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RESUMO 

 

As instalações de refrigeração e ar condicionado representam uma parcela significativa no 

consumo energético tanto de empresas quanto de comércio e residências. Estudos 

mostram que em indústrias alimentícias os sistemas de refrigeração podem ser 

responsáveis por até 60% da energia consumida. Nos prédios comerciais e residenciais 

as instalações de ar condicionado podem consumir até 30% de toda a energia gasta. 

Neste cenário, é de vital importância não só o desenvolvimento de sistemas 

convencionais mais eficientes, mas também de sistemas alternativos. Assim os sistemas 

de refrigeração por absorção de vapor de simples efeito empregando fontes térmicas 

renováveis (coletor solar de água quente, fogões ou fornos a biomassa) ou residuais 

(gases de exaustão) podem se tornar uma alternativa muito interessante do ponto de vista 

ambiental e econômico. Pretende-se neste trabalho modelar o ciclo de absorção para 

baixas capacidades e operando em baixa temperatura. A estrutura do trabalho consiste 

da realização de balanços de massa e energia do ciclo, dimensionamento dos trocadores 

de calor, construção e testes do protótipo utilizando como fluido de trabalho o par Água-

Brometo de Lítio (H2O-LiBr), para operar a baixas temperaturas, em torno de 70º C. O 

ponto de partida para construção do protótipo consiste em utilizar um evaporador tipo 

carcaça-serpentina comum em bebedouros de água. Para o gerador emprega-se também 

um trocador tipo carcaça (parede de acrílico) e serpentina de modo que se possa 

visualizar o momento de desprendimento do refrigerante do absorvente, sendo os demais 

trocadores tipo tubos concêntricos com escoamento contracorrente. A água a ser 

refrigerada deve circular através do evaporador enquanto que a água de resfriamento 

retira calor do absorvedor e condensador. Como fonte quente duas variantes foram 

utilizadas: água quente proveniente de um coletor solar plano com complementação de 

calor por resistência elétrica ou aquecida através de queimadores a gás. 

 

Palavras-chave: Sistemas de absorção H2O-LiBr. Fontes alternativas. Análise 

experimental. Trocadores de calor. 
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ABSTRACT  

 

Nowadays the refrigeration and air conditioning systems represent a significant fraction in 

companies, commerce and residences energy consumption. Studies show that in the food 

industry cooling systems may be responsible for 60% of energy consumed. However, in 

commercial and residential buildings the air conditioning systems can consume up to 30% 

of all energy expended. In this scenario, it is very important the development of 

conventional systems more efficient, but also the development of alternative systems. 

Then the single effect absorption refrigeration cycle using renewable sources (solar water 

heaters, stoves and ovens biomass) or waste (exhaust gases) can become a very 

interesting alternative of environment and economic viewpoint. The aim of this work is to 

model the absorption cycle for low capacity and low operating temperature. The structure 

of the work consists of carrying out mass and energy balances of the cycle, sizing of heat 

exchangers, construction and testing of the prototype using as the working fluid Water-

Lithium Bromide (H2O-LiBr) to operate at low temperatures around 70 °C. The starting 

point for building the prototype is to use a shell and coil heat exchange evaporator, type 

common in water fountains. For the generator also employs a shell and coil heat exchange 

(acrylic wall) so that it can visualize the moment of unfixing of the absorbent by the 

refrigerant, whereas the other type of exchanger is concentric tubes in counterflow. The 

water to be chilled should be circulated through the evaporator while cooling water 

removes heat from the absorber and condenser. How hot source two variants were used: 

hot water from a solar collector with supplementary heat by electric resistance or heated 

by gas burners. 

 

Keywords: H2O-LiBr absorption systems. Alternative energy. Experimental Analysis. Heat 

Exchangers.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo do século XX, com a disseminação de sistemas de geração e distribuição 

da energia elétrica a baixos custos, as unidades de refrigeração baseadas em ciclos de 

absorção perderam interesse em favor da aplicação de sistemas utilizando ciclos de 

compressão a vapor. Porém, diante do atual cenário de preservação ambiental e 

consumo racional de energia, tem-se observado um interesse renovado nos ciclos de 

absorção devido à possibilidade do uso de coletores solares, biogás e do aproveitamento 

energético de calor residual de diferentes processos. 

