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RESUMO 

 

Usinas termelétricas convivem com o desafio de operar com um desempenho 
satisfatório devido a suas perdas térmicas. Sendo assim, um processo de combustão 
eficiente gera economia de combustível. Uma das atividades essenciais para se obter 
uma melhor eficiência das turbinas a gás é conhecido como tuning, que consiste em 
um ajuste fino do ponto de operação das máquinas que respeite os limites físicos das 
turbinas e esteja de acordo com a legislação ambiental no que concerne às emissões 
de poluentes para a atmosfera. Esta é uma atividade realizada por especialistas do 
fabricante das turbinas a gás, e que possui um impacto significativo na eficiência 
destas. Durante a combustão em uma turbina a gás heavy duty, são geradas elevadas 
vazões de ar que causam turbulência. Esta turbulência promove uma melhor mistura 
de gás combustível e ar para uma combustão eficiente. Entretanto, excessivas 
turbulências podem levar a oscilações e pulsações de pressão que, se não 
minimizadas, fazem com que a chama de combustão se torne instável, reduzindo o 
tempo de vida útil dos componentes do combustor. Para alguns sistemas de 
combustão, pode ser muito difícil conseguir o equilíbrio entre a estabilidade de 
combustão (chama estável e baixas dinâmicas /pulsações) e a baixa emissão de 
poluentes. Sendo assim, deseja-se uma operação segura, onde as regulamentações 
ambientais referentes às emissões de poluentes sejam respeitadas, porém, 
trabalhando próximo dos limites operacionais da máquina e produzindo a mesma 
energia com uma quantidade de gás combustível menor. O uso de metaheurísticas 
de otimização vem se tornando cada vez maior devido a sua versatilidade e robustez 
no meio cientifico. Sendo assim, a metodologia utilizada para encontrar um ponto de 
equilíbrio entre emissões, oscilações termoacústicas, temperatura de exaustão e 
potência ativa visando uma redução no consumo de combustível foi o uso de 
metaheurísticas de otimização que apresentam bom desempenho de função objetivo 
para problemas reais com características não lineares. Os dados utilizados são 
oriundos da Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA). Foram testados os algoritmos 
otimização Simulated Annealing (SA), Algoritmo Genético (AG), Evolução Diferencial 
(ED), Self Adaptive Differential Evolution (SADE) e Hybrid Differential Evolution 
Algorithm With Adaptive Crossover Mechanism (DE-GRM) visando avaliar qual teria 
melhor desempenho. Dentre as métricas utilizadas verificou-se que a SADE 
apresentou melhor resultado considerando as métricas tempo de execução, 
distribuição da função objetivo e curva de convergência quando comparada com os 
demais algoritmos. O problema de otimização considerou como função objetivo o 
consumo total de combustível e os modelos de emissões (NOX e CO), oscilações 
termoacústicas, temperatura de exaustão e geração de potência ativa foram tomados 
como restrições. Avaliando os valores da turbina a gás 2 ou Combustion Turbine 2 
(CT2), foi observada uma economia de combustível quando se utiliza a metaheurística 
de otimização SADE da função custo que consiste na vazão de combustível dos 
injetores.  
 
Palavras-chave: Usina Termelétrica; Turbina a gás; Eficiência; Metaheurística; 

Otimização. 
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ABSTRACT 

 

Thermoelectric plants face the challenge of operating with satisfactory performance 
due to their thermal losses. Thus, an efficient combustion process generates fuel 
savings. One of the essential activities to obtain a better efficiency of the gas turbines 
is known as tuning, which consists of a fine adjustment of the operating point of the 
machines that respects the physical limits of the turbines and is in accordance with the 
environmental legislation regarding the pollutant emissions into the atmosphere. This 
is an activity carried out by specialists from the manufacturer of the gas turbines, and 
which has a significant impact on the efficiency of these. During combustion in a heavy-
duty gas turbine, high air flows are generated which cause turbulence. This turbulence 
promotes a better mixture of fuel gas and air to improve the combustion efficiency. 
However, excessive turbulence can lead to pressure fluctuations and pulsations that, 
if not minimized, cause the combustion flame to become unstable, reducing the useful 
life of the combustion components. For some combustion systems, it can be very 
difficult to achieve a balance between combustion stability (stable flame and low 
dynamics / pulsations) and low pollutant emissions. Therefore, a safe operation is 
desired, where environmental regulations regarding pollutant emissions are respected, 
however, working close to the machine's operational limits and producing the same 
energy with a lower amount of combustible gas. The use of optimization metaheuristics 
is becoming more and more due to its versatility and robustness in the scientific 
environment. Therefore, the methodology used to find a balance between emissions, 
thermoacoustic oscillations, exhaust temperature and active power aiming at a 
reduction in fuel consumption was the use of optimization metaheuristics that present 
good objective function performance for real problems with characteristics nonlinear. 
The data used come from the Araucária Electric Power Plant (UEGA). Simulation 
Annealing (SA), Genetic Algorithm (GA), Differential Evolution (DE), Self-Adaptive 
Differential Evolution (SADE) and Hybrid Differential Evolution Algorithm with Adaptive 
Crossover Mechanism (DE-GRM) were tested in order to evaluate which algorithm 
would perform better. Among the metrics used, it was found that SADE presented the 
best result considering the metrics execution time, distribution of the objective function 
and convergence curve when compared with the other algorithms. The optimization 
problem considered as an objective function the total fuel consumption and the 
emission models (NOx and CO), thermoacoustic oscillations, exhaust temperature and 
generation of active power were taken as restrictions. Evaluating the values of the gas 
turbine 2 or Combustion Turbine 2 (CT2), a fuel economy was observed when using 
the SADE optimization metaheuristic of the cost function that consists of the fuel flow 
of the injectors. 
 
Keywords: Thermoelectric plant; Gas turbine; Efficiency; Metaheuristic; Optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A matriz energética brasileira possui uma diversidade de tipos de fontes de 

geração, e as principais são representadas na FIGURA 1. Nela pode-se verificar o 

domínio das fontes de origem hidráulica (63,7%) e térmicas (27,2%) totalizando em 

mais de 95% da capacidade de geração nacional. As fontes renováveis de energia 

como eólica e solar representam aproximadamente 8,2% do total (MME, 2019). 

 

FIGURA 1: MATRIZ DE CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 
BRASIL SEM IMPORTAÇÃO CONTRATADA  

 
FONTE: MME (2019). 

 

 Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Brasil possui no 

total 7.431 empreendimentos em operação, totalizando 164.050 MW de potência 

instalada. Sendo que dentre as unidades termelétricas se destacam aquelas 

alimentadas por Gás Natural (GN) com 51,74% de toda potência obtida a partir de 

combustíveis fósseis (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015). 

Dentre as fontes térmicas que utilizam como combustível o gás natural, TABELA 

1, pode-se citar a Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA) que está localizada em 

Araucária, Paraná, e foi inaugurada em setembro de 2002. A UEGA foi construída em 

uma área de 250.000 m² e fornece energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional 

(SIN). A usina opera em ciclo combinado utilizando duas turbinas a gás, uma turbina 

a vapor, duas caldeiras de recuperação de calor e três geradores elétricos. Além disso, 

a usina possui uma estação de tratamento de água e efluentes e uma torre de 
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refrigeração (UEGA, 2015). A FIGURA 2 mostra uma vista aérea da planta onde são 

identificados seus principais componentes.  

 
TABELA 1: LISTA DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS MAIS UTILIZADOS NO BRASIL 

 

FONTE: ANEEL (2019). 

 

FIGURA 2: USINA ELÉTRICA A GÁS DE ARAUCÁRIA (UEGA) 

 

FONTE: (UEGA, 2015) 

 

O ciclo combinado é utilizado para aumentar a eficiência da usina, através do 

direcionamento dos gases quentes provenientes da queima de combustível nas 

turbinas a gás para uma caldeira de recuperação, gerando vapor que move uma 

turbina a vapor.  

A UEGA utiliza gás natural proveniente da Bolívia como combustível e monitora 

em tempo real as emissões de poluentes de suas turbinas, o que garante o 

atendimento às leis ambientais. Além disso, as turbinas operam utilizando o sistema 

Dry Low NOx, que resulta em menores taxas de emissão de NOx na atmosfera. 

A usina possui uma potência instalada de 469 MW, sendo que a potência 

nominal de cada turbina a gás é de 176 MW e elas atingem uma eficiência de 36% 

Tanque de 

água pura 

Turbina a Vapor 

Turbina a gás 2 

Turbina a gás 1 

IGV 

Gerador 

Válvula de entrada 

do Gás Natural 

Subestação 

elevadora 
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em condições normais de temperatura, pressão e umidade, conforme apresentado na 

FIGURA 3. 

As turbinas a gás são do modelo W501F, produzidas pela Siemens 

Westinghouse©. A turbina a vapor e os geradores de eletricidade foram produzidos 

pela Alstom e a caldeira a vapor foi produzida pela Aalborg©. A turbina de combustão 

W501F é uma máquina motriz que tem como função converter a energia química 

presente no combustível em energia mecânica para acionar um gerador elétrico. Essa 

turbina é uma máquina de fluxo simples, de combustão interna que opera baseada 

em um ciclo Brayton, podendo ser utilizada para operar em ciclo simples ou em ciclo 

combinado, reaproveitando a energia dos gases de exaustão que saem da turbina 

para a geração de vapor que será utilizado na turbina a vapor, aumentando o 

rendimento da usina (ROCHA, 2009).  

FIGURA 3: ILUSTRAÇÃO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DA UEGA 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A W501F é uma turbina do tipo heavy duty, ou seja, foi desenvolvida para a 

aplicação industrial, possuindo maior robustez, flexibilidade no uso de combustível e 

podendo atingir uma maior potência de carregamento em relação às aeroderivativas. 
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Atualmente, a W501F é operada utilizando gás natural como combustível, mas 

também pode utilizar, por exemplo, carvão de baixo ou médio poder calorífico. 

Na TABELA 2 é possível verificar as principais características da turbina W501F 

para operação em condições seguindo a norma da International Standard 

Organization (ISO), e na TABELA 3 as condições da norma ISO 17025-2017. A turbina 

a gás W501F é composta por um compressor de fluxo do tipo axial, câmara de 

combustão do tipo tuboanular e uma turbina do tipo reação sendo que estes três 

elementos são alinhados em um conjunto e montados no mesmo eixo.  

TABELA 2: CARACTERÍSTICA DA W501F PARA OPERAÇÃO EM CONDIÇÕES ISO 

 
Carga nominal 173 MW 

Heat Rate (ciclo simples) 9360 Btu/kWh 

Heat Rate (ciclo combinado) 5595 Btu/kWh 

Massa de fluxo de ar 449 kg/s 

Eficiência utilizando Gás Natural (GN) 36 % 

Rotação nominal 3600 rpm 

Quantidade de combustores 16 

Estágios do compressor (fluxo axial) 16 

Estágios da turbina (tipo reação) 04 

Taxa de compressão 15:1 

Temperatura de entrada da turbina 2350 °F / 1288 °C 

Temperatura de exaustão 1076 °F / 580 °C 

FONTE: (ROCHA, 2009). 

TABELA 3: CONDIÇÕES ISO 

 
Temperatura ambiente 59 °F / 15°C 

Pressão ao nível do mar 14,7 PSI / 101,325 kPa 

Umidade relativa 60 % 

Perda de carga na entrada 4,5 in H2O 

Perda de carga na saída 5,0 in H2O 

FONTE: (ROCHA, 2009). 

São empregados dois mancais de sustentação flutuante, um na entrada de ar 

no compressor e outro na exaustão, e um mancal de escora do tipo dupla-ação, usado 

para manter o rotor e o estator em suas posições. Estes mancais são lubrificados com 

óleo bombeado do sistema de óleo de lubrificação. Os mancais de escora possuem 

selos que evitam possíveis fugas de óleo, evitando a contaminação do fluxo de ar do 

compressor (ROCHA, 2009). 
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As câmaras de combustão e suportes das rodas de palhetas fixas da turbina 

ficam na carcaça da turbina, que é fabricada em aço carbono e possui forma horizontal 

dividida em duas partes, base e cobertura, sendo que a cobertura pode ser removida 

permitindo montagens, desmontagens e manutenções.  

O eixo da turbina permite a passagem de ar de resfriamento e é composto por 

quatro discos e uma seção de tubo de torque, cuja função é transmitir torque entre o 

compressor e a turbina e conduzir ar de resfriamento do compressor para os discos 

da turbina. Os discos e a seção de tubo de torque são presos através de parafusos e 

formam uma peça única (ROCHA, 2009).  

O ar atmosférico entra no compressor através de uma caixa de entrada em 

forma de sino, que apresenta alta eficiência aerodinâmica e possui palhetas diretoras 

variáveis. Em seguida, o ar é comprimido e forçado para o interior das câmaras de 

combustão, onde o combustível é misturado a uma parte do ar comprimido e, em 

seguida, queimado. A queima do combustível faz com que a energia química seja 

convertida em trabalho mecânico de rotação, sendo que parte desta energia é 

utilizada para acionar o compressor e a restante é usada para acionar o gerador de 

energia elétrica.  

Usinas termelétricas convivem com o desafio de operar com um desempenho 

satisfatório devido a suas perdas térmicas. Sendo assim, um processo de combustão 

eficiente gera economia de combustível. Uma das atividades essenciais para se obter 

uma melhor eficiência das turbinas a gás é conhecido como tuning, que consiste em 

um ajuste fino do ponto de operação das máquinas que respeite os limites físicos das 

turbinas e esteja de acordo com a legislação ambiental no que concerne às emissões 

de poluentes para a atmosfera. Esta é uma atividade realizada por especialistas do 

fabricante das turbinas a gás, e que possue um impacto significativo na eficiência 

destas. Adicionalmente, a UEGA busca avaliar continuamente o ajuste realizado pelos 

especialistas e direcionar a abordagem do tuning tendo como foco o consumo de gás. 

Diante desse desafio a UEGA e o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

(LACTEC) realizaram um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para a Usina 

Elétrica a Gás de Araucária (UEGA) intitulado “Novas técnicas para eficientização e 

diminuição da emissão de poluentes para usinas termelétricas a gás em ciclo-

combinado: dinâmica da combustão” que tem como objetivo fornecer recomendações 

aos operadores visando uma operação eficiente. 
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1.1 CONTEXTO 

Uma usina termelétrica de ciclo-combinado a gás natural é como um 

organismo que depende de várias partes para operar de forma ótima. O balanço entre 

a combustão e a quantidade/qualidade de emissão de gases, a integridade das 

estruturas, a qualidade da água que circula e a corrosão das tubulações de 

resfriamento, etc., são variáveis importantes para o funcionamento otimizado de uma 

termelétrica. Diferentemente do que ocorre em usinas hidrelétricas, que podem parar 

e partir quase imediatamente suas unidades geradoras, qualquer parada de geração 

de uma usina termelétrica implica em procedimentos que demandam em torno de 72 

horas para retomada da geração (BOYCE, 2011).  

As pulsações causadas pela combustão do gás natural misturado ao ar vindo 

do compressor ocorrem dentro da câmara de combustão e são transmitidas ao 

ambiente da turbina. Estas pulsações são captadas por sensores piezoelétricos e 

medidas por um sistema específico que controla a dinâmica da combustão. Quanto 

maior for a quantidade de gás na mistura, maior será a emissão de poluentes. As 

pulsações devem ser mantidas em níveis onde não se coloque a segurança 

operacional do equipamento, para não causarem trincas nas palhetas da turbina 

(HOSSAIN et al., 2017).  

Durante a combustão são geradas elevadas vazões de ar que causam 

turbulência. Esta turbulência promove uma melhor mistura de gás combustível e ar 

para uma combustão eficiente. Entretanto, excessivas turbulências podem levar a 

oscilações e pulsações de pressão que, se não minimizadas, fazem com que a chama 

de combustão se torne instável, reduzindo o tempo de vida útil dos componentes do 

combustor. Para alguns sistemas de combustão pode ser muito difícil conseguir o 

equilíbrio entre a estabilidade de combustão (chama estável e baixas dinâmicas 

/pulsações) e a baixa emissão de poluentes. 

Outros aspectos relevantes a serem considerados são os ambientais e o 

atendimento à legislação vigente. Em 2006 foi promulgada no Paraná a lei SEMA 

54/2006 que estabelece limites de emissões atmosféricas de acordo com o porte da 

empresa e o combustível utilizado, a qual foi revisada em 2013, após consulta pública. 

Dentre as alterações implementadas, a nova lei exige o envio, para as autoridades 

ambientais, de vários dados em tempo real, obedecendo a regulamentação ambiental, 
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CONAMA 491 e 3 para turbinas a gás, caldeiras e fornos industriais. (IDZWAN et al., 

2014); (CONAMA, 2018). 

Na geração de energia a gás um dos custos mais significativos é o do próprio 

gás combustível que, através da combustão, é empregado para rotacionar o eixo das 

turbinas que estão conectadas aos geradores de energia. Desta forma, a redução do 

consumo do gás necessário para gerar uma determinada potência é um fator relevante 

para aprimorar a lucratividade de uma usina. Em teoria, uma combustão mais eficiente 

emprega uma quantidade de ar próxima à estequiométrica, isto é, com um excesso 

de ar próximo a 1 na mistura com o combustível. Entretanto, utilizar excessos menores 

tal como o citado provocam um aumento da temperatura na câmara de combustão, 

implicando no aumento da taxa de formação dos compostos químicos NOx nas 

emissões, compostos estes danosos ao meio ambiente. Tendo em vista a 

necessidade de se respeitar os limites estabelecidos nas regulamentações 

ambientais, faz-se necessário aumentar o excesso de ar da mistura. Todavia, este 

aumento ocasiona alguns fenômenos complexos dentro da câmara de combustão. 

Um deles é o chamado lean blow out, que consiste em um processo intermitente de 

combustão causado pelo deslocamento da chama no interior da câmara. Por sua vez, 

estes deslocamentos provocam zonas de variação abrupta de pressão, ocasionando 

pulsações não desejadas na câmara de combustão, podendo inclusive afetar outros 

equipamentos. A todo este processo que ocorre dentro da câmara de combustão dá-

se o nome de dinâmica da combustão. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um modelo de otimização para a 

redução do consumo de combustível de uma turbina a gás do tipo heavy duty 

respeitando suas restrições de pulsações na câmara de combustão, emissões de NOX 

e CO, temperatura de exaustão e potência ativa. 

 

Os objetivos específicos necessários para cumprir o objetivo geral são: 

• Definir os modelos matemáticos de potência ativa, oscilações termoacústicas, 

emissões de NOX e CO e temperatura de exaustão que serão utilizados como 

restrições do sistema; 
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• Comparar metaheurísticas de otimização utilizando as métricas de tempo de 

execução, distribuição da função objetivo e curva de convergência para a 

escolha do algoritmo que melhor adeque ao problema de redução do consumo 

de combustível; sistema e construir um modelo de otimização (função objetivo, 

função custo, restrições e critérios de parada); 

• Realizar simulações com a metaheurística escolhida para avaliar o 

comportamento do consumo de combustível de acordo com os patamares de 

potência ativa. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

As usinas termelétricas do parque energético nacional possuem dois tipos de 

turbinas: aeroderivativas e heavy duty. As turbinas aeroderivativas são adaptações de 

turbinas utilizadas na área aeronáutica enquanto as turbinas a gás heavy duty são 

projetadas para uma aplicação industrial, ou seja, para a geração de energia elétrica 

possuindo maior robustez, flexibilidade no uso de combustível e podendo atingir uma 

maior potência de carregamento em relação às aeroderivativas. As usinas 

aeroderivativas são dedicadas à aplicação na área aeronáutica e na geração de 

energia elétrica oferecendo vantagens como alta razão potência-peso, confiabilidade 

de operação e eficiência de até 40% no ciclo simples e até 60% no ciclo combinado. 

