de recuperação de calor e uma turbina a vapor, constituído, portanto de dois ciclos térmicos: Brayton (ciclo de gás) e Rankine (ciclo de vapor). Ela também possui
um sistema de resfriamento dotado de torre de resfriamento, responsável pelo fornecimento do fluxo de água fria para a troca térmica e condensação do vapor no condensador.
O condensador refere-se a um trocador de calor do tipo casco-tubo, onde os tubos são de aço inoxidável 316L e o espelho de aço inox 304, com taxa de recirculação de 24.325
m3/h e taxa de evaporação de 430 m3/h. Esse sistema utiliza água clarificada fornecida pela SANEPAR, a qual apresenta alta condutividade, com altas concentrações de
cloretos e sulfatos, além da presença de óleos e graxas, surfactantes aniônicos, amônia, etc. A má qualidade da água recebida para uso no sistema de resfriamento é decorrente
do fato da captação da mesma ser no Rio Iguaçu, em um trecho altamente poluído, já na região metropolitana de Curitiba. Tanto que foram os altos teores de amônia presentes
na água de alimentação, detectados ainda na fase de construção da usina, que levaram a mudança da metalurgia do condensador que seria inicialmente de cobre. Por tratar-se
de um sistema cíclico, a concentração de sais é elevada. A previsão de projeto era de operação inicial de cinco ciclos, podendo chegar a sete, mas chegou a ficar em torno de
4,5 e 5,0 ciclos, devido a limitação de 300ppm de cloretos na água, como forma de preservar a integridade do condensador, construído com partes em aço inox. O tratamento
químico da água desse sistema consiste no uso de dispersante, inibidor de corrosão além de um biocida oxidante, para controle da proliferação microbiológica. Adicionalmente,
fez-se necessária a utilização de um antiespumante e de um biocida não oxidante. Como biocida oxidante utilizou-se o hipoclorito de sódio 12%, produto de uso comum nesses
sistemas. Entretanto, por tratar-se de produto pouco seletivo, conforme a qualidade da água de alimentação piorava, maiores era as quantidades de biocida necessárias para
manter o controle microbiológico de forma efetiva. Com esse produto se decompõe, proporcionando um incremento na concentração de cloretos, que já era elevada, a descarga
contínua foi sendo aumentada gradualmente até chegar ao seu limite que é de 120m3/h, a concentração de cloretos chegou ao limite máximo e o controle microbiológico
mostrou-se ineficaz. Por esse motivo, vários estudos foram realizados visando tanto a melhoria da água de alimentação, já no tratamento realizado pela SANEPAR, quanto no
tratamento utilizado para condicionamento da água do sistema de resfriamento. Algumas das opções de biocidas oxidantes encontradas no mercado foram o ácido hipobromoso,
o dióxido de cloro, o cloro gás, o ozônio e o peróxido de hidrogênio, os quais foram descartados por questões técnicas e de segurança. Outra opção estudada foi o BAC
(Cloramina ativada por brometo), produto que tinha sido descartado a princípio devido ao seu alto custo em relação ao hipoclorito de sódio. O BAC é produzido na planta a partir
de um produto a base de bromo, no nosso caso um brometo de amônio, hipoclorito de sódio e água. Mesmo sem grandes expectativas, realizou-se um teste com o BAC e os
resultados foram excelentes, não apenas do ponto de vista técnico, mas também financeiro e ambiental, devido a uma melhora significativa da qualidade da água do sistema,
com a elevação do ciclo de concentração do sistema para sete e a redução da descarga contínua do sistema de 110 para 60 m3/h em média, as quais podem ser demonstradas
pelos dados de monitoramento do sistema. Assim, a mudança do biocida oxidante utilizado no sistema trouxe, além de uma melhor condição operacional, uma redução
significativa de custos a curto e a longo prazo, pela redução do consumo de água e insumos químicos; aliado a melhoria da preservação do condensador.

Perguntas e respostas:

A) Também foi avaliada a possibilidade de se empregar agentes “bromo estabilizados”, dispensando-se a etapa de preparação local do BAC?

Sim, mas essa alternativa não se mostrou viável devido ao volume de químicos e a mão de obra envolvida no processo de reposição do produto.

