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RESUMO 

A alta prevista para o desenvolvimento econômico do Brasil demandará, segundo o Governo Federal, 

fortes investimentos em infraestrutura para a geração de energia elétrica, até o final deste decêncio. 

Observou-se que, dado a volatilidade dos recursos hídricos utilizados na geração principal de energia 

elétrica, há a necessidade de um sistema complementar de geração, baseado na utilização de usinas 

térmicas. Com esta repontenciação do parque energético brasileiro, o Governo Federal computa um défict 

aceitável de 5% na oferta de eletricidade. 

Como, junto à demanda energética, ocorre a demanda por tecnologias mais eficientes do ponto de vista do 

consumo, das emissões poluentes e do ponto de vista da confiabilidade, a tecnologia de turbinas a gás do 

tipo Lean Premixed Prevaporized (LPP) surge como uma solução viável ao sistema térmico de geração.  

A tecnologia LPP trabalha, basicamente, com uma mistura ultra-pobre entre os regentes, para garantir 

uma chama fria e, assim, minimizar as emissões poluentes, principalmente a de NOx. Esta tática torna o 

processo de combustão um fator delicado neste conceito, devido a dificuldade em se estabilizar uma 

chama piloto. Portanto, para manter o processo de queima, mesmo aos limites da flamabilidade, o 

combustor trabalha com um escoamento de elevada rotação que apresenta em sua estrutura uma região de 

intensa recirculação de gases conhecida como a Zona Central de Recirculação – ZCR. 

A ZCR é a responsável por manter o processo de queima, já que induz o escoamento reverso e, por isto, 

proporciona o retorno dos gases quentes do processo de combustão ao encontro da mistura fresca reativa, 

à entrada do combustor. Dada a importância desta estrutura ao funcionamento da tecnologia LPP, este 

trabalho tem como prioridade caracterizar o escoamento rotativo gerado em um combustor LPP para 

conhecer a influência que a rotação do escoamento têm na estruturação da ZCR. Desta forma, será 

possível inferir sobre a sua capacidade de sustentação da chama fria, levando-se em conta uma variação 

da razão de equivalência. 

O processo de caracterização proposto neste trabalho ocorrerá sob um escoamento  isotérmico.  Ao 

término da pesquisa, este trabalho se tornará a base para uma o desenvolvimento do projeto de graduação 

de curso, no qual será analisado o mesmo escoamento, mas numa condição exotérmica. O foco das 

experimentações com chama é corroborá os resultados e as análises constantes na pesquisa com o 

escoamento isotérmico 

1 – INTRODUÇÃO 

Segundo o Operador Nacional do Sistema – ONS, a atual capacidade de oferta de energia 

elétrica do Sistema Interligado Nacional - SIN é predominantemente gerada via potencial hidroelétrico, o 

que representa 76,9% da oferta. A energia proveniente das usinas hidroelétricas é bastante viável para o 

Brasil, pois além da disponibilidade hídrica e da característica renovável, é pouco poluente e 

consideravelmente menos onerosa em relação aos outros meios de produção, tais como: via nuclear e via 

fotovoltáico. 

Porém, o equilibrio entre a demanada de energia elétrica, ao longo do tempo, e o comportamento 

volátil das afluências nos reservatórios hídricos brasileiros faz com que este sistema apresente períodos 

com relevantes riscos de déficit na produção de energia elétrica.  

Para se garantir a segurança do fornecimento de energia elétrica em todas as áreas atendidas pelo 

SIN, observa-se a dependência de um sistema auxiliar, ou complementar, de geração de energia elétrica. 

Neste contexto, se levarmos em conta a otimização do uso do gás natural e da biomassa, associada a uma 

diversificação do sistema energético brasileiro, é possível assegurar um fornecimento de energia com o 

uso de sistemas térmicos de geração (Santos, 2005). 

1.1 – Tecnologia de turbinas a gás LPP 



Considerando as vantagens da utilização do gás natural e da biomassa como ensumo energético 

estratégico, o parque brasileiro de geração de energia elétrica complementar será baseado, principalente, 

nas tecnologias a ciclo Diesel, a ciclo Rankine e a ciclo Brayton (turbinas a gás aeroderivativas). 

As tecnologias de turbinas aeroderivativas a gás fazem parte de um sistema de geração de 

energia elétrica caracteristicamente robusto e confiável, dos pontos de vista técnico e estratégico. Porém, 

existe a necessidade de se observar a questão das emissões de poluentes e a questão do consumo de 

combustível. Neste contexto, alguns tipos de conversores de energia têm sido desenvolvidos com a 

capacidade de minimizar, tanto o consumo de combustível quanto as principais emissões poluentes; NOx, 

CO e CO2.  

