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Introdução: Os geradores de vapor ou simplesmente caldeiras a vapor, são máquinas
térmicas com raízes na revolução industrial, que perdurou ao longo dos séculos até os
dias de hoje. Nota-se que, com os grandes avanços tecnológicos trazidos pelas 3º e 4º
revoluções industriais, os processos utilizando nas caldeiras se tornaram cada vez mais
eficazes, se tratando de eficiência de processo, economia e meio ambiente, devido ao
alto nível tecnológico que esses equipamentos possuem e ao aproveitamento cada vez
mais efetivo de combustíveis alternativos, tais como lenha e bagaço de cana de açúcar.
Objetivo: Realizar uma abordagem técnica sobre a caldeira a vapor como uma
máquina térmica, discorrendo sobre os principais aspectos construtivos, suas
funcionalidades, principais aplicações e uma análise de sua performance/rendimento
quando abastecida com lenha e bagaço de cana de açúcar. Metodologia: Foram
realizadas 2 visitas à fábrica, localizada na cidade de Dores de Guanhães, para coleta
de dados, tais como: pressão de vapor(Pv), temperatura dos gases(Tg), massa de
combustível aplicada a combustão (MCcana e MClenha), umidade dos
combustíveis(Uc e Ul) e tempo de experimento (t). Foram realizadas reuniões no
Unileste para alinhamento e para definir a melhor maneira de prosseguir com o
trabalho. Foi feito uma tabela para auxiliar os cálculos e utilizando o Microsoft Excel
para melhor eficiência dos cálculos. Resultados: Após as duas visitas obtivemos os
dados: Pv= 8,0 Kgf/cm², Tg= 200 °c, MClenha= 80,0 kg, MCcana= 80,0 kg, Ul= 25%,
Uc= 35% e t= 1h. Vale lembrar que esses resultados foram obtidos apenas em um
experimento,com lenha, pois no segundo ocorreu falhas que inviabilizaram os
resultados. Com o trabalho ainda em andamento a abordagem técnica realizada
proporcionou um grande conhecimento sobre caldeiras, seus principais tipos e formas,
as normas que se aplicam a este equipamento, leia-se: NR13 e ASME, princípios de
cogeração, questões ambientais decorrentes dos processos, combustíveis utilizados,
sejam eles de origem vegetal ou derivados do petróleo.  A coleta de dados nos deu a
percepção de como o equipamento precisa ser monitorado e que as vezes é necessário
intervenções para a melhor utilização do equipamento. Conclusão: Com a realização
da abordagem técnica, foi verificado que as caldeiras são equipamentos de grande
valor no ambiente industrial, portanto é necessário estudos para tornar o processo cada
vez mais eficiente, gerando economia e preservação ambiental. A utilização de
combustíveis alternativos contribui de forma relevante sobre o ambiente.
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