B) Na conclusão do artigo tem-se o comentário de que “houve uma mudança de tendência de corrosiva para incrustante”. Foram detectadas alterações nas taxas de
incrustação? Como se dá o monitoramento e controle de incrustações no sistema?

O monitoramento se dá por análises físico-químicas, monitoramento de cupons de prova e acompanhamento da ORP do sistema. Também são realizadas inspeções periódicas
nos equipamentos que tem apresentado boa condição de conservação e limpeza. O que se observava anteriormente era uma grande presença de material microbiológico tanto
no condensador como nos filtros do CCW. Estes inclusive chegaram ao ponto de requererem limpeza a cada oito horas devido ao entupimento contínuo. Com a utilização do
BAC, houve uma melhora significativa no controle do microbiológico e não ocorreram mais entupimentos nos filtros do CCW.

C) Com a continuidade da operação da planta é prevista/estimada alguma desvantagem técnica ou econômica em relação à utilização da cloramina ativada por brometo (BAC)?

Não temos essa expectativa. Ao contrário, fomos questionados sobre a produção de cloramina e o lançamento da mesma no efluente, mas o monitoramento do sistema é bem
efetivo e garante o consumo da bromocloramina no sistema em curto espaço de tempo. Por outro lado, há que se considerar que indiretamente sempre existiu a possibilidade de
produção de cloramina no sistema visto que a dosagem de hipoclorito era em grande quantidade e a água de reposição do sistema já vem com teores de amônia que em
momentos de pico chegaram a 26ppm. Tanto que a metalurgia do condensador, inicialmente de cobre, foi alterada para inox 316.

3.23 - SISTEMA DE EMISSÃO ACÚSTICA PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DOS BALÕES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DA USINA ELÉTRICA A GÁS DE ARAUCÁRIA - UEGA
EDUARDO MASSASHI YAMAO(1); FELIPE TABORDA RIBAS TOVAR(1); LEONARDO MENEGUINI PIRES(1); LEONARDO SIRINO(1); SAMUEL CAVALLI KLUTHCOVSKY(1);
PAOLO ROMULO MARCACUZCO CUEVAS(1); PAULO CRISTIANO MORO(1); CARLO GIUSEPPE FILIPPIN(1); NESTOR CARLOS DE MOURA(1); MARCO A. LUZIO(1);
LOURIVAL SILVA JUNIOR(2); CINTIA DE CARVALHO TOLEDO(2); - LACTEC(1);UEGA(2);

Vasos de pressão são essenciais em turbinas a vapor utilizadas na geração termelétrica e vêm sendo amplamente utilizados na produção, transporte e armazenamento de
diversos fluidos necessários para operação dentro de uma planta termelétrica. Uma interrupção súbita do suprimento destes fluidos pode acarretar em danos severos ao
equipamento. Portanto, para garantir a segurança de operação da Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA) se justifica a instalação de um sistema de monitoramento contínuo
de parâmetros associados à integridade física dos balões de alta e baixa pressão desenvolvido pelo Lactec em um projeto de P&D.

Perguntas e respostas:

A) Qual foi o custo aproximado do sistema de monitoramento por emissão acústica instalada na UEGA?

B) Qual foi o sistema de aquisição de sinais utilizados e o programa de interpretação dos sinais?

C) No primeiro monitoramento realizado, foram identificados defeitos? Em caso positivo, quais?

3.24 - UTILIZAÇÃO DE SENSORES TRIAXIAIS PARA COLETA E ANÁLISE DE VIBRAÇÃO
LINCOLN LUIZ CORREA(1); Juceli Locks Jumior(2); RAFAEL ANTUNES DO NASCIMENTO(3); - ENGIE(1);ENGIE(2);ENGIE(3);

