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7. As taxas de transferência de exergia em um sistema de 
cogeração, que opera em regime permanente, são 
mostradas ao lado, em MW. O combustível tem um custo 
unitário de 0.0585 $ por kWh de exergia. O custo de 
aquisição e operação do sistema é de $1800/h. A água de 
alimentação e o ar para combustão entram com exergia e 
custos desprezíveis. Os produtos da combustão são 
descarregados diretamente na vizinhança, também com 
custo desprezível. As perdas de calor para a vizinhança 
também podem ser desprezadas. Pede-se: (i) determine a taxa de destruição de exergia no sistema de 
cogeração, em MW; (ii) estabeleça e avalie uma eficiência exergética para o sistema; (iii) admitindo que 
tanto a potência produzida como o vapor têm o mesmo custo unitário baseado em exergia, avalie esse custo 
unitário dos produtos; e (iv) determine as taxas de custo de produção de potência e de vapor. 
 
8. Resolva o exercício 3.15 do livro do Prof. Stoecker (1989). Aproveite a oportunidade para fazer uma boa 
leitura do capítulo 3 deste livro. 
 
9. Estime os custos em 1985 dos seguintes trocadores de calor para as áreas de 10 a 1000 ft2: 
 
1. Casco-e-tubos de aço carbono 
2. Casco-e-tubos de aço inox 304 
3. Duplo-tubo de aço carbono 
4. Tipo placa de aço inox 304 
 
Os dados necessários à solução do problema podem ser encontrados no capítulo 6 do livro de Boehm (1987). 
 
10. Uma empresa de climatização, contratada para instalar um sistema de condicionamento de ar em um 
ponto comercial, sugeriu ao proprietário dois cenários, (A) e (B), cujos indicadores financeiros estão 
mostrados na tabela abaixo, em pilas [$]. Encontre uma expressão para o custo anual de operação (Z) em 
função do capital inicial (CI) e de operadores financeiros (PWF, CRF, SSF, etc). 
 

 Máquina (A) Máquina (B) 
Custo de aquisição do equipamento (CI) 17.8 k 21.5 k 
Custos de instalação (% CI) 9 % 11 % 
Consumo de energia (anual) 3.5 k 2.2 k 
Custo de manutenção (% CI, tri-anual) 5 % 6.5 % 
Depreciação (% CI a.a.) 8.25 % 6.75 % 

 
Através de uma análise do ciclo de vida, indique qual o cenário que leva ao melhor investimento. Numa 
primeira análise, considere uma vida útil de 9 anos para ambos os equipamentos e uma taxa de juros de 10% 
a.a. (ao ano). Para a mesma vida útil, refaça a análise para juros de 8% e 12% a.a. Para uma taxa de juros de 
10% a.a., refaça a análise para tempos de vida de 6 e 12 anos. Discuta os resultados. Você gostará de ler a 
seção 6.7 Economic Fator in Design do livro de Jaluria (2008). 
 


