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     A primeira turbina a gás e um equipamento rotativo economicamente 
viável a primeira turbina foi construída em 1911 e é creditada a 
Holzworth. Na década de 1930, ingleses e alemães utilizaram com sucesso 
as turbinas a gás em aeronaves. No entanto, o grande impulso em seu 
desenvolvimento foi dado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra 
Mundial. De 1940 a 1980, elevou-se a durabilidade das turbinas a gás e a 
temperatura de entrada dos gases.  
   Este aumento possibilitou um acréscimo no rendimento termodinâmico 
e está relacionado com a resistência dos materiais a elevadas 
temperaturas, quando sujeitos a grandes esforços. Durante muito tempo, 
o uso da turbina a gás destinou-se à propulsão das aeronaves e neste 
processo ocorreram os maiores progressos no aumento de sua eficiência 
térmica.  
   O aumento da demanda de energia elétrica, nos anos próximos a 1980, 
as turbinas a gás passaram a ser utilizadas em centrais geradoras de 
eletricidade, concorrendo com sucesso com as plantas com turbinas a 
vapor, devido ao seu custo menor e às facilidades de instalação, operação 
e manutenção. De 1965 a 1975, a capacidade de instalação de turbinas a 
gás nos Estados Unidos aumentou extraordinariamente, devido às 
vantagens já mencionadas e à possibilidade de utilizar o gás natural.   
     No entanto, o choque do petróleo de 1973 reduziu o interesse pela 
geração termelétrica, provocando uma estagnação nos investimentos em 
turbinas a gás e apenas as turbinas aeroderivativas prosseguiram, por 
razões militares. Desta forma, a capacidade instalada permaneceu estável 
até 1985, quando foram retomados os investimentos.  
       A Representação esquemática de uma turbina a gás. Podem ser 
distinguidos três componentes principais em uma turbina a gás: o 
(compressor, o sistema de combustão e a turbina propriamente dita), esta 
última sendo a fonte de acionamento tanto do compressor como do 
gerador de energia elétrica. O ar, nas condições atmosféricas de pressão e 
temperatura, é admitido no compressor, onde é comprimido até à pressão 
de combustão e passa para a câmara de combustão, onde o combustível é 
queimado continuamente sob pressão constante. Os gases aquecidos 
passam pela turbina produzindo trabalho mecânico, depois transformado 
em energia elétrica em um grupo gerador.  
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     Após essa expansão, os gases são liberados para a atmosfera, no caso 
de operação em ciclo aberto, ou podem ser utilizados como fonte de calor 
em sistemas de ciclo combinado. Quase toda a energia que não é 
convertida em potência na turbina é rejeitada nos gases de exaustão.   
    Então, esses gases, que são relativamente livres de impurezas e que 
apresentam altas temperaturas, podem ser reaproveitados por uma 
caldeira de recuperação.  
    A evolução tecnológica de turbinas e sistemas para gás natural é 
essencial para o melhoramento da geração térmica e cogeração, e os 
principais desenvolvimentos apontam para (CGTEE, 2003):  
   • Aumento dos níveis de temperatura e da eficiência das turbinas de 
grande potência (heavy-frame), superando a tecnologia hoje existente 
(classe F-FA) que admite temperaturas na faixa de 1260-1315 ºC, com 56-
57% de eficiência em ciclo combinado, com a utilização da técnica de 
resfriamento das palhetas, entretanto, se esperam atingir temperaturas 
de até 1430 ºC e eficiência de 60%;  
     • Turbinas com reaquecimento, controle de emissão de NOx e a 
utilização de novos materiais devem atingir rendimento de até de 70%.     
     •  Materiais avançados e resfriamento dos componentes.  
     • Uso de ciclos tipo Kalina para aumentar a eficiência dos ciclos 
combinados. O uso de amônia nestes ciclos pode criar problemas na 
implementação, devido aos impactos ambientais.   
     • Unidades flexíveis, tamanho médio, para uso em picos de demanda 
com resfriamento e recuperação na compressão para atingir eficiências 
em torno de 65 a 70%.  
     • Ciclos híbridos com turbinas a gás associadas às células a combustível, 
para atingir eficiências de 70 a 80%. 
     • Turbinas a gás associadas às várias tecnologias de energia renovável;  
     • Turbinas a gás, associadas ao armazenamento de ar comprimido 
(CAES).   
     • Gaseificação de resíduos para uso em ciclos combinados. Existe 
também uma tendência para a geração distribuída com gás natural, 
possibilitando o desenvolvimento de microturbinas e células a 
combustível que trazem vantagens, como aumento da eficiência com o 
uso de cogeração e redução de custos de transmissão. No caso do Brasil, 
existe ainda uma crescente utilização dos gases gerados nos processos 
siderúrgicos provenientes de coqueria e alto forno e, também, da 
biomassa, principalmente do bagaço de cana. Estes insumos poderiam se 
beneficiar dos avanços nas turbinas a gás e favorecer o uso de ciclos 
combinados. 
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