(BOYCE, 2011). Devido ao crescente aumento da demanda de energia e a inserção 

de fontes alternativas intermitentes, o papel de usinas termelétricas vem se tornando 

cada vez mais importante na matriz energética nacional sendo a segunda maior fonte 

de energia elétrica do país (PATUSCO, 2016). 

Porém, as usinas termelétricas muitas vezes utilizam combustíveis fósseis 

que acarretam a emissão de gases poluentes como os óxidos de nitrogênio (NOx) e o 

monóxido de carbono (CO) oriundos da reação de combustão necessária para inserir 

o torque no eixo do gerador. Devido às legislações vigentes, tal consequência se torna 

um limitador para a operação da turbina a gás (ARSIE et al., 2017). Outro fator que 

limita a operação da turbina a gás é o fenômeno das pulsações termoacústicas que 

podem colocar em risco a integridade da turbina e dos operadores para os casos de 

falhas catastróficas, ou seja, falhas que venham a incorrer na perda do equipamento 

(LIUWEN, 1999). Por fim, deve-se levar em consideração o custo do combustível que 
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é o insumo mais caro da usina e que interfere diretamente no valor do Custo Variável 

Unitário (CVU) da usina1. 

Algoritmos de otimização serão utilizados pois possuem a capacidade de 

buscar o ponto de operação com melhor eficiência dentro dos limites técnicos e 

ambientais, utilizando para isso informações do sistema de monitoramento de 

dinâmicas de combustão e os demais sistemas de controle e monitoramento de uma 

usina termelétrica a gás natural (emissões atmosféricas, cromatografia do gás, 

medição de vazão mássica do gás e sistemas de controle digitais da planta). 

As informações obtidas dos sistemas de monitoramento são oriundas de um 

sistema de aquisição fruto de um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para 

a Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEGA) intitulado “Novas técnicas para 

eficientização e diminuição da emissão de poluentes para usinas termelétricas a gás 

em ciclo-combinado: dinâmica da combustão”. Vale ressaltar que o sistema de coleta 

de dados está implantado na rede industrial da usina adquirindo dados a cada 1 

segundo dentro de uma estrutura robusta de segurança da informação de modo a 

tornar os dados acessíveis. Devido à taxa de aquisição trabalha-se com um volume 

de amostras na ordem de 200 mil tornando o processo de análise moroso para que 

se obtenham dados válidos e de confiança. Sendo assim, deve-se levar em 

consideração a importância do uso de dados reais, com suas não linearidades e 

problemas de instrumentação, nos resultados obtidos no trabalho. Este projeto tem 

como foco a criação de um modelo matemático capaz de considerar a dinâmica da 

combustão em turbinas a gás e contempla a criação de um protótipo de ferramenta 

de software baseada neste modelo que ofereça informações que subsidiem a 

aprendizagem e a tomada de decisão para a eficientização das turbinas a gás. A  

FIGURA 4 mostra o fluxo de informação iniciando pela “Captura de dados” que 

consiste na aquisição de dados a partir dos sistemas de supervisão e controla da usina 

de modo a fornecer dados aos “Modelos Matemáticos” responsáveis por representar 

o comportamento das variáveis de restrição utilizados na “Otimização” onde o 

problema de otimização fornece como saídas recomendações a respeito das 

aberturas dos estágio responsáveis pela vazão de combustível.  

 
1 O custo variável de operação de termelétrica é denominado de Custo Variável Unitário - CVU. Ele é 
composto do custo de combustível, custo de operação e manutenção variável, encargos e impostos. 
(https://www.aneel.gov.br/geracao3) 
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FIGURA 4: ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DA ROTINA DE OTIMIZAÇÃO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A presente dissertação possui sete capítulos principais divididos em introdução, 

fundamentação teórica, trabalhos relacionados, materiais e métodos, estudo de 

aplicação, resultados e discussões e conclusão e trabalhos futuros. A introdução 

apresenta a estrutura do trabalho enquanto a fundamentação teórica concentra ao 

embasamento teórico dos assuntos discutidos no documento. O capitulo de trabalhos 

relacionados cita e cometa brevemente a respeito dos artigos científicos encontrados 

em periódicos relacionados aos principais assuntos abordados na fundamentação 

teórica. O capítulo de materiais e métodos descreve as ferramentas utilizadas neste 

trabalho. O estudo de aplicação detalha o modelo de simulação e as características 

do problema de otimização da U.E.G. Araucária. E por fim são expostos os resultados 

e discussão obtidos no estudo de aplicação seguido do capitulo de conclusões que 

apresenta uma discussão sobre os resultados obtidos e os trabalhos futuros derivados 

do estudo desenvolvido.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um ciclo termodinâmico é um modelo teórico de operação de máquinas 

térmicas em que o fluido de trabalho passa por um determinado número de mudanças 

de estado, ou processos, e retorna ao estado inicial. Os ciclos termodinâmicos são 

uma forma de se avaliar matematicamente qualquer sistema que converta energia 

térmica em mecânica, ou o inverso (WYLEN, SONNTAG e BORGNAKKE, 2004).  

Cada máquina térmica é construída com base em um ciclo. Por exemplo, um 

motor a gasolina segue o ciclo Otto, um motor a diesel segue o ciclo Diesel, uma 

turbina a gás segue o ciclo Brayton e uma turbina a vapor segue o ciclo Rankine. Estes 

ciclos não necessariamente se apresentam de forma isolada. Por exemplo, usinas 

elétricas a gás costumam usar um ciclo combinado Brayton-Rankine, no qual o calor 

dos gases de exaustão da turbina a gás é utilizado para aquecer a caldeira do ciclo a 

vapor Rankine. 

Para se analisar os ciclos, utiliza-se a primeira e a segunda lei da 

termodinâmica para cada processo. Ao se conhecer os estados finais e iniciais de 

cada processo, é possível calcular as potências e os fluxos caloríficos envolvidos no 

ciclo. 

2.1 CICLOS DA TURBINA A GÁS 

Turbinas a gás operam seguindo o ciclo termodinâmico Brayton. O ciclo Brayton é 

composto de quatro processos, Compressão isoentrópica e adiabática, Aquecimento 

isobárico, Expansão isoentrópica e adiabática e Resfriamento isobárico, FIGURA 5, 

(BOYCE, 2011). 

A modelagem do ciclo assume as seguintes hipóteses (BOYCE, 2011): 

• Fluido de trabalho é o mesmo em todo o ciclo; 

• O regime é permanente; 

• Não há perda de pressão; 

• Os calores específicos são constantes. 
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FIGURA 5: CICLO DE BRAYTON PARA UM SISTEMA FECHADO 

 

FONTE: (BOYCE, 2011). 
 

No caso do ciclo aberto, o último processo não tem relevância para o modelo. 

Também vale ressaltar que este é um modelo teórico e, portanto, os processos reais 

apresentam diferenças em relação ao mesmo, como será explicado posteriormente. 

Cada estágio do gerador a gás corresponde a uma etapa do ciclo termodinâmico. 

Apesar de o ciclo ser ideal, seu estudo é essencial para o entendimento dos 

fenômenos reais que acontecem na turbina. 

Na entrada da turbina fica o compressor, que corresponde ao processo de 

compressão isoentrópica e adiabática. A isoentropia é característica de processos 

reversíveis. De forma simplificada, um processo reversível ocorreria se o fluido de 

trabalho fosse colocado na direção inversa do compressor e seu estado final se 

igualasse ao estado inicial, do sentido convencional do processo. Isso não ocorre no 

processo real devido à presença do atrito do ar nas aletas e à formação de vórtices, 

fenômenos dissipativos que caracterizam a irreversibilidade do sistema. O processo 

adiabático é aquele que não apresenta passagem de energia térmica pela fronteira do 

sistema. Se considerada a fronteira como a superfície interna do compressor, sabe-

se que há passagem de calor pela fronteira, mas devido a velocidade do fluido e a 

Turbina 

Combustor 

Compressor

a 
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taxa de transferência de calor, a passagem de energia é desprezível para o modelo 

(WYLEN, SONNTAG e BORGNAKKE, 2004). 

O segundo processo, aquecimento isobárico, ocorre na câmara de combustão. 

O processo isobárico é aquele que ocorre a pressão constante. No processo real, 

ocorrem perdas de carga no interior do combustor, na ordem de 7% para o tipo de 

combustor instalado. Um valor relativamente baixo, que pouco influencia a análise 

pelo modelo idealizado. O calor adicionado ao fluido de trabalho é proveniente da 

combustão do gás natural. Nesta etapa, a combustão altera a composição química do 

fluido de trabalho, que inicialmente era ar atmosférico na entrada da turbina (LORA e 

NASCIMENTO, 2004).  

Na turbina propriamente dita ocorre o último processo dessa análise, a 

expansão isoentrópica e adiabática. Assim como no compressor, este é um processo 

ideal, diferente do real. No entanto, as considerações feitas anteriormente também 

são válidas para essa etapa. 

2.1.1 Modelagem termodinâmica do ciclo de Brayton 

Para a modelagem termodinâmica do ciclo Brayton devem ser consideradas as 

seguintes premissas (LORA e NASCIMENTO, 2004): 

• Fluido de trabalho é o mesmo em todo o ciclo; 

• O regime é permanente; 

• Não há perda de pressão; 

• Os calores específicos são constantes. 

 

A potência líquida pode ser calculada pela seguinte equação (BOYCE, 2011): 

 

�̇�𝑙𝑖𝑞 = �̇�𝑡 − �̇�𝑐  Equação 1 

onde Wliq é a potência liquida, Wt a potência bruta e Wc as perdas de potência. 

Aplicando a primeira lei da termodinâmica para os processos do ciclo Brayton, 

e assumindo as energias cinéticas e potenciais invariáveis, obtêm-se as seguintes 

relações: 
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• Potência no compressor: 

�̇�𝑐 = �̇�𝑎 ∙ (ℎ2 − ℎ1) Equação 2 

• Calor inserido no sistema na câmara de combustão: 

�̇�𝑐𝑐 = (�̇�𝑎 + �̇�𝑓) ∙ ℎ3 − �̇�𝑎 ∙ ℎ2 Equação 3 

• Potência na turbina: 

�̇�𝑡 = (�̇�𝑎 + �̇�𝑓) ∙ (ℎ3 − ℎ4) Equação 4 

• Eficiência do ciclo: 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = �̇�𝑙𝑖𝑞 �̇�𝑐𝑐⁄  Equação 5 

 

Aumentar a taxa de compressão e a temperatura de combustão da turbina 

aumenta a eficiência do ciclo Brayton. Assumindo que: �̇�𝑎 ≫ �̇�𝑓; o gás é ideal, ou 

seja, 𝑐𝑝 e 𝑐𝑣 são constantes e, por consequência, 𝛾 é constante durante o ciclo; todos 

os componentes com 100% de eficiência. Assim a eficiência ideal do ciclo se dá em 

função da taxa de compressão (BOYCE, 2011). 

 

𝜂𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 1 −
1

𝑇𝐶
𝛾−1

𝛾

 Equação 6 

 

Quando a taxa de compressão (𝑇𝐶) aumenta, a eficiência também aumenta. 

Mesmo esta equação sendo ideal, ou seja, apesar das simplificações essa relação se 

mantém adequada para o modelo real. Existem modelos que permitem calcular pontos 

ótimos da taxa de compressão para maximizar eficiência e trabalho (𝑇𝐶𝑒) . 

𝑇𝐶𝑒

= {
1

𝑇1𝑇3𝜂𝑡 − 𝑇1𝑇3 + 𝑇1
2 [𝑇1𝑇3𝜂𝑡

− √(𝑇1𝑇3𝜂𝑡)2 − (𝑇1𝑇3𝜂𝑡 − 𝑇1𝑇3 + 𝑇1
2) ∙ (𝑇3

2𝜂𝑐𝜂𝑡 − 𝑇1𝑇3𝜂𝑐𝜂𝑡 + 𝑇1𝑇3𝜂𝑡)]}

𝛾
𝛾−1

 

Equação 7 

𝑇𝐶𝑤 = [(
𝑇3𝜂𝑐𝜂𝑡

2𝑇1
) +

1

2
]

𝛾
𝛾−1

 Equação 8 

 

sendo 𝑇𝐶𝑒 a taxa de compressão para máxima eficiência e 𝑇𝐶𝑤 a taxa de compressão 

para máxima potência. 
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2.1.1.1 Processo de compressão 

Compressão é definida fisicamente como a combinação de forças que apontam 

para o interior do elemento estudado de forma que a combinação de tais forças não 

apresenta força nem momento resultantes. No caso de fluidos, a compressão acarreta 

em aumento da pressão em todas as direções, enquanto nos sólidos a tensão ocorre 

apenas na direção da compressão. 

Para se entender melhor o processo de compressão e justificar a importância 

desta etapa, alguns conceitos da termodinâmica precisam ser discutidos. O primeiro 

é a energia interna do sistema, que é caracterizada pela energia contida no sistema 

quando se excluem as energias cinética e potencial. Ela pode ser explicada em termos 

microscópicos, por meio da energia cinética das partículas e da energia potencial 

associada às interações microscópicas, como ligações químicas. Se for levada em 

consideração a pressão aplicada sobre o sistema, tem se a entalpia, que é a soma da 

energia interna do sistema com o produto da pressão pelo volume. (WYLEN, 

SONNTAG e BORGNAKKE, 2004).  

 

𝐻 = 𝑈 + 𝑝 ∙ 𝑉 Equação 9 

 

Outro conceito está relacionado à primeira lei da termodinâmica, ou lei de 

conservação de energia aplicada à termodinâmica. Considerando um processo 

adiabático em regime permanente, a primeira lei pode ser escrita como: 

 

�̇�𝑐 = �̇�𝑎 ∙ (ℎ2 − ℎ1) Equação 10 

 

onde 𝑊𝑐
̇  é a potência exercida sobre o fluido de trabalho, �̇�𝑎 é o fluxo de massa do 

fluido de trabalho e ℎ1 e ℎ2 as entalpias específicas de entrada e saída do sistema, 

respectivamente. Como �̇�𝑎 é sempre positivo, para ser válida a equação, ℎ2 − ℎ1 > 0. 

Ou seja, o estado energético do fluido após a compressão é maior.  

2.1.1.2 Processo de expansão 

O processo de expansão é a contraparte da compressão, ou seja, decréscimo 

de pressão com aumento de volume. Novamente, a entalpia é relevante para esse 

processo, pois a variação da entalpia corresponde ao trabalho da turbina. 
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Considerando um processo adiabático em regime permanente, a primeira lei da 

termodinâmica pode ser escrita, aqui, como: 

 

�̇�𝑡 = (�̇�𝑎 + �̇�𝑓) ∙ (ℎ3 − ℎ4) Equação 11 

 

onde 𝑊𝑡
̇  é a potência exercida pelo fluido de trabalho sobre a turbina, �̇�𝑎 e �̇�𝑓 são os 

fluxos mássicos de ar e combustível respectivamente, e ℎ3 e ℎ4 as entalpias de 

entrada e saída respectivamente. Como (�̇�𝑎 + �̇�𝑓) é sempre positivo, então é 

necessário que ℎ3 − ℎ4 > 0 para se obter um trabalho resultante positivo na turbina. 

Por causa da energia adicionada ao fluido na câmara de combustão, a entalpia na 

entrada da turbina é maior do que na saída do compressor. Como o compressor é 

acionado pela energia gerada na turbina, transmitida através de um eixo, o trabalho 

gerado na turbina deve ser maior do que o dissipado no compressor, para que haja 

um ganho líquido da energia que será transmitida a um gerador elétrico. (WYLEN, 

SONNTAG e BORGNAKKE, 2004). 

Avaliando a Equação 1 tem-se os �̇�𝑡 > �̇�𝑐 , e �̇�𝑙𝑖𝑞 é a potência transmitida ao 

gerador, e convertida em energia elétrica. Pela Equação 11, pode-se mostrar que a 

eficiência do ciclo é diretamente proporcional à energia gerada na turbina, que 

também é proporcional à eficiência da turbina. 

A turbina é composta de duas partes, o estator e o rotor, e quatro estágios, 

sendo os dois primeiros de alta pressão, logo após a câmara de combustão, e os 

próximos dois de baixa pressão. O estator possui aerofólios estacionários desenhados 

para conduzir o fluido de trabalho em direção aos aerofólios móveis do rotor. Conforme 

o fluido passa pelos aerofólios do estator, sua pressão diminui e o volume aumenta. 

Como a seção por onde passa o fluido pouco varia, e o fluxo mássico é constante, 

para acomodar essa variação no fluxo volumétrico, o fluido deve acelerar. Quando o 

fluido atinge os aerofólios do rotor, essa energia cinética é transferida do fluido para 

os aerofólios, movimentando o rotor (BOYCE, 2011). 

2.2 COMBUSTÃO, EMISSÕES E GÁS NATURAL 

O fenômeno predominante em uma turbina a gás para geração de energia é a 

combustão que necessita de um combustível, gás natural, e um comburente, ar 



17 

 

atmosférico, para que seus gases de exaustão, NOX e CO, movimentem as palhetas 

da turbina e consequentemente o eixo do conjunto turbina-gerador. 

2.2.1 Processo de Combustão 

Em 2014, cerca de 47,4% do gás natural ofertado ao mercado no Brasil foi 

consumido para a geração de energia em usinas termelétricas (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, 2015). Desta forma, o conhecimento dos processos de 

combustão é extremadamente importante para o estudo de turbinas a gás, pois, 

através dos processos de combustão, pode-se, por exemplo, definir os parâmetros de 

operação, calcular o consumo de combustíveis e quantificar as emissões. Com isso, 

os tópicos seguintes abordam a teoria das reações químicas de combustão e os 

métodos teóricos para determinação dos coeficientes e taxas das reações.  

2.2.1.1 Proporção ar-combustível 

Para obter uma combustão completa, existe uma proporção de ar/combustível 

calculável e específica para cada combustível. Esta proporção pode ser obtida pela 

equação de combustão balanceada, e é denominada de proporção estequiométrica 

(ε).  A proporção estequiométrica pode ser calculada através da Equação 12. 

              ε = 
massa de ar

massa de combustível
 Equação 12  

ε = 
2x (32 + 3,76 x 28)

12 + 4 x 1
 = 17,17 

Conclui-se que serão necessários 17,17 kg de ar para a combustão completa 

de 1 kg de metano. Denominam-se mistura rica quando há uma quantidade menor de 

ar do que a estequiométrica ou, em outras palavras, tem-se combustível em excesso, 

e mistura pobre quando há ar em excesso. Em ambos os casos existem perdas 

consideráveis no rendimento da combustão. Nas misturas ricas o hidrogênio reage 

prioritariamente com o oxigênio, de forma que não há oxigênio suficiente para a 

conversão do carbono em dióxido de carbono, resultando em monóxido de carbono. 