A expansão do setor elétrico brasileiro nas duas últimas décadas, a indisponibilidade recente de recursos naturais, tais como a água, e a solidez da geração de energia elétrica
oriunda de fontes térmicas, tem forçado o perfil da matriz energética brasileira a possuir garantias de disponibilidade para suprir essa demanda. Por sua vez, a também
crescente exigência pela maximização da eficiência energética e a necessidade disponibilidade operacional das usinas geradoras, impelem para que os ativos destas tenham
sua performance monitorada e que a sua manutenção seja cada vez mais baseada em sua própria condição. Dentro deste contexto, a manutenção preditiva se destaca, entre



outras técnicas, com a aplicação da Análise de Vibração, objetivando trabalhar como uma ferramenta detectiva de falhas com o objetivo de reduzir as intervenções intrusivas que
geram indisponibilidade operacional dos ativos e, por consequência, custos indesejáveis. Para a execução de inspeções preditivas por análise de vibração, utilizam-se sensores
dotados internamente de cristais piezoelétricos, Figura 1, que, uma vez submetidos à tensões tratativas ou compressivas oriundas do movimento oscilatório originado pelo
funcionamento do ativo, geram sinal de elétrico de corrente a ser amplificado e transformado, através da Transformada Rápida de Fourier (FFT), em espectros de vibração,
sendo esta uma poderosa ferramenta de análise rotineira do analista de vibração. A classificação destes sensores, segundo seu eixo de medição, pode ser monoaxial (um eixo
do plano cartesiano por vez) ou triaxial (todos os três eixos do plano cartesiano simultaneamente). Essa proposta, por sua vez, visa demonstrar a alteração aplicada à forma com
a qual as inspeções preditivas por análise de vibrações eram conduzidas no Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (857MW), ou seja, seu objetivo é demonstrar os desafios
superados para a aplicação dos sensores triaxiais, suas principais vantagens, desvantagens e, por fim, traçar um paralelo destes com os resultados obtidos, de forma a subsidiar
informações para a aplicação desta ferramenta em outras unidades geradoras, sejam elas fontes de geração de energia térmica ou de qualquer outra natureza onde a
manutenção preditiva por análise de vibração se fizer necessária.

Perguntas e respostas:

A) A intenção da empresa é construir um sistema de monitoramento continuo da vibração dos seus ativos, ou apenas medir a vibração em intervalos de tempo limitados?

B) Em que bases foram estimadas as perspectivas de redução de pontos físicos de coletas com o uso de sensores triaxiais (Figura 14)?

C) A empresa já possui instalada em seu sistema de monitoramento pontos de medição de vibração monoaxiais? A Figura 15 fala de recuperação de pontos antes indisponíveis
a inspeção. Como foi estimada esta perspectiva de evolução?

3.25 - Medição e Avaliação do Barramento de Alta Tensão (BAA) da Usina Nuclear de Angra 2
HÉLIO DE PAIVA AMORIM JÚNIOR(1); ANDRÉ RICARDO VALDIERO(2); THIAGO BAPTISTA RODRIGUES(3); André Tomaz de Carvalho(4); -
CEPEL(1);ELETRONUCLEAR(2);CEPEL(3);CEPEL(4);

A Usina Nuclear de Angra 2 possui o maior gerador elétrico do país com capacidade nominal de 1350kVA, gerando numa tensão de 25kV. Toda essa potência é escoada através
de três transformadores monofásicos que transformam a tensão gerada para a tensão de transmissão de 550kV. Esses importantes e valiosos equipamentos são
interconectados através de um barramento de alta tensão, denominado BAA. Esse barramento é acondicionado em um duto devidamente isolado, sob uma pressão controlada,
sendo fixado através de isoladores de procelana capazes de manter a barra rigidamente dentro do envólucro de metal dando sustentação ao barramento. Cada fase possui o
seu próprio barramento, sendo, portanto, três barramentos. Externamente o envólucro se assemelha a uma Subestação isolada a Gás. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
condição dielétrica dos Barramentos de Alta Tensão, em especial dos isoladores que sustentam o condutor de energia, que interliga o gerador elétrico principal da Usina Nuclear
de Angra 2 aos transformadores de potência BAT (25kV/550kV) e BBT (25kV/13,8kV). A avaliação foi realizada por meio da medição de descargas parciais utilzando os métodos
acústicos e UHF (ultra alta frequência) com sensores externos e móveis, acoplados em pontos estratégicos do barramento. É importanto informar que esse procedimento jamais
havia sido realizado na Usina, sendo, portanto, algo inédito na manutenção da usina.

