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“A ciência deve mais à máquina a vapor do 

que a máquina a vapor deve à ciência.” 

(Lawrence Joseph Henderson) 



 

RESUMO 

 

A Exergia é um conceito termodinâmico definido como o máximo trabalho teórico possível 

ou o mínimo trabalho consumido por um processo a partir de um sistema global, que possui 

sistema e ambiente, conforme o sistema entra em equilíbrio com as suas vizinhanças. A 

principal proposta de uma análise exergética é facilitar a identificação das principais fontes de 

perda de energia e procurar caminhos para melhoria do rendimento de um processo 

termodinâmico. O presente trabalho propõe uma análise exergética de uma Usina Termelétrica 

Carvão Pulverizado, baseado na Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica para sistemas de 

geração de energia. A avaliação das perdas de energia e exergia dos diversos equipamentos do 

ciclo termodinâmico foi feita em carga nominal, para valores reais e de projeto de operação. 

Os diversos parâmetros da análise exergética, como exergia específica, fluxo de energia e 

exergia, taxa de destruição de exergia, foram calculados utilizando-se o software Excel. 

 

Palavras-chave: Termodinâmica. Exergia. Usina Termelétrica a Vapor. Carvão Pulverizado. 

Ciclo Rankine. 



 

ABSTRACT 

 

Exergy is a thermodynamics concept defined as the maximum theoretical work possible or the 

minimum work consumed during process by an overall system, consisting of the system and a 

specified reference environment, that brings this system into equilibrium with its surrondings. 

The main proposal of an exergy analysis is to facilitate the identification of the main sources 

of energy losses and find ways for efficiency improvement of a thermodynamics process. This 

study proposes an exergy analysis of a pulverized coal fired thermal power station based on 

both First Law of Thermodynamics and Second Law of Thermodynamics for power 

generation systems. The evaluation of energy and exergy losses for various equipments was 

made at rated output load. Besides that, the used values of pressure, temperature and mass 

flow rate come from real and design values of operation. Especific exergy, energy and exergy 

rate were calculated on Excel software. 

 

Keywords: Thermodynamics. Exergy. Steam power plant. Pulverized coal. Rankine cycle 
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1 INTRODUÇÃO 

O vapor é uma substância de fundamental importância na vida dos seres humanos, não 

só destes, mas também das diversas formas de vida no planeta. Atua diretamente na regulação 

da temperatura atmosférica, é responsável pelas precipitações, dentre outras funções. O uso do 

vapor como força motriz é mencionado bem antes dos estudos de James Watt na Revolução 

Industrial. Na verdade, a considerada primeira máquina a vapor documentada data dos 

primórdios do século I d.C. chamada Eolípila. Este dispositivo foi projetado por Heron de 

Alexandria, no qual consistia de uma esfera oca com tubos curvados em cada polo da esfera, 

dentro da esfera continha água, onde era aquecida, fazendo com que produzisse vapor, e assim, 

o movimento era produzido através da liberação de vapor pelos tubos curvados. Após o 

período de estagnação do conhecimento da queda do Império Romano ao Renascimento, 

somente no século XVII d.C. houveram alguns avanços no uso do vapor em aplicações 

práticas. Neste século, as primeiras turbinas a vapor foram relatadas. Até a Revolução 

Industrial, os dispositivos que usavam vapor eram basicamente bombas usadas na mineração e 

caldeiras rudimentares (reservatório esférico com aquecimento pelo fundo). Após a explosão 

da Revolução Industrial, diversos estudos foram feitos para aperfeiçoamentos de turbinas, 

motores e caldeiras. Na primeira metade do século XIX, Faraday e Henry propuseram a 

transformação de energia mecânica em energia elétrica. No entanto, somente 50 anos depois 

viria surgir o gerador elétrico. Com o aprimoramento das caldeiras esféricas, as primeiras 

caldeiras desenvolvidas foram as do tipo flamotubular e, em seguida, as caldeiras 

aquatubulares.  

A primeira central termelétrica dos Estados Unidos foi construída por Thomas A. 

Edison, em 1880. Era chamada Pearl Street Station e dotada de seis alternadores bipolares, 

utilizando quatro caldeiras aquatubulares de 179 kW da Babcock & Wilson que desde então, 

tornaram-se bastante usadas nas usinas devido as suas maiores pressões e grande produção de 

vapor superaquecido. Edison construiu um sistema para transporte de carvão e cinzas. O 

sistema consistia basicamente de um motor de 20 HP que alimentava e eliminava de e para a 

calçada da edificação da central.  Além disso, a central possuía condutos de gases e 

chaminés de chapas de aço, bem como sistemas para ventilação e resfriamento do rotor e 

estator dos geradores. Depois da construção da primeira central de geração de energia, houve 

um exorbitante crescimento da matriz energética mundial, pois energia é significado tanto de 

conforto quanto de desenvolvimento.  

Com o passar dos tempos, os equipamentos se aperfeiçoaram muito. Por exemplo, as 

caldeiras aquatubulares atingiram um grau elevado de desenvolvimento, tornando-se as mais 
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utilizadas, além disso, as caldeiras possuem superaquecedores, reaquecedores e economizador 

para aumentar a eficiência do ciclo. Outras formas usadas largamente nos dias de hoje para 

aumentar a eficiência são: uso de estágios na expansão da turbina, pré-aquecedores de água de 

alimentação da caldeira e pré-aquecedor de ar. 

O carvão, sendo o combustível sólido de maior abundância no planeta, continua sendo 

utilizada nas mais modernas usinas termelétricas a vapor do mundo. O uso do carvão mineral, 

nas últimas décadas, no cenário mundial, cresceu bastante (em torno de 45%). Embora, a 

projeção para 2040, segundo a World Energy Outlook 2015 da IEA, seja a diminuição da 

demanda de carvão para geração de energia, devido as políticas de emissão de CO2. No Brasil, 

ainda hoje, a demanda de carvão mineral tem crescido. Segundo a ANEEL, através das 

Informações Gerenciais de Dezembro de 2015, as Usinas Termelétricas formam 28,1% da 

potência instalada. Deste percentual, apenas 8,6% utilizam carvão mineral.  

A demanda energética e a redução das emissões de CO2 são as duas principais 

preocupações no mundo atual. A melhoria da eficiência de sistemas energéticos é uma opção 

primordial para o futuro da disponibilidade energética e a redução das emissões CO2. Com a 

prosperidade da civilização, o consumo de energia tem crescido muito rapidamente. Os 

combustíveis fósseis, como o já falado carvão mineral, ainda são as principais fontes de 

energia primária do mundo. No entanto, essas fontes são finitas e o alto consumo delas não 

está sendo suprido, levando ao risco da indisponibilidade energética no futuro. Portanto, o uso 

prudente da energia é essencial e a melhoria da eficiência energética é agora de vital 

importância.  

A melhoria da eficiência energética nas plantas de geração de energia leva a um custo 

inferior da eletricidade, logo se torna uma opção atrativa. A conversão de energia em uma 

usina termelétrica de queima de carvão é predominantemente um processo termodinâmico. 

Essa melhoria, em um processo termodinâmico, geralmente depende da análise de energia do 

processo. O método convencional de análise energética é baseado na Primeira Lei da 

Termodinâmica, que foca na conservação de energia. A limitação dessa primeira análise é que 

ela não leva em conta as propriedades do ambiente, ou a perda de energia através de processos 

dissipativos, ou seja, não caracteriza as irreversibilidades do sistema. Além disso, uma análise 

através da Primeira Lei frequentemente leva a erros em relação ao rendimento da planta. Por 

outro lado, uma análise feita a partir da Segunda Lei da Termodinâmica facilita na 

identificação das principais fontes de perda de energia e aponta caminhos para a melhoria do 

rendimento.  

Exergia é definida como o máximo trabalho teórico possível de ser obtido a partir de um 
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sistema global, composto por um sistema e ambiente, conforme este entra em equilíbrio com 

o ambiente, ou seja, atinge o “estado morto”.   
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2 OBJETIVOS 

O presente trabalho busca avaliar e identificar em quais equipamentos do ciclo térmico 

da Usina Termelétrica ocorre a maior destruição de exergia. Para isso, uma análise energética 

e exergética é realizado para situações de projeto e real. Paralelamente à análise, foram 

elaboradas planilhas termodinâmicas de cálculos exergéticos para sistemas de potência a 

vapor, no software da Microsoft Excel®, com o intuito de calcular todos as propriedades 

termodinâmicas úteis para análise e, posteriormente, servir de ferramenta didática para os 

alunos das disciplinas de Termodinâmica Aplicada e Motores Térmicos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste tópico serão abordados os conceitos teóricos que são de grande importância para 

a compreensão do trabalho. 

3.1. Termodinâmica 

3.1.1. Conceitos Introdutórios 

O passo primordial para realizar uma análise termodinâmica é definir a entidade que 

está sendo sujeita à análise. Esta entidade é referida como um sistema. Assim, o termo sistema 

pode ser identificado como o objeto da análise.  

Bejan (2006) afirma que ao se definir um sistema para análise, deve-se também 

identificar o ambiente ou vizinhança. A vizinhança é a região no espaço que se encontra na 

parte exterior ao sistema selecionado. A superfície que separa o sistema da vizinhança é 

chamada fronteira. Ela pode ser uma superfície real ou imaginária, além disso, a fronteira 

pode estar em repouso ou em movimento, dependendo da análise a ser feita. Uma outra 

característica da fronteira é que, diferentemente de um sistema, sua superfície não possui 

espessura, isto é, não ocupa volume no espaço. Deste modo, tanto o sistema quanto a 

vizinhança estão em contato com a fronteira. 

Em se tratando de sistemas, quando este possui uma fronteira impermeável ao fluxo de 

massa é dito sistema fechado. Por um outro lado, quando um fluxo de massa pode atravessar a 

fronteira do sistema tem-se um sistema aberto. Para este tipo de sistema, outros conceitos 

aparecem, tais como: volume de controle, que, neste caso, se trata do próprio sistema, a 

superfície de controle, que é a superfície da fronteira e as entradas e saídas por onde o fluxo 

de massa atravessa a fronteira.  