Nas misturas pobre, há uma perda considerável em energia, pois o excesso de ar 

diminui a temperatura total do processo (WINTERBONE, 1997). 
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Um parâmetro para avaliar se uma mistura é pobre ou rica, é a razão de 

equivalência, Φ, expressa por: 

Φ = 
Proporção real de combustível-ar 

Proporção estequiométrica combustível-ar

Proporção real de ar-combustível

Proporção estequiométrica ar-combustível
 Equação 13 

sendo que para misturas ricas, Φ>1 e para misturas pobres Φ<1. Como a combustão 

incompleta com uma mistura rica resulta na produção de monóxido de carbono, um 

gás altamente tóxico, não é aconselhável operar com misturas ricas (WINTERBONE, 

1997).  

2.2.2 Emissões 

As emissões produzidas por combustíveis fósseis são um grande problema 

devido ao seu impacto ambiental e seus efeitos sobre a saúde humana. Os principais 

produtos da combustão são a água e o dióxido de carbono. Entretanto, devido a 

composição dos combustíveis fósseis e aos parâmetros de combustão, outros 

poluentes podem ser encontrados nas emissões gasosas, entre eles, pode-se citar, 

os óxidos de nitrogênio (NOX), os óxidos de enxofre (SOX), o monóxido de carbono 

(CO), hidrocarbonetos não reagidos e fuligem. (LORA e NASCIMENTO, 2004). 

São considerados poluentes quaisquer substâncias presentes no ar que 

possam torná-lo impróprio. Segundo a resolução CONAMA (1993) considera-se 

poluente:  

Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou 

ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, 

à fauna e flora, prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade [...]. 

A concentração dos poluentes está diretamente ligada às condições 

meteorológicas, como ventos fracos e inversões térmicas, fazendo com que se forme 

uma camada de ar quente no ambiente aprisionando o ar e impedindo a dispersão 

dos poluentes. 

Quando há uma baixa umidade do ar e alta concentração de poluentes, comum 

no inverno, aumenta o risco de complicações respiratórias, ressecamento das 
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mucosas, ressecamento da pele e irritação nos olhos, recomendando-se hidratação 

extra nessas condições.  

Poluentes podem ser classificados como primários ou secundários, sendo os 

primários aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão. Diferentes desses, 

os poluentes secundários são aqueles formados na atmosfera através de reações 

químicas entre os poluentes primários e componentes naturais na atmosfera. Também 

é possível separá-los como naturais, quando são formados por fenômenos da 

natureza, como esporos de fungos, cinzas vulcânicas ou metano liberado por 

decomposição anaeróbia, ou ainda poluentes antropogênicos, que são aqueles 

gerados pelo homem, como resíduo de queima de combustíveis, atividades industriais 

e incinerações. 

Devido à grande variedade de substâncias poluentes encontradas na 

atmosfera, dificultando uma classificação mais específica, para que o nível de poluição 

atmosférica seja medido utiliza-se a classificação de poluentes primários ou 

secundários.  

Alguns dos poluentes primários são os óxidos de enxofre (SOX), óxidos de 

nitrogênio (NOX), alguns hidrocarbonetos, e particulados, ou seja, os gases gerados 

por processos industriais lançados diretamente na atmosfera. 

2.2.2.1 Óxidos de Nitrogênio 

Os óxidos de nitrogênio, ou NOX, são compostos por NO e NO2 formados em 

sistemas de combustão. Durante esse processo são encontradas três rotas principais 

para a formação do NOX de acordo com a cinética química do nitrogênio. São elas 

NOX combustível, NOX térmico e NOX imediato (MAFRA, 2000). O presente trabalho 

está relacionado apenas com o NOX combustível e por esse motivo será o único a ser 

detalhado. 

Esses gases, altamente poluentes e com ação oxidante, possuem efeitos sobre 

a saúde humana, podendo causar problemas respiratórios e pulmonares. Ainda 

apresentam efeitos sobre as mudanças climáticas globais com a formação de neblina 

de fumaça fotoquímica e chuvas ácidas. (RAUB, 1999). 

Os óxidos de nitrogênio em combustíveis fósseis são provenientes do 

nitrogênio presente no próprio combustível. Medidas feitas em escalas laboratoriais 

com diversos tipos de combustíveis ricos em nitrogênio mostram que a conversão de 

nitrogênio do combustível em NO é quase independente do tipo dos compostos 
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nitrogenados. Também foi constatado que a conversão depende das condições locais, 

como temperatura elevada que favorece a quebra das ligações aumentando a taxa de 

NOX combustível, além de a conversão ser dependente da concentração inicial dos 

compostos nitrogenados na mistura de ar e combustível  (LENÇO, 2004). 

As reações envolvendo o NOX combustível se iniciam rapidamente convertendo 

quase todos os compostos nitrogenados em cianeto de hidrogênio (HCN), quando o 

nitrogênio está ligado a um anel aromático, e amônia (NH3), quando o nitrogênio está 

ligado a um grupo amina. A FIGURA 6 representa um esquema simplificado das 

principais etapas de conversão de nitrogênio do combustível em NO e NO2  (LENÇO, 

2004).  

FIGURA 6: PRINCIPAIS REAÇÕES DE CONVERSÃO DO NITROGÊNIO COMBUSTÍVEL EM NO E 
N2 

 

 

FONTE: (MAFRA, 2000). 

A formação de NO combustível é fortemente influenciada pela quantidade de 

nitrogênio presente no combustível e pela relação entre ar e combustível da reação 

de combustão. Concentrações elevadas de NO combustível são obtidas em reações 

a baixa temperatura de chama  (GALLEGO, MARTINS e GALLO, 2000). 

O NOX é formado no processo de combustão incompleta de combustíveis, 

quando ocorrem em situações não ideais. Nessa situação, quando não há oxigênio 

suficiente para realizar a queima completa, gera-se, além do NOX, o dióxido de 

carbono, água e outros poluentes, além do monóxido de carbono. 

2.2.2.2 Monóxido de carbono 

O monóxido de carbono é um gás incolor, porém de alta periculosidade, ou 

seja, o risco de não ser facilmente detectado aumenta por ser também inodoro. Sua 

alta toxicidade dá-se pela alta afinidade com a hemoglobina no sangue, substituindo 

o oxigênio. Assim, reduz-se a alimentação de oxigênio ao cérebro e outros órgãos 

durante o processo de respiração. Em baixa concentração causa fadiga e dor no peito, 

em alta concentração causa asfixia, podendo levar a morte (RAUB, 1999).  
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Em uma câmara de combustão, a formação de CO está relacionada à 

existência de zonas onde as condições de mistura são ricas ou pobres. Em zonas de 

mistura rica a formação de CO ocorre devido à quantidade de O2 presente ser inferior 

à quantidade necessária para oxidar todo o carbono presente em CO2. Em zonas de 

mistura muito pobre, os altos níveis de CO ocorrem devido às baixas taxas de reação 

relacionadas com as baixas temperaturas de chama. A formação desse produto 

significa uma perda de combustível para geração de calor, já que a reação para a 

formação do CO é endotérmica, ou seja, utiliza o calor do restante da reação para 

ocorrer  (HILSDORF, TASSINARI e COSTA, 2004).  

Em turbinas a gás, o aumento das emissões de CO também ocorre devido ao 

ar de arrefecimento das paredes da câmara de combustão (QUARESMA, 2010). Além 

disso, a formação de CO também ocorre quando o nível de residência da mistura, ou 

seja, o tempo em que a mistura permanece na câmara de combustão, é insuficiente 

para que a reação se complete  (SALGADO, 2004). 

2.2.2.3 Legislação 

Turbinas a gás são muito utilizadas para geração de energia elétrica e outras 

aplicações. As suas principais vantagens são a alta eficiência de conversão e a 

queima completa dos hidrocarbonetos (VATCHA, 1997). Entretanto, entre as suas 

desvantagens está a alta emissão de óxidos de nitrogênio (NOX) e monóxido de 

carbono (CO), muitas vezes acima da concentração máxima permitida por lei 

(FICHET, KANNICHE, et al., 2010). A TABELA 4 resume as duas resoluções que 

controlam a emissão de turbinas a gás em usinas de geração de energia elétrica. No 

âmbito nacional, a Resolução CONAMA Nº 436, de 22 de dezembro de 2011, 

estabelece os valores para emissão de NOX, CO e Material Particulado (MP) de 

turbinas a gás operando com gás natural ou gás natural mais combustível auxiliar.  

Enquanto isso, no estado do Paraná, a Resolução SEMA Nº 54, de 22 de 

dezembro de 2006 regula os mesmos parâmetros de emissões da CONAMA, 

entretanto, para potência térmica nominal acima de 100 MW, a frequência de análises 

dos parâmetros CO e NOX devem ser realizadas continuamente.   
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TABELA 4: VALORES LIMITES PARA EMISSÕES DE TURBINAS A GÁS COM POTÊNCIA 
ELÉTRICA ACIMA DE 100 MWe2 

Resolução Combustível 
NOX 

(mg/Nm³) 

MP   

(mg/Nm³) 

CO   

(mg/Nm³) 

CONAMA 

436/2011 

Gás natural 50 - 65 

Gás natural e 

Comb. auxiliar 
135 50 - 

SEMA 

016/2014 
Gás natural 200 - 500 

FONTE: (CONAMA, 2013). 

2.2.2.4 Parâmetros para controle de formação de poluentes. 

Um parâmetro para o controle da emissão de poluentes (CO, SOX e NOX) é o 

excesso de ar utilizado. Para garantir a combustão completa do combustível 

alimentado, é necessária a utilização de uma quantidade de ar superior à quantidade 

estequiométrica para que seja garantido o teor suficiente de oxigênio até o final da 

chama e para compensar as deficiências de mistura  (PINHEIRO e VALLE, 1995).  

O excesso de ar controla o volume, a temperatura e a entalpia dos produtos da 

combustão. Um grande excesso de ar torna-se indesejável devido à diminuição da 

temperatura de chama e aumento da perda de calor reduzindo a eficiência térmica e 

o comprimento da chama. Entretanto um excesso mais restrito de ar resulta em uma 

combustão incompleta formando CO, fuligem e fumaça.  

O valor do excesso ótimo de ar é aquele em que ocorre a mínima perda de 

calor sem produzir uma combustão incompleta. Ele depende da eficiência de 

combustão aceitável e dos limites de poluição impostos  (PINHEIRO e VALLE, 1995).  

Os mecanismos de formação de NOX em processos de combustão estão 

diretamente influenciados pelas temperaturas na zona primária, pela pressão de 

operação da câmara, das concentrações de oxigênio e nitrogênio e da presença de 

nitrogênio na composição do combustível utilizado. De forma geral, os processos de 

redução da emissão de NOX ocorrem através da redução das temperaturas da zona 

primária de combustão, entretanto a redução destas temperaturas resulta em 

emissões mais elevadas de CO e hidrocarbonetos não queimados  (GALLEGO, 

MARTINS e GALLO, 2000).  

A utilização de temperaturas mais baixas para a zona primária de combustão 

(inferiores a 1600 K) gera emissões reduzidas de NOX, entretanto gera emissões 

 
2 O monitoramento deve ser em forma continua e devem ser expressos em mg/Nm³, em base seca a 
15% de O2. 
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elevadas de CO. De forma inversa, para temperaturas mais elevadas (acima de 1800 

K) a emissão de CO é reduzida e a de NOX é elevada (GALLEGO, MARTINS e 

GALLO, 2000).  A FIGURA 7 exemplifica a relação entre a emissão de NOX e de CO 

em função da temperatura. 

A redução dos níveis de NOX pode ser obtida através da utilização de injeção 

de água no estado líquido ou de vapor nas câmaras de combustão, da utilização de 

câmaras de combustão com baixa emissão de NOX ou através do tratamento dos 

gases de combustão  (GALLEGO, MARTINS e GALLO, 2000).  

A técnica de injeção de água ou vapor na câmara de combustão consiste na 

diminuição da temperatura de chama na zona primária causando uma redução nos 

níveis de emissão de NOX e um aumento do trabalho máximo fornecido pela turbina 

devido ao aumento do fluxo de massa. As desvantagens desta técnica são a utilização 

de uma quantidade de água elevada e o aumento da formação de monóxido de 

carbono e hidrocarbonetos  (GALLEGO, MARTINS e GALLO, 2000). Outra técnica 

utilizada consiste na utilização de câmaras de combustão com geometria variável. A 

variação da geometria da câmara de combustão modula a quantidade de ar 

necessário de diluição mantendo a temperatura da zona primária próxima as 

condições de baixa formação de NO. A desvantagem desta técnica é a complexidade 

de seu controle que tende a um aumento de custo e redução na confiabilidade de 

operação  (FERREIRA, 2007). 

A tecnologia de combustão por estágios apresenta baixos valores de emissões 

de NOX sem a injeção de água ou de vapor e se baseia na distribuição uniforme do 

fluxo de ar na câmara mantendo a temperatura de combustão constante através da 

alteração do fluxo de combustível. A desvantagem desta tecnologia é o resfriamento 

dos gases e o congelamento de reações químicas que ocorrem nas extremidades das 

zonas de combustão, ocasionando uma baixa eficiência e formação de CO e 

hidrocarbonetos não queimados  (FERREIRA, 2007). 

Câmaras de combustão que são capazes de alcançar baixas emissões de NOX 

sem a necessidade de injeção de água ou vapor são denominadas câmaras de 

combustão dry low. Essas câmaras utilizam uma mistura prévia de combustível e ar e 

podem alcançar simultaneamente baixos níveis de NOX e CO em uma grande faixa 

de temperatura  (GALLEGO, MARTINS e GALLO, 2000).  
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FIGURA 7: EMISSÕES DE NOX E CO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA 

 

FONTE:  (FERREIRA, 2007). 

2.2.3 Gás Natural 

O Gás Natural (GN) é uma mistura de hidrocarbonetos com predominância do 

metano, porém também possui outros compostos em sua composição, como etano, 

propano, pequenas quantidades de outros hidrocarbonetos, nitrogênio e gás 

carbônico. A maioria do gás natural é obtida convencionalmente em campos de 

produção de forma “não associada” ou “associada” ao óleo cru (JODI Gas Manual, 

2014). A FIGURA 8 mostra as diferentes fontes de obtenção do gás natural. 

Um metro cúbico de gás natural produz de 30 a 50 MJ de calor, dependendo 

da sua composição (GASNET, 2013). A FIGURA 9 mostra que o consumo de gás 

natural pelo Brasil foi predominantemente para geração de energia elétrica no ano de 

2014. Em contrapartida, nos Estados Unidos, em 2014, a geração de energia elétrica 

correspondeu a cerca de um terço do consumo de gás natural conforme apresentado 

na FIGURA 10.  



25 

 

FIGURA 8: GEOLOGIA DAS FONTES DO GÁS NATURAL 

 

FONTE: (EIA, 2011). 

 

 
FIGURA 9: CONSUMO MÉDIO DE GÁS NATURAL NO BRASIL EM 2014 

 

 

FONTE: (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2015). 
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FIGURA 10: CONSUMO MÉDIO DE GÁS NATURAL NOS ESTADOS UNIDOS EM 2014 

 

FONTE: (EIA, 2015). 

2.2.3.1 Composição do Gás Natural 

Devido aos diversos fatores naturais que determinaram o seu processo de 

formação e acumulação no reservatório de origem, o gás natural bruto possui uma 

composição bastante heterogênea. Além da diferença de concentração de metano, os 

demais hidrocarbonetos e impurezas também têm sua composição alterada 

dependendo da origem e local onde se encontram armazenados.  A TABELA 5 

exemplifica a composição média do gás natural em diversos campos de produção no 

mundo.  

Após a extração do gás natural dos poços, ele é enviado para uma unidade 

responsável pela remoção de impurezas. Esta purificação tem como objetivo adequar 

à especificação das diversas composições do gás natural a uma especificação 

“padrão”. Este gás natural purificado e padronizado é conhecido como gás natural 

comercial.  
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TABELA 5: COMPOSIÇÃO MÉDIA DO GÁS NATURAL EM ALGUNS PAÍSES E ESTADOS 
BRASILEIROS 

 

FONTE: (GASNET, 2013) 
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TABELA 6: COMPOSIÇÃO DO GÁS NATURAL COMERCIAL NO BRASIL 

CARACTERÍSTICA UNID. LIMITE 

REGIÃO  Norte Nordeste 
Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul 

Poder calorífico superior  kJ/ m³ 
34.000 a 

38.400 

35.000 a 

43.000 
35.000 a 43.000 

Índice de Wobbe  kJ/m³ 
40.500 a 

45.000 

46.500 a 

53.500 
46.500 a 53.500 

Metano, min. % mol. 68 85 85 

Etano, máx. % mol. 12 12 12 

Propano, máx. % mol. 3 6 6 

Butanos e mais pesados, 

máx. 
% mol. 1,5 3 3 

Oxigênio, máx.  % mol. 0,8 0,5 0,5 

Inertes (N2+CO2), máx. % mol. 18 8 6 

CO2, máx. % mol. 3 3 3 

Enxofre Total, máx.  mg/m3 70 70 70 

Gás Sulfídrico (H2S), 

máx. 
mg/m3 10 13 10 

FONTE: (ANP, 2008) 

2.3 DINÂMICA DA COMBUSTÃO EM TURBINAS HEAVY DUTY 

O sistema de combustão em turbinas heavy duty necessita de dois elementos 

essenciais, o combustível (líquido, gasoso ou sólido) e o ar. A alimentação pode ser 

realizada por meio de um canal anular ou por vários injetores, geralmente com uma 

pré-mistura (premix), resultando em menor temperatura de chama, e um mecanismo 

para causar um escoamento em espiral (swirl), resultando em uma maior conversão 

de energia por volume, maior estabilidade e melhor ignição (SYRED e BEÉR, 1974). 

Um modelo genérico do combustor com pré-mistura está representado na FIGURA 

11. 
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FIGURA 11: MODELO GENÉRICO DE COMBUSTOR 

 

FONTE: ADAPTADO (LIEUWEN, 1999). 

2.3.1 Histórico  

As instabilidades em processos de combustão vêm sendo reconhecidas como 

um grande problema no funcionamento adequado de máquinas a combustão, mas 

que possui suas primeiras observações científicas deste fenômeno em 1777 por Bryan 

Higgins (JONES, 1945) quando observou o fenômeno da combustão num pequeno 

orifício dentro de um tubo vertical. Em 1858, Le Conte descreveu a interação da chama 

e a música num evento musical, em que o formato da chama se comportava de outra 

maneira com emissões acústicas (LIEUWEN & YANG, 2005), FIGURA 12. 