Perguntas e respostas:

A) Há informações das causas que levaram à quebra do isolador 15, apontado no relatório?

B) Quais as dificuldades de instalação adicionais aos métodos UHF/Acústico? Há uma predileção a partir destes pontos, por eleger um ou outro método?

C) Quais as possibilidades de pensar em um sistema inteligente para detecção/evolução de DP, tipo Mashine Learning ou outros?

3.26 - Avaliação dos impactos ambientais e econômicos da captação e remoção de dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio em usinas termoelétricas através de microalgas
EDUARDO MASSASHI YAMAO(1); THIAGO CARVALHO DE MELLO(2); BRUNO MIYAWAKI(3); CINTIA DE CARVALHO TOLEDO(4); Carolina Mene Savian(5); -
LACTEC(1);LACTEC(2);LACTEC(3);UEGA(4);LACTEC(5);

A geração de energia elétrica é responsável por quase um terço da emissão de dióxido de carbono do Brasil. Em conjunto com o CO2, há também a emissão de óxidos de
nitrogênio (NOx). Assim, são necessárias alternativas para redução das emissões de gases do efeito estufa com o intuito de ampliar a oferta de energia para o setor elétrico,
causando mínimo de impacto ambiental. Esta pesquisa tem como objetivo investigar e desenvolver um sistema de produção de biomassa de microalgas e biofixação de
emissões geradas por termelétricas.

Perguntas e respostas:

A) No estudo experimental que tipo de biorreator foi empregado? Como foi feita a escolha? Avaliou-se a influência do tipo de biorreator?

B) Além dos COx e dos NOx os compostos de enxofre (SOx) são problemáticos em emissões de algumas termelétricas. As microalgas consideradas no trabalho também
poderiam ser empregadas na remoção (biofixação) de SOx? Estudos nesse sentido estão sendo desenvolvidos?

C) Num sistema de cultivo de microalgas acoplado a uma termelétrica quais são os parâmetros de cultivo que devem ser controlados e como seria a configuração/arranjo desse
sistema?

3.27 - EVOLUÇÃO DOS REQUISITOS DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E DE PENALIDADES POR INDISPONIBILIDADE DE GÁS NATURAL ÀS TERMELÉTRICAS
BEATRIZ FARIA FAJARDO(1); - Eletrobras(1);

As projeções da matriz elétrica apontam para uma tendência de perda da participação das hidrelétricas com reservatórios e para o incremento das fontes renováveis
intermitentes. Neste contexto, usinas termelétricas a gás natural emergem como possível solução à insegurança de abastecimento. A regulação do setor está sendo mais rígida
com as condicionantes exigidas para demonstração da disponibilidade de combustível e impondo penalidades severas em caso de falha de suprimento.Dessa forma, é
necessário que as Empresas Eletrobras se posicionem estrategicamente perante a expansão do gás natural nos futuros leilões. Os últimos editais tem introduzido inovações
objetivando segurança regulatória para atrair investidores.

Perguntas e respostas:

A) A resolução ANEEL no 827/2018 não fragiliza o produtor de energia usuária de gás natural? Neste caso, o fornecedor do gás, em geral, não é Petrobrás, que dificilmente
cederá em uma negociação bilateral?

B) A resolução ANEEL no 827/2018 não pode significar um retorno ao cenário anterior a 2005, quando Petrobrás, de maneira unilateral, deixou de abastecer diversas
termelétricas à gás inviabilizando as plantas?

C) Nos caso em que se depende da conclusão de grandes obras, como gasodutos ou mesmo a extração do gás do pré-sal, como o produtor de energia conseguirá dar garantias
da conclusão das obras e portanto do fornecimento do gás?