As propriedades termodinâmicas são divididas entre propriedades extensivas e 

intensivas. As propriedades extensivas são aquelas que seus valores dependem do tamanho e 

extensão do sistema. Seus valores podem variar com o tempo. As propriedades intensivas, ao 

contrário das propriedades extensivas, não são aditivas e podem variar de um valor para o 

outro dentro do sistema, em qualquer instante de tempo.  

Segundo Bejan (2006), o conceito de processo é relativo a mudança de um estado inicial 

para um estado final. Já um ciclo termodinâmico caracteriza-se por ser um tipo de processo 

onde o estado inicial e final se coincidem.  
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3.1.2. Energia 

O conceito de energia foi apresentado em mecânica primeiramente através das 

contribuições de Galileu e Newton. Este último mostrou, através das famosas leis do 

movimento de Newton, os conceitos de trabalho, energia cinética e energia potencial. Define-

se energia como uma grandeza escalar que não pode ser observada diretamente mas pode ser 

registrada e avaliada por medição indireta. O valor absoluto de energia é de difícil medição, 

enquanto a variação de energia é de fácil avaliação.   

A energia pode se manifestar de diversas formas: térmica, mecânica, elétrica, magnética 

e nuclear. Ela pode ser convertida de uma forma em outra. Essas formas são classificadas em 

dois grupos: macroscópica e microscópica. As formas macroscópicas são aquelas que a 

energia que um sistema possui é relacionada a um sistema de referência, por exemplo, energia 

cinética e potencial. A energia macroscópica de um sistema está vinculada ao movimento e a 

influência de efeitos externos tais com gravidade, magnetismo e eletricidade.  

As formas microscópicas são aquelas relacionadas à estrutura molecular de um sistema 

e ao grau de atividade molecular. Elas são independentes de um referencial. A soma de todas 

as formas microscópicas de energia de um sistema é conhecida como energia interna. A 

energia interna de um sistema depende das propriedades dos materiais do sistema, tais como 

composição e estrutura física, como também das variáveis ambientais (temperatura, pressão, 

campo elétrico e magnético).  

3.1.2. Primeira Lei da Termodinâmica 

A Primeira Lei da Termodinâmica também conhecida como lei da conservação da 

energia, define energia interna como uma função de estado. Se um sistema fechado 

experimenta uma mudança de estado do estado inicial 1 a um estado final 2, de acordo com a 

Primeira Lei da Termodinâmica tem-se (Equação 1): 

                          1 2 1 2 2 1Q W E E                             ( 1 ) 

                           

A diferença entre a quantidade líquida de energia transferida para dentro do sistema, por 

transferência de calor, durante a mudança de estado Q1-2 e a quantidade líquida de energia 

transferida para fora por trabalho durante a mudança de estado W1-2, representa a variação da 

energia. A variação de energia E2 – E1 depende somente dos estados finais, enquanto que Q1-2 

e W1-2 do caminho percorrido. Uma outra forma de enfatizar essa diferença é usar uma 

notação infinitesimal (Equação 2). 

                            Q W dE                               ( 2 ) 
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Na qual, “E” inclui a energia interna U, energia cinética EC e a energia potencial EP 

( E U EC EP   ). 

Para uma mudança do estado 1 ao estado 2, com aceleração da gravidade constante g e 

massa m contida no sistema, tem-se (Equação 3): 

             2 2

2 1 2 1 2 1 2 1

1
E E U U m(V V ) mg(z z )

2
                        ( 3 ) 

  

Para sistemas abertos, a expressão geral da Primeira Lei da Termodinâmica é (Equação 

4):  

      2 2

vc vc vc e e e e s s s s

e s

1 1
E Q W m h V gz m h V gz

2 2

   
          

   
          ( 4 ) 

3.1.3. Segunda Lei da Termodinâmica 

De modo geral, a Segunda Lei da Termodinâmica fundamenta-se no fato de que os 

processos ocorrem num certo sentido e não no oposto. Existem três enunciados clássicos da 

Segunda Lei que são: Clausius, Kelvin-Planck e Entropia.  

O enunciado de Clausius diz que: “É impossível construir um dispositivo que opere, 

segundo um ciclo, e que não produza outros efeitos, além da transferência de calor de um 

corpo frio para um corpo quente”.  

O enunciado de Kelvin-Planck propôs que: “É impossível para qualquer sistema operar 

em um ciclo termodinâmico e fornecer uma quantidade líquida de trabalho, para a sua 

vizinhança, enquanto recebe energia por transferência de calor de um único reservatório 

térmico” (Equação 5).  

                              W 0                                ( 5 ) 

  

O enunciado da Entropia estabelece que: “É impossível para qualquer sistema operar de 

forma que a entropia seja destruída”.  

A Segunda Lei da Termodinâmica é confirmada por diversas experiências, tornando-a 

fundamentada na evidência experimental. Além disso, esta lei fundamenta-se na 

impossibilidade de obter um motor térmico com 100% de eficiência, no entanto, o motor 

térmico deverá possuir uma eficiência máxima. Para esclarecer este fato, o conceito de 

processo reversível foi criado. Este processo define-se como aquele que, para um sistema, 

após ocorrido, pode ser restituído ao seu estado inicial, não notando qualquer vestígio no 
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sistema e na sua vizinhança. 

Borgnakke e Sonntag (2009) relata que, na prática, todos os processos são irreversíveis, 

ou seja, processos reversíveis não ocorrem. Essa irreversibilidade nos processos ocorre por 

vários fatores, dentre eles estão: atrito, reação química espontânea, transferência de calor com 

diferença finita de temperatura e expansão não resistida. 

3.1.4. Entropia 

O conceito de entropia foi introduzido por Clausius, com o intuito de explicar o máximo 

de energia que poderia ser transformada em trabalho útil. Um tempo depois, Boltzmann 

relacionou entropia à ordem e desordem de um sistema.  

A entropia de um sistema é a medida da quantidade de desordem molecular. Esta deve 

aumentar em qualquer transferência ou conversão de energia, pois a direção espontânea da 

mudança de estado, em um sistema fechado, é de um estado de menor probabilidade para um 

de maior. Em sistemas abertos, a ordem do sistema aumenta, causando a diminuição da 

entropia. No entanto, se considerarmos a vizinhança do sistema, o efeito global é sempre de 

aumentar a desordem. Quando o sistema é isolado, a entropia dele aumenta continuamente até 

um valor máximo, que ocorre quando se alcança o estado de equilíbrio termodinâmico. 

A desigualdade de Clausius é de fundamental importância na compreensão da entropia. 

Ela é descrita para todos os ciclos possíveis e para processos reversíveis e irreversíveis 

(Equação 6): 

                                 
Q

0
T


                            ( 6 ) 

Esta desigualdade trata-se de uma generalização do enunciado de Kelvin-Planck, 

descrito na seção anterior, onde δQ representa a quantidade de calor transferido em uma 

parcela da fronteira do sistema durante uma parte do ciclo, e T é a temperatura absoluta nesta 

parcela da fronteira. 

Considerando um ciclo reversível, a desigualdade torna-se, Equação 7: 

                                revQ
0

T


                           ( 7 ) 

Se a variação líquida δQrev/T é zero em um ciclo reversível, logo δQrev/T representa a 

variação da propriedade termodinâmica S (entropia), Equação 8: 

                                    revQ
dS

T


                           ( 8 ) 

Se o processo for irreversível, a variação da entropia será maior que em processos sem 

irreversibilidade, como mostrado na Equação 9:  
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Q

dS
T


                             ( 9 ) 

3.1.5. Exergia 

Exergia define-se como o máximo trabalho teórico possível de ser obtido a partir de um 

sistema global, composto por um sistema e ambiente, conforme este entra em equilíbrio com 

o ambiente (atinge o “estado morto”). A exergia mistura preceitos tanto da Primeira Lei da 

Termodinâmica quanto da Segunda Lei da Termodinâmica, possibilitando a identificação das 

perdas de energia em um processo. 

De acordo com Dincer e Rosen (2013), a exergia tem a característica de ser conservada 

somente quando os processos que ocorrem no sistema e no ambiente são reversíveis. Como os 

processos reais não são reversíveis, a exergia, diferentemente da energia, não pode ser 

conservada. A exergia pode ser transferida de um sistema para outro, mas também pode ser 

transferida para o ambiente, sendo considerada assim uma perda.  

Quando um sistema é dito que está em um estado morto, significa que está em 

equilíbrio termodinâmico com o ambiente. No estado morto, o sistema possui as mesmas 

propriedades termodinâmicas do ambiente, sem energias potencial e cinética relativas ao 

ambiente e não reage quimicamente com o ambiente. Um sistema não tem qualquer 

disponibilidade e nenhum trabalho pode ser produzido no estado morto.  

A exergia de um sistema depende das condições do ambiente, como também das 

propriedades do sistema. Portanto, a exergia não é uma propriedade termodinâmica exclusiva 

do sistema, mas sim do sistema e do ambiente de referência. Por exemplo, é possível mudar as 

condições do ambiente para se melhorar a exergia, no entanto, por motivos óbvios, não é uma 

opção fácil. 

Segundo Bejan (2006), a destruição de exergia, ou trabalho disponível perdido, ocorre 

quando um sistema opera irreversivelmente, ou seja, ele destrói trabalho a uma taxa que é 

proporcional a taxa de geração de entropia , conforme Equação 10: 

0I T 0                                   ( 10 ) 

Kotas (1985) afirma que para uma operação em regime permanente, e escolhendo cada 

equipamento como um volume de controle, a taxa de destruição de exergia e eficiência 

exergética são definidos de acordo com a Tabela 1: 
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Tabela 1 - Definições de Taxa de Destruição de Exergia e Eficiência de 2ª Lei 

Equipamento Taxa de Destruição de Exergia Eficiência 2ª Lei 

Bombas bomba xe xs bombaI E E W     bomba
bomba

bomba

I
1

W
    

Aquecedores aquecedor xe xsI E E    - 

Turbina turbina xe xs turbinaI E E W     turbina
bomba

xe xs

I
1

E E
  

 
 

Condensador condensador xe xsI E E    - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise exergética é uma ferramenta usada para a quantificação das imperfeições 

termodinâmicas (irreversibilidades) na forma de destruição e perdas de exergia. Um dos 

objetivos da análise exergética é exprimir a limitação energética de diversos processos.  