As diversas aplicações para sistemas de refrigeração tornam a sua utilização 

indispensável. Sabe-se que a energia elétrica é a principal fonte para o acionamento 

destes sistemas. No entanto, existem tecnologias para gerar frio através de fontes 

térmicas. São algumas dessas fontes térmicas alternativas para geração de energia: calor 

de exaustão de máquinas térmicas, energia solar, diferentes tipos de gases, tais como o 

gás natural, o gás liquefeito de petróleo, o biogás e o gás de síntese.  

Os sistemas de refrigeração comumente utilizados são os de compressão de vapor. 

Esse sistema utiliza um compressor acionado por um motor elétrico, onde o fluido 

frigorífico é comprimido até atingir a pressão de condensação. No condensador ocorre um 

processo de rejeição de calor do fluido refrigerante para o meio de resfriamento à pressão 

constante. Neste processo o fluido frigorífico é condensado até se tornar líquido saturado. 

Em seguida o fluido refrigerante segue para o dispositivo de expansão, onde ocorre uma 

expansão irreversível à entalpia constante, desde a pressão de condensação do líquido 

saturado até a pressão de vaporização. Finalmente ocorre no evaporador uma 

transferência de calor à pressão e à temperatura constante, desde vapor úmido até atingir 

o estado de vapor saturado seco. É no evaporador que se obtem as temperaturas 

necessárias para as diversas aplicações para acondicionamento, resfriamento e 

congelamento.  

A Figura 1.1 ilustra o ciclo teórico de refrigeração por compressão de vapor, bem 

como o diagrama pressão x entalpia do mesmo. 
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FIGURA 1.1 - Ciclo teórico de refrigeração por compressão de vapor 

Fonte: VENTURINI; PIRANI, 2005 
 

O objeto de estudo deste trabalho é o ciclo de refrigeração por absorção onde o 

compressor acionado por eletricidade é substituído por um conjunto gerador-absorvedor e 

o fluido frigorífico é substituído por um par refrigerante-absorvente. Os sistemas de 

refrigeração por absorção são um dos mais antigos métodos de refrigeração. Esses 

sistemas utilizam pares de fluidos na sua operação, geralmente amônia-água ou água-

brometo de lítio, sendo um como refrigerante e outro como absorvente. 

O sistema de absorção funciona a partir do calor gerado na fonte térmica que é 

fornecido ao gerador onde o par refrigerante-absorvente se encontra. Após atingir a 

temperatura de desprendimento parte do refrigerante se separa do absorvente em forma 

de vapor e segue para o condensador, para o dispositivo de expansão e, em seguida, 

para o evaporador de forma semelhante ao ciclo de compressão de vapor. Saindo do 

evaporador, o refrigerante é absorvido pela solução que se encontra no absorvedor e 

então é bombeado de volta para o gerador iniciando o ciclo novamente.  
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A Figura 1.2 e a Figura 1.3 ilustram o ciclo teórico de refrigeração por absorção de 

simples efeito, bem como o diagrama pressão x temperatura do mesmo, sendo nestes 

casos, QG taxa de calor fornecida ao gerador, QCD taxa de calor retirada do condensador, 

QEV taxa de calor fornecida ao evaporador (efeito frigorífico) e QABS taxa de calor retirada 

do absorvedor. 

 
FIGURA 1.2 - Ciclo teórico de refrigeração por absorção 

Fonte: PIMENTA; SANTOS, 2003 

 

 
FIGURA 1.3 – Diagrama pressão x temperatura para o ciclo de absorção 

Fonte: FLORIDES, 2003 
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Diante de crises no setor elétrico, da política de estímulo ao uso do gás natural e da 

disseminação das aplicações de cogeração, tem-se observado um interesse renovado 

pelos ciclos de absorção, abrindo oportunidades, tais como a utilização do calor derivado 

de coletores solares, dos gases de exaustão de motores de combustão interna e turbinas 

a gás e a partir da queima direta de gases para acionamento de unidades de absorção. 