3.28 - DETERMINAÇÃO DA CADEIA DE NACIONALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA GERAÇÃO HELIOTÉRMICA
ROBERTO M.G. VELASQUEZ(1); RODRIGO FONSECA ARAUJO MILANI TAVARES(2); LUIS FELIPE POZZATTI(3); JOÃO HUMBERTO SERAFIM MARTINS(4); JONAS
RAFAEL GAZOLI(5); HOBED ROSA(3); - Facto(1);Facto(2);ELETROSUL(3);Facto(4);Eudora(5);

Apesar da existência de projetos de geração heliotérmica desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento no Brasil, ainda não há nenhuma planta CSP (Concentrated Solar
Power) de porte comercial, devido principalmente aos elevados custos nivelados da energia obtidos. Para desenvolver essa alternativa de geração renovável em escala
comercial, utilizando o mecanismo de leilão ou algum outro método de incentivo, é conveniente desenvolver a indústria localmente, sendo de grande relevância o
desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento nacional. Assim sendo, este artigo visa analisar as chaves para o a implantação de uma cadeia tecnológica nacional para
geração heliotérmica.

Perguntas e respostas:

A) Temos observado o baixo interesse das grandes geradoras no país em Geração Heliotérmica já que estão priorizando as outras fontes renováveis (Eólica, Solar PV, etc..). A
argumentação de que a viabilidade econômica estão comprometida ainda persiste. Como demonstrar que com nossa indústria de base bem desenvolvida podemos criar maiores
expectativas aos grandes investidores?

Este artigo é um produto gerado no contexto de um projeto de P

B) Foi realizada uma análise de riscos ao negócio (ou análise SWOT) para este tipo de aplicação nos estados brasileiros nos quais a radiação solar é adequada mas a infra-
estrutura ainda é uma barreira?

Em outros produtos desenvolvidos no contexto deste projeto fizemos uma análise de competividade através de simulações, onde foram comparados os LCOE das 4 tecnologias
heliotérmicas consideradas (Fresnel, Torre, CSP e Disco Stirling) em 20 regiões do Brasil. Certamente uma das variáveis mais relevante foi o nivel de DNI. Não identificamos
barreiras de infraestrutura regionais.

C) Quais outros exemplos de aplicabilidade discutida por vocês para o CSP?



Estamos atualenste trabalhando no desenvovimento de novo negócios utilizando geração heliotérmica. Especificamente, estamos explorando duas alternativas: (1)
Comercialização de energia térmica para o setor industrial e (2) Fornecimento de Serviços ancilares para o setor elétrico.

3.29 - Apresentar problema que afronta o princípio constitucional da ISONOMIA CONCORRENCIAL nos Leilões promovidos pela ANEEL para compra e venda de energia de fonte
termelétrica e propor inovação ao modelo adotado.

MURILO MARTINS GONDIM COUTINHO(1); GUILHERME RABELO GONDIM COUTINHO(1); - GM Gestão em Engenharia(1);

A elevada assimetria da carga tributária incidente na geração de eletricidade, seja a partir de diferentes fontes energéticas primárias ou pela questão do estorno do ICMS, que
representa um diferencial de maior custo para a geração termelétrica a Gás Natural Liquefeito – GNL, vêm causando importantes distorções nos custos relativos de produção de
energia elétrica. Tal fato influencia drasticamente os Leilões de Compra de Energia Elétrica para o Sistema Interligado Nacional – SIN, proveniente de novos empreendimentos
de geração, inclusive ferindo o princípio constitucional da ISONOMIA entre os licitantes.

Perguntas e respostas:

A) A combinação de preço elevado do gás natural e da tributação de ICMS incidente sobre o GNL e o GN distribuído por dutos pode levar a que resultados no Brasil nos
próximos anos? Inviabilizaria a utilização energética desse combustível que é mundialmente considerado como de transição energética?

A atual tendência mundial mostra uma queda no preço do GNL que deve perdurar por muitos anos em função do excesso de oferta em todas as regiões produtoras. Por outro
lado, a tendência de melhoria tecnológica, com significativo aumento da eficiência das turbinas em ciclo combinado, além da possibilidade de instalação das usinas termelétricas
mais perto da carga, são pontos vantajosos que fazem com que o GNL não chegue ao nível de ser inviabilizado por conta da aplicação das atuais regras de tributação do ICMS.
No entanto, sem nenhuma dúvida, a atual legislação penaliza muito mais essa fonte energética do que as outras opções utilizadas no Sistema Interligado Nacional - SIN.
Portanto, se tomadas as devidas ações corretivas na legislação tributária incidente sobre o GNL, o impacto seria imediato na modicidade tarifária. Principalmente pelo aumento
da competitividade desta fonte energética.