3.1.6. Ciclo Rankine 

O ciclo Rankine é um ciclo de potência a vapor, que utiliza a queima de um combustível 

em uma caldeira como fonte de energia. O ciclo de Rankine ideal é um ciclo que não há 

irreversibilidades, considera-se pressão constante nos processos que atravessam a caldeira e o 

condensador. O processo através da turbina e na bomba são isentrópicos. Não há transferência 

de calor com a vizinhança. As energias potencial e cinética nesse ciclo ideal são 

negligenciadas. 

O ciclo Rankine são formados basicamente de quatro dispositivos: a caldeira, a turbina, 

o condensador e a bomba. Os dispositivos, os estágios e os processos são mostrados no 

esquema e gráfico Temperatura-entropia da Figura 1. Os quatro processos são: 

1-2: Compressão adiabática reversível do fluido de trabalho isentropicamente na bomba. 

2-3: Transferência de calor para o fluido de trabalho quando este flui a pressão constante 

na caldeira.  

3-4: Expansão adiabática reversível do fluido de trabalho isentropicamente na turbina. 

4-1: Transferência de calor do fluido de trabalho quando este flui de pressão constante no 

condensador. 
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Figura 1 - Esquemático Ciclo Rankine e Diagrama T-s 

 

Fonte: Çengel (2007) 

O ciclo Rankine possui diversas variações de processos e dispositivos. Dentre essas 

variações estão: o ciclo Rankine com Superaquecimento, com Reaquecimento e Regenerativo. 

O ciclo Rankine com Superaquecimento acontece quando há a adição de energia para o fluido 

de trabalho (vapor), tornando-o em uma condição de vapor superaquecido. O trocador de 

calor responsável pelo acréscimo de energia é chamado de superaquecedor. Um exemplo de 

ciclo Rankine com Superaquecimento é mostrado no diagrama T-s na Figura 2. 

Figura 2 - Efeito do superaquecimento do vapor a temperaturas 

mais altas no ciclo Rankine ideal 

 

Fonte: Çengel (2007) 

Uma outra variação do ciclo Rankine é o ciclo de Reaquecimento. Este ciclo foi 

desenvolvido para aumentar a eficiência com maiores pressões e evitar umidade nos estágios 

de baixa pressão da turbina. O vapor expande nos estágios de alta pressão da turbina e então 
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retorna à caldeira, onde é reaquecido. Após isso, o vapor volta para os estágios de baixa 

pressão da turbina. O ciclo ideal com reaquecimento é verificado na Figura 3. 

Figura 3 - Ciclo Rankine ideal com reaquecimento 

 

Fonte: Çengel (2007) 

Outro método utilizado para aumentar a eficiência térmica de plantas de potência a 

vapor é o ciclo regenerativo, que usa pré-aquecedores de água de alimentação. Na Figura 4 é 

mostrado um exemplo de ciclo regenerativo. Normalmente, no ciclo regenerativo a turbina 

possui extrações de vapor em diferentes pressões para os respectivos pré-aquecedores de água 

de alimentação. O restante de vapor que não é extraído é expandido na turbina e, então, 

condensado. O condensado é bombeado até os pré-aquecedores onde acontece a troca de calor 

e, dependendo do tipo de pré-aquecedor, a mistura (pré-aquecedor aberto) ou não (pré-

aquecedor fechado) do vapor extraído e do condensado.  
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Figura 4 - Ciclo regenerativo 

 

Fonte: Çengel (2007) 

3.2. Características de uma Usina Termelétrica a Vapor com Queima de Carvão 

Pulverizado 

Uma Usina Termelétrica a Vapor trata-se de uma instalação industrial, que trabalha para 

produzir energia elétrica no gerador elétrico, através do aquecimento de água por meio da 

energia liberada pela queima de um combustível (carvão mineral, gás natural, biomassa) ou 

qualquer outra fonte de energia. Quando essa energia é transferida para água, esta muda sua 

forma se tornando vapor. Esta energia oriunda do combustível passada para água é transferida 

em energia mecânica na turbina. Calor é continuamente transferido ao vapor até que alcance 

temperatura e pressão desejada. 

Uma Usina Termelétrica a vapor com queima de carvão pulverizado, objeto de estudo 

do presente trabalho, possui diversos sistemas, dentre eles estão: sistema de transporte e 

pulverização do carvão; sistema de combustão e geração de vapor; sistema de dessulfurização 

e exaustão dos gases da combustão; turbogerador e produção de energia; condensador e 

sistema de água de alimentação da caldeira e sistema de rejeição de calor. 

No sistema de transporte e pulverização, o carvão mineral é transportando por meio de 

correias transportadoras, onde adiciona-o a um silo. Em seguida, o carvão é levado ao 

alimentador de carvão, onde mede-se a vazão de carvão. O carvão entra no pulverizador ou 

moinho de carvão onde é moído tornando-se minúsculas partículas. Um ventilador de ar 

primário é utilizado para secar o carvão e enviá-lo para os queimadores, como uma mistura 

ar-combustível. O fluxo que passa por este ventilador entra em um aquecedor de ar 

regenerativo, onde ocorre a transferência de calor entre o ar e os gases de combustão. O 
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objetivo do aquecedor de ar regenerativo é aumentar a eficiência da planta de vapor. O 

ventilador de tiragem forçada também fornece o ar para a combustão na fornalha e, como o 

ventilador de ar primário, passa pelo aquecedor de ar para aumentar sua temperatura. A partir 

disso, a mistura ar-combustível é queimada na fornalha da caldeira. 

Os gases da combustão deixam a caldeira e passam pelo aquecedor regenerativo. Após 

isso, estes gases entram no sistema de dessulfurização, onde os gases nocivos ao ambiente 

como o SO2 são removidos. Em seguida, esses gases passam por filtros de mangas, onde a 

chamada cinza leve é retirada ou diminuída da composição dos gases de combustão. 

Finalmente, um ventilador de tiragem induzida envia esses gases para a chaminé e, 

consequentemente, para o ambiente. 

Vapor é gerado na caldeira sob condições de pressão e temperatura cuidadosamente 

controladas. O vapor entra na turbina, que roda um eixo que aciona um gerador, produzindo 

eletricidade. Um transformador eleva a tensão e a energia elétrica é, então, transmitida. 

Depois de passar pela turbina, o vapor entra no condensador retornando ao estado 

líquido, por meio da água de resfriamento que passa pelo condensador. Esta água de 

resfriamento absorve o calor da condensação e libera-o na atmosfera, por intermédio das 

torres de resfriamento. A água formada no condensador retorna a caldeira através de uma série 

de bombas e trocadores de calor, chamados pré-aquecedores de água. Neste processo ocorre o 

aumento da pressão e temperatura da água antes de sua reentrada na caldeira, fechando-se 

assim o ciclo. 

3.3. Componentes Principais de um Usina Termelétrica a Vapor com Queima de 

Carvão Pulverizado 

Os principais componentes encontrados nas usinas termelétricas a vapor com queima de 

carvão pulverizado são: 

 Caldeira 

 Turbinas a vapor (de alta, intermediária e de baixa pressão) 

 Gerador 

 Condensador 

 Bomba de extração de condensado 

 Aquecedores da água de alimentação da linha de baixa pressão 

 Desaerador 

 Bomba de alimentação da caldeira 

 Aquecedores da água de alimentação da linha de alta pressão 
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3.4. Características Construtivas dos Componentes Principais de um Usina 

Termelétrica a Vapor com Queima de Carvão Pulverizado 

3.4.1. Caldeira 

Segundo Lammers e Woodruff (2004), a caldeira ou gerador de vapor trata-se de um 

vaso fechado de pressão em que a água, sob pressão, é transformada em vapor pela aplicação 

de calor. Vasos abertos e geradores de vapor em pressão atmosférica não são consideradas 

caldeiras. Na fornalha, energia química do combustível é transformada em calor pela queima 

deste combustível, assim, a função da caldeira é transferir este calor para a água da melhor 

maneira possível. 

Ainda de acordo com Lammers e Woodruff (2004), uma caldeira é projetada para 

absorver a máxima quantidade de calor liberada na combustão. O calor é transmitido através 

dos três processos de transferência de calor: radiação, convecção e condução. A proporção de 

cada tipo de transferência depende do projeto da caldeira. O calor radiante aumenta 

proporcionalmente com a temperatura na fornalha e também com a área de exposição dos 

tubos ao calor. A condução está relacionada ao calor transferido de molécula a molécula do 

metal dos tubos, sem deslocamento das mesmas. O calor convectivo é aquele que ocorre 

quando o calor dos gases derivados da queima do combustível é transferido para os tubos e, 

dos tubos para a água contida em seu interior. Todas as três formas citadas de transferência de 

calor na caldeira ocorrem simultaneamente e não podem ser prontamente distinguidas umas 

das outras. 

Geralmente as caldeiras são classificadas de acordo com os seguintes aspectos: 

Tipo de circulação em seu interior, podendo ser do tipo caldeira com tubulão e caldeira 

de passe único (once-through). As caldeiras com tubulão são subdivididas em caldeiras de 

circulação natural e caldeiras de circulação forçada. Em relação às de circulação natural, a 

água por gravidade desce pela tubulação externa não aquecida, os painéis vaporizadores são 

aquecidos, gerando uma mistura água-vapor. Pelo fato da mistura água-vapor ser menos densa 

que a água na tubulação externa oriunda do tubulão, a mistura água-vapor sobe para o tubulão 

e a água desce. Já as caldeiras com tubulão de circulação forçada, uma bomba é adicionada ao 

circuito do tubulão, promovendo uma diferença de pressão que controla a vazão de água. 

Geralmente este sistema é utilizado quando a caldeira opera perto ou acima da pressão crítica, 

onde a diferença de densidade entre a água e mistura água-vapor é pequena.  

Nas caldeiras de passe único (once-through), a circulação é assegurada através da 

bomba de alimentação da caldeira que comprime a água através dos diversos trocadores de 
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calor da caldeira, com uma pressão superior à pressão crítica da água. Neste tipo de caldeira 

não existe o estado de equilíbrio termodinâmico água-vapor que existe nas caldeiras com 

tubulão.  

A seguir, a Figura 5 mostra um esquemático do funcionamento de uma caldeira de passe 

único. A Figura 6 apresenta esquemáticos de caldeira com circulação natural e forçada. 