FIGURA 12: LINHA DO TEMPO DE EVENTOS ENVOLVENDO A INSTABILIDADE DA COMBUSTÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Rijke (1859) descobriu um método para manter a emissão de som com o uso 

do calor num tubo cilíndrico aberto com escoamento de ar. O sistema produzia o 

fenômeno de instabilidade termoacústica simplificado, que consistia num tubo em 

posição vertical, com uma grade metálica na metade inferior, na qual era aquecida a 
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alta temperatura por uma fonte de calor, como representado na FIGURA 13. Com a 

grade a alta temperatura, a fonte de calor é retirada. Na primeira metade do ciclo da 

vibração, o ar escoa para dentro do tubo em ambas as entradas até a pressão 

alcançar o máximo. Na outra metade do ciclo, o ar escoa para fora do tubo até a 

pressão mínima. Mas o ar frio que entra em contato com a grade aquecida esquenta, 

aumentando a pressão máxima e assim o som emitido aumenta a cada ciclo de 

vibração até um ciclo limite. 

O físico Lord Rayleigh formulou um critério em 1878, conhecido como critério 

“Rayleigh”, que explica as ondas acústicas excitadas e mantidas pela adição de calor 

(tradução própria): 

 

Se o calor entrar em contato com uma massa de ar vibrando (por exemplo) 

em um cilindro com pistão, o efeito produzido irá depender da fase da 

vibração em que a transferência de calor ocorre. Se o calor for transferido 

para o ar em seu momento de maior condensação, ou for pego pelo ar em 

seu momento mais rarefeito, a vibração cresce. Mas se o calor for transferido 

em seu momento mais rarefeito, ou retirado do momento de maior 

condensação, a vibração decresce. (Rayleigh, 1878) 

FIGURA 13: ESQUEMA DO TUBO DE RIJKE. Á ESQUERDA O SISTEMA SEM O AQUECIMENTO E 
À DIREITA O MECANISMO NO TUBO COM A GRADE AQUECIDA 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Anderson e Hunt estabeleceram em 1948, o fenômeno da instabilidade de 

combustão em motores de foguetes a combustível sólido como uma realidade 
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(PRICE, 1992), com casos de testes experimentais de foguetes e com o auxílio de 

novas tecnologias para medição de pressão. A crescente experiência com diferentes 

geometrias, disponibilidade de melhores instrumentos de medição e acontecimentos 

históricos, permitiu um grande crescimento no conhecimento das instabilidades da 

combustão. Ainda assim, o conhecimento geral da dinâmica da instabilidade em 

combustores era escasso, porque a maior parte das pesquisas foi realizada em 

estudos de casos específicos (PRICE, 1992). 

Os primeiros eventos de instabilidade na combustão em motores ocorreram em 

foguetes de sondagem, mísseis balísticos, mísseis antiaéreos e motores de 

propulsão, nos anos 50. Para evitar a instabilidade, foram modificados os materiais, 

geometrias e condições de operação, na maioria baseadas na tentativa e erro, ou seja, 

experimentalmente (BLOMSHIELD, 2001). Em meio a este crescente interesse no 

processo de combustão surgiu grupos de pesquisa como o “The Combustion Institute”, 

em 1954, formado por engenheiros e cientistas. 

Na corrida espacial da segunda metade do século XX, a NASA utilizou cinco 

motores F-1 de combustível líquido, desenvolvido pela Rocketdyne em 1955, para 

atuar no primeiro estágio de propulsão dos foguetes do Saturn que seriam utilizados 

no programa Apollo. Este motor era baseado no motor H-1, de tamanho menor e que 

apresentou o fenômeno de instabilidade. Foram realizados testes em 1958 com 

instabilidade gerada artificialmente utilizando bombas para variação de pressão, 

estudando diferentes tipos e disposições de injetores. Após uma série de testes 

experimentais se obteve uma solução (NASA, 2019). 

Já em junho de 1962, com novos designs de injetores adaptados para os 

motores F-1, a instabilidade da combustão resultou na perda total de um motor durante 

um dos testes como na FIGURA 14, por mais que este motor fosse baseado no H-1 e 

que houvesse conhecimento da instabilidade. Diversas organizações buscaram 

entender o fenômeno, mas a falta de conhecimento nos mecanismos da instabilidade 

de combustão levou a indústria a procurar uma solução praticamente empírica para 

desenvolver o sistema de injetores e combustor (NASA, 2019). 
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FIGURA 14: MOTOR DE FOGUETE A COMBUSTÍVEL LÍQUIDO COM CÂMARA DANIFICADA POR 
INSTABILIDADE NA COMBUSTÃO 

 

FONTE: (NASA, 2019). 

O F-1 foi exposto a instabilidades com amplitudes de até o dobro da pressão 

do combustor médio, com frequência de 200 Hz a 500 Hz. Após mais de 2000 testes 

em escala real, uma das soluções desenvolvidas foi de soldar um sistema de chicanas 

(defletor ou baffle, como na FIGURA 15) na face do injetor, para evitar a excitação de 

oscilações acústicas transversais. (OEFELEIN e YANG, 1993). 

FIGURA 15: DISPOSIÇÃO DO SISTEMA DE BAFFLES 

 

FONTE: (OEFELEIN e YANG, 1993). 

Os imprevistos gerados devidos à instabilidade de combustão incentivaram 

fortemente que fossem pesquisadas para entender os mecanismos que causam o 

fenômeno da instabilidade de combustão em motores de propulsão, já que, 
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principalmente para casos de larga escala, o custo de projeto aumentava 

consideravelmente devido à aproximação na tentativa e erro. Mas após o 

desenvolvimento do programa espacial, o interesse na dinâmica da combustão 

diminuiu. 

Com a crescente demanda para que turbinas a gás operem com a baixa 

emissão de óxidos nítricos (NOx), causador de chuvas ácidas e danificador da camada 

de ozônio, para atender a metas de restrição de emissões, como o protocolo de 

Gothenburg em 2005, buscou-se a utilização da combustão “magra” ou lean 

combustion, que é a queima de combustível com uma relação ar/combustível acima 

do estequiométrico, ou seja, com um excesso de ar para determinado combustível, e 

geralmente com uma pré-mistura (premix) de combustível e ar no injetor. Estas 

medidas diminuem a temperatura de combustão, e assim diminuem a formação de 

NOx (ALNE, 2007) como na FIGURA 16, representando uma faixa onde há menor 

emissão de monóxido de carbono (CO) e NOx. 

FIGURA 16: PRODUÇÃO DE CO E NOX POR TEMPERATURA DE CHAMA 

 

FONTE: (ALNE, 2007). 

Apesar destas vantagens, este tipo de combustão traz uma redução na 

estabilidade da chama e maior vulnerabilidade a distúrbios no sistema, seja de 

oscilações nas variáveis térmicas e na velocidade de escoamento, ou por 

perturbações acústicas de acordo com Lieuwen (1998, p.1-6, apud Lieuwen, 1999, 

p.2).  

Nos anos 90, foram projetados novos tipos de queimadores para trabalhar no 

limite de combustão “magra” em busca da baixa emissão de NOx, mas a instabilidade 

na combustão dificultou o desenvolvimento. Assim, foram feitos testes experimentais, 

algumas vezes após ou durante a fabricação da turbina, com diferentes relações de 
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ar/combustível, equilibrando entre a combustão “magra” e uma combustão com 

relação ar combustível mais estável. 

Paralelamente, no início de 1990, houveram pesquisas voltadas ao modelo 

numérico Large Eddy Simulation (LES) em processos de combustão (MCMURTRY, 

MENON e KERSTEIN, 1992). Com o desenvolvimento dos modelos numéricos e o 

avanço computacional com clusters, o uso de simulação numérica Computational fluid 

dynamics (CFD) para o estudo e previsão da instabilidade de combustão vem se 

tornando acessível e viável.  

No final da década de 90 até os dias atuais, diversos estudos científicos 

contribuíram para o entendimento do conceito da dinâmica da combustão e o 

fenômeno da instabilidade, através de validações utilizando softwares de CFD em 

comparação com os experimentos em bancada para diferentes casos de simulação 

(combustível líquido ou a gás, com ou sem pré-mistura), parâmetros de simulação 

(modelo numérico para turbulência, influência de malha) e tipos de simulação (2D ou 

3D).  

Em simulações da instabilidade da combustão, a maior dificuldade para se 

simular este fenômeno se deve a sensibilidade do modelo à mudanças em um único 

parâmetro, devido ao fato de ser um mecanismo ligado à geometria, às condições de 

entrada e características complexas de escoamento, ao custo computacional das 

simulações transiente e a diversidade de mecanismos que contribuem para a 

instabilidade (POINSOT, 2013).  

2.3.2 Oscilações Termoacústicas 

Uma reação química composta pela mistura do combustível e do oxigênio com 

um agente ignitor gera a liberação de calor e formação de produtos provenientes da 

combinação dos átomos dos reagentes. A reação pode se auto sustentar com o calor 

produzido, contanto que tenha disponível o combustível e o comburente. No caso de 

uma reação com o metano como combustível, são formados, em geral, CO2, H2O, NOx, 

CO, sendo este último, monóxido de carbono, formado devido combustão incompleta 

(WILLIAMS, 1994). 

Em sistemas baseados em reações de combustão para aplicações como 

propulsão, geração de energia, sistema de aquecimento e fornos industriais, pode 

ocorrer o fenômeno da instabilidade na combustão, conhecida também como 

dinâmica da combustão ou pulsações.  
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Dentre os efeitos conhecidos causados pela instabilidade de combustão, são 

alguns deles: 

• Oscilações no impulso (thrust), conhecido como efeito “Pogo”, que ocorre 

em combustíveis líquidos (IRVINE, 2008); 

• Vibrações no sistema, causando ruídos e/ou danos a componentes 

(LIEUWEN e YANG, 2005). 

• Transferência de calor e esforços térmicos maiores, que podem danificar a 

parede do combustor pelas altas temperaturas (LIEUWEN e YANG, 2005); 

• Esforços mecânicos oscilantes, gerando fadiga no sistema (LIEUWEN e 

YANG, 2005); 

• Efeito de flashback, ou seja, combustão contra escoamento (LIEUWEN e 

YANG, 2005); 

• Apagamento da chama (blowoff), pela propagação de ondas de entropia 

que então excita ondas acústicas que propagam contra escoamento 

(COHEN e ANDERSON, 1996). 

 As oscilações nas variáveis termodinâmicas, pressão, temperatura e 

velocidade de escoamento induzem a variação na liberação de calor da combustão, 

que por sua vez excita as oscilações acústicas, que então alimenta as oscilações 

iniciais, fechando um ciclo de “feedback” como mostrado na FIGURA 17. 

FIGURA 17: DIAGRAMA DO CICLO DE OSCILAÇÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

A instabilidade da combustão pode ser entendida como resultado das 

interações entre a chama (relação ar/combustível local), o escoamento (velocidade) e 

a acústica do sistema. Sendo assim, os efeitos acústicos com vibrações com 

frequências definidas interferem na dinâmica da chama e no escoamento do fluido, 
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que por sua vez interferem entre si (LIEUWEN, 1999), como esquematizado na 

FIGURA 18. Este ciclo é causado pela expansão volumétrica da chama, gerando 

ondas acústicas que propagam ao longo do combustor, sendo refletidas na saída. 

Estas reflexões voltam para a região de chama, podendo perturbar a dinâmica da 

chama e então gerar uma maior oscilação (XIA, LAERA, MORGANS, & JONES, 

2018). 

A combustão pode ser considerada instável em motores de foguetes quando 

há variações na pressão além da faixa desejada, em geral 5% da pressão média de 

design da câmara. No caso de câmaras de combustão em turbinas a gás, as 

oscilações têm magnitudes menores em relação a motores de foguetes, sendo mais 

significativa a variação no formato e posição da chama (LIEUWEN e YANG, 2005). A 

instabilidade tem picos de pressão que podem permanecer uniformes, crescerem ou 

diminuírem, sendo este fenômeno diferente da combustão “grosseira” (rough) com 

picos de pressão aleatórios (SUTTON e BIBLARZ, 2010).  

FIGURA 18: INTERAÇÕES TERMOACÚSTICAS 

 

FONTE: ADAPTADO DE (LIEUWEN, 1999). 

A instabilidade da combustão pode ser classificada de acordo com a frequência 

em que ocorre e o envolvimento de componentes (CULICK, HEITOR e WHITELAW, 

1996) (SUTTON e BIBLARZ, 2010): 
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• Oscilações no sistema, baixa frequência, entre 10 a 200 Hz: todo o 

combustor é envolvido, com longos comprimentos de onda. Geralmente 

ocorre devido interação de pressão com o sistema de alimentação, por 

diferença de pressão entre injetor e câmara ao iniciar/desligar o sistema; 

• Ondas de entropia, média frequência, entre 200 a 1000 Hz: movimento de 

onda longitudinal dentro da câmara de combustão. Envolve a variação na 

relação de ar/combustível local, variação da área da chama e vórtices; 

• Instabilidade acústica, alta frequência, acima de 1000 Hz: interações locais 

entre cinemática e escoamento. Devido ressonância acústica da câmara e 

as variações nas forças causadas pela combustão (ondas de pressão). 

 

Sendo que a primeira situação deve ser diferenciada das duas últimas, 

reconhecidas como instabilidade do sistema e instabilidades da câmara (ondas de 

entropia e instabilidade acústica), respectivamente (CANDEL, 1992). Considerando o 

tamanho da câmara de combustão, os comprimentos de ondas são menores, logo, a 

ressonância ocorre a altas frequências. 

Alguns dos mecanismos conhecidos que podem iniciar o ciclo recíproco de 

feedback da instabilidade termoacústica em turbinas a gás são (LIEUWEN e YANG, 

2005): 

• Acoplamento da alimentação do combustível e a acústica: oscilações de 

pressão no combustor geram um decaimento de pressão ao longo da 

câmara, o que gera uma variação na taxa de entrada de combustível no 

sistema, causando a oscilação na liberação de calor; 

• Oscilação na razão de equivalência (equivalence ratio ψ): a variação de 

pressão na região de mistura entre ar e combustível altera a reação de 

mistura, variando localmente a razão de equivalência periodicamente, 

induzindo a flutuações na taxa de liberação de calor; 

• Oscilações de atomização, vaporização e mistura: interações acústicas com 

o “spray” do combustível produzem variações no formato do spray-

combustível, tamanho de gotas (combustível líquido), taxa de evaporação e 

taxa de mistura do vapor combustível com os gases em volta. Estas 
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variações podem gerar oscilações tanto na taxa de alimentação de 

combustível quanto na relação de equivalência; 

• Variação na área da chama: interações da oscilação de velocidade acústica 

com a chama causa variação na área da chama, que então gera periódica 

adição de calor; 

• Interação entre chama e vórtices: na formação de vórtices, há reagentes de 

um lado de uma interface e produtos quentes de combustão do outro, 

limitando a queima e mistura. Ao longo da formação, estruturas de grandes 

escalas arrastam os produtos quentes e sofrem ignição, seguido de uma 

rápida combustão dos reagentes no vórtice e quebra dessas estruturas em 

turbulências de pequenas escalas. Neste processo ocorre oscilação na taxa 

de liberação de calor. 

 

Um ou mais desses mecanismos podem incentivar uma oscilação de liberação 

de calor, que gera a oscilação termoacústica, com amplitudes de pressão crescendo 

até um ciclo limite, FIGURA 19, decrescendo e voltando a estabilizar ou 

permanecendo uniforme, de acordo com o critério de Rayleigh. 

FIGURA 19: GRÁFICO GENÉRICO DE PRESSÃO X TEMPO COM OSCILAÇÕES 
TERMOACÚSTICAS CAUSANDO CRESCIMENTO DE AMPLITUDE DE PRESSÃO ATÉ UM CICLO 

LIMITE 

 

FONTE: ADAPTADO DE (LIEUWEN e YANG, 2005). 

Este fenômeno da dinâmica da combustão é importante no contexto de turbinas 

a gás para geração da energia. Na busca de redução de emissões, são utilizadas 

turbinas a gás com o sistema Dry-Low NOx, onde a câmara de combustão trabalha 
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com pré mistura e lean combustion, ou seja, com mais ar do que necessário por 

quantidade de combustível para combustão completa. Estudos indicam que a 

operação em condições de baixa equivalence ratio (alta relação ar por combustível) 

tem maior tendência de apresentar a instabilidade. Em condições instáveis de 

operação em turbinas a gás ocorrem efeitos indesejáveis, dentre eles o flashback e o 

lean blow out. 

O flashback é quando a chama se propaga contra o escoamento, conhecido 

como upstream, de uma região estável, sendo uma característica da chama em casos 

de combustão com pré mistura. Geralmente este efeito ocorre quando a velocidade 

de chama local supera a velocidade de escoamento, causado por diversos fatores, 

como a razão de equivalência local (CHANYEONG, JINHYUN, et al., 2017). Deve se 

evitar este fenômeno devido o escoamento de altas temperaturas da combustão em 

área não projetadas para suportar estas condições. 

O lean blowout é o processo intermitente da combustão em casos de baixa 

razão de equivalência, devido à extinção de reações químicas locais (MORALES, 

LASKY, et al., 2019), resultando em oscilações na chama, conhecido como flapping, 

ou término do processo de combustão, o global blowout. Estas oscilações causam 

variações de altas amplitudes de pressão e ocorrem a baixas frequências, induzindo 

vibrações que podem danificar o sistema (COHEN e ANDERSON, 1996). 

2.4 SISTEMAS DE CONTROLE DE UMA USINA TERMELÉTRICA 

A geração termelétrica de energia é um processo complexo que demanda o 

controle contínuo de diferentes aspectos da planta. Sendo assim, a infraestrutura de 

controle da usina compreende diversos sistemas computacionais, cada qual 

responsável por gerenciar algum equipamento, conjunto de equipamentos ou aspecto. 

Estes sistemas computacionais variam em termos de suas funcionalidades e 

complexidade, variando de simples sistemas de aquisição de dados até sistemas de 

controle complexos, como os sistemas distribuídos de controle (DCS – Distributed 

Control System) e os sistemas distribuídos de controle (DCS – Distributed Control 

System). 

Um dos principais esforços no desenvolvimento de software para automação é 

a padronização do acesso aos dados em dispositivos onde há um incontável número 

de diferentes redes, protocolos, fabricantes e interfaces, e todas elas precisam 

comunicar-se entre si de uma forma fácil e confiável. Tendo em vista este panorama 
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caótico vivido pelos sistemas de controle, foi criada a especificação OPC, para tentar 

unificar e integrar estes dispositivos. O OPC é um a tecnologia de software, 

inicialmente baseada em Windows®, que estabelece um padrão para interconexão 

entre sistemas.  

A sigla OPC é originalmente derivada de OLE for Process Control onde OLE 

(Object Linking and Embedding) define uma tecnologia, criada pela Microsoft®, que 

padroniza um procedimento a partir do qual um processo cliente e um processo 

servidor possam se comunicar através de uma interface determinada. 

A FIGURA 20 apresenta um diagrama simplificado da usina de Araucária em 

relação aos sistemas de controle das unidades geradoras, o 800xA que governa a 

máquina à vapor, os outros subsistemas auxiliares da usina e o T3000, que governa 

as máquinas a gás, e como eles se integram. 

FIGURA 20: ESBOÇO DOS SUBSISTEMAS DA UEGA 

 

FONTE: O AUTOR. 