B) Como a expansão da distribuição conjunta de GN e biometano, proveniente da purificação de biogás, p. ex. em gasodutos, pode se relacionar com o quadro tributário-
financeiro estudado no trabalho?

Considerando a legislação tributária do ICMS, não há nenhuma diferença se o gás em questão é proveniente da purificação de biogás ou se é GNL importado. Desta forma, não
haveria mudança no quadro tributário-financeiro estudado no trabalho.

C) Em relação as duas medidas que o trabalho/IT propõe como solução para a questão da tributação de ICMS incidente sobre o GN/GNL, como tem se dado a receptividade dos
diferentes agentes (geradores, distribuidores, consumidores, agências, governos, etc.)? Como a discussão tem sido encaminhada?

O Ministério de Minas e Energia já foi provocado acerca do respectivo tema, por meio de carta datada de 07/11/2016, endereçada pela ABRAGET ? Associação Brasileira de
Geradoras Termelétricas à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, por ocasião da Consulta Pública - Diretrizes Estratégicas
para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil. Posteriormente, através de contribuições às Consultas Públicas: Consulta Pública nº 61 de 24/10/2018; Consulta
Pública nº 79 de 30/08/2019. Além de diversas comunicações à Empresa de Pesquisa Energética ? EPE e à Agência Nacional de Energia Elétrica ? ANEEL. Mas ainda não
houve uma medida mais enérgica para modificar esse grande descompasso nos leilões do Sistema Interligado Nacional. Esperamos que com a divulgação de nosso trabalho no
Seminário, contribua para a conscientização e adoção de medidas pelo setor, e que minimize esses efeitos tão desequilibrados para as regiões mais necessitas em nosso país.

3.30 - ENERGIA TÉRMICA OCEÂNICA - A POSSIBILIDADE DE GERAR ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO GRADIENTE TÉRMICO DO MAR NA COSTA CEARENSE
DIEGO PINHEIRO DE ALMEIDA(1); - EPE(1);

Este trabalho examina a possibilidade de geração de energia elétrica a partir da energia térmica dos oceanos disponível na termoclina da costa cearense. Foi definida a região
de interesse, levantados os dados batimétricos da região e histórico de temperaturas a diferentes profundidades. A partir desses dados elaborou-se o gradiente térmico marinho
dos pontos disponíveis e em especial da região com profundidade de 1.000 m, e, tendo esses parâmetros como dados de entrada simulou-se a geração energética líquida de
uma usina termoclina, ou OTEC, para duas vazões de captação de água quente. Os resultados indicam a aptidão desse trecho da costa brasileira para geração termoclina.

Perguntas e respostas:

A) Além do ciclo fechado com amônia, existem outras possibilidades para geração de energia elétrica por OTEC? Quais as vantagens e desvantagens envolvidas?

Existem três tipos de geração OTEC: ciclo fechado, ciclo aberto e híbrido. Tipo Ciclo Fechado: Utiliza a água quente de superfície para vaporizar o fluido de trabalho de baixo
ponto de ebulição, amônia. O vapor se expande e impele a turbina que ativa um gerador e produz eletricidade. Tipo Ciclo Aberto: Vaporiza a água do mar em baixas pressões,
produzindo vapor que passa pelo sistema turbogerador produzindo energia elétrica. Tipo Híbrido: Combina os dois ciclos. Uma de suas vantagens está em um de seus
\'resíduos\' de produção: água dessalinizada. A vantagem do Ciclo Aberto em relação ao Ciclo fechado está na redução dos tamanhos das turbinas, dos dutos e dos trocadores
de calor, devido ao uso mais eficiente do recurso térmico.

B) Que tamanhos de plantas (capacidade instalada) se mostram mais adequados para explorar as potencialidades identificadas no trabalho para a região da costa cearense? No
caso, quais as estimativas e perspectivas de custos para tais plantas?