Figura 5 - Exemplos de Caldeira com Tubulão e Caldeira de Passe Único 

 

Fonte: EDP 

 

Figura 6 - Exemplos de Caldeiras com Circulação Natural (à esquerda) e Circulação 

Forçada (à direita) 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 
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De acordo com o percurso dos gases, podem ser do tipo de passagem única ou dupla 

passada (Figura 7). 

Figura 7 - Caldeira de Passagem Única e Dupla Passagem 

 

Fonte: EDP 

De acordo com o fluido que passa dentro dos tubos da caldeira, esta pode ser do tipo 

flamotubular ou aquatubular. As caldeiras do tipo flamotubular são assim chamadas porque os 

gases da queima fluem dentro dos tubos. Este tipo caracteriza-se por ser mais compacto que 

as do tipo aquatubular, ocupando pouco espaço nas instalações. Além disso, possuem menores 

emissões de NOx e alta eficiência.  

Originalmente, as caldeiras do tipo flamotubular queimavam preferencialmente carvão, 

lenha e outros combustíveis sólidos. Entretanto, atualmente encontra-se caldeiras deste tipo 

com queima de óleo diesel e gás natural. A grande desvantagem do uso de caldeiras 

flamotubulares é o elevado volume de água, além da circulação deficiente. Nas caldeiras do 

tipo aquatubular, como o próprio nome sugere, água passa no interior dos tubos da caldeira, 

ou os gases da combustão passam por fora dos tubos. As caldeiras aquatubulares necessitam 

de elaborada configuração e custos iniciais altos. Por outro lado, este tipo de caldeira é capaz 

de queimar eficientemente qualquer combustível economicamente disponível. 

Exemplos de caldeiras do tipo flamotubular e aquatubular se encontram nas Figuras 8 e 

9. 
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Figura 8 - Caldeira Flamotubular 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

 

Figura 9 - Caldeira Aquatubular 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

De acordo com a pressão de serviço, são divididas entre caldeira subcríticas e caldeiras 

supercríticas. As caldeiras subcríticas são aquelas que operam com pressão de serviço menor 

que a pressão crítica da água (220,9 bar). As caldeiras supercríticas são aquelas que operam 

com pressão maior que a pressão crítica da água. Este último tipo de caldeira, embora tenha 

uma eficiência termodinâmica, elas têm baixa confiabilidade. 

De acordo com a localização dos queimadores, as caldeiras são classificadas em 

caldeiras de queima frontal, caldeiras de queima frontal e posterior e caldeiras de queima 

tangencial. Nas caldeiras de queima frontal e posterior, os queimadores se localizam 

horizontalmente perpendiculares à parede da caldeira, conforme Figura 10. Nas caldeiras de 

queima tangencial (Figura 11), os queimadores são colocados nos cantos da fornalha. Um 

movimento rotatório é conferido ao núcleo da chama, que espalha e preenche uma grande área 

da fornalha e cria um alto grau de turbulência para uma mistura efetiva que alcance uma 
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combustão completa. Além disso, caldeiras com queimadores tangenciais são capazes da 

inclinação dos queimadores, servindo de controle da temperatura e pressão de saída dos 

superaquecedores e reaquecedores. 

Figura 10 - Caldeiras de Queima Frontal 

 

Fonte: Woodruff e Lammers (2004) 

Figura 11 - Caldeiras de Queima Tangencial 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

De acordo com o sistema de queima, as caldeiras podem ser caldeiras de grelha, de leito 

fluidizado e a carvão pulverizado. As caldeiras de grelha são geralmente de pequeno a médio 

porte. Este tipo de caldeira é bastante flexível ao uso de combustíveis (lenha, bagaço de cana, 

resíduos industriais). Nas caldeiras de leito fluidizado, o combustível é queimado no leito com 

partículas quentes que são suspendidas por um fluxo de gás fluidizante. Este gás é uma 

mistura de ar de combustão e os gases, produtos da queima. O estado de fluidização em uma 

caldeira de leito fluidizado, depende principalmente do diâmetro das partículas no leito e da 
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velocidade de fluidização. Na Figura 12 é mostrado uma caldeira de leito fluidizado. 

Figura 12 - Caldeira de Leito Fluidizado 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

As caldeiras a carvão pulverizado são aquelas onde o combustível, no caso, o carvão 

mineral, é pulverizado em um moinho e levado pela a ação do ar primário até os queimadores 

para sofrer a combustão. As caldeiras a carvão pulverizado (Figura 13) foram desenvolvidas 

para fornecer alta confiabilidade.  
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Figura 13 - Caldeira a Carvão Pulverizado 

 

Fonte: Woodruff e Lammers (2004) 

 

A maioria das caldeiras é constituída pelos seguintes componentes fundamentais: 

 Economizador 

 Tubulão 

 Painéis de vaporização 

 Superaquecedores 

 Reaquecedores 

 Pré-aquecedor de ar 

 Queimadores 

O economizador é um feixe tubular encontrado depois do superaquecedor e reaquecedor 

e na saída dos gases de combustão. Ele tem como objetivo recuperar parte do calor desses 

gases. Com isso, o economizador aumenta a temperatura da água que entra dentro do tubulão. 

Os economizadores podem ser do tipo contracorrente e fluxo paralelo (Lammers e Woodruff, 



 

35 

2004). 

O tubulão é usado na recirculação da caldeira que opera em pressões subcríticas. O 

objetivo principal do tubulão é separar o vapor saturado da mistura água-vapor que vem do 

economizador. O vapor saturado é removido por uma série de bocais de saída em direção aos 

superaquecedores, o restante é recircurlado na caldeira até se tornar vapor saturado. O tubulão 

possui diversas funções além das já citadas, como: misturar os produtos químicos que são 

postos no tubulão com a intenção de controlar a corrosão e tratar a água; purificar o vapor, 

removendo contaminantes e umidade; servir de fonte para o sistema de purga onde parte da 

água é rejeitada como um meio de controlar as propriedades químicas da água da caldeira e 

reduzir partículas sólidas; garantir, por intermédio de uma regulação de nível da água no seu 

interior, a existência, em qualquer regime de funcionamento, de água nos tubos dos painéis de 

vaporização da fornalha. Um exemplo de um tubulão é mostrado na Figura 14. 

Figura 14 - Tubulão 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

 

Nos painéis vaporizadores circula água proveniente do tubulão, ocorrendo a formação 

de vapor, ou seja, a principal função dos painéis vaporizadores e do espaço por eles confinado 

(câmara de combustão) é, através da absorção de calor proveniente da combustão, gerar a 

pressão de vapor requerida pelo processo. 

Os superaquecedores são feixes tubulares que se encontram no percurso dos gases 

produtos da combustão. O vapor saturado vindo do tubulão absorve calor nesses tubos 

tornando-se vapor superaquecido. Os reaquecedores, assim como os superaquecedores, são 

feixes tubulares onde circula vapor proveniente da turbina de alta pressão. Este vapor absorve 

calor e retorna a turbina de média pressão, só que com pressão menor depois de expandir na 

turbina de alta. Estruturalmente, podem ser suspensos ou apoiados nos painéis verticais que 
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confinam o circuito de passagem de gases na zona de convecção da caldeira. 

O preaquecedor de ar é um trocador de calor que tem a função de aumentar a 

temperatura do ar de combustão, antes da sua entrada nos queimadores através da troca de 

calor com os gases de combustão. Devido a essa troca de calor, ocorre a diminuição da 

temperatura dos gases derivados da combustão e também aumenta a eficiência. Nas caldeiras 

a carvão pulverizado, o ar que faz o transporte do carvão pulverizado para os queimadores é 

aquecido também no pré-aquecedor de ar.  

Existem dois tipos de pré-aquecedores, o tubular e o regenerativo. O primeiro consiste 

de uma série de tubos, no qual aos gases de combustão passam dentro dos tubos e o ar passa 

do lado externo. O tipo regenerativo é um tipo de trocador de calor chamado Ljungstrom 

(Figura 15), onde ocorre a transferência de calor dos gases de combustão para o ar de 

combustão, através de uma superfície em um rotor que gira continuamente em baixas rotações. 

Figura 15 - Pré-aquecedor de Ar Regenerativo 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

  Os queimadores são os componentes principais do sistema de queima associado ao 

funcionamento da caldeira. Eles são responsáveis por efetuar a queima controlada dos 

diversos combustíveis, por meio de uma reação de combustão com formação de chama em 

condições estáveis. Dependendo do grau de desenvolvimento tecnológico, os queimadores 

devem limitar as emissões de NOx. Na Figura 16 encontra-se um queimador de baixo teor de 
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NOx.  

Figura 16 - Queimador de Carvão Pulverizado 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

3.4.2. Turbina a vapor 

Lora e Nascimento (2004) afirma que uma turbina a vapor é uma máquina térmica 

rotativa capaz de transformar energia térmica do vapor em energia cinética, devido a expansão 

do vapor através de bocais, movendo as filas de pás montadas no rotor. Turbinas a vapor são 

projetadas para vasta faixa de aplicações, variando de turbinas com menos de 1 kW até usos 

em usinas termelétricas de grande porte, com mais de 1 GW de potência. 

A classificação das turbinas a vapor pode se dar de diversas formas: 

De acordo com sua finalidade, as turbinas a vapor podem ser para acionamento elétrico, 

utilizadas para acionar um gerador elétrico que pode suprir as necessidades da indústria, ou 

pode ser para acionamento mecânico, que é usado para acionar, por exemplo, bombas, 

compressores, ventiladores de grande porte. 

Em relação a admissão e exaustão do vapor na turbina, elas podem ser divididas como 

turbina de condensação, turbina de contrapressão, turbina de condensação com reaquecimento, 

e turbina de extração e indução. As turbinas de condensação (Figura 17) são aquelas onde a 

exaustão de vapor para o condensador é feita com a pressão menor que a pressão atmosférica. 

No caso da pressão de exaustão do vapor para o condensador for maior que a pressão 

atmosférica, a turbina é do tipo contrapressão (Figura 18). Nas turbinas de condensação com 

reaquecimento, o vapor que expande na turbina de alta pressão e retorna para a caldeira para 

sofrer um aumento de temperatura. O vapor retorna com pressão menor do que entrou na 

turbina de alta pressão e entra ou na turbina de média ou na turbina de baixa pressão, 
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dependendo do arranjo do equipamento. Em turbinas de extração (Figura 19), o vapor é tirado 

da turbina através de diversos pontos de extração e é usado como vapor de processo, por 

exemplo, usado para trocar calor com os pré-aquecedores de água de alimentação. Em 

turbinas de indução, vapor em pressões baixas é introduzido numa unidade em um estágio 

intermediário para produzir trabalho adicional. 