Sendo o estado de Minas Gerais um grande produtor de produtos lácteos, entende-

se que existe uma grande demanda pela geração de frio. Portanto o desenvolvimento 

tecnológico desses refrigeradores poderá ser um grande aliado para o uso racional da 

energia. 

De acordo com o Balanço Energético Nacional, publicado em 2008, as fontes 

energéticas utilizadas no meio rural durante o ano de 2007 foram: óleo diesel (56,3%), 

lenha (26,0%), eletricidade (16,7%) e outros (1%) (MME, 2008). Estes valores englobam a 

necessidade de resfriamento de leite, produção e armazenamento de produtos lácteos, 

conservação e/ou congelamento de verduras, frutas e carnes. Em geral estes processos 

empregam ciclos de refrigeração por compressão de vapor, que poderão ser 

complementados ou substituídos pelos ciclos de absorção. 

Sendo assim os sistemas de refrigeração por absorção poderão ser a principal 

tecnologia para as diversas aplicações de refrigeração a ser utilizada nas propriedades 

rurais, devido a possibilidade de serem acionados através de diversas fontes energéticas. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

Pretende-se neste trabalho modelar e construir um protótipo de um refrigerador de 

baixa capacidade que opere sob o ciclo de absorção e utilize água quente aquecida por 

um coletor solar plano. A modelagem consiste em realizar o balanço de massa e energia 

do ciclo, calcular os trocadores de calor necessários, construir e testar o protótipo. No 

referido protótipo será utilizado o par refrigerante-absorvente Água-Brometo de Lítio (H2O-

LiBr) devido à necessidade de temperaturas relativamente baixas para evaporação do 

refrigerante (água), em torno de 70º C, facilmente obtidas com a utilização de coletores 

solares planos (Florides et al, 2003). Outros aspectos positivos deste par são: alta relação 
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de volatilidades e afinidade química, alta estabilidade, elevado valor da entalpia de 

vaporização/condensação e alto padrão de segurança (Oliveira Junior et al 2004).  

O ponto de partida do protótipo consiste em utilizar um evaporador tipo carcaça e 

serpentina comum em bebedouros. O gerador também utilizará um trocador tipo carcaça 

e serpentina por ser um trocador compacto, sendo os demais trocadores tipo tubos 

concêntricos. No caso da fonte quente utilizar-se-á para os testes um coletor solar plano 

com complementação de calor, se necessário, por resistência elétrica ou gás liquefeito de 

petróleo. 

O objetivo de se modelar e construir o protótipo é avaliar a possibilidade de 

funcionamento do ciclo de absorção com baixas quantidades de calor. Caso seja possível, 

avaliar os diferentes parâmetros como por exemplo a influência da carga de solução na 

pressão de alta do sistema; a influência da vazão de água quente na temperatura do 

gerador; a influência da temperatura do gerador nas taxas de transferência de calor e no 

COP do sistema; a influência da abertura da válvula de expansão nas taxas de 

transferência de calor e no COP do sistema; a influência da diminuição da concentração 

de LiBr nas taxas de transferência de calor e no coeficiente de performance (COP) do 

sistema. Além disso, visa-se avaliar as dificuldades técnicas para construção e operação 

de refrigeradores por absorção de baixa capacidade e que utilizem fontes térmicas de 

baixas temperaturas. 

A modelagem, a construção e os testes no referido protótipo pode nos fornecer uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento tecnológico, fabricação e operação de 

refrigeradores por absorção, bem como abrir caminho para futuras pesquisas como, por 

exemplo, a utilização do Lítio proveniente da reciclagem de baterias. 

 

 

1.2 Estrutura do trabalho 

 

 

O presente trabalho divide-se em sete capítulos. No primeiro faz-se uma abordagem 

geral em relação ao tema e aos seus objetivos. No segundo capítulo apresenta-se uma 

revisão bibliográfica quanto aos sistemas de refrigeração por compressão de vapor e por 

absorção de vapor, bem como sobre trocadores de calor e sistemas solares. 
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O terceiro capítulo trata da modelagem dos equipamentos e do sistema como um 

todo, baseado nos balanços de massa e energia do sistema que foram utilizados na 

construção da planilha de cálculo. Como item importante na concepção de sistemas de 

absorção, os trocadores de calor são abordados no quarto capítulo. 

