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1a Questão (Valor: 5,0 pontos): 
A água é o fluido de trabalho em um ciclo de cogeração utilizado para a produção de eletricidade e aquecimento. 
Vapor a 2 MPa e 350 ºC entra em uma turbina de dois estágios com vazão mássica de 0,7 kg/s. Uma fração do 
fluxo total, y = 0,15, é extraída entre os dois estágios à 200 kPa para fins de aquecimento e o restante expande 
através do segundo estágio até a pressão do condensador que é de 10 kPa. O condensado, estado 6, retorna do 
processo a 100 kPa e 60 ºC, passa pela válvula, com destino ao condensador, onde se une ao fluxo principal de 
água de alimentação. A água na saída do condensador é um líquido saturado a 10 kPa. Cada estágio da turbina 
tem uma eficiência isentrópica de 80%, e o processo de bombeamento pode ser considerado adiabático reversível.  

 

Pede-se para: 
(a) determinar as entalpias de cada um dos 7 estados 
do ciclo; (2,3 pts) 
(b) desenhar o diagrama T-s, incluindo as linhas de 
saturação e as pressões de cada estado; (0,7 pt) 

(c) a potência líquida desenvolvida pelo ciclo; (1,0) 
(d) o rendimento do ciclo, considerando o calor de 
processo como efeito útil; (0,2 pt) 
(e) a taxa de transferência de calor para a água de 
resfriamento no condensador. (0,8 pt) 

 

  
 

Indique seus cálculos no verso e os resultados nas tabelas 1 e 2. Colunas com asterisco devem ser preenchidas.  
 

Tabela 1 – Propriedades termodinâmicas da água 
Estado T (oC) P (kPa)* v (m3/kg) h (kJ/kg)* s (kJ/kg.K) x Descrição* 

1 350 2000 ---- 3136,96 6,9562 ---- Vapor superaquecido 
2 ---- 200 ---- 2738,6 7,2055 ---- Vapor superaquecido 
3 ---- 10 ---- 2374,36 ---- ---- Mistura saturada 
4 ---- 10 0,001010 191,81 ---- 0 Líquido saturado 
5 ---- 2000 ---- 193,82 ---- ---- Líquido comprimido 
6 60 100 ---- 251,11 ---- ---- Líquido comprimido 
7 ---- 10 ---- 251,11 ---- ---- Mistura saturada 
2s ---- 200 ---- 2639 6,9562 0,9695 Mistura saturada 
3s ---- 10 ---- 2283,30 7,2055 0,8741 Mistura saturada 

* colunas de preenchimento obrigatório 

Tabela 2 – Parâmetros do ciclo de cogeração (preencher todos os campos) 
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2a Questão (Valor: 5,0 pontos): 
O ciclo Brayton de refrigeração ideal opera no sentido inverso do ciclo motor Brayton. O fluido refrigerante, no 
caso ar, entra no compressor a P1 = 100 kPa e T1 = 270 K, sendo T1 = TL, e é comprimido até que sua pressão 
atinja P2. O gás é então resfriado até T3 = 310 K, igualando-se à TH. Em seguida, o gás é expandido até P4, com 
T4 bem inferior a TL. A refrigeração é obtida através da transferência de calor da região fria para o gás, conforme 
este passa do estado 4 para o estado 1, completando o ciclo. O compressor e a turbina podem ser modelados como 
adiabáticos reversíveis. A razão de pressão do ciclo é de 3 e sua vazão mássica de 0,5 kg/s. Considere calores 
específicos constantes avaliados a 298 K. 

 

 
Determine: 
 
(a) as temperaturas dos estados 2 e 4; (0,5 pt) 
(b) a potência líquida fornecida ao ciclo; (1,0 pt)  
(c) a taxa de transferência de calor da região fria para 
o ciclo;     (0,5 pt) 
(d) o coeficiente de desempenho do ciclo. (0,5 pt) 
 

Indique seus cálculos no verso e os resultados nas tabelas 3 e 4. Colunas com asterisco devem ser preenchidas.  
 

Tabela 3 – Propriedades termodinâmicas do ar 
Estado T (K)* P (kPa)* 

1 270 100 
2 369,6  300 
3 310 300 
4 226,5  100 

* colunas de preenchimento obrigatório 

Tabela 4 – Parâmetros do ciclo de refrigeração 
            

          

(c) 21,84 kW        

(d) 2,702             
 

 

O ciclo de refrigeração anterior é modificado pela introdução de um trocador de calor regenerativo. No ciclo 
modificado, o ar comprimido entra no trocador de calor regenerativo, estado a, a 310 K e é resfriado até 280 K, 
estado 3, antes de entrar na turbina. O estado 1 é o mesmo da parte anterior. 

 

Determine: 
(e) a temperatura mais baixa do ciclo;          (0,5 pt) 
(f) a potência líquida fornecida ao ciclo; (0,5 pt)  
(g) a taxa de transferência de calor da região fria 
para o ciclo;        (1,0 pt) 
(h) o coeficiente de desempenho do ciclo.   (0,5 pt) 
 

Indique seus cálculos no verso e os resultados na tabela 5.  
Tabela 5 – Parâmetros do ciclo de refrigeração (Ciclo com regeneração) 

(e) T4 = 204,6 K               

     (h) 1,463      
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(b) 50,00-41,92=8,082kW 

(g) Tb=240K QL=17,77kW 

(f) 50,00-37,85=12,15kW 
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