Figura 17 - Turbina de condensação 

 

Fonte: Lammers e Woodruff (2004) 
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Figura 18 - Turbina de contrapressão 

 

Fonte: Lammers e Woodruff (2004) 

Figura 19 - Turbina com extrações 

 

Fonte: Woodruff & Lammers, 2004 
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De acordo com o arranjo da carcaça e do eixo, as turbinas podem ser classificadas como 

turbinas simples, turbinas compostas em série e compostas em paralelo. As turbinas possuem 

uma única carcaça e eixo. As turbinas compostas em série possuem duas ou mais carcaças 

com um único eixo que aciona um gerador. Por último, as turbinas compostas em paralelo 

possuem dois ou mais eixos que não estão em linha, com cada eixo acionando um gerador. 

De acordo com o princípio de funcionamento, as turbinas a vapor podem ser do tipo de 

ação (ou impulso) e de reação. As turbinas de ação funcionam devido à queda de pressão do 

vapor nos bocais e a sua consequente queda de entalpia, com a transformação desta variação 

de entalpia em energia cinética do vapor. Este vapor de alta velocidade incide sobre as pás 

(palhetas móveis), convertendo sua energia cinética em trabalho. As turbinas de reação usam a 

força de reação resultante da aceleração do vapor através dos bocais. Elas utilizam, ao mesmo 

tempo, a pressão do vapor e a sua expansão nas rodas móveis. Este tipo de turbina é 

caracterizado pelo fato de que a roda móvel não trabalha com o vapor à pressão constante, 

mas sim, gradativamente variável, diminuindo de montante a jusante, em relação ao percurso 

nas palhetas. 

Os principais componentes de uma turbina a vapor são: rotor, carcaça, pás móveis e 

estacionárias, bocais, mancais e selagem. O rotor possui um ou mais discos onde são inseridas 

as pás móveis e na carcaça estão montados as pás estacionárias e os bocais. O rotor é 

suportado junto com a carcaça pelos mancais que suportam as cargas radiais e, dependendo, 

do mancal cargas axiais. A selagem é utilizada para prevenir que o vapor escape pela carcaça 

da turbina. Nas Figuras 20, 21 e 22 são mostrados, respectivamente, as turbinas de alta, média 

e baixa pressão. 

Figura 20 - Turbina de Alta Pressão 

 

Fonte: Woodruff & Lammers, 2004 
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Figura 21 - Turbina de Média Pressão 

 

Fonte: Woodruff & Lammers, 2004 

Figura 22 - Turbina de Baixa Pressão 

 

Fonte: Woodruff & Lammers, 2004 

3.4.3.  Condensador 

O condensador é um dos maiores equipamentos em uma usina termelétrica. Trata-se 

basicamente de um trocador de calor que recebe o vapor da turbina e o transforma em água 

antes de passar pelo sistema de preaquecimento de água e entrar novamente na caldeira. Os 

principais objetivos do condensador é: conservar o abastecimento de água de alimentação à 

caldeira; aumentar o rendimento térmico da turbina; e desgaseificar a água, o que permita a 

minimização do potencial de corrosão. Esses objetivos são a função primordial de um 

condensador principal de uma usina termelétrica. O condensador também representa a fonte 

fria em uma máquina térmica. 

Quando o vapor é condensado, vácuo é criado dentro do condensador. Esse vácuo reduz a 

contrapressão na turbina e essa redução na contrapressão aumenta a eficiência da turbina. O 
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vácuo é criado pela diminuição de volume na transformação de vapor para líquido. 

Existem dois tipos principais de condensadores: condensadores de contato direto e 

condensadores de superfície. Nos condensadores de contato direto, a água de resfriamento é 

misturada em forma de spray com o vapor da turbina, resfriando esse vapor, transformando-o 

em água. Os condensadores de superfície são amplamente utilizados em usinas termelétricas. 

Neste tipo de condensador, não há a mistura entre o vapor da turbina e a água de resfriamento. 

O condensador possui diversos tubos de pequenos diâmetros, onde passa a água de 

resfriamento, enquanto o vapor oriundo da turbina flui pela parte externa dos tubos. A água de 

resfriamento pode ser proveniente de rios, lagos, ou outra fonte natural de água, mas também 

pode vir da torre de resfriamento. Um exemplo de condensador com chicanas é mostrada na 

Figura 23. 

Figura 23 - Condensador com Chicanas 

 

Fonte: Woodruff & Lammers (2004) 

Os condensadores de superfície são basicamente trocadores de calor do tipo casca e tubo. 

O vapor da turbina condensa no lado da casca e a água de resfriamento flui pelos tubos em um 

ou mais passes, dependendo do projeto do condensador. Uma série de chicanas e placas 

suportam os tubos, distribuem o vapor de exaustão e direcionam os gases não condensáveis 

como O2 e CO2. Caixas de água são localizadas nas extremidades do condensador, elas 

distribuem a água de alimentação nos tubos. 

O condensado é coletado na parte inferior do condensador chamado hotwell, ou poço 

quente. A bomba de extração de condensado retira a água que foi condensada e leva para os 

preaquecedores de baixa pressão.  
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4 METODOLOGIA 

 O trabalho teve como objetivo realizar uma análise energética e exergética de uma 

usina termelétrica, por meio de dados operacionais reais e de projeto, para a carga nominal da 

usina. Por questões de confidencialidade não serão expostas as informações específicas da 

empresa (localização da usina, fabricante dos equipamentos, entre outros). 

4.1. Descrição da Usina 

 A unidade opera com capacidade nominal de 365 MW e é composta por uma turbina a 

vapor com um gerador elétrico e transformador principal, uma caldeira de queima de carvão 

pulverizado, um condensador resfriado por torre de resfriamento e outros equipamentos 

auxiliares. 

 A caldeira é de circulação natural, tiragem balanceada, subcrítica, com reaquecimento e 

possui duplo passe. O combustível usado na caldeira é o carvão pulverizado, que sofre 

combustão em 24 queimadores dispostos simetricamente em quatro filas de seis queimadores, 

com duas filas na parte frontal e duas na parte traseira da fornalha. Os queimadores são do 

tipo Low NOx para redução de NOx.  

 A caldeira é projetada para operar sob condições de tiragem balanceada. Dois 

ventiladores de tiragem forçada (FD Fan) fornecem o ar usado na combustão do carvão 

pulverizado nos queimadores. Os gases oriundos da combustão do carvão são eliminados para 

a chaminé, por dois ventiladores de tiragem induzida (ID Fan) localizados depois do Sistema 

de Dessulfurização dos Gases (FGD) e dos filtros de mangas.  

 O ar primário utilizado para secar o carvão nos moinhos e transportar o carvão 

pulverizado para os queimadores, é distribuído por dois ventiladores de ar primário (PA Fan). 

Este ar antes de entrar no moinho é aquecido por um pré-aquecedor de ar localizado, na saída 

do economizador. Os gases da combustão liberam calor sensível através desse pré-aquecedor, 

tanto para o ar primário quanto para o ar fornecido pelos ventiladores de tiragem forçada. 

 A turbina a vapor é dividida em turbina de alta pressão, média pressão e baixa pressão. 

A turbina de alta e média pressão se encontram na mesma carcaça e a turbina de baixa em 

outra carcaça. O vapor a alta pressão vindo da caldeira entra através de duas válvulas de 

admissão, então passa através de válvulas de regulação e entra na turbina de alta pressão. 

Depois da expansão do vapor na turbina, o vapor retorna a caldeira para ser reaquecido. O 

vapor reaquecido entra na turbina de média pressão depois de passar pelas válvulas de 

intercepção e de moderação. O fluxo através da turbina de alta pressão é oposto ao fluxo 

através da turbina de média pressão, com o intuito de equilibrar o deslocamento axial do rotor 
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da turbina. As turbinas de alta e média são do tipo mista (de impulso e reação).  

 Após a expansão na turbina de média pressão, o vapor entra na turbina de baixa pressão 

através de uma tubulação crossover. O fluxo na turbina de baixa pressão é duplo, ou seja, a 

expansão ocorre do centro para cada extremidade da turbina. A turbina de baixa pressão é do 

tipo reação. O vapor oriundo da turbina de baixa pressão é descarregado no condensador 

através de tubulação de dupla exaustão.  

 O condensador é do tipo superfície, casca simples, passe duplo, com câmaras de água. 

Além disso, o condensador possui um sistema de vácuo com um ejetor e bombas de vácuo de 

anel líquido para a retirada de gases não condensáveis. 

 O sistema de alimentação de água da caldeira é formado por duas bombas de extração 

de condensado, quatro pré-aquecedores de água de baixa pressão, um desaerador, três pré-

aquecedores de alta pressão e três bombas de alimentação da caldeira. 

 Na Figura 24 está apresentado o diagrama Temperatura-Entropia para o ciclo térmico da 

usina. No ponto A, o vapor superaquecido sai da caldeira e entra na turbina de alta pressão. 