O sistema de controle SPPA-T3000, Siemens Power Plant Application T3000, 

foi projetado para executar todas as tarefas de automação de usinas de energia como 

controle de turbinas, controle de caldeiras incluindo proteções, Balance of Plant (BOP) 

e integração de sistemas de terceiros, como as ilhas de gaseificação em aplicações 

IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). No caso da usina termelétrica de 

Araucária, o sistema SPPA-T3000 controla as duas turbinas a gás.  

O 800xA, onde "xA" é abreviação de extended automation, é um sistema DCS 

desenvolvido pela ABB©, lançado oficialmente no ano de 2004, com o diferencial de 
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conter muitos processos de automação em um único ambiente que podem ser 

apresentados em uma única plataforma. 

O sistema 800xA reúne informações de todas estas fontes diferentes no 

processo e apresenta estes dados em uma interface usada por técnicos, gerentes de 

produção, operadores ou engenheiros. A comunicação entre os módulos que compõe 

a rede do sistema 800xA é baseado em Ethernet, sobre o protocolo TCP/IP em uma 

topologia em níveis tanto funcionais quanto físicos. 

A UEGA possui um sistema específico para abordar a dinâmica de combustão, 

consistindo em um sistema passivo de monitoramento fornecido pela Siemens©. O 

sistema instalado na usina, denominado Combustion Dynamics Monitoring System 

(CDMS), é um sistema autônomo (stand-alone) passivo, realizando o monitoramento 

da dinâmica de combustão sem, entretanto, atuar diretamente na planta. O CDMS 

realiza o monitoramento contínuo dos níveis da dinâmica da combustão nas câmaras 

de combustão. Esse sistema utiliza transdutores de pressão de resposta rápida que 

monitoram cada combustor individualmente, detectando anomalias nos sinais 

acústicos e gerando alarmes caso esses sinais atinjam determinados níveis (CDMS, 

2010). 

FIGURA 21: MONITORAMENTO DE CADA COMBUSTOR DA CÂMARA DE COMBUSTÃO DE UMA 
TURBINA A GÁS 

 

FONTE: (CDMS, 2010). 
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O CDMS pode ser utilizado em condições de altas ou baixas temperaturas. No 

sistema para baixas temperaturas os transdutores de pressão são rosqueados em 

blocos de montagem e em conjuntos de tubos de amortecimento, que tem como 

função eliminar ou amortecer qualquer onda de pressão indesejada, sendo que um 

tubo de ligação é utilizado entre o combustor e o transdutor. Já no sistema para altas 

temperaturas, representado na FIGURA 22, os transdutores são montados 

diretamente em furos usinados no topo das câmaras de combustão, sem a 

necessidade de tubos de amortecimento, o que gera maior confiabilidade e permite 

uma desmontagem mais fácil do sistema durante inspeções (CDMS, 2010).  

FIGURA 22: SISTEMA UTILIZADO EM ALTAS TEMPERATURAS. 

 

FONTE: (CDMS, 2010). 

2.5 METAHEURÍSTICA DE OTIMIZAÇÃO 

Problemas de otimização global frequentemente surgem em quase todos os 

campos do design de engenharia e outras aplicações científicas. As metaheurísticas 

de otimização permitem que projetistas resolvam problemas globais de otimização 

tentando, iterativamente, melhorar uma população de soluções candidatas com 

relação a uma determinada medida de qualidade. Embora as metaheurísticas de 

otimização não garantam uma convergência, elas são capazes de detectar soluções 

de qualidade que podem ser de interesse para os usuários (BÄCK, HAMMEL e 

SCHWEFEL, 1997). Dentre as metaheurísticas de otimização pode-se citar o 
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Algoritmo Genético (AG) ou Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), 

Evolução Diferencial ou Differential Evolution (DE), Evolução Diferencial Auto 

Adaptativa ou Self Adaptive Differential Evolution (SADE) e Evolução Diferencial 

Hibrida com Mecanismo de Cruzamento Adaptativo ou Hybrid Differential Evolution 

Algorithm With Adaptive Crossover Mechanism (DE-GRM) que vêm se destacando e 

apresentando resultados satisfatórios para problemas reais.  

2.5.1 Algoritmo Genético (AG) 

Os algoritmos genéticos (AGs) foram propostos por Holland década de 1970 

(HOLLAND, 1992). Segundo Goldberg (1989), Holland estudou a evolução natural 

considerando-a um processo robusto, simples e poderoso, que poderia ser utilizado 

na resolução de problemas de otimização. O conceito de robustez relaciona-se ao fato 

de os AGs, independentemente das escolhas dos parâmetros iniciais, em geral, 

produzirem soluções adequadas (Goldberg, 2002). A utilização de operadores de 

mutação e recombinação equilibra dois objetivos: o aproveitamento das melhores 

soluções e a exploração do espaço de busca. O processo de busca é, portanto, 

multidimensional, preservando soluções candidadas e provocando a troca de 

informação entre as soluções exploradas (MICHALEWICZ e JANIKOW, 1991). Um 

algoritmo genético é um modelo computacional que emula teorias evolutivas 

biológicas para resolver problemas de otimização. De acordo com as teorias 

evolucionárias, apenas os elementos mais adequados de uma população 

provavelmente sobrevivem e geram descendentes, transmitindo assim sua 

hereditariedade biológica. Um AG opera normalmente por meio de um ciclo simples a 

partir dos estágios (JOSÉ L. RIBEIRO FILHO, PHILIP C. TRELEAVEN, 1994): 

• Criação de uma "população" de indivíduos; 

• Avaliação de cada indivíduo; 

• Seleção das "melhores" indivíduos; 

• Manipulação genética, para criar a nova população de indivíduos. 
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2.5.2 Simulated Annealing (SA) 

O Simulated Aneealing (SA), ou recozimento simulado, foi desenvolvido por 

Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi (1983). Sendo uma abordagem que tenta evitar o 

aprisionamento em locais ruins, permitindo uma movimentação ocasional em subidas. 

Isso é feito sob a influência de um gerador de números aleatórios e um parâmetro de 

controle chamado temperatura. A abordagem de recozimento simulado envolve um 

par de loops aninhados e dois parâmetros adicionais, uma taxa de resfriamento r, 0 <r 

<1 e um comprimento inteiro de temperatura L. Esse método particular de operação é 

motivado por uma analogia física, mais bem descrita em termos da física do 

crescimento de cristais (DAVID S. JOHNSON; CECILIA R. ARAGON; LYLE A. 

MCGEOCH; CATHERINE SCHEVON, 1989).  

2.5.3 Evolução Diferencial (ED) 

STORN e PRICE (1997) propuseram o algoritmo de Evolução Diferencial 

(Differential Evolution) como sendo uma nova abordagem heurística para minimizar 

possíveis funções de espaço contínuo não linear e não diferenciável. Trata-se de um 

algoritmo evolutivo simples e eficaz utilizado na resolução de problemas globais de 

otimização em um domínio contínuo (Opara and Arabas, 2019) (Storn and Price, 

1997).  

A metaheurística populacional Evolução Diferencial possui como principal 

característica manter o número de indivíduos fixo durante o processo de minimização. 

A FIGURA 23 apresenta o fluxo utilizado pelo algoritmo que envolve as etapas 

mutação, cruzamento e seleção (MELO, 2009). Inicialmente o algoritmo gera de forma 

aleatória um conjunto de soluções candidatas para o problema de otimização e inicia 

o processo de seleção dos indivíduos ou soluções. Em seguida realiza-se a etapa de 

diversificação através da escolha aleatória de indivíduos de modo a aplicar os 

conceitos de mutação e cruzamento para que o algoritmo tenha um bom desempenho 

percorrendo o espaço de soluções e por fim ele é avaliado novamente de modo a 

verificar se a etapa de diversificação encontrou novos indivíduos aptos a substituírem 

os indivíduos da população inicial. Realiza-se esse processo até que o critério de 

parada seja satisfeito. 
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FIGURA 23: FLUXOGRAMA DO FUNCIONAMENTO DA METAHEURÍSTICA EVOLUÇÃO 
DIFERENCIAL (ED) 

 

FONTE: (MELO, 2009). 

2.5.4 Self Adaptive Differential Evolution (SADE) 

No algoritmo Self-adaptive Differential Evolution (SADE), há uma alteração na 

forma como as estratégias de geração de vetores experimentais e seus respectivos 

parâmetros de controle, F e CR, são escolhidas. Neste trabalho, o algoritmo SADE 

elimina a necessidade de ajuste manual dos parâmetros de controle através de uma 

análise empírica e se baseia no aprendizado em experiências anteriores na geração 

de soluções promissoras. Sendo assim, o SADE armazena as populações sugeridas 

anteriores através de uma memória de comportamento para adaptar a estratégia de 

mutação e os valores dos parâmetros de controle. Inicialmente, quatro estratégias são 

armazenadas em um conjunto de estratégias e, durante a busca, em cada geração, 

uma delas é selecionada probabilisticamente para cada indivíduo (Qin and Suganthan, 

2005). O APÊNDICE B apresenta maiores detalhes do algoritmo especificando todas 

as etapas e estratégias. 

2.5.5 Evolução Diferencial Hibrida com Mecanismo de Cruzamento Adaptativo ou 

Hybrid Differential Evolution Algorithm With Adaptive Crossover Mechanism 

(DE-GRM) 

A proposta neste trabalho é usar um algoritmo DE híbrido com técnicas de 

pesquisa local e um valor de parâmetro adaptável para Cr. Esta proposta será 

posteriormente denominada DE - Acr. Esse mecanismo adaptativo combina o 

cruzamento binário e a recombinação de linha, para enfrentar a diversidade no 

conjunto de problemas. Além disso, um mecanismo de atualização da população é 

usado para evitar estagnação (REYNOSO-MEZA, GILBERTO & SANCHIS, J. & 

BLASCO, XAVIER & HERRERO, J., 2011). 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

A fundamentação teórica realizada selecionou um total de 100 artigos coletados 

nas bases IEEExplorer, Science Direct e SCOPUS utilizando como palavras chave 

nas buscas os termos eficiência, desempenho, turbina a gás, turbinas heavy duty, 

metaheurística e algoritmos evolutivos. Diante do montante coletado verificou-se que 

20 se mostraram relevantes para o presente trabalho e que são apresentados de 

forma resumida nessa seção. 

Salcedo (2016), apresenta uma revisão dos algoritmos de otimização mais 

importantes baseados na física não linear, como eles foram construídos a partir de 

modelagem específica de um fenômeno real. Bilal (2020) faz um resumo dos últimos 

25 anos de existência do algoritmo de Evolução Diferencial, através de uma extensiva 

pesquisa em 283 artigos a respeito de aspectos básicos do algoritmo como  

população, esquemas do operador mutação e cruzamento, variação dos parâmetros 

que tiveram sucesso em suas aplicações. 

Hannett e Khan (1993) apresentaram um estudo do efeito de diferentes 

abordagens na modelagem de reguladores de velocidade para o desempenho 

dinâmico dos sistemas de energia elétrica. Utilizaram como exemplo o sistema 

Railbelt do Alasca cuja principal fonte de geração são termelétricas com turbinas à 

combustão. Os resultados dos casos de simulação revelaram que os modelos típicos 

eram mais otimistas. 

Refan, Taghavi e Afshar (2012) apresentaram em seu estudo a identificação de 

uma turbina a gás do tipo heavy duty V94.2 v5 em sua fase inicial a partir de dados 

brutos de uma operação real. Para a escolha de dados de qualidade foram aplicadas 

técnicas de seleção de entradas e saídas, adição de regressores visando melhorar o 

desempenho dos modelos e correção de offset para evitar dados espúrios. Para a 

identificação dos modelos foram utilizadas redes neurais artificiais do tipo Multi Layer 

Perceptron (MLP) e Radial Basis Function (RBF).  

Rahnama, Ghorbani e Montazeri (2012) abordaram a identificação de sistemas 

não lineares considerando o comportamento dinâmico de uma turbina a gás de eixo 

único da General Electric (GE) utilizando redes neurais artificiais (RNA). Foram 

utilizados dados operacionais de uma usina termelétrica, no caso a usina Montazer 

Ghaem em Karaj. Os dados relacionados de entrada e saída são escolhidos com base 

em modelos lineares termodinâmicos e de primeira ordem. A energia elétrica e a 
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temperatura dos gases de escape são escolhidas como saídas principais do sistema, 

que podem ser expressas por fluxo de combustível, velocidade do eixo e palhetas guia 

de entrada do compressor, considerando os efeitos da temperatura ambiente. A 

condição de operação da turbina a gás durante o procedimento de identificação é 

considerada desde a velocidade máxima sem carga até a carga total. Resultados 

abrangentes demonstram que as saídas deste modelo estão mais próximas dos dados 

experimentais do que os modelos NARX (Nonlinear AutoRegressive eXogenous) 

convencionais e podem prever os comportamentos do sistema. 

Lee et al. (2013) apresentaram os resultados do teste de desempenho da 

combustão de uma turbina a gás industrial de 5,25 MW que apresenta um combustor 

com pré-mistura estabilizado duplo com redemoinho cônico de contracorrente e a 

metodologia de Otimização de Combustão usando uma Análise de Sensibilidade 

(CTSA). A pressão atmosférica e a correlação real da turbina foram verificadas 

comparando-se dados reais de turbinas que foram coletados em testes de alta 

pressão. As emissões de NOx e CO, a temperatura do combustor no bico injetor de 

combustível, pressão de exaustão, pressão dinâmica e estrutura de chama, utilizando 

fluorescência induzida por laser planer, foram investigadas em relação à carga de 

potência e temperatura ambiente. Para melhorar o desempenho das emissões de NOx 

e CO com combustão estável, foram analisadas as sensibilidades relativas de cinco 

parâmetros de controle e, com base nos dados de análise de sensibilidade, foi 

realizado o teste de sintonia de combustão ou tuning. Usando o CTSA, a emissão de 

NOx nos gases de escape foi reduzida de 18 para 2,2 ppm na carga de base, com 

alta eficiência de combustão (> 99,9%) e muito pouca flutuação de pressão (Prms <0,1 

kPa). 

A concepção de um problema de otimização requer a elaboração de modelos 

matemáticos capazes de expressar o comportamento de uma turbina a gás heavy 

duty considerando seus principais componentes e processos. Yousefi, Yari e 

Shooredeli (2013) apresentaram a modelagem, identificação e controle de uma turbina 

a gás heavy duty de 162 MW similar à turbina encontrada na UEG Araucária. As regras 

de controle da turbina são aplicadas em ambos os modelos e uma comparação dos 

resultados também é apresentada. 

Kim, Powell e Edgar (2013) apresentaram um esquema para controle preditivo 

não linear aplicado a uma turbina a gás heavy duty de 166 MW para o controle de 

frequência e temperatura. O esquema proposto foi comparado a um baseado em PID. 
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A solução NMPC (Nonlinear model predictive control) foi utilizada em uma aplicação 

de elementos finitos para converter o problema dinâmico em um conjunto de equações 

algébricas, que pode ser resolvido como um problema de programação não linear 

(PNL). Este problema de PNL é então resolvido usando derivadas analíticas e um 

algoritmo de ponto interior para garantir tempos rápidos de solução. O tempo de 

computação em cada etapa de controle foi suficientemente mais rápido do que a taxa 

de amostragem (1 s), permitindo a implementação em tempo real do NMPC para a 

usina de turbina a gás. 

Huang (2015) propõe um neuro-controlador quase ideal desenvolvido usando 

programação dinâmica adaptativa (PDA) para a turbina a gás heavy duty de eixo único 

(GT). Ao contrário dos controladores convencionais, o neuro-controlador é composto 

por duas estruturas de redes neurais (NN): a rede crítica e ação. A rede crítica aprende 

a aproximar a função cost-to-go ou a utilidade estratégica e usa a saída da rede de 

ação como uma de suas entradas. A rede de ação gera a ação de controle para 

minimizar a saída da rede crítica. Além disso, o neuro-controlador pode ser projetado 

usando dados pré-gravados da operação do sistema GT e treinamento off-line, 

evitando assim a carga computacional do treinamento on-line e as questões de 

instabilidade. Finalmente, os resultados da simulação são apresentados para mostrar 

que o neuro-controle baseado em PDA é muito mais eficaz do que o controle PID 

convencional para melhorar o desempenho dinâmico e a estabilidade do sistema GT 

sob pequenas e grandes perturbações. 

A partir dos modelos identificados, é necessária a escolha de métricas de 

avaliação do sistema e formas de se utilizar tais modelos. Li, Zhong e Lin (2016) 

propuseram abordagens utilizando identificação de sistemas para o diagnóstico de 

falhas em turbinas a gás. Para expressar precisamente o desempenho da turbina a 

gás do estado de sintoma de falha e reduzir as diferenças individuais de diferentes 

turbinas a gás, um novo modelo de desvio de desempenho baseado em dados reais 

de operação de turbinas a gás é proposto neste artigo. Uma rede neural 

backpropagation é adotada para estabelecer o modelo de desvio de desempenho. 

Valores de desvio de desempenho calculados pelo modelo são considerados como 

assinaturas de falhas das turbinas a gás. Ganesana et al. (2017) apresentaram uma 

técnica de controle adaptativo para compensar a variação de empuxo em um 

combustor de aeronave cujo desempenho foi perturbado devido às condições 

atmosféricas. O curso da disfunção aparece quando um grande transiente na 
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aceleração acontece, de modo que o combustor alterne do modo de baixa para alta 

velocidade. Este método funciona muito bem até o limite de operabilidade de um 

combustor. Além disso, o tipo de distúrbio identificado a partir dos dados dos sensores 

é útil para implementar o controle adaptativo em operação em tempo real. Gazzetta et 

al. (2017) apresentaram um novo modelo desenvolvido com a capacidade de simular 

o desempenho em tempo real de turbinas a gás. O foco desse trabalho está no tempo 

de execução, 30 ms por ponto, e na facilidade de utilização, uma vez que o modelo 

foi contruído em estrutura modular em Visual Basic. 

Pode-se citar os artigos de Vialich et al. (2016) que propõe a utilização do 

modelo de Cadeia de Reatores Químicos (CRN) para a predição da emissão de NOx 

de uma turbina a gás, Ralickas et al. (2017) que propõe a utilização de simulações 

CFD (Dinâmica do Fluido Computacional) para o desenvolvimento do modelo 

matemático da câmara de combustão de uma turbina a gás heavy duty, para o estudo 

da eficiência na utilização do combustível, Yamao et al. (2017a) que apresentaram a 

identificação de modelos caixa-preta preditivos com estrutura de modelo MISO (Multi-

Inputs, Single-Output) de emissões dos gases poluentes Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

e Monóxido de Carbono (CO) de uma turbina a gás natural. A pesquisa utiliza uma 

metodologia de associação de técnicas de Inteligência Computacional com dados 

reais coletados diretamente da turbina. Yamao et al. (2017b) que propuseram a 

utilização de uma rede neural artificial (RNA) híbrida em conjunto com metaheurística 

de otimização por Evolução Diferencial Auto-adaptativa (SADE). A rede neural híbrida 

é uma rede onde os neurônios possuem funções de ativação diferentes com o intuito 

de que cada neurônio consiga capturar diferentes informações dos dados. O objetivo 

é aplicar esta abordagem para identificar, por meio de um modelo caixa-preta, a 

dinâmica das pulsações de pressão advindas de fenômenos termo-acústicos que 

ocorrem dentro da câmara de combustão de uma turbina a gás industrial, como 

também as emissões de NOx resultantes desta combustão, Pierezan et al. (2017) 

propõe a identificação de um sistema não linear referente as oscilações termo-

acústicas que ocorrem dentro da câmara de combustão de uma turbina a gás heavy 

duty a partir de uma abordagem que utiliza os valores máximos de pressão, Ribas et 

al. (2017) apresentam um estudo de caso de uso da tecnologia OPC Classic 2.0 para 

integrar as informações oriundas de diversos sistemas de controle da Usina 

Termelétrica a Gás Natural – UEGA em um sistema de aquisição de dados para a 

construção de modelos lógico-matemáticos de uma turbina a gás heavy duty. O 
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sistema foi desenvolvido com o intuito de coletar e criar um histórico de dados do 

processo de combustão da turbina para fins de otimização e simulação de sua 

operação.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

4.1 MATERIAIS 

O trabalho de dissertação consiste em simulações a partir de scripts 

construídos na plataforma Matlab. Sendo assim os materiais necessários são: 

• Software Matlab (simulação numérica) e Postgree (Banco de dados). 