Este estudo não se debruçou especificamente a sobre indicação de uma planta para a costa cearense, entretanto apresentamos as tipologias desenvolvidas: usinas costeiras,
usina de alto-mar fundada em solo marinho e usinas do tipo plataforma.Em IRENA (2012) os custos por kW instalado em função do porte da usina de 10-100 MW variam de
5.000 a 15.000 US$/kW. Muitas variáveis estão envolvidas no desenho de uma planta OTEC e em razão de seu caráter de projeto em desenvolvimento os valores tenderão a
serem reduzidos em menos variáveis à medida que a tecnologia de fabricação esteja sedimentada.

C) Quais as possibilidades de uso de plantas OTEC com armazenamento e distribuição de hidrogênio substituindo as conexões via cabos submarinos para a transmissão da
energia elétrica?

A literatura registra essa possibilidade. Usinas do tipo plataforma situadas em alto mar estaria dedicadas não apenas à geração de energia, mas à energia para fabricação de
estocagem de hidrogênio. É uma possibilidade real.

3.31 - Criação de sistema para conversão de motores originalmente alimentados a Diesel para uso de múltiplos combustíveis alternativos mediante nova tecnologia de combustão e
controle

DANIEL SOFER(1); PATRÍCIA CRUZ(1); - DSofer(1);

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um inovador sistema de gerenciamento eletrônico de combustão, criado para permitir a conversão de motores originalmente
alimentados a Diesel para a operação a combustíveis alternativos, com destaque para o gás natural. Este sistema permitirá que os motores que o recebam ofereçam reduções
importantes de emissões de poluentes e de custo da energia gerada, abrindo novas possibilidades para a geração térmica de energia, em particular na conversão de motores
que já estejam instalados, minimizando os custos de investimento para a utilização de combustíveis menos poluentes na geração.

Perguntas e respostas:

A) Ao longo do projeto quantos motores foram convertidos? Foram testados motores a Diesel de diferentes tipos e/ou origens/fabricantes?

O Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento teve como objetivo a criação da tecnologia e sua aplicação prática sobre uma unidade do motor Perkins 2806, que é o modelo de
motor utilizado pela EPESA. Ulteriores unidades deste mesmo modelo de motor serao objeto de conversão ao longo do prosseguimento dos trabalhos, com a criação de cabeça
de série. Outras marcas e/ou modelos de motor podem ser objeto de trabalhos vindouros, algo que a equipe técnica deseja possa se concretizar.

B) Quais os resultados em termos de eficiência e de vida útil foram (ou tem sido) obtidos a partir da conversão de motores com base no método proposto? E os resultados em
termos de emissões?

Todos os resultados obtidos ainda devem ser vistos como preliminares e passíveis de aprimoramento. No tocante à eficiência, valores superiores a 40% foram obtidos.
Diferentes configurações de componentes (que, vale lembrar, ainda são objeto de desenvolvimento) apontam para eficiências superiores. No tocante à vida útil, ainda não houve
tempo hábil, ao longo do Projeto, para efetivamente operar por milhares de horas de forma ininterrupta. As avaliações de vida útil têm sido feitas mediante avaliação de
componentes e fluidos do motor, apontando para excelentes resultados de durabilidade. Cabe dizer, ainda, que algumas escolhas de parametros de operação foram feitas, em
conjunto com a equipe técnica da EPESA, para permitir que a vida útil do motor operando com combustível alternativo supere aquela oferecida pelo motor operando a Diesel.No
quesito de emissões, as medições efetuadas, ainda preliminares, apontam para a virtual eliminação de emissões de material particulado e reduções de emissão de óxidos de
nitrogênio de mais de 75%.

C) O trabalho menciona a possibilidade de se usar hidrogênio como combustível, além do gás natural ou do biogás. Seria integral ou como uma pequena fração dos
combustíveis com base no metano? Mudanças mais intensas não seriam necessárias?

O Sistema criado é capaz de usar hidrogênio como combustível único para o motor, sem demandar ulteriores modificações. Tal possibilidade nasce do fato dos componentes do
Sistema serem compatíveis com este combustível e poderem gerenciar, de forma eficaz, a combustão do mesmo. De fato, a combustáo de hidrogênio apresenta interessantes
desafios, que o Sistema adimple. Contudo, mesmo sendo tecnicamente possível, é fato que, no futuro vislumbrável, não há disponibilidade de hidrogênio em quantidades e/ou
custo que apontem para seu uso como combustível único na planta. A possibilidade de uso de misturas de gases, nas quais hidrogênio seja um dos componentes, é igualmente
gerenciável pelo Sistema (mesmo com eventuais flutuações de composição das misturas, dentro de certos limites).