Nesta turbina, existe a primeira extração de vapor para o pré-aquecedor Nº 8. No final da 

expansão na turbina de alta pressão, uma parte do fluxo entra no reaquecedor na caldeira 

(ponto B) e a outra parte vai para o pré-aquecedor Nº 7 como extração. No ponto C, o vapor 

entra na turbina de média pressão com uma pressão inferior. Na turbina de média pressão, 

ocorre duas extrações, uma para o pré-aquecedor Nº 6 e para o desaerador (LP5). O vapor que 

expandiu na turbina de média pressão entra, em seguida, na turbina de baixa pressão. Existem 

quatro extrações nesta turbina para os pré-aquecedores restantes (LP1, LP2, LP3 e LP4). O 

fluido que sai da turbina de baixa pressão entra no condensador (ponto D) com a pressão 

abaixo da pressão atmosférica. Em seguida, no ponto E, o condensado entra na bomba de 

extração de condensado onde é bombeado para os pré-aquecedores de baixa pressão. O 

líquido que sai do desaerador entra nas bombas de alimentação da caldeira. O líquido 

bombeado entra nos pré-aquecedores de alta pressão para, posteriormente, entrar na caldeira 

(ponto F). 
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Figura 24 - Diagrama Temperatura-Entropia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.1.1. Considerações para a Análise Exergética 

 Regime permanente 

 Efeitos das energias potencial e cinética negligenciáveis 

 Todos os componentes operam adiabaticamente 

 Eficiência do gerador igual a 98,7% 

4.2. Condições do Ambiente 

 Temperatura ambiente 27,05 ºC  

 Umidade Relativa 80,84% 

 Temperatura de Bulbo Úmido 24,40 ºC 

 Velocidade do Vento 30 m/s 

 Pressão Atmosférica 1,013 bar 

4.3. Estado Morto 

Considerou-se a temperatura e a pressão do ambiente externo como referência. Assim: 

T0 = 27,05 ºC 

p0 = 1,013 bar 

h0 = 113,50 kJ/kg 

s0 = 0,3958 kJ/kg.K 
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4.4. Aquisição de Dados 

O processo de aquisição de dados visou a captação dos dados operacionais (vazão 

mássica, pressão e temperatura) reais e de projeto, do ciclo Rankine da usina. A aquisição de 

dados operacionais de projeto foi feita baseada nos manuais de construção da usina, onde 

previamente, para cada carga específica, por exemplo, para a carga nominal (RO) ou para 

carga máxima da caldeira (BMCR), um estudo foi feito para configurar as entradas e saídas 

dos equipamentos do ciclo água-vapor.  

Em relação à aquisição de dados operacionais reais, na usina existe um sistema de 

atribuição específico para centrais termelétricas, o KKS. Esse sistema identifica plantas, 

partes da planta, equipamentos e itens de equipamentos, além de identificar os medidores de 

pressão, temperatura, vazão mássica, vibração, dentre outros. Para adquirir os dados reais, foi 

necessário descobrir cada “KKS medidor” de pressão, temperatura e vazão mássica dos 

equipamentos.  

Para a escolha da faixa de tempo usada para adquirir os dados de operação, considerou-

se um período em que a geração de energia nominal não variasse muito. Na sala de controle, 

foi feito essa análise e o período escolhido foi do dia 21 de maio de 2016 às 14 horas até 15 

horas do mesmo dia, considerando a coleta de dados a cada minuto. Após encontrar a 

identificação dos medidores e determinar o período de tempo a ser utilizado, usou-se um 

software que, a partir dos medidores, faz a aquisição de dados e insere diretamente em uma 

planilha no software Microsoft Excel. Em seguida, fez-se a média de todos os valores para 

posteriormente, encontrar as propriedades termodinâmicas (entalpia e entropia). O total de 

pontos entre entradas e saídas foi de 69, sendo 207 medidores. 

4.5. Determinação das Propriedades Termodinâmicas 

Para a determinação das entalpias e entropias de cada ponto, usou-se um banco de dados 

inserido no software Microsoft Excel, onde continha as tabelas termodinâmicas para água. 

Através dos valores de temperatura e pressão de cada ponto, a planilha de cálculo retornava os 

valores de entropia e entalpia de cada ponto escolhido, por meio da interpolação de dados. 

A exergia específica de cada ponto de saída e entrada do diagrama da Figura 26 é dada 

pela Equação 11: 

0 0 0e (h h ) T (s s )                           ( 11 ) 

Sendo h0 e s0 a entalpia e entropia do estado morto, respectivamente. 

A energia e a exergia total de cada ponto é dada, respectivamente, de acordo com as 

Equações (12, 13): 
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E m.h                             ( 12 ) 

xE m.e                            ( 13 ) 

Cada entrada e saída dos componentes foi enumerada, para a fácil compreensão na 

análise exergética. Na Tabela 2 estão apresentados cada ponto e seu respectivo significado. 

Estes pontos são equivalentes aos pontos no diagrama de fluxo da UTE do Apêndice A.  

Tabela 2 - Pontos de Entrada e Saída dos Componentes. 

1 Entrada vindo do Superaquecedor 24 Saída para LP1 47 Saída 1 para BAC 

2 Saída para HP8 25 Entrada 1 vindo do LP Turbine 48 Saída 3 para BAC 

3 Saída para HP7 26 Entrada 2 vindo do LP Turbine 49 Entrada 1 vindo do LP5 

4 Saída para Reaquecedor 27 Entrada vindo da BEC 50 Entrada 3 vindo do LP5 

5 Entrada vindo do Reaquecedor 28 Saída LP1 para LP2 51 Saída para HP6 

6 Saída para HP6 29 Saída para Condensador 52 Entrada vindo do IP Turbine 

7 Saída para LP5 (Desaerador) 30 Entrada vindo do LP Turbine 53 Entrada vindo da BAC 

8 Saída para LP Turbine 31 Entrada vindo do LP1 54 Entrada vindo do HP7 

9 Entrada vindo do IP Turbine 32 Entrada vindo do LP3 55 Saída para LP5 

10 Saída para LP4 33 Saída para LP3 56 Saída para HP7 

11 Saída para LP3 34 Saída para a entrada do LP3 57 Entrada vindo do HP Turbine 

12 Saída para LP2 35 Entrada vindo do LP Turbine 58 Entrada vindo do HP6 

13 Saída 1 para LP1 36 Entrada vindo do LP2 59 Entrada vindo do HP8 

14 Saída 2 para LP1 37 Entrada vindo do LP4 60 Saída para HP6 

15 Saída para Condensador 38 Saída para LP4 61 Saída para HP8 

16 Entrada vindo do LP Turbine 39 Saída para LP2 62 Entrada vindo do HP Turbine 

17 Entrada vindo do LP1 40 Entrada vindo do LP Turbine 63 Entrada vindo do HP7 

18 Saída para BEC 41 Entrada vindo do LP3 64 Saída para HP7 

19 Entrada 1 vindo da Torre de Resfriamento  42 Saída para LP5 65 Saída para a Caldeira 

20 Entrada 2 vindo da Torre de Resfriamento  43 Saída para LP3 66 Entrada vindo do HP8 

21 Saída 1 para Torre de Resfriamento  44 Entrada vindo do IP Turbine 67 Entrada vindo do HP Turbine 

22 Saída 2 para Torre de Resfriamento  45 Entrada vindo do LP4 68 Saída para o HP Turbine 

23 Entrada vindo do Condensador 46 Entrada vindo do HP6 69 Saída para IP Turbine 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.6. Cálculos da Análise Exergética dos Componentes 

Foram realizados, para cada componente do ciclo térmico, balanços de energia e exergia, 

para encontrar os valores de diversos termos energéticos, tais como potência (para a turbina e 

as bombas), adição de calor (para caldeira), destruição de exergia, e eficiências energética e 

exergética globais. A seguir, é mostrado todas as equações utilizadas para calcular os termos 

energéticos de cada componente 

4.6.1. Turbina 

 Balanço Energético (Equação 14) 

turbina 1 5 2 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15W E E E E E E E E E E E E E                   ( 14 ) 
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 Balanço Exergético (Equação 15) 

A destruição de exergia I é dada pela expressão: 

turbina x1 x5 x2 x3 x4 x6 x7 x10 x11 x12 x13 x14 x15 turbinaI E E E E E E E E E E E E E W                ( 15 ) 

 Eficiência 2ª Lei (Equação 16) 

turbina
turbina

x1 x5 x2 x3 x4 x6 x7 x10 x11 x12 x13 x14 x15

I
1

E E E E E E E E E E E E E
  

           
  ( 16 ) 

4.6.2. Condensador 

 Balanço Energético (Equação 17) 

saída 16 17 18Q E E E                                      ( 17 ) 

 Balanço Exergético (Equação 18) 

condensador x16 x17 x18I E E E                                                     ( 18 ) 

 Eficiência 2ª Lei (Equação 19) 

condensador

x16 x17 x18

I
1

E E E
  

 
                                            ( 19 ) 

4.6.3. Bomba de Extração de Condensado 

 Balanço Energético (Equação 20) 

BEC 24 23W E E                                                    ( 20 ) 

 Balanço Exergético (Equação 21) 

BEC x23 x24 BECI E E W                                               ( 21 ) 

 Eficiência 2ª Lei (Equação 22) 

BEC
BEC

BEC

I
1

W
                                                      ( 22 ) 

4.6.4. Pré-aquecedor de Baixa Pressão 1 (LP1) 

 Balanço Exergético (Equação 23) 

LP1 x25 x26 x27 x28 x29I E E E E E                                               ( 23 ) 

4.6.5. Pré-aquecedor de Baixa Pressão 2 (LP2) 

 Balanço Exergético (Equação 24) 
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LP2 x30 x31 x32 x33 x34I E E E E E                                        ( 24 ) 

4.6.6. Pré-aquecedor de Baixa Pressão 3 (LP3) 

 Balanço Exergético (Equação 25) 

LP3 x35 x36 x37 x38 x39I E E E E E                                        ( 25 ) 

4.6.7. Pré-aquecedor de Baixa Pressão 4 (LP4) 

 Balanço Exergético (Equação 26) 

LP4 x40 x41 x42 x43I E E E E                                            ( 26 ) 

4.6.8. Desaerador (LP5) 

 Balanço Exergético (Equação 27) 

desaerador x44 x45 x46 x47 x48I E E E E E                                    ( 27 ) 

4.6.9. Bomba de Alimentação da Caldeira 

 Balanço Energético (Equação 28) 

BAC 51 49 50W E E E                                                ( 28 ) 

 Balanço Exergético (Equação 29) 

BAC x49 x50 x51 BACI E E E W                                          ( 29 ) 

 Eficiência 2ª Lei (Equação 30) 

BAC
BEC

BAC

I
1

W
                                                     ( 30 ) 

4.6.10. Pré-aquecedor de Alta Pressão 6 (HP6) 

 Balanço Exergético (Equação 31) 

HP6 x52 x53 x54 x55 x56I E E E E E                                        ( 31 ) 

4.6.11. Pré-aquecedor de Alta Pressão 7 (HP8) 

 Balanço Exergético (Equação 32) 

HP7 x57 x58 x59 x60 x61I E E E E E                                        ( 32 ) 

4.6.12. Pré-aquecedor de Alta Pressão 8 (HP8) 

 Balanço Exergético (Equação 33) 
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HP8 x62 x63 x64 x65I E E E E                                            ( 33 ) 

4.6.13. Caldeira 

 Balanço Energético (Equação 34) 

entrada 69 68 67 66Q E E E E                                            ( 34 ) 

 Balanço Exergético (Equação 35) 

caldeira x69 x68 x67 x66I E E E E                                          ( 35 ) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A análise exergética foi realizada para avaliar as perdas de trabalho potencial útil. Esta 

perda trata-se da destruição de exergia. Os resultados do balanço exergético para as situações 

real e de projeto são mostrados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. Nas Figuras 26 e 27, a 

destruição de exergia é mostrada em porcentagem da destruição de exergia total da planta. O 

motivo de usar a porcentagem é que a mesma favorece a localização de onde ocorre a máxima 

destruição de exergia, ou seja, esse formato direciona o foco para o componente que possui 

maior destruição de exergia e, busca encontrar meios para a melhoria do equipamento de 

modo a evitar ou diminuir a destruição de exergia no processo. 