• Dados reais obtidos a partir de um sistema de aquisição para a construção dos 

modelos matemáticos. 

• Computador de alto desempenho para simulação numérica; 

• Documentação técnica da Usina Termelétrica de Araucária. 

 

A versão do Matlab utilizada nas simulações foi a R2011a contendo os toolbox 

de otimização e redes neurais artificiais. O computador utilizado foi um Dell Precision 

T5810 com processador Intel® Xeon® CPU E5-1620 v3 @3.50GHz 3.50GHz com 16 

GB de memória instalada (RAM).  

4.2 MÉTODO 

O método escolhido é composto por cinco blocos: Sistema de aquisição de 

dados da usina, Análise das variáveis, Correlação das variáveis, Construção do 

problema de otimização e Definição do algoritmo de otimização. A FIGURA 24 

apresenta a sequência das etapas desenvolvidas para a dissertação. 

A primeira etapa é responsável pelo levantamento da documentação técnica, 

processos, sistemas e infraestrutura da usina para a implantação do sistema de 

aquisição de dados do Lactec na UEGA. Sendo assim, foram realizadas visitas 

técnicas a UEGA para uma análise dos documentos disponíveis de modo a filtrar os 

de maior interesse para o estudo dos modelos matemáticos. Além do levantamento 

da documentação foi realizada a implantação de um sistema de aquisição que fornece 

o acesso necessário as variáveis dos sistemas de supervisão e controle da usina. 

A segunda etapa avalia as variáveis disponíveis nos sistemas de controle e os 

dados adquiridos de modo a definir as variáveis exógenas e de restrições para o 

problema de otimização. Foram listas todas as variáveis disponibilizadas pelos 

sistemas de supervisão e controle e a partir dos estudos a respeito do processo de 

geração de energia, que contempla desde a combustão até conversão da energia 
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mecânica em elétrica, para avaliar e classificar as variáveis de controle, exógenas e 

restrição. Com as variáveis selecionadas se fez necessário verificar a dinâmica de 

cada uma de modo a verificar como isso afeta a eficiência da turbina a gás. 

FIGURA 24: MÉTODO PROPOSTO PARA A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 A terceira etapa é responsável por apresentar a dinâmica das variáveis de 

controle do problema de otimização bem como o cenário a ser otimizado. Sendo assim 

se fez necessário avaliar como elas interagem entre si, através de uma análise da 

lógica de controle das turbinas a gás e assim definir qual a faixa de interesse para o 

problema de otimização. 

A quarta etapa visa definir e formalizar as características do problema de 

otimização da usina termelétrica de Araucária declarando a função objetivo, restrições 

e penalizações. Com a definição das variáveis de controle, exógenas e restrição foram 

definidos os parâmetros necessários para um problema de minimização. 

A quinta etapa é responsável definição do algoritmo de otimização. Nessa 

etapa foram avaliados algoritmos de otimização adequados as características do 

problema de minimização através de métricas como tempo de execução, valores da 

função objetivo e curva de convergência.  
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5 ESTUDO DE APLICAÇÃO 

O estudo de aplicação apresenta as etapas realizadas para o desenvolvimento 

da pesquisa, ou seja, as etapas necessárias para se alcançar o objetivo geral do 

trabalho e que constam da FIGURA 24. 

5.1 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DA USINA   

Para a aquisição de dados a partir dos sistemas de controle da usina 

termelétrica de Araucária foram empregadas algumas tecnologias que formam a base 

funcional do sistema. Mais especificamente, em se tratando da perspectiva 

relacionada à aquisição de dados, as tecnologias de comunicação industrial OPC e 

Modbus possibilitando à ferramenta desenvolvida interagir com os sistemas de 

controle da planta para a obtenção de dados. Quanto ao armazenamento destes, 

empregam-se sistemas de banco de dados para realizar a persistência das aquisições 

em disco de forma organizada e de fácil acesso. Ainda, o desenvolvimento do sistema 

em si emprega a plataforma LabVIEW para a implementação do módulo de aquisição 

e a plataforma Java para a implementação do módulo de armazenamento e 

gerenciamento de dados. A comunicação destes é realizada utilizando o protocolo 

TCP/IP, sendo que os dados são comunicados empregando o formato JSON.   

Em essência, o sistema desenvolvido corresponde a um concentrador de 

dados, obtendo dados de diferentes sistemas de controle da planta, e concentrando-

os em um histórico de dados. Consequentemente, os aspectos relativos ao 

armazenamento de tais dados exercem impacto direto neste sistema. Para fazer 

frente às necessidades do sistema neste quesito, empregou-se a tecnologia de 

bancos de dados. Um sistema de banco de dados, usualmente denominado 

simplesmente banco de dados, é um sistema computadorizado especializado no 

armazenamento de informações e na disponibilização destas para manipulação pelo 

usuário, seja para inserir novas informações, removê-las, alterá-las ou simplesmente 

consulta-las. Tais informações podem ser de qualquer natureza de interesse para o 

usuário. No presente caso, correspondem a dados do processo de geração de energia 

da UEG Araucária (DATE, 2004). 

O Sistema de Aquisição de Dados está implantado na máquina denominada 

Estação de Aquisição de Dados, sendo esta estação um equipamento Dell 

PowerEdge R530 com uma licença Windows Server 2012, implantado em um rack na 
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sala de servidores da UEG Araucária. O Sistema de Gerenciamento de Dados e o 

SGBD, por sua vez, está implantado na máquina denominada Servidor UEGA CD. 

Esta máquina corresponde a um Dell PowerEdge R630 com uma licença Windows 

Server 2012, implantado em um rack na sala de servidores da UEG Araucária. Além 

da arquitetura de componentes de software do sistema, é necessário explicitar a 

arquitetura de rede e comunicação com os sistemas de controle da usina, dos quais 

são obtidos os dados a serem armazenados. Os subsistemas que interagem com o 

sistema de aquisição, bem como a forma de tal iteração são: Cromatógrafo de entrada, 

ABB 800xA, CDMS Maquina 1, CDMS Maquina 2, CEMS Máquina 1, CEMS Máquina 

2, SPPA T3000: OPC, Sincronismo (GPS), e Medidor de Gás. Os sistemas 

autônomos de medição, bem como sua conexão lógica com o servidor Lactec, são 

apresentados na FIGURA 25. 

O sistema de aquisição e armazenamento de dados adquire informações dos 

sistemas de controle da usina com uma taxa de 1 segundo, gerando uma grande 

quantidade de dados que estão sendo armazenados nos discos rígidos do servidor de 

aquisição. Devido às limitações físicas de armazenamento é necessário, 

periodicamente, remover os dados antigos e desnecessários do banco de dados. 

Entretanto não foi possível determinar a periodicidade desta manutenção uma vez que 

a planta não operou continuamente por um período significativo. 

Considerando todas as variáveis disponibilizadas pelos sistemas de controle 

da usina foi possível obter um total 5153 variáveis para cada turbina a gás. Apesar do 

montante expressivo de variáveis deve-se considerar os alarmes e variáveis 

intermediárias que não interessantes para a construção do problema de otimização. 

Sendo assim, baseado na fundamentação teórica foram selecionadas 50 variáveis 

que influenciam o processo de combustão necessário no processo de geração de 

energia. Das 50 variáveis escolhidas 27 são oriundas do sistema CDMS responsável 

pelo monitoramento da dinâmica da combustão enquanto as 23 restantes são 

referentes a temperatura ambiente, frações mássicas de combustível total e por 

estágio (FIGURA 26), temperatura nas palhetas da turbina, temperatura flashback das 

palhetas, temperatura de exaustão, potência ativa, gases de exaustão (NOX, CO e O2) 

e abertura linear e angular do IGV. 
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FIGURA 25: DIAGRAMA DE CONEXÃO LÓGICA DOS SUBSISTEMAS COM OS SERVIDORES DO 
LACTEC. 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 
 
 

FIGURA 26: INJETORES A, B E PILOTO. 

 

FONTE: (ROCHA, 2009). 
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5.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

Para a construção do problema de otimização se faz necessário definir as 

variáveis de controle, exógenas e restrições. As variáveis de controle são empregadas 

na função objetivo do problema enquanto as restrições delimitam o espaço de busca 

de soluções pelo algoritmo de otimização. As variáveis exógenas apesar de não serem 

controladas, por exemplo, a temperatura ambiente e a pressão atmosférica, devem 

ser consideradas uma vez que podem influenciar as variáveis de controle ou 

restrições.  

A variável exógena utilizada para balizar o comportamento dos modelos é a 

temperatura ambiente, FIGURA 27, e por isso a amplitude de variação define a região 

de confiança dos modelos. Sendo assim, a região de confiança para os modelos é 

entre 17ºC a 26ºC.   

FIGURA 27: TEMPERATURA AMBIENTE (ºC) 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

A FIGURA 28 apresenta o comportamento das restrições durante o tuning da 

máquina. Pode-se notar que a potência ativa apresenta uma rampa com degraus de 

potência de modo a garantir patamares para estabilizar as medições de oscilações 

termoacústicas, gases de exaustão e temperatura de exaustão. 

As variáveis potência ativa, temperatura de exaustão, óxidos nítricos e 

monóxido de carbono foram organizados na TABELA 7 com os valores de máximo, 

mínimo, média aritmética e mediana.  
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TABELA 7: VARIÁVEIS DE MÁXIMO, MÍNIMO, MÉDIA E MEDIANA PARA AS VARIÁVEIS 
POTÊNCIA ATIVA, TEMPERATURA DE EXAUSTÃO, ÓXIDOS DE NITROGÊNIO E MONÓXIDO DE 

CARBONO 

 Potência Ativa 

(MW) 

Temperatura de 

Exaustão (ºC) 

Óxidos de 

Nitrogênio -

NOx (ppm) 

Monóxido de 

Carbono – CO 

(ppm) 

Máximo 152 597 194 1.4 x 10+3 

Mínimo 0 298 2 0 

Média 92 529 31 263 

Mediana 107 576 26 3 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Diante dos valores apresentados verifica-se que há problemas de saturação 

nos medidores de NOx e CO baseado nos valores outliers que inserem informações 

não confiáveis e de baixa qualidade ao conjunto de dados (dataset) e um 

comportamento que destoa de sua dinâmica de operação tornando a construção dos 

modelos mais difícil e trabalhosa.  

Visando buscar um conjunto maior de dados e obtidos sem o evento do tuning 

foram coletados dados do ano de 2015, anteriores ao tuning, para a validação dos 

modelos devido a não operação da turbina desde 2015 até o ano de 2019. Foram 

escolhidas duas partidas, março de 2015 (FIGURA 29) e junho de 2015 (FIGURA 30) 

e duas paradas em julho de 2015 (FIGURA 31 e FIGURA 32). Avaliando esse novo 

conjunto de dados é possível verificar que os dados de emissões, NOX e CO, 

apresentam outliers decorrentes da saturação dos medidores. As saturações dos 

medidores acabaram distorcendo os dados do CO uma vez que ele deve operar 

abaixo dos 50 ppm. Sendo assim, o modelo de CO foi desconsiderado do problema 

de otimização. 
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FIGURA 28: DADOS TUNING DA TURBINA A GÁS 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

 

FIGURA 29: PARTIDA DA TURBINA A GÁS EM MARÇO DE 2015 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 30: PARTIDA DA TURBINA A GÁS EM JUNHO DE 2015 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

 

FIGURA 31: PARADA DA TURBINA A GÁS EM 10 DE JULHO DE 2015 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 32: PARADA DA TURBINA A GÁS EM 17 DE JULHO DE 2015 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Diante do conjunto de dados obtidos pode-se notar que as variáveis possuem 

um comportamento repleto de não linearidades e variações, em todas as variáveis 

utilizadas como restrições do problema de otimização. As variações nas rampas de 

subida e descida da potência ativa na turbina a gás não são impeditivas para as 

construções dos modelos matemáticos das variáveis.  

5.3 CORRELAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

Esta seção apresenta a estratégia adotada para definir a faixa de operação do 

modelo de simulação da turbina a gás. Para isso, realizou-se o estudo da lógica de 

controle da turbina a gás do sistema SPPA T3000 da Siemens de modo a verificar 

quais os critérios utilizados na operação das turbinas. Constatou-se após análise que 

o critério utilizado para a divisão de um modelo elementar são os patamares de carga, 

ou seja, baseado na demanda de potência ativa define-se quais estágios ou injetores 

irão operar. Baseado na documentação técnica das turbinas fornecido pelo fabricante 

verificou-se a existência de 4 válvulas alimentadoras responsáveis pelo controle da 

vazão de combustível dos estágios A, B, C e Piloto. 
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O modelo da lógica de controle das válvulas alimentadoras dos combustores, 

considera que a turbina opera em três patamares de potência, os quais, no presente 

documento, serão nominados: 

• Baixa carga: turbina operando na faixa de 0% a 30% de sua capacidade máxima. 

Nesta faixa, o gás combustível é alimentado apenas pelos estágios A e Piloto; 

• Média carga: turbina operando entre 30% a 50% de carga. Neste patamar, o 

estágio B passa a seguir a referência do estágio A; 

• Alta carga: turbina operando entre 50% a 100% de sua capacidade. Em alta carga, 

o estágio C passa a atuar como um compensador. 

A estratégia de simulação escolhida baseia-se na parametrização do modelo 

através de três variáveis que se mostraram aptas a descrever, com precisão, o atual 

ponto de operação da turbina, e que foram denominadas variáveis caracterizadoras.  

5.3.1 Comportamento dos estágios A e Piloto em baixa carga 

Em baixa carga, os combustores são alimentados somente pelos estágios A e 

Piloto, onde a fração mássica destes assume um comportamento de espelhamento. 

Em outras palavras, para este patamar de carga, a distribuição da fração mássica 

entre os estágios pôde ser equacionada da seguinte maneira:  

𝜏𝑒𝑝 = 𝐹(𝐶) 

𝜏𝑒𝑎 = 𝜏𝑒𝑝 − 100 

onde 𝜏𝑒𝑝 é a fração mássica no estágio piloto, 𝜏𝑒𝑎 a fração mássica no estágio A, 𝐶 é 

setpoint de carga e 𝐹 é uma função de mapeamento não linear, FIGURA 33. 
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FIGURA 33: BAIXA CARGA (0 – 30%): O GÁS COMBUSTÍVEL É ALIMENTADO APENAS PELOS 
ESTÁGIOS A E PILOTO 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

5.3.2 Comportamento dos estágios A, B e Piloto em média carga 

No patamar de média carga, os combustores passam a ser alimentados, além 

de pelos estágios A e piloto, pelo estágio B, onde o último atua como um seguidor de 

referência do estágio A. Desta maneira, para este patamar de carga, a distribuição da 

fração mássica entre os estágios pôde ser equacionada da seguinte forma:  

𝜏𝑒𝑝 = 𝐹(𝐶) 

𝜏𝑒𝑎 = 𝜏𝑒𝑏 

2𝜏𝑒𝑎 = 𝜏𝑒𝑝 − 100 

onde 𝜏𝑒𝑏 é a fração mássica no estágio B e 𝐹 é uma função não linear que mapeia o 

percentual de carga para o espaço da fração mássica demandada pelo estágio Piloto, 

FIGURA 34.  
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FIGURA 34: MÉDIA CARGA (30 – 50%): O ESTÁGIO B PASSA A SEGUIR A REFERÊNCIA DO 
ESTÁGIO A. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

5.3.3 Comportamento dos estágios A, B, C e Piloto em carga máxima 

No patamar de carga máxima, o estágio C passa a atuar como um 

compensador, aparentemente independente dos demais estágios. Desta forma, duas 

funções de mapeamento não linear foram utilizadas nesta região de operação, 

resultado no modelo:  

𝜏𝑒𝑝 = 𝐹(𝐶) 

𝜏𝑒𝑐 = 𝐺(𝐶) 

𝑡𝑒𝑎 = 𝜏𝑒𝑏 

2𝜏𝑒𝑎 = (𝜏𝑒𝑝 + 𝜏𝑒𝑐) − 100 

onde 𝜏𝑒𝑐 é a fração mássica no estágio C, 𝐹 e 𝐺 são, respectivamente, as 

funções de mapeamento do estágio Piloto e do estágio C, FIGURA 35. 
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FIGURA 35: ALTA CARGA (50 – 100%): O ESTÁGIO C PASSA A ATUAR COMO UM 
COMPENSADOR. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

5.3.4 Comportamento do IGV 

O modelo do IGV, assim como o modelo dos estágios, é dividido em patamares 

de carga. A posição angular do IGV se mantém constante de 0% – 50% de carga, e 

varia de maneira crescente entre 50% - 100% de carga. A equação para o modelo 

IGV é dada por: 

𝛼𝑖𝑔𝑣 = {
 𝐹(𝐶),  𝐶 ≥ 50%
  𝑘𝑖𝑔𝑣 ,  𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

  

onde 𝐹(𝐶) é uma função de mapeamento, 𝛼𝑖𝑔𝑣 é a posição angular e 𝑘𝑖𝑔𝑣 é uma 

constante representando a posição angular mínima do IGV, FIGURA 36. 

FIGURA 36: CURVA CARACTERÍSTICA IGV. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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Para o estudo e modelagem dos modelos matemáticos de uma turbina heavy 

duty a gás natural a faixa de operação de interesse é a Alta Carga devido ao fato de 

possuir a operação de todos os estágios e haver o fenômeno das pulsações 

termoacústicas. Foram utilizados dados obtidos durante a realização do “tuning” da 

turbina a gás onde foi possível trabalhar com patamares de potência ativa, acima de 

50%, para se extrair as características de operação do sistema. 

5.4 CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

O modelo idealizado da turbina a gás consiste em uma união de modelos físicos 

teóricos (modelos caixa branca) e de modelos inferidos através de dados reais 

(modelos caixa preta), tornando-o um modelo híbrido, denominado caixa cinza. 

Devida a vasta gama de variáveis presentes na turbina, o processo de sintetização de 

modelos, cujos resultados foram apresentados na seção anterior, pode vir a demandar 

grande custo computacional se não existem, a priori, hipóteses sobre a relação entre 

as incógnitas do modelo geral. Nesse contexto, análises estatísticas e até mesmo 

intuitivas podem servir como base para diminuir o universo de possibilidades presente 

na modelagem de um (sub) processo, reduzindo a demanda computacional do 

algoritmo de identificação e garantindo, na maioria dos casos, sintetização de modelos 

com melhor capacidade preditiva. 