3.32 - Análise Técnico-Econômica de uma Planta Heliotérmica Utilizando Algoritmos Genéticos
ALCIDES CODECEIRA NETO(1); Eduardo de Aguiar Sodré(2); José Bione de Melo Filho(3); - CHESF(1);UPE - POLI(2);CHESF(3);

O aproveitamento da energia solar para a produção de energia elétrica pode ser efetuado por meio da transformação direta da radiação solar em energia elétrica, pelo processo
fotovoltaico, ou pelo aproveitamento da energia solar térmica proveniente da tecnologia de concentração da radiação solar direta, produzindo vapor e integrando um ciclo
termodinâmico convencional (Ciclo Rankine). Essa tecnologia é conhecida como Concentratng Solar Power (CSP). Este Informe Técnico tem como objetivo apresentar uma
análise técnico-econômica de uma planta heliotérmica híbrida utilizando Algoritmos Genéticos. A complementação da geração de energia será feita a partir da queima de
biomassa.

Perguntas e respostas:



A)

B)

C)

4.0 TÓPICOS PARA DEBATE

O tópico selecionado pela equipe de relatores para debate é "Uso crescente das fontes alternativas e a importância
da energia firme no sistema elétrico brasileiro: cenário para a geração térmica a gás”, sendo este o título do painel
técnico conjunto entre o GGT (Grupo de Estudo de Geração Térmica) e o GGH (Grupo de Estudo de Geração
Hidráulica). Pretende-se abordar principalmente os seguintes temas: os efeitos da inserção crescente das fontes
alternativas na produção de energia elétrica; a geração de energia firme na base do sistema elétrico brasileiro; os
possíveis cenários para a geração térmica e as perspectivas para a geração térmica com gás natural; bem como os
possíveis cenários para a geração hidroelétrica. Particularmente no que concerne ao GGT no âmbito do referido
painel são ainda tópicos pertinentes a evolução tecnológica necessária para acompanhar e viabilizar a tendência
indicada no título do painel e, principalmente, a relacionada à valorização do gás natural como combustível de
transição energética e suas especificidades no cenário brasileiro. Para o conjunto GGT-GGH muitos são ainda os
tópicos de interesse, especialmente os efeitos sobre a remuneração dos agentes de geração hidráulica/térmica
atuais, os efeitos sobre o investimento em tecnologia de geradores de pequeno porte, os efeito sobre as empresas
de projeto, fabricação e montagem, manutenção e reparo de grandes geradores, a evolução dos sistemas de
monitoramento, o efeito sobre a tecnologia de estudos, simulações e previsões do parque gerador, efeito sobre o
ensino nas escolas técnicas e universidades, os efeitos sobre adaptações de Normas e Procedimentos de operação
do sistema elétrico, e o efeito sobre as Regulações do Setor Elétrico Brasileiro. Dessa forma, o painel técnico
pretende explorar os temas e tópicos supracitados tendo em vista o fio condutor identificado em seu título,
relacionando a geração de energia firme (hidráulica e térmica) com a crescente participação das fontes
renováveis/alternativas.

5.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 1

Com o advento da industria 4.0, a atividade de inspeção vem sendo rapidamente enriquecida por diversos sistemas
de monitoramento on-line,  diagnósticos e prognosticos em tempo real, aumentando a segurança operacional,
integridade física dos ativos e das pessoas.

6.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 2

A conjugação do aproveitamento energético de biomassas e de resíduos, em complemento a energia firme,
apresenta grande potencial para incrementar a eficiência e a segurança energética no Brasil.

7.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 3

Notou-se uma evolução dos aspectos regulatórios e comerciais quanto aos requisitos de comprovação de disponibilidade e de penalidades por falta de gás natural para geração
termelétrica, assegurando as demandas deste combustível.