No quinto apresenta-se a construção do protótipo do refrigerador e do coletor solar, 

enquanto que no sexto capítulo os testes e resultados do protótipo do refrigerador são 

abordados. Finalmente o capítulo sete traz as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As instalações de refrigeração e ar condicionado representam uma parcela 

significativa no consumo energético tanto de empresas quanto de comércio e residências. 

Segundo Muhel (2003) apud Menna et al (2007), em indústrias alimentícias os sistemas 

de refrigeração podem ser responsáveis por até 60% da energia consumida. Por sua vez, 

nos prédios comerciais e residenciais as instalações de ar condicionado podem consumir 

até 30% de toda a energia gasta pela estrutura. Neste cenário, é de vital importância não 

só o desenvolvimento de sistemas convencionais mais eficientes, mas também de 

sistemas alternativos.  

 Após esta breve introdução quanto aos sistemas frigoríficos, pretende-se neste 

capítulo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a teoria básica empregada em ciclos 

de refrigeração. 

 

 

2.1 Sistemas de refrigeração por compressão de vapor 

 

 

 O ciclo de compressão de vapor é o mais utilizado em equipamentos frigoríficos para 

produção de frio: visando o conforto térmico ambiente e também o resfriamento e 

congelamento de produtos.  

Todo ciclo térmico real é comparado ao ciclo de Carnot, por ser este o de maior 

rendimento térmico possível. Dadas as particularidades do ciclo de refrigeração por 

compressão de vapor, define-se outro ciclo que é chamado de ciclo teórico de 

refrigeração, devido ao processos envolvidos serem mais parecidos com os do ciclo real 

de refrigeração. 

A Figura 2.1 mostra um esquema básico de um sistema de refrigeração por 

compressão de vapor, com seus principais componentes. Os processos termodinâmicos 

idealizados, que constituem o ciclo teórico de refrigeração são analisados a seguir.  

 Processo 1➝2: no compressor ocorre um processo adiabático reversível 

(isentrópico), como mostra a Figura 2.1. O fluido frigorífico vindo do evaporador à pressão 

de vaporização e título igual a 1 (x = 1) é comprimido até atingir a pressão de 
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condensação. Ao sair do compressor, está superaquecido com uma temperatura maior 

que a temperatura de condensação. 

 

 
FIGURA 2.1 – Esquema básico de um ciclo de compressão de vapor 

 

 Processo 2➝3: no condensador ocorre um processo de rejeição de calor, do 

refrigerante para o meio de resfriamento, à pressão constante. Neste processo o fluido 

frigorífico é resfriado da temperatura de superaquecimento até a temperatura de 

condensação. A seguir, é condensado até se tornar líquido saturado na temperatura, que 

é igual à temperatura de condensação. 

 Processo 3➝4: no dispositivo de expansão, ocorre uma expansão adiabática e 

irreversível desde a pressão de condensação, até a pressão de vaporização. Para a 

pressão adiabática da válvula considera-se o processo com entalpia constante. 

 Processo 4➝1: no evaporador ocorre um processo de transferência de calor à 

pressão constante e, conseqüentemente, à temperatura constante, desde vapor saturado 

úmido até atingir o estado de vapor saturado seco com o título igual a 1 (x = 1). Observe-

se que o calor transferido ao refrigerante no evaporador não modifica a temperatura do 

refrigerante, apenas o título. 

Os ciclos de refrigeração, isto é, ciclos termodinâmicos de fluidos refrigerantes em 

equipamentos frigoríficos por compressão de vapor, são adequadamente representados 
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em diagramas P x h (pressão-entalpia, diagrama de Mollier) como mostrado na Figura 2.2 

e diagrama T x s (temperatura-entropia). 

 
FIGURA 2.2 – Diagrama de Mollier (P x h) para o refrigerante 22 

 

A Figura 2.3 mostra o ciclo ideal de compressão de vapor mostrado no diagrama 

de Mollier. 