O conceito LPP apresenta-se como uma das mais inovadoras tecnologias por ser capaz de 

proporcionar ganhos energéticos acompanhados de uma diminiução das emissões poluentes, 

principalmente a de NOx. Para alcançar estes ganhos o seu processo de combustão ocorre com um 

elevado nível de rotação do escoaemnto reativo (originado de uma mistura ultra-pobre), o que garante o 

ancoramento e a produção de uma chama fria, mesmo aos limites da flamabilidade.  

1.2 – A Zona Central de Recirculação – ZCR 

A estrutura do escoamento rotativo responsável por ancorar uma chama fria aos limites da 

extinção é conhecida como a Zona Central de Recirculação – ZCR. Esta estrutura emerge da expansão 

abrupta do fluxo rotativo à entrada do combustor, o que permite a formação de um gradiente adverso de 

pressão à região central do escoamento .  

Conforme apresentado em Silva, Leonardo 2011, o volume físico da ZCR aumenta com a elevação 

da intensidade de rotação do escoamento. Este efeito sugere que a zona de cental de recirculação tem a 

capacidade de potencializar a indução do escoamento reverso, o que a torna passível de infuência no  

processo de ancoramento da chama.  

1.3– Objetivo do trabalho. 

Neste contexto, foi observado que entender a dinâmica da ZCR é de fundamental importância 

para o desenvolvimento de combustores mais eficientes, com foco no consumo de ensumos e nas 

emissões poluentes. 

Dada a sua relevância aos sistemas de geração de energia elétrica, optou-se, neste trabalho, por 

caracterizar experimentalmente a ZCR, emergente no escoamento gerado em um combustor do tipo LPP, 

e relacionar as suas características fluido-dinâmicas à intensidade de rotação do escoamento principal.  

A caracterização proposta corresponde ao mapeamento do campo de pressão e do campo de 

velocidade do escoamento rotativo, ao longo do combustor. Este processo será executado para diferentes 

níveis de rotação do fluxo, o que permitirá: 1) notar os limites da zona central de recirculação e, 2) inferir 

sobre a sua capacidade de sustentação da chama fria aos limites da flamabilidade. 

2 – CARACTERIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

O presente trabalho tem como referência os parâmetros experimentais utilizados em Silva, 

Leonardo 2011. Nesta pesquisa o escoamento com elevada rotação, gerado em um combustor LPP, foi 

caracterizado para avaliar a funcionalidade do conjuto experimental (Swirler + câmara de pré-mistura da 

LPP), responsável pela sua geração  

2.1 Configuração experimental 

A estrutura principal da câmara de combustão será constituída de três segmentos cilíndricos 

feitos em acrílico transparente. Estes segmentos apresentarão recursos que permitirão tanto a intrusão dos 

equipamentos de medição no escoamento, quanto a sua movimentação longitudinal.  



Os valores de velocidade e pressão presentes no escoamento serão mensurados por meio de dois 

tubos de Pitot, especialente projetados para as medições no combustor.  

Os tubos de Pitot apresentarão as leituras das pressões em termos de altura manométrica. 

Portanto, para assegurar a confiabilidade das leituras de comprimento, as escalas manométricas serão 

determinadas por meio de um processo de calibração, que ocorrerá com o auxílio de um tubo de Pitot 

eletrônico. 

Desta forma, será possível obter um sistema com uma incerteza de medição pré-definia que 

poderá ser usada no cálculo da incerteza de medição combinada dos resultados finais. 

O escoamento de processo será fornecido por um compressor acoplado à tomada de ar e a vazão 

será mantida por meio de um rotâmetro, a fim de compensar as perdas de carga geradas pelas diferentes 

configurações dos swirlers.  

2.2 Procedimentos experimentais e análises 

Tal como mencionado, a estrutura segmentada da câmara de combustão e as características 

construtivas dos sistemas de medição permitirão mapear os campos de pressão total e de velocidade do 

escoamento. 

Para cada valor de pressão total e estática aquisitado serão calculados os respectivos valores do 

campo de velocidades do escoamento por meio da equação: 

                                         (𝜌 ∙ 𝑣2) 2⁄ = 𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑃                                                               (2.2) 

De posse dos valores de velocidade e de pressão total do escomento, será possível apresentar os 

respectivos campos de velocidade e de pressão em uma configuração tridimensional. E, assim, observar a 

alteração dinâmica destes campos em função da variação da intensidade de rotação do fluxo. 
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