Tabela 3 - Dados da Análise Exergética Situação Real 

Situação Real 

Equipamento Trabalho Destruição de Exergia Porcentagem Destruição Exergia Eficiência 2ª Lei 

  kW kW % % 

Turbina 366235,9 79824,38776 12,97994824 82,10457545 

Condensador - 33624,21768 5,467509582 93,80696449 

BEC 943,8424 292,141943 0,04750412 69,04759371 

LP1 - 2840,119886 0,461821382 - 

LP2 - 647,3662845 0,105265835 - 

LP3 - 2744,491995 0,446271685 - 

LP4 - 822,9927867 0,133823811 - 

LP5 (Desaerador) - 1278,395889 0,207875224 - 

Bombas de 

Alimentação da 

Caldeira 

8312,579 441,2057771 0,071742838 94,69231162 

HP6 - 2642,045239 0,429613197 - 

HP7 - 5944,47214 0,966608612 - 

HP8 - 1283,827674 0,208758466 - 

Caldeira - 482596,6623 78,47325701 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 4 - Dados da Análise Exergética Situação de Projeto 

Situação Projeto 

Equipamento Trabalho Destruição de Exergia Porcentagem Destruição Exergia Eficiência 2ª Lei 

  kW kW % % 

Turbina 369213,2 47756,1937 9,024804295 0,885468352 

Condensador  - 24351,45181 4,60185517 0,950542296 

BEC 712,713 156,3662343 0,029549563 0,780604207 

LP1  - 1492,487773 0,282045302  - 

LP2 -  736,1366128 0,139112612 -  

LP3 -  1259,53766 0,238023176  - 

LP4  - 1014,552804 0,191726764 -  

LP5 (Desaerador)  - 1344,355187 0,254051706  - 

Bombas de 

Alimentação da 

Caldeira 

8385,289 905,7634086 0,171168112 0,891981854 

HP6  - 1675,188782 0,316571522 -  

HP7 -  1506,485037 0,284690457 -  

HP8 -  1236,268386 0,233625827  - 

Caldeira -  445731,1883 84,23277549  - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 25 - Porcentagem de Destruição de Exergia para Situação Real 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 26 - Porcentagem de Destruição de Exergia para Situação de Projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nas figuras 27 e 28, nota-se que, por unanimidade, na caldeira é onde ocorre a maior 

destruição de exergia. O maior valor percentual da destruição de exergia na caldeira para a 

situação de projeto não significa que a destruição de exergia diminuiu na situação real, apenas 

mostra que os outros componentes obtiveram uma maior taxa de destruição de exergia em 

relação à caldeira. A destruição de exergia na caldeira para a situação de projeto foi de cerca 

de 445,7 MW e, para a situação real, de cerca de 482,6 MW.  

O segundo componente que possui maior destruição de exergia é a turbina, para as duas 

situações. Verifica-se que a diferença de destruição de exergia entre a situação real e de 

projeto é de mais de 30 MW, no qual se trata de uma diferença considerável. A provável 

explicação para isto ocorrer é a questão do desgaste das pás da turbina e/ou obstruções na 

turbina, ao longo de três anos desde o começo das operações da usina. 

O condensador é terceiro componente que possui maior destruição de exergia. Os 

valores para ambas situações foram bastante semelhantes, não ultrapassando 5% da destruição 

de exergia total de cada caso. Os demais equipamentos, por seu menor porte em relação aos 

componentes comentados acima, não apresentaram uma alta destruição de exergia. É 

importante comentar que, de acordo com os Apêndices B e C, vê-se que a destruição de 

exergia no pré-aquecedor de alta pressão 7 (HP7) quase que quadruplicou em relação ao caso 

de projeto. Assim, torna-se interessante a avaliação do componente para verificar o motivo do 

aumento para posteriormente, realizar uma melhoria no componente. 
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Verificou-se que houve um considerável aumento da destruição de exergia total entre as 

situações de projeto e real, 529,2 MW e 615 MW, respectivamente. Assim, faz-se necessário a 

aplicação de um processo de melhoria do rendimento de todos os componentes da planta. Esta 

melhoria é fundamental no aumento da eficiência energética, pois também se constatou no 

estudo que ocorreu uma diminuição tanto da eficiência energética, quanto na eficiência 

exergética.  

Na figura 27 é mostrado a comparação entre as taxas de destruição de exergia para a 

caldeira, turbina e condensador. Verifica-se que para a situação real é maior que para a 

situação de projeto, mostrando que essa diferença trata-se do grau de degradação dos 

equipamentos relativo ao período de operação da planta. 

Figura 27 - Comparação da Taxa de Destruição de Exergia para Ambas as Situações 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6 CONCLUSÃO 

 Neste estudo, a análise exergética de usina termelétrica identificou áreas onde a maioria 

da potência útil é perdida, afetando diretamente na perda de eficiência energética da planta. 

Este projeto mostrou que a caldeira é a fonte de maior perda de energia útil em toda a planta.  

 A fim de alcançar alguma melhora na eficiência energética no condensador, turbina e, 

principalmente, na caldeira, é interessante a realização de um estudo mais aprofundado nestes 

sistemas, como por exemplo, avaliar a perda de trabalho útil para cada estágio na turbina. 

Além disso, mostrou-se que houve um considerável aumento no grau de degradação dos 

equipamentos.  

 As planilhas para cálculos termodinâmicos criadas para a utilização no presente trabalho 

demostrou ser uma ferramenta interessante para o aprendizado das propriedades 

termodinâmicas devido sua grande praticidade.   
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APÊNDICE A – DIAGRAMA DE FLUXO DO CICLO TÉRMICO ÁGUA/VAPOR DA 

USINA TERMELÉTRICA 
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APÊNDICE B – DADOS TERMODINÂMICOS PARA SITUAÇÃO DE PROJETO 

Ponto Equipamento m p T h s e E Ex 

  kg/s bar °C kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg kW kW 

1 

Turbina de 

Alta Pressão 

320,56 167,90 538,00 3397,59 6,4117 1478,1547 1089117,73 473830,69 

2 22,58 62,99 393,10 3154,54 6,4873 1212,3956 71239,95 27379,93 

3 23,58 39,72 333,60 3052,52 6,5209 1100,2887 71988,53 25948,47 

4 267,61 39,70 333,60 3052,57 6,5212 1100,2511 816901,54 294439,42 

5 

Turbina de 

Média Pressão 

267,50 35,62 538,00 3537,06 7,2592 1363,1925 946162,53 364654,00 

6 13,08 20,82 459,40 3377,65 7,2951 1193,0097 44190,98 15608,54 

7 11,97 10,28 360,60 3180,13 7,3252 986,4372 38073,26 11809,85 

8 248,61 9,90 359,50 3178,52 7,3398 980,4593 790215,81 243753,06 

9 

Turbina de 

Baixa Pressão 

248,61 9,90 359,50 3178,52 7,3398 980,4593 790215,81 243753,06 

10 10,19 5,61 291,90 3046,25 7,3768 837,0792 31054,79 8533,56 

11 11,94 2,94 220,60 2908,38 7,4109 688,9610 34738,96 8229,26 

12 9,03 1,25 140,00 2754,64 7,4598 520,5406 24868,28 4699,33 

13 12,25 0,47 79,70 333,69 1,0718 17,2703 4087,70 211,56 

15 205,14 0,09 42,70 2578,37 8,2063 120,1886 528923,06 24655,36 

16 

Condensador 

205,14 0,09 42,70 2578,37 8,2063 120,1886 528923,06 24655,36 

17 12,25 0,45 48,60 203,51 0,6856 3,0287 2493,03 37,10 

18 218,14 0,09 42,70 179,00 0,6089 1,5633 39046,86 341,01 

19 5488,61 1,00 27,90 117,05 0,4077 0,0039 642463,62 21,50 

20 5488,61 1,00 27,90 117,05 0,4077 0,0039 642463,62 21,50 

21 5488,61 1,00 37,90 158,85 0,5443 0,7991 871856,41 4385,92 

22 5488,61 1,00 37,90 158,85 0,5443 0,7991 871856,41 4385,92 

23 
BEC 

218,14 0,09 42,70 179,00 0,6089 1,5633 39046,86 341,01 

24 218,14 25,00 43,00 182,27 0,6112 4,1137 39759,57 897,36 

25 

LP1 

12,25 0,45 79,30 2642,11 7,6364 354,9932 32365,81 4348,67 

27 218,14 25,00 43,20 183,10 0,6139 4,1561 39941,63 906,60 

28 218,14 22,30 75,80 319,09 1,0238 17,0794 69606,22 3725,68 

29 12,25 0,45 48,60 203,51 0,6856 3,0287 2493,03 37,10 

30 

LP2 

9,03 1,06 139,20 2754,61 7,5354 497,8256 24868,01 4494,26 

31 218,14 22,30 75,80 319,09 1,0238 17,0794 69606,22 3725,68 

32 22,12 2,27 101,25 424,46 1,3210 33,2373 9390,10 735,28 

33 218,14 19,70 98,90 415,87 1,2931 33,0185 90717,47 7202,62 

34 31,14 1,06 101,25 422,00 1,3148 32,6430 13140,61 1016,47 

35 

LP3 

11,94 2,78 220,30 2908,40 7,4354 681,6447 34739,21 8141,87 

36 249,17 19,70 99,30 417,55 1,2976 33,3445 104040,72 8308,34 

37 10,19 4,85 133,60 561,90 1,6724 65,1968 5723,55 664,10 

38 249,17 17,10 128,10 539,27 1,6131 60,3574 134368,13 15039,05 

39 22,12 2,27 105,50 442,40 1,3687 36,8735 9786,93 815,72 

40 

LP4 

10,19 5,33 291,50 3046,16 7,3999 830,0462 31053,92 8461,86 

41 249,17 17,10 128,10 539,27 1,6131 60,3574 134368,13 15039,05 

42 249,17 14,50 151,60 639,75 1,8571 87,5810 159403,80 21822,26 

43 10,19 4,85 133,60 561,90 1,6724 65,1968 5723,55 664,10 

44 

LP5 

(Desaerador) 