Sendo assim a partir dos dados adquiridos na usina termelétrica de Araucária 

foram aplicadas técnicas de identificação de sistemas a fim de se obter modelos caixa-

preta, ou seja, modelos construídos considerando apenas as entradas e saídas de 

modo a expressar o comportamento dos equipamentos a serem utilizados como 

restrições do problema de otimização. Dentre as restrições destacam-se as emissões 

de poluentes, temperatura de exaustão, potência ativa e pulsações na câmara de 

combustão. 

Para a modelagem do problema de otimização considera-se a função do fluxo 

de gás como sendo a função objetivo e como restrições as limitações de emissões 

nos gases de exaustão (NOX e CO), a demanda de potência ativa solicitada pelo ONS 

e a temperatura de exaustão e pulsações termoacústicas devido a necessidade de 

preservação do ativo em estudo, a turbina. 

A Equação 14 representa a modelagem do problema de otimização já com as 

variáveis da turbina a gás utilizada na U.E.G. Araucária.  
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min ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

: . .

X X MAX

MAX

MAX

MAX

f x fg A fg B fg C fg Piloto

NO NO

Sujeito a Temp Exaustão Temp Exaustão

Potência Ativa Potência Ativa

Pulsações Pulsações

= + + +









 

 Equação 14 

onde ( )f x é a função objetivo, e as variáveis manipuladas são fluxo de gás dos 

estágios A, B, C e Piloto em kg/s respectivamente ( )fg A , ( )fg B , ( )fg C  e ( )fg Piloto . 

Em relação às restrições têm-se limite de emissões de óxidos nítricos ( XNO ) em ppm, 

temperatura de exaustão em ºC, potência ativa MW e pulsações em PSI. Com relação 

às entradas exógenas foi utilizada apenas a temperatura ambiente. 

A demanda total de gás natural é o somatório de todos os estágios, sendo 

assim, pode-se considerar como variáveis de controle o Estágio A, Estágio B, Estágio 

C e Estágio Piloto. Tais estágios possuem operação distinta, ou seja, os estágios A e 

B possuem 4 bicos injetores que se alternam e trabalham apenas com gás natural 

enquanto o estágio Piloto é único, central e trabalha com uma pré-mistura de ar e gás 

natural. Sendo assim o estágio Piloto possui uma influência direta na temperatura da 

zona de chama devido a pré-mistura. O estágio C é um injetor que é perpendicular 

aos injetores A, B e Piloto para o ajuste fino da combustão. 

Para atingir o objetivo proposto, é necessário o desenvolvimento de uma função 

objetivo para guiar o processo de otimização. Para tal, desenvolveu-se a Equação 15: 

 𝐽 =  𝑓(𝑥)  +  𝑝 Equação 15 

onde 𝐽 é a função a ser minimizada, 𝑓(𝑥) é o consumo de gás da máquina, e 𝑝 são 

penalidades que garantem que a solução encontrada pelo algoritmo seja factível. A 

forma de se calcular o valor de 𝑝 é exibida na Equação 16: 

𝑝  =  1000 ∗ (|𝑃𝑂𝑊 −  𝑑𝑃𝑜𝑤| +  ∑ 𝐶𝑛

𝑁

𝑛=1

) 

onde,                               𝐶𝑛 =  {
|𝐶𝑛 − 𝐶𝑛𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒|,  𝑠𝑒 𝐶𝑛 > 𝐶𝑛𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
. 

Equação 16 

Na qual 𝑃𝑂𝑊 é o valor de saída do modelo de potência e 𝑑𝑃𝑂𝑊 é a potência 

de saída desejada para a máquina. Além disso, 𝐶𝑛 e 𝐶𝑛𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 são os valores para a 
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saída de um modelo de restrição e o seu respectivo limite. Dos quais os limites são: 

Oscilação de pressão, temperatura de exaustão, emissão de CO e NOx. 

5.5 DEFINIÇÃO DO ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO  

Diante do problema de otimização construído na seção 4.2.3 se faz necessária 

a definição de um algoritmo de otimização capaz de solucionar o problema de 

minimização ou redução do consumo de combustível de uma turbina a gás heavy duty. 

Para isso, propõe-se uma abordagem utilizando algoritmos de otimização que são 

responsáveis por avaliar soluções para esse problema. Portanto a escolha do 

algoritmo de otimização adequado se torna fundamental para o sucesso deste 

trabalho.  

O uso de metaheurísticas de otimização vem se tornando cada vez maior 

devido a sua versatilidade e robustez no meio cientifico. Sendo assim, são estudados 

algoritmos dessa área a fim de se avaliar a melhor solução para o problema em 

questão. 

Foram avaliados inicialmente 15 algoritmos sendo que os que apresentaram 

melhor desempenho diante do problema de otimização proposto foram os algoritmos: 

Algoritmo Genético ou Genetic Algorithm (GA), Simulated Annealing (SA), Evolução 

Diferencial ou Differential Evolution (DE), Evolução Diferencial Auto Adaptativa ou Self 

Adaptive Differential Evolution (SADE) e Evolução Diferencial Hibrida com Mecanismo 

de Cruzamento Adaptativo ou Hybrid Differential Evolution Algorithm With Adaptive 

Crossover Mechanism (DE-GRM). 

Foram utilizadas como métricas para a escolha do algoritmo o tempo de 

execução, distribuição da função objetivo e taxa de convergência. Para a análise das 

métricas foram utilizados os gráficos de violino (violin plot) e de caixas (box plot) 

(APÊNDICE B).  

5.5.1 TEMPO DE EXECUÇÃO 

A variável tempo de execução é fundamental pois define quais algoritmo 

possuem desempenho adequado a aplicação final do problema de otimização na 

plataforma computacional do projeto de P&D entre UEGA e Lactec. 

A FIGURA 37 apresenta o gráfico de violino dos tempos de execução dos 

algoritmos candidatos. Pode-se verificar que a SADE possui valores máximos 
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superiores aos do SA, porém possui um acúmulo de respostas próximas a sua 

mediana. Verifica-se que o algoritmo Simulated Annealing (SA) apresenta o melhor 

desempenho devido ao fato de possuir uma baixa dispersão de valores, tendo os 

menores valores de tempo. O segundo algoritmo com melhor desempenho foi o Self 

Adaptive Differential Evolution (SADE) que possui valores médios inferiores aos 

demais algoritmos analisados. 

FIGURA 37: GRÁFICO DE VIOLINO DO TEMPO DE EXECUÇÃO DOS ALGORITMOS 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

 

5.5.2 DISTRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO OBJETIVO 

A FIGURA 38 mostra a distribuição dos resultados da função objetivo através 

de um gráfico box plot. Pode-se observar que a metaheurística de otimização 

Differential Evolution (DE) e a Self Adaptive Differential Evolution (SADE) 

apresentaram as melhores distribuições de respostas da função objetivo. O gráfico de 

caixas apresentado torna evidente o baixo desempenho do algoritmo genético para o 

problema proposto.  

A FIGURA 38 apresenta o mesmo gráfico com escala das ordenadas fixo entre 

9,39 e 9,45 para evidenciar as diferenças entre as demais metaheurísticas. Dessa 
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forma nota-se que Simulated Annealing (SA) e o Differential Evolution Algorithm With 

Adaptive Crossover Mechanism (DE-GRM) apresentaram resultados próximos da DE 

e SADE porém com maior distribuição e valores máximos superiores.  

FIGURA 38: BOXPLOT DA FUNÇÃO OBJETIVO DE TODOS OS ALGORITMOS PARA A FAIXA DE 
INTERESSE 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

O comportamento de cada metaheurística pode ser observado nas FIGURAS 

31 a 36 onde pode ser verificado o comportamento de cada metaheurísticas durante 

as 30 iterações. O comportamento da função objetivo resultante do algoritmo AG 

apresenta uma convergência rápida até a quinta iteração porém o algoritmo encontrou 

dificuldades em se manter próximo do valor de 9,4 kg/s encontrado pelos demais 

algoritmos. 

O algoritmo Simulated Annealing (SA) possui desvio padrão com valor de 

0,0081 e valor máximo de 9,4314 e mínimo de 9,4012. Tais dados estatísticos indicam 

uma pequena variação nos valores obtidos a partir da função objetivo tornando os 

resultados válidos e o algoritmo como candidato.  

O comportamento das metaheurísticas DE, SADE e DEH apresentam um 

dinâmica na ordem de 1 x 10-8 tornando seus valores máximos, mínimos, médios, 

medianas e desvio padrão muito próximos. A SADE apresenta a dinâmica mais 

robusta e com menor variância dentre todos os algoritmos com valor de 5,941 x 10-29 

o que significa que há uma baixa dispersão dos dados. 
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A TABELA 8 apresenta os valores de desvio padrão, valor máximo, valor 

mínimo, media e mediana para as metaheurísticas AG, SA, DE, SADE e DEH. Apesar 

de todas apresentarem um desvio padrão baixo, mesmo valor mínimo a SADE se 

destaca pela consistência nos seus resultados devido ao fato dos valores máximo, 

mínimo, média e mediana serem estatisticamente iguais.  

TABELA 8: DADOS ESTATÍSTICOS DA SA, DE, SADE E DEH 

 Desvio Padrão Valor 

Máximo 

Valor Mínimo Média Mediana 

SA 0,0081 9,4314 9,4012 9,4106 9,4186 

DE 0,0001 9,4004 9,3997 9,3998 9,3998 

SADE 7,70 x10-15 9,3997 9,3997 9,3997 9,3997 

DEH 0,0014 9,4072 9,3997 9,4018 9,4020 

FONTE: O AUTOR (2019). 

5.5.3 CURVA DE CONVERGÊNCIA  

A curva de convergência apresenta o comportamento do algoritmo frente ao 

desafio de se encontrar um ponto de mínimo, ou seja, uma solução para o problema 

proposto, FIGURA 39. A partir dessa métrica pode-se notar uma diferença entre a 

SADE e DE onde a evolução diferencial apresenta uma taxa de convergência menor, 

mesmo a SADE tendo mecanismos de adaptação que aumentam sua velocidade de 

execução. As demais métricas possuem desempenho superior a metaheurística 

SADE, ou seja, a DE, DEH, SA e AG convergiram mais rápido que a SADE.  
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FIGURA 39: CURVA DE CONVERGÊNCIA DE TODOS OS ALGORITMOS 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

A curva de convergência do algoritmo AG onde é possível observar os 

patamares de convergência que ficaram entre a décima e décima quinta avaliação da 

função objetivo, a DE ficou entre a vigésima e vigésima quinta, a SADE ocorreu na 

trigésima, enquanto a DEH não conseguiu encontrar a convergência dentro das 30 

iterações. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando os modelos criados para representar as principais saídas relativas à 

operação da turbina a gás, elaborou-se uma metodologia de otimização com a 

finalidade de reduzir o consumo de gás das máquinas. A metodologia desenvolvida 

tem como objetivo otimizar o funcionamento da máquina no patamar de Alta carga, 

faixa de 50% a 100% da capacidade operacional da máquina, utilizando a 

metaheurística de otimização SADE que apresentou melhor desempenho para o 

problema proposto. 

A metodologia desenvolvida leva em consideração, além da potência gerada 

pela máquina, as saídas da máquina que geram restrição da sua operação. Neste 

caso, as saídas representadas são as emissões de poluentes, o fenômeno de 

oscilação de pressão na câmara de combustão e a temperatura de exaustão da 

turbina. Dessa forma, aumenta-se a garantia de que um novo ajuste, gerado pela 

metodologia proposta, não cause danos durante a operação da máquina.  

O processo de desenvolvido consiste na aplicação de cinco rodadas de 

otimização, nas quais a temperatura ambiente das simulações é alterada, para cada 

um dos oito patamares de potência da carga máxima. Resultando um conjunto de 

valores que servem como candidatos ao ajuste de fração mássica da máquina. Como 

restrição, tem-se a necessidade da atualização dos modelos, haja vista que existe 

escassez de dados posteriores aos eventos de manutenção e tuning, realizados em 

2015. 

Para gerar os resultados da otimização da fração mássica dos estágios de 

injeção de combustível nos patamares de potência da máquina, aplicou-se o método 

da SADE que devido ao seu caráter estocástico foi configurada de modo a garantir a 

robustez e confiabilidade dos resultados: 

• Foram realizadas 30 simulações partindo de pontos de partida 

diferentes; 

• Cada simulação possui um limite máximo de iterações igual a 1000; 

• A cada nova simulação são a população de 30 elementos é gerada 

novamente. 
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Os resultados válidos devem respeitar as restrições de potência ativa), 

consumo total de gás natural, emissões de gases de emissões, temperatura de 

exaustão e oscilações termoacústicas. 

O comportamento dos estágios Piloto, A e B possuem desvio padrão de 1.5140 

x 10-8, 4.2003 x 10-9 e 2.6079 x 10-8 respectivamente, ou seja, possuem uma pequena 

dispersão reforçando a robustez e consistência dos resultados. Essa consistência 

pode ser observada na variável demanda de gás que consiste no somatório do fluxo 

de combustível do estágio que possui variância de 5.9409 x 10-29. 

 As variáveis potência ativa, temperatura de exaustão, NOX e oscilações 

de pressão possuem baixa variação com desvio padrão de 7.2749 x 10-14, 8.1059 x 

10-7, 7.4639 x 10-7 e 2.8977 x 10-8 respectivamente. O desvio padrão baixo revela um 

erro baixo e vai de encontro ao comportamento estável da função objetivo, TABELA 

8.  

Visando ajustar os valores de geração de potência ativa da turbina a gás e a 

temperatura ambiente sobre o desempenho da turbina a gás. Para isso deve-se 

considerar que o desempenho diminui conforme a temperatura ambiente aumenta. A 

FIGURA 40 apresenta a curva da potência ativa em função da temperatura ambiente 

utilizada na EQUAÇÃO 17.  

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =  
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑇𝑒𝑚𝑝. 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)𝑀𝐴𝑋
 Equação 17 

FIGURA 40: CURVA DE POTÊNCIA ATIVA DE ACORDO COM A TEMPERATURA AMBIENTE (ºC). 

 

FONTE: O AUTOR (2019) 
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O resultado da otimização, para a Turbina a Gás 1 (TG1), é exibido na FIGURA 

41 através de um diagrama de caixa. O diagrama da caixa sugere uma redução 

gradual do fluxo de combustível do estágio piloto e aumento do fluxo dos estágios A 

e B, com exceção ao patamar de potência máxima. O estágio C apresentou pouca 

variação no resultado da otimização, excluindo o patamar de 45% da carga máxima, 

onde a mediana foi, aproximadamente, três vezes superior à dos demais patamares. 

Verifica-se que a dispersão de resultados aumenta a partir do patamar de 80% devido 

ao fenômeno de oscilações termoacústicas que se iniciam a partir dos 80% de 

potência nominal. 

FIGURA 41: DIAGRAMA DE CAIXA PARA O RESULTADO DA OTIMIZAÇÃO DA TURBINA A GÁS 1 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Para a Turbina a Gás 2 (TG 2) o diagrama de caixa dos resultados é exibido na 

FIGURA 42. O diagrama apresentou uma tendência de aumento do fluxo nos estágios 

A, B e C, e redução do piloto, nos patamares de 45% a 90%. Nos patamares 

superiores, o fluxo no piloto sobe e ocorre uma redução nos demais estágios. Porém, 

nesses patamares, encontrou-se uma maior variância entre os resultados.  
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FIGURA 42: DIAGRAMA DE CAIXA PARA O RESULTADO DA OTIMIZAÇÃO DA TURBINA A GÁS 2 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

A TABELA 9 exibe a variação no consumo, entre valores obtidos de dados 

medidos e os previstos na otimização, em termos percentuais. Valores negativos 

indicam economia de combustível. Avaliando os valores para a turbina a gás 2, a qual 

possuía um conjunto de dados de maior confiança para treinamento dos modelos, se 

observa uma economia média de 4,6% de combustível. Sendo que a redução de 

consumo é menor conforme se demanda mais potência da máquina. 

TABELA 9: VARIAÇÃO NO CONSUMO DE GÁS 

 
Potência normalizada 

 
45 50 60 68 80 90 97 101 

TG 1 8,05% 6,96% 2,12% 1,32% -0,19% -1,61% 2,79% 0,06% 

TG 2 -8,19% -5,57% -6,20% -5,18% -4,54% -3,86% -2,72% -0,51% 

FONTE: O AUTOR (2019). 

A TABELA 10 e TABELA 11 exibem os valores de fração mássica dos estágios 

(variáveis de controle) obtidos através do processo de otimização. Estes valores são 

a mediana dos cinco resultados obtidos em cada patamar de potência. Estes valores 

podem ser utilizados para regular a distribuição da injeção de combustível nos 

patamares de carga acima de 45% da potência máxima. 
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TABELA 10: SUGESTÃO DE FRAÇÃO MÁSSICA PARA TURBINA A GÁS 1 

  
Potência normalizada 

  
45 50 60 68 80 90 97 101 

Estágio 

Piloto 7,23% 6,77% 6,36% 5,80% 5,11% 4,65% 4,23% 5,71% 

A 42,87% 45,78% 46,03% 46,38% 46,81% 47,10% 46,58% 45,76% 

B 42,87% 45,78% 46,03% 46,38% 46,81% 47,10% 46,58% 45,76% 

C 7,03% 1,68% 1,57% 1,44% 1,26% 1,15% 2,61% 2,77% 

FONTE: O AUTOR (2019). 

TABELA 11: SUGESTÃO DE FRAÇÃO MÁSSICA PARA TURBINA A GÁS 2 

  
Potência normalizada 

  
45 50 60 68 80 90 97 101 

Estágio 

Piloto 8,39% 7,77% 6,76% 6,12% 5,35% 4,83% 7,63% 10,67% 

A 44,83% 45,22% 45,84% 46,23% 46,71% 47,03% 45,66% 44,16% 

B 44,83% 45,22% 45,84% 46,23% 46,71% 47,03% 45,66% 44,16% 

C 1,94% 1,80% 1,56% 1,41% 1,24% 1,12% 1,05% 1,01% 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um modelo de otimização 

para a redução do consumo de combustível de uma turbina a gás do tipo heavy duty 

respeitando suas restrições de pulsações na câmara de combustão, emissões de NOx 

e CO, temperatura de exaustão e potência ativa. 

Para a construção do problema de otimização foi necessário identificar quais 

variáveis da usina termelétrica de Araucária estavam disponíveis para o sistema de 

otimização. Dessa forma, foi realizada a comunicação com os sistemas de supervisão 

e controle SPPA T3000 da Siemens, 800xA da ABB, CDMS da Siemens e CEMS da 

Horiba de modo a adquirir aproximadamente 5000 variáveis. A partir desse montante 

de variáveis foi possível definir, a partir do conhecimento do processo de combustão 

e geração de energia, as variáveis de controle, restrições e exógenas. 