 

 
FIGURA 2.3 – Ciclo ideal de compressão de vapor 
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2.1.1  Balanço de energia para o ciclo de refrigeração por compressão de vapor 

 

A primeira Lei da Termodinâmica aplicada a um volume de controle estabelece a 

taxa temporal de variação de energia armazenada em um volume de controle () é igual à 

diferença entre as taxas totais de transferência de energia de entrada e saída, conforme 

Eq. 2.1.  
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Considerando regime permanente resulta a Eq. 2.2.  
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Na sequência é apresentado o balanço de energia aplicado a cada componente do 

ciclo como um volume de controle isolado. Cada um dos processos que formam o ciclo é 

analisado separadamente. Também em geral se desconsideram as variações de energia 

cinética e potencial. 

 

Processo 1➝2 – Potência de compressão teórica 

A potência de compressão teórica é a quantidade de energia, por unidade de 

tempo, fornecida ao refrigerante, para se obter a elevação de pressão necessária para o 

ciclo teórico de compressão de vapor. Deve-se considerar o processo adiabático 

reversível (isentrópico), como mostrado na Figura 2.4.  
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FIGURA 2.4 - Processo de compressão adiabático reversível no compressor 

Fonte: VENTURINI; PIRANI, 2005 

 

Para um ciclo de refrigeração real, o compressor perde calor para o meio ambiente. 

Entretanto, este calor é pequeno demais quando comparado à energia gasta para ser 

realizada a compressão do refrigerante. Aplica-se a Primeira Lei da Termodinâmica em 

regime permanente para volume de controle mostrado na Figura 2.4 como as variações 

da energia cinética e potencial são desprezadas, tem-se:  

 

  (2.3) 

 

Processo 2➝3 – Calor rejeitado no condensador 

O condensador transfere calor do fluido frigorífico para o meio de resfriamento 

(água ou ar). Por meio de um balanço de energia no volume de controle este fluxo de 

calor pode ser determinado como mostrado na Figura 2.5. 

 

FIGURA 2.5 - Processo de transferência de calor no condensador 
Fonte: VENTURINI; PIRANI, 2005 

 

Para a análise do condensador deve-se considerar as seguintes premissas: 
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a) regime permanente; 

b) somente trabalho de escoamento (incluído na entalpia); 

c) somente um fluxo de entrada e um fluxo de saída,  =  = ; 

d) variações de energia cinética e potencial desprezadas;  

e) pressão constante. 

Desta forma tem-se para o condensador: 

 

  (2.4) 

 

Processo 3➝4 – Dispositivo de expansão 

Para o processo teórico no dispositivo de expansão, ocorre uma expansão 

adiabática, como mostrado na Figura 2.6. Neste caso, aplica-se a Primeira Lei da 

Termodinâmica em regime permanente, como as variações da energia cinética e 

potencial são desprezadas, tem-se: 

 

  (2.5) 

 

 
FIGURA 2.6 - Processo no dispositivo de expansão 

Fonte: VENTURINI; PIRANI, 2005 

 

Processo 4➝1 – Capacidade frigorífica 

 A capacidade frigorífica ( ) é a quantidade de calor por unidade de tempo, retirada 

do meio que se quer resfriar, através do evaporador do sistema frigorífico. O volume de 

controle do processo é mostrado na Figura 2.7. Aplica-se, para o ciclo teórico, Primeira 
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Lei da Termodinâmica em regime permanente, como as variações da energia cinética e 

potencial são desprezadas, tem-se: 

 

  (2.6) 

 
FIGURA 2.7 - Processo de transferência de calor no evaporador 

Fonte: VENTURINI; PIRANI, 2005 

 

 

2.1.2  Coeficiente de performance do ciclo 

 

 

O objetivo do ciclo de refrigeração é a remoção de calor do ambiente a ser 

refrigerado, assim, seu Coeficiente de Performance (COP compressão de vapor) é definido como 

sendo a razão entre o calor retirado e o trabalho realizado: 

 

 (2.7) 

 