11,97 10,12 360,60 3180,44 7,3328 984,4610 38076,90 11786,19 

45 249,17 14,50 151,60 639,75 1,8571 87,5810 159403,80 21822,26 

46 59,25 19,59 189,17 804,18 2,2267 141,0604 47647,88 8357,83 

47 320,56 10,10 180,40 764,60 2,1426 126,7235 245096,78 40621,92 

49 Bombas de 

Alimentação 

da Caldeira 

320,56 10,10 180,40 764,60 2,1426 126,7235 245096,78 40621,92 

51 320,56 205,00 184,00 790,76 2,1520 150,0565 253482,07 48101,44 

52 

HP6 

13,08 19,78 458,70 3377,45 7,3180 1185,9247 44188,26 15515,85 

53 320,56 205,00 184,00 790,76 2,1520 150,0565 253482,07 48101,44 

54 46,17 38,60 217,10 930,76 2,4879 189,2331 42969,87 8736,26 

55 59,25 19,59 189,17 804,18 2,2267 141,0604 47647,88 8357,83 

56 320,56 202,40 212,00 913,57 2,4134 194,4141 292848,93 62320,54 

57 

HP7 

23,58 38,79 332,70 3052,64 6,5311 1097,3418 71991,44 25878,98 

58 320,56 202,40 212,00 913,57 2,4134 194,4141 292848,93 62320,54 

59 22,58 60,90 253,60 1103,13 2,8216 261,4409 24912,45 5904,21 

60 46,17 38,60 217,10 930,76 2,4879 189,2331 42969,87 8736,26 

61 320,56 199,70 248,70 1080,50 2,7456 261,6113 346359,91 83860,97 

62 

HP8 

22,58 61,11 393,10 3158,24 6,5055 1210,6125 71323,47 27339,67 

63 320,56 199,70 248,70 1080,50 2,7456 261,6113 346359,91 83860,97 

64 22,58 60,90 253,60 1103,13 2,8216 261,4409 24912,45 5904,21 

64 320,56 197,10 278,50 1223,89 3,0133 324,6244 392324,23 104060,16 

66 

Caldeira 

320,56 197,10 278,50 1223,89 3,0133 324,6244 392324,23 104060,16 

67 267,50 38,50 329,60 3045,47 6,5224 1092,7811 814663,87 292318,95 

68 320,56 172,30 541,00 3401,14 6,4055 1483,5682 1090255,08 475566,01 

69 267,50 36,50 541,00 3543,02 7,2555 1370,2590 947758,43 366544,28 
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APÊNDICE C – DADOS TERMODINÂMICOS PARA SITUAÇÃO REAL 

Ponto Equipamento m  p T h s e E Ex 

  kg/s bar °C kJ/kg kJ/kg.K kJ/kg kW kW 

1 

Turbina de Alta 

Pressão 

340,93 168,48 533,42 3383,89 6,3933 1469,96 1153682,68 501158,73 

2 24,02 61,74 397,25 3167,79 6,5155 1217,17 76087,11 29235,13 

3 25,08 37,06 328,80 3047,26 6,5416 1088,83 76433,12 27310,60 

4 284,62 35,56 327,54 3048,06 6,5604 1083,96 867550,17 308520,47 

5 

Turbina de 

Média Pressão 

296,38 34,06 540,20 3543,57 7,2874 1361,25 1050236,13 403444,15 

6 14,50 20,01 466,22 3393,69 7,3348 1197,12 49194,02 17353,20 

7 13,26 10,13 359,98 3179,10 7,3303 983,89 42169,73 13050,94 

8 275,45 10,13 359,98 3179,10 7,3303 983,89 875682,31 271011,31 

9 

Turbina de 

Baixa Pressão 

275,45 10,13 359,98 3179,10 7,3303 983,89 875682,31 271011,31 

10 11,29 5,46 301,38 3066,30 7,4247 842,74 34633,86 9518,78 

11 13,23 2,88 238,59 2945,17 7,4923 701,32 38976,09 9281,24 

12 10,00 1,44 151,91 2777,20 7,4495 546,19 27778,59 5463,21 

13 6,79 0,58 104,47 2690,25 7,6489 399,38 18256,62 2710,27 

14 6,79 0,47 113,05 2708,37 7,7912 374,80 18379,58 2543,49 

15 227,28 0,10 48,01 2588,05 8,1471 147,64 588224,00 33555,24 

16 

Condensador 

227,28 0,10 48,01 2588,05 8,1471 147,64 588224,00 33555,24 

17 13,57 0,52 55,03 230,38 0,7683 5,08 3126,80 68,98 

18 240,86 0,10 48,01 201,01 0,6780 2,83 48414,83 682,04 

19 5000 1,00 32,75 137,31 0,4745 0,22 753652,41 1218,39 

20 5000 1,00 32,50 136,27 0,4711 0,20 747936,37 1114,23 

21 5000 1,00 45,03 188,65 0,6390 2,16 1035450,86 11875,55 

22 5000 1,00 44,47 186,31 0,6316 2,03 1022562,59 11157,88 

23 Bomba de Ext. 

Condensado 

240,86 0,10 48,01 201,01 0,6780 2,83 48414,83 682,04 

24 240,86 26,04 48,41 204,93 0,6820 5,54 49358,67 1333,74 

25 

LP1 

6,79 0,58 104,47 2690,25 7,6489 399,38 18256,62 2710,27 

26 6,79 0,47 113,05 2708,37 7,7912 374,80 18379,58 2543,49 

27 240,86 26,04 48,41 204,93 0,6820 5,54 49358,67 1333,74 

28 240,86 20,19 73,00 307,20 0,9902 15,27 73991,02 3678,40 

29 13,57 0,52 55,03 230,38 0,7683 5,08 3126,80 68,98 

30 

LP2 

10,00 1,44 151,91 2777,20 7,4495 546,19 27778,59 5463,21 

31 240,86 20,19 73,00 307,20 0,9902 15,27 73991,02 3678,40 

32 24,53 2,97 113,61 476,74 1,4582 44,33 11693,98 1087,45 

33 240,86 18,32 102,79 432,14 1,3370 36,11 104083,24 8697,89 

34 34,53 1,44 91,69 384,13 1,2121 25,59 13264,57 883,80 

35 

LP3 

13,23 2,97 237,95 2943,56 7,4761 704,56 38954,73 9324,10 

36 275,39 16,85 102,79 432,03 1,3371 35,97 118975,29 9905,01 

37 11,29 5,29 137,29 577,69 1,7109 69,42 6525,04 784,12 

38 275,39 15,62 126,73 533,36 1,5987 58,76 146880,82 16181,29 

39 24,53 2,97 113,61 476,74 1,4582 44,33 11693,98 1087,45 

40 

LP4 

11,29 5,29 298,63 3061,03 7,4293 836,10 34574,23 9443,72 

41 275,39 14,28 126,73 533,27 1,5989 58,63 146855,52 16145,48 

42 275,39 13,91 151,25 638,21 1,8537 87,08 175755,49 23982,08 

43 11,29 5,29 137,29 577,69 1,7109 69,42 6525,04 784,12 

44 

LP5 

(Desaerador) 

13,26 10,13 359,98 3179,10 7,3303 983,89 42169,73 13050,94 

45 275,39 13,91 151,25 638,21 1,8537 87,08 175755,49 23982,08 

46 63,60 19,32 188,28 800,24 2,2183 139,66 50893,39 8882,09 

47 175,80 11,80 180,69 766,31 2,1460 127,43 134714,09 22401,52 

48 176,45 11,79 179,74 762,12 2,1367 126,01 134478,80 22235,19 

49 Bombas de 

Alimentação da 

Caldeira 

175,80 11,80 180,69 766,31 2,1460 127,43 134714,09 22401,52 

50 176,45 11,79 179,74 762,12 2,1367 126,01 134478,80 22235,19 

51 352,25 205,27 183,32 787,81 2,1455 149,06 277505,47 52508,08 

52 

HP6 

14,50 19,32 464,34 3390,41 7,3464 1190,37 49146,57 17255,28 

53 326,10 205,27 183,32 787,81 2,1455 149,06 256907,69 48610,68 

54 49,10 35,87 217,72 933,52 2,4942 190,11 45837,12 9334,54 

55 63,60 19,32 188,28 800,24 2,2183 139,66 50893,39 8882,09 

56 326,10 204,23 212,41 915,45 2,4168 195,26 298532,36 63676,37 

57 

HP7 

25,08 35,87 325,94 3043,20 6,5486 1082,64 76331,16 27155,30 

58 326,10 204,23 212,41 915,45 2,4168 195,26 298532,36 63676,37 

59 24,02 60,38 250,16 1086,42 2,7899 254,25 26094,70 6106,74 

60 49,10 35,87 217,72 933,52 2,4942 190,11 45837,12 9334,54 

61 326,10 203,23 242,84 1053,33 2,6924 250,41 343495,95 81659,39 

62 

HP8 

24,02 60,38 394,70 3163,80 6,5189 1212,16 75991,21 29114,81 

63 326,10 203,23 242,84 1053,33 2,6924 250,41 343495,95 81659,39 

64 24,02 60,38 250,16 1086,42 2,7899 254,25 26094,70 6106,74 

65 326,10 201,73 278,50 1223,78 3,0121 324,90 399079,31 105951,29 

66 

Caldeira 

326,10 201,73 278,50 1223,78 3,0121 324,90 399079,31 105951,29 

67 321,46 35,56 327,54 3048,06 6,5604 1083,96 979831,46 348450,24 

68 341,25 169,36 533,42 3382,87 6,3899 1469,95 1154415,07 501626,56 

69 321,46 34,06 535,38 3532,63 7,2739 1354,36 1135599,25 435371,64 

 