Com a definição das variáveis foi possível estudar a dinâmica das variáveis, 

de controle e restrição, de modo a definir o cenário ideal para a aplicação da 

metaheurística de otimização. As variáveis de controle escolhidas são a vazão dos 

injetores A, B, C e Piloto de cada combustor. Avaliando a lógica de controle verificou-

se que há mudança na configuração dos injetores de acordo com nível de potência 

(Baixo, Médio e Alto). O nível em que todos os injetores estão ativos e em que ocorre 

o fenômeno das oscilações termoacústicas é o nível alto (50 – 100%). Ainda, 

analisando as variáveis, foram coletados dados de períodos diferentes de modo a 

avaliar a dinâmica das variáveis de restrição: potência ativa, temperatura de exaustão, 

NOX e CO. A partir desse conjunto de dados observou-se que ocorre com frequência 

a saturação dos medidores de emissões que acabaram por comprometer os dados da 

variável CO. 

Como o objetivo principal deste trabalho é a redução do consumo optou-se 

por iniciar a construção do problema de otimização com uma função de minimização 

da vazão total de combustível considerando as vazões dos estágios A, B, C e Piloto 

como variáveis de controle e como restrições de desigualdade os modelos de potência 

ativa, temperatura de exaustão, NOX e pulsações termoacústicas. Dessa forma, 

iniciou-se a busca de um algoritmo de otimização capaz de obter resultados 

satisfatórios para o problema construído. 

Inicialmente foram realizados testes com 10 algoritmos evolutivos sendo que 

desses 5 apresentaram melhores resultados sendo eles Algoritmo Genético, 
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Simulated Annealing, Evolução Diferencial, Self Adaptive Differential Evolution 

(SADE) e Hybrid Differential Evolution Algorithm With Adaptive Crossover Mechanism. 

A partir da modelagem do problema de otimização, escolha dos algoritmos e 

avaliação do conjunto de dados, verificou-se que a metaheurística Self Adaptive 

Differential Evolution (SADE) apresentou melhor desempenho para o problema de 

redução do consumo de gás natural das turbinas a gás da usina termelétrica de 

Araucária. Dessa forma, o capítulo 6 apresenta os resultados obtidos pela utilização 

da SADE incluindo a configuração de abertura dos injetores A, B, C e Piloto, restrições 

e o percentual de redução encontrado. 

Avaliando os resultados obtidos a partir da metaheurística de otimização 

SADE verificou-se uma diferença entre as turbinas 1 e 2. A turbina 1 apresentou 

redução no consumo apenas para os patamares de 80 e 90% da potência 

normalizada. Isso ocorreu devido à falta de dados atuais para a construção dos 

modelos matemáticos utilizados nas variáveis de restrição.  Considerando que a TG1 

opere com 90% de sua potência pode-se alcançar uma redução média de 1,61%, ou 

seja, em um cenário onde o consumo diário aproxima de 800.000 m3 estima-se uma 

economia de até R$ 25.760,00 em um dia assumindo um custo médio do gás natural 

de R$2,00/m3. 

A turbina a gás 2 apresentou percentuais de redução de consumo para todos 

patamares de potência normalizada. Verificou-se que o maior valor de redução 

encontrado foi no patamar de 50% de potência normalizada com um valor de 8,19% 

decaindo até o valor de 0,5% para 100% da potência normalizada. Considerando o 

consumo médio diário na faixa de 1.000.000,00 m3 para uma turbina a gás em plena 

carga, ou seja, 100% da potência normalizada pode-se estimar um consumo anual na 

ordem dos 360.000.000,00 m3 para uma turbina a gás. Dessa forma, com um custo 

estimado de R$2,00/m3 do gás natural e uma redução no consumo de gás médio de 

0,5% para 100% de potência normalizada pode-se chegar a uma economia na ordem 

de R$ 3.600.000,00 por ano. O volume seria de 1.800.000,00 m3 por ano quase 2 dias 

de operação de uma turbina gás. 

  

As limitações desse estudo são: 

• Os modelos matemáticos utilizados foram construídos para a Usina Elétrica a 

Gás de Araucária, ou seja, não são genéricos. 
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• A modelagem do problema de otimização foi realizada considerando turbinas a 

gás heavy duty não sendo aplicada a turbinas aeroderivativas devido a suas 

diferenças construtivas. 

 

Entre os possíveis trabalhos futuros destacam-se: 

• Neste trabalho, foram estudadas metaheurísticas de otimização para a 

resolução do problema de otimização do consumo de gás natural. Sendo assim, 

uma proposta de trabalho futuro seria o estudo de algoritmos recentes, podendo 

ser bioinspirados e que não sejam derivados da Evolução Diferencial. 

• Aplicação de um algoritmo multiobjetivo capaz de considerar o consumo de gás 

e o heat rate da usina a ciclo combinado que é o índice de desempenho utilizado 

para medir a eficiência de usinas termelétricas considerando diversos fatores 

construtivos da usina. 

• Estudar a possibilidade de inserir no algoritmo multiobjetivo as restrições de 

emissões, pulsações, temperatura de exaustão e potência como sendo os 

objetivos do problema de otimização visto que são problemas reais em usinas 

termelétricas. 
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APÊNDICE A – ALGORITMO ED e SADE 

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL (ED) 

 Segundo (Storn and Price, 1997), a evolução diferencial é um método de busca 

que utiliza um vetor de duas dimensões (2D), escolhido aleatoriamente, com tamanho 

definido de acordo com o problema e apresentados pela variável NP . 

 

1, 1,2,3,...,r Gx NP=  Equação 1 

o vetor 2D é responsável por direcionar o algoritmo dentro do espaço de soluções. 

Sendo assim, gera-lo aleatoriamente no início do processo evolutivo evita que o 

algoritmo tenha sempre o mesmo comportamento tornando-o capaz de percorrer 

diversos pontos do espaço de soluções. 

Mutação 

O operador Mutação é responsável pela etapa de geração dos vetores 

doadores, denotados como v , tal que:  

 

( )1, 2, 3,r G r G r Gv x F x x= +  −
 

Equação 2 

 

onde v é o operador mutação, 1,r Gx
é a população inicial e F é o fator de perturbação. 

A FIGURA1 apresenta um exemplo bidimensional de como o vetor doador pode ser 

construído. 

O fator de perturbação ( F ) deve ser um número real, positivo e pertencente ao 

intervalo [0,2] e cuja função é controlar a amplitude do vetor diferença (STORN, 1999). 
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FIGURA 1: DOIS EXEMPLOS DE GERAÇÃO DO VETOR DOADOR 

 

FONTE: ADAPTADO DE FACHIN (2014). 

Operador Cruzamento 

O cruzamento tem como objetivo inserir no algoritmo uma maior diversidade 

dos indivíduos, ou vetores, candidatos a sofrer a mutação. Nessa etapa do algoritmo 

de evolução diferencial insere-se o conceito de vetor doador, v , e vetor alvo, ,i Gx
. 

Esses vetores são responsáveis por fornecer material para a extração dos 

componentes do vetor experimental u  a fim de se realizar a comparação da Equação 

6 (Storn and Price, 1997). 

 

( )
,

,

, se

,se , 1,...,

1,2,...,

ji G b

ji

ji G bj

v rand CR
u

x rand CR i m

j D




 =

=  

Equação 3 

onde m é o tamanho da população e brand
 é um número entre [0,1] gerado 

aleatoriamente e  CR  é a constante de crossover, ou probabilidade de cruzamento, 

que representa a probabilidade do vetor experimental, u , receber as componentes do 

vetor doador v  (Storn and Price, 1997). 
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X 
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X X 
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MÍNIMO 

𝐹 ∙ (𝑥𝑟1,𝐺 − 𝑥𝑟2,𝐺) 

 

 

𝑿𝟐 

 

𝑿𝟏 

 

𝑥𝑟2,𝐺 

𝑥𝑖,𝐺 
𝑥𝑟1,𝐺 

𝑥𝑟0,𝐺 

X  -  𝑁𝑃 indivíduos da população 

O  -  Vetor doador 𝑉ሬԦ𝑖,𝐺  
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Seleção  

A etapa de seleção é responsável por verificar quais indivíduos são os mais 

aptos a seguir para a próxima geração, sendo a etapa responsável por validar o 

conceito de evolução do algoritmo. A evolução diferencial utiliza como critério de 

seleção a comparação do custo do vetor experimento com o vetor alvo (Storn and 

Price, 1997), tal que: 

 

 

( ) ( )

( ) ( )

1 , 1, 1

1 , 1, ,

Se então

Se então

i i G i G i

i i G i G i G

f u f x x u

f u f x x x

+ + +

+ +

  =


 =  

Equação 4 

onde 
( )1if u +  é o custo do vetor experimental e 

( ),i Gf x
 o custo do vetor alvo. A 

Equação 4 propõe duas possibilidades sendo a primeira o custo do vetor experimental 

seja menor ou igual ao custo do vetor alvo, o vetor alvo da geração seguinte deve ser 

o vetor experimental. Caso o custo seja maior se mantém o vetor alvo para próxima 

geração.  

Estratégias da Evolução Diferencial 

Visando um melhor desempenho do algoritmo de evolução diferencial deve-se 

escolher a estratégia de busca mais adequada de acordo com sua aplicação, ou seja, 

devem-se escolher os operadores de mutação e cruzamento de acordo com o tipo de 

problema proposto. Storn e Price propuseram a seguinte notação (STORN e PRICE, 

1997): 

ED / / /x y z  
Equação 5 

onde, x especifica o vetor a ser modificado que atualmente pode ser "rand" (um vetor 

população escolhida com distribuição uniforme), "best" (o vetor de menor custo a partir 

da população atual) ou “old” (o vetor da população anterior), y é o número de vetores 

diferença utilizados e z indica o esquema de cruzamento (crossover). O valor sugerido 

para este parâmetro é o cruzamento binomial "bin", porém pode-se adotar a 

distribuição exponencial “exp”. 
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TABELA 1: REPRESENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA EVOLUÇÃO DIFERENCIAL 

Número Mutação Notação 

1 ( )1, 2, 3,r G r G r Gv x F x x= +  −
 

ED / /1/rand bin  

2 ( ), 2, 3,best G r G r Gv x F x x= +  −
 

ED / /1/best bin  

3 ( ) ( )1, 4, 2, 3, 4,r G r G r G r G r Gv x F x x F x x= +  − +  −
 

ED / / 2 /rand bin  

4 ( ) ( ), 4, 2, 3, 4,best G r G r G r G r Gv x F x x F x x= +  − +  −
 
ED / / 2 /best bin  

5 ( ) ( ), , , 3, 4,old G best G old G r G r Gv x F x x F x x= +  − +  −
 
ED / / 2 /rand to best bin− −  

FONTE: (OLIVEIRA, 2006). 

 

A FIGURA 2 apresenta o pseudocódigo do algoritmo clássico de evolução 

diferencial. 

FIGURA 2: PSEUDOCÓDIGO EVOLUÇÃO DIFERENCIAL 

Define todos os valores de controle do DE: fator de escala F, probabilidade de cruzamento C_r 

e tamanho da população TP 

Faz o contador de gerações 𝐺 = 0 e inicializa a população de TP indivíduos 

𝑃𝐺 = {XሬሬԦ1,𝐺 , XሬሬԦ2,𝐺 , XሬሬԦ3,𝐺 , … , XሬሬԦ𝑇𝑃,𝐺} com XԦ𝑖,𝐺 = [𝑥1,𝑖,𝐺 , 𝑥2,𝑖,𝐺 , 𝑥3,𝑖,𝐺, … , 𝑥𝐷,𝑖,𝐺] e cada indivíduo distribuído 

no intervalo [𝑋⃗Ԧ𝑚𝑖𝑛, 𝑋⃗Ԧ𝑚𝑎𝑥], sabendo que 𝑋⃗Ԧ𝑚𝑖𝑛  =  {𝑥1,𝑚𝑖𝑛 , 𝑥2,𝑚𝑖𝑛 , 𝑥3,𝑚𝑖𝑛 , … , 𝑥𝐷,𝑚𝑖𝑛} com 

𝑖 =  [1,2,3, … , 𝑇𝑃]. 

Para G = 1 até Máximo de Ciclos 

 Para i = 1 até TP 

  Gera um vetor experimental da mutação 

 VԦ𝑖,𝐺 = [𝑣1,𝑖,𝐺 , 𝑣2,𝑖,𝐺 , 𝑣3,𝑖,𝐺 , … , 𝑣𝐷,𝑖,𝐺] correspondente ao i- ésimo vetor alvo XԦ𝑖,𝐺 

através de um dos métodos de mutação apresentados 

  Cria um vetor experimental do cruzamento UԦ𝑖,𝐺 = [𝑢1,𝑖,𝐺 , 𝑢2,𝑖,𝐺 , 𝑢3,𝑖,𝐺 , … , 𝑢𝐷,𝑖,𝐺] 

para o i-ésimo vetor alvo XԦ𝑖,𝐺: 

  Executa o cruzamento 

  Avalia os novos indivíduos 

  Compara os resultados dos novos indivíduos com os usados para sua criação e 

mantém-se o melhor entre eles 

 FIM Para 

Fim Para 

FIM 

 
FONTE: ADAPTADO DE (Storn and Price, 1997). 
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SELF-ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION (SADE) 

No algoritmo Self-adaptive Differential Evolution (SADE), há uma alteração na 

forma como as estratégias de geração de vetores experimentais e seus respectivos 

parâmetros de controle, F e CR, são escolhidas. Neste trabalho, o algoritmo SADE 

elimina a necessidade de ajuste manual dos parâmetros de controle através de uma 

análise empírica e se baseia no aprendizado em experiências anteriores na geração 

de soluções promissoras. Sendo assim, o SADE armazena as populações sugeridas 

anteriores através de uma memória de comportamento para adaptar a estratégia de 

mutação e os valores dos parâmetros de controle. Inicialmente, quatro estratégias são 

armazenadas em um conjunto de estratégias e, durante a busca, em cada geração, 

uma delas é selecionada probabilisticamente para cada indivíduo (Qin and Suganthan, 

2005). O SADE usa um conjunto de estratégias de geração de vetores de teste: 

• DE/rand/1/bin; 

• DE/rand-to-best/2/bin; 

• DE/rand/2/bin; 

• DE/current-to-rand/1. 

A cada geração, G, uma estratégia para geração dos vetores experimentais é 

escolhida aleatoriamente do conjunto de estratégias de acordo com a probabilidade, 

𝑝𝑘,𝐺 (k = 1, 2, 3, 4), para cada vetor alvo. O pk,G é inicializado em 0.25 e então 

atualizado por:  

𝑝𝑘,𝐺 =
𝑆𝑘,𝐺

∑ 𝑆𝑘,𝐺
4
𝑘=1

,  Equação 6 

𝑆𝑘,𝐺 =
∑ 𝑛𝑠𝑘,𝑔

𝐺−1
𝑔=𝐺−𝐿𝑃

∑ 𝑛𝑠𝑘,𝑔
𝐺−1
𝑔=𝐺−𝐿𝑃 +∑ 𝑛𝑓𝑘,𝑔

𝐺−1
𝑔=𝐺−𝐿𝑃

+ 𝜀, Equação 7 

onde nsk,g é o número registrado de vetores experimentais gerados pela estratégia kth 

e entrando com sucesso na próxima geração nas últimas gerações de LP, e nfk,g 

representa o número registrado de vetores experimentais gerados pela estratégia kth 

e descartados durante a operação de seleção nas últimas gerações de LP (Qin and 

Suganthan, 2005).  

Como já mencionado, o SADE também se auto-adapta aos parâmetros de 

controle, F e CR. Em cada geração, G, um fator de mutação, 𝐹𝑖, e uma taxa de 
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crossover, 𝐶𝑅𝑖, são gerados aleatoriamente para cada vetor alvo,  XሬሬԦi,G, a partir de uma 

distribuição normal. 𝐹𝑖 é gerado a partir de uma distribuição normal com valor médio 

de 0,5 e desvio padrão de 0,3. 𝐶𝑅𝑖 é gerado a partir de uma distribuição normal com 

um valor médio, CRmk (k = 1, 2, 3, 4) e desvio padrão de 0,1 (Qin and Suganthan, 

2005). 

𝐹𝑖~𝑁(0.5,0.3), 

𝐶𝑅𝑖~𝑁(𝐶𝑅𝑚𝑘
, 0.1) , 

Equação 8 

para i = 1, 2,…, NP. Um valor médio específico, CRmk, está associado a cada 

estratégia de geração de vetores experimentais (k = 1, 2, 3, 4). Assim, o valor médio 

a ser utilizado para o cálculo de CRi dependerá da estratégia de geração de vetores 

experimentais associada a XሬሬԦi,G. Os parâmetros, CRmk, são inicializados em 0.5 e, em 

seguida, atualizados com base nos valores de CR  bem-sucedidos registrados 

durante o período de aprendizado (Qin and Suganthan, 2005). 
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APENDICE B – BOXPLOT e VIOLIN PLOT 

O gráfico de violino mostra a distribuição de uma única variável numérica e 

transmite a densidade da distribuição baseada em um kernel mais suave que indica a 

densidade de valores (via largura) do campo numérico. A parte interna de cada violino 

é uma plotagem de caixa estreita dos dados, em que a parte inferior e superior da 

caixa interna estão nos primeiro e terceiro quartis, e o círculo branco dentro da caixa 

está no mediano da medida. As barras verticais que se estendem acima e abaixo da 

caixa indicam o intervalo dos dados que está 1,5 vezes dentro do intervalo interquartil 

(onde o intervalo interquartil é a diferença entre os valores dos terceiro e primeiro 

quartis). Além de mostrar concisamente a natureza da distribuição de uma variável 

numérica, as plotagens de violino são uma excelente maneira de visualizar a relação 

entre uma variável numérica e categórica criando uma plotagem de violino separada 

para cada valor da variável categórica. 

• Largura: Largura do violino no espaço do eixo. O padrão é de 0,3. 

• Bandwidth: Largura de banda da estimativa de densidade do kernel. Deve estar 

entre 10% e 40% do intervalo de dados. 

O box plot fornece informação sobre as seguintes características do conjunto 

de dados: localização, dispersão, assimetria, comprimento da cauda e outliers 

(medidas discrepantes). Embora o box plot forneça informação sobre localização e 

dispersão, seu verdadeiro valor está na informação que fornece sobre a cauda da 

distribuição. Pontos desgarrados (Outliers) podem afetar de forma adversa as 

decisões a serem tomadas a partir da análise dos dados se não forem devidamente 

considerados. O box plot é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a existência 

de possíveis outliers no conjunto de dados. Em um box plot são apresentadas 5 

estatísticas: o mínimo, o primeiro quartil (Q1), a mediana, o terceiro quartil (Q3) e o 

máximo. Esses valores também são chamados de resumo dos cinco números. 

Para construir um box plot desenha-se um retângulo alinhado verticalmente (ou 

horizontalmente) com duas semirretas, uma em cada um dos lados opostos do 

retângulo. A altura do retângulo é definida pelos quartis Q1 e Q3. Uma linha secciona 

o retângulo no valor da mediana (ou Q2). As semirretas ligam respectivamente os 

quartis Q1 e Q3 ao valor mínimo e ao máximo do conjunto de dados. Confira no 

exemplo o Box Plot “desenhado” com as estatísticas do resumo de cinco pontos. 