O COP depende dos seguintes parâmetros: 

a) temperatura de evaporação (vaporização); 

b) temperatura de condensação; 

c) propriedades do refrigerante na sucção do compressor; 

d) fator de carga (operação) de todos componentes. 
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2.2 Sistemas de refrigeração por absorção 

 

 

O francês Ferdinand Carré inventou o sistema de absorção e patenteou 
nos Estados Unidos em 1860. O primeiro uso do sistema foi provavelmente 
feito pelos Estados Confederados durante a Guerra Civil para suprimento 
de gelo natural que havia sido cortado pelo norte. (STOEKER, 1985) 

 

 

Desde esta primeira máquina, a popularidade de sistemas de absorção 

primeiramente aumentou e diminuiu devido a condições econômicas e de 

desenvolvimento tecnológico. As vantagens de sistemas de absorção, contudo, 

permanecem as mesmas ao longo do tempo e são basicamente as seguintes (DORGAN 

et al 1995):  

a) são silenciosas e livres de vibração; 

b) o calor recuperado pode ser utilizado como insumo energético (em substituição ao 

trabalho mecânico); 

c)  não causam dano à camada de ozônio e podem ter menor impacto no aquecimento 

global do que outras opções; 

d) são economicamente atrativas quando os custos dos combustíveis são 

substancialmente menores que os de energia, tendo-se cuidado em avaliar os 

custos de instalação e operação. 

 

 No ciclo de absorção, o compressor é substituído por um conjunto gerador-

absorvedor e o fluido frigorífico é substituído por uma solução refrigerante-absorvente. 

Esses sistemas utilizam pares de fluidos na sua operação, geralmente amônia-água ou 

água-brometo de lítio, um como refrigerante e outro como absorvente. Isso se deve ao 

fato de alguns fluidos refrigerantes terem grande afinidade química com absorventes, com 

os quais se misturam formando uma solução na fase líquida. Além dos citados acima, 

existem vários outros pares de refrigerante e absorvente, alguns dos quais estão 

mostrados no Quadro 2.1. 
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QUADRO 2.1 
Pares refrigerantes absorvente 

ABSORVENTE REFRIGERANTE 

Água Amônia, Metil amina ou outras aminas alifáticas 

Solução de água e brometo de lítio Água 

Solução cloreto de lítio e metanol Metanol 

Ácido sulfúrico Água 

Hidróido de sódio ou potássio ou misturas Água 

Nitrato de lítio Amônia 

Sulfocianeto de amônia Amônia 

Tetracloroetano Cloreto de etila 

Dimetil éter tetraetileno glicol Cloreto de metileno 

Óleo de parafina Tolueno ou pentano 

Glicol etílico Metil amina 

Éter dimetilico ou glicol tetraetilico Monofluor dicloro metano ou diclorometano 

Fonte: ABREU, 1999 

 

De acordo com a ASHRAE (1981) os pares refrigerante-absorvente devem ter as 

seguintes importantes características:  

a) ausência de fase sólida: o par de refrigerante-absorvente não deve formar 

um sólido nos valores de temperatura a que será submetido. A formação de 

sólidos pode interromper o fluxo e causar problemas ao equipamento, 

principalmente com temperaturas baixas no condensador. 

b) Volatilidade: o refrigerante deve ser mais volátil do que o absorvente de 

modo que possam ser facilmente separados por aquecimento;  

c) pressão: é desejável que as pressões de operação sejam moderadas. 

Pressões elevadas requerem o emprego de equipamentos com paredes 

espessas e pressões muito baixas (vácuo) demandam equipamentos 

volumosos e dispositivos especiais para reduzir a perda de carga nos 

escoamentos de refrigerante na fase vapor;  

d) estabilidade: alta estabilidade química é necessária para evitar a formação 

de gases indesejáveis, sólidos ou substâncias corrosivas; 

e) corrosão: a solução deve ser não-corrosiva. Se os fluidos forem corrosivos, 

inibidores de corrosão deverão ser utilizados e poderão influenciar 

significativamente o desempenho termodinâmico do equipamento; 
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f) segurança: idealmente, os líquidos devem ser não-tóxicos e não 

inflamáveis;  

g) entalpia de Vaporização/Condensação: as entalpias de vaporização e 

condensação do refrigerante devem ser elevadas para que as vazões de 

refrigerante e absorvente possam ser reduzidas ao mínimo possível. 

 

 

2.2.1  Descrição geral do ciclo 

 

 

O ciclo de refrigeração por absorção, o calor é transferido da região de baixa 

temperatura para a região de alta temperatura através de processos de absorção e 

dessorção do fluido refrigerante na fase vapor por/de uma solução liquida, que é 

normalmente uma mistura binária composta pelo refrigerante e uma outra substância, por 

exemplo, um sal como o brometo de lítio. Durante o processo de absorção há 

transferência de calor para uma região de temperatura intermediária e durante o processo 

de dessorção há fornecimento de calor para o ciclo a partir de uma fonte de calor a alta 

temperatura, conforme mostrado na Figura 2.8, além de uma nova transferência de calor 

para a região de temperatura intermediária. 

 O ciclo de absorção é composto por, basicamente, quatro processos, sendo dois 

deles caracterizados por trocas de calor e os dois outros caracterizados por trocas 

simultâneas de calor e massa. Estes processos são os seguintes: 

 

a) vaporização do refrigerante no evaporador; 

b) absorção do refrigerante pela solução no absorvedor; 

c)  separação (dessorção) do refrigerante no gerador; 

d) condensação do refrigerante no condensador. 
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FIGURA 2.8 - Processos de (a) absorção produzindo o efeito de refrigeração e 

(b) dessorção de refrigerante necessitando de uma fonte de calor 
Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2004 

 

A Figura 2.9 apresenta o princípio geral de um sistema de refrigeração por absorção. 

Este tipo de sistema de refrigeração também pode ser considerado como um duplo 

conversor de energia. 

 

 
FIGURA 2.9 - Princípio geral de um sistema de refrigeração por absorção 

Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2004 
  

A Figura 2.10 apresenta um esquema simplificado de um sistema de refrigeração por 

absorção com os seus componentes: 

 

a) gerador, onde há separação (dessorção) do refrigerante da substância absorvente; 
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b) condensador, onde o refrigerante é condensado e há transferência de calor para o 

meio; 

c) válvula de expansão, destinada a reduzir a pressão do fluxo de refrigerante do 

nível do condensador para o nível do evaporador; 

d) evaporador, onde o refrigerante passa da fase líquida para a fase vapor, devido ao 

calor transferido da região a ser refrigerada; 

e) absorvedor, onde o refrigerante é absorvido pela substância absorvente, com 

transferência de calor para o meio; 

f) bomba de solução, responsável pela elevação de pressão da mistura, e 

transferência da mesma do absorvedor para o gerador. 

 

 Neste ciclo simplificado admite-se que apenas o refrigerante é vaporizado no 

gerador e desta forma somente o refrigerante percorre o condensador, válvula de 

expansão e evaporador. 

 
FIGURA 2.10 – Esquema simplificado do ciclo de absorção 

Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2004 
 

Pode-se observar na Figura 2.10 que o sistema de absorção tem essencialmente 

calor como insumo energético, uma vez que a energia consumida pela bomba de solução 

(trabalho de bombeamento) é muito menor que as quantidades de calor envolvidas nos 

trocadores de calor de massa, sendo desprezada em análises simplificadas. Desta forma 

podem ser identificadas duas entradas de calor no sistema, a saber, no gerador e no 

evaporador e dois rejeitos térmicos no condensador e no absorvedor.  
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Uma análise comparativa do ciclo por absorção com o ciclo por compressão de 

vapor, como ilustrado pela Figura 2.11, evidencia que os componentes do evaporador, do 

condensador e da válvula de expansão são comuns aos dois ciclos.  

 
FIGURA 2.11 – Comparação entre os ciclos por compressão e por absorção 

Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR et al, 2004 
 

O lado direito da Figura 2.11 representa o ciclo de compressão e o lado esquerdo o 

ciclo de absorção, sendo que o evaporador e o condensador são comuns para os dois 

ciclos. A função executada pelo compressor no ciclo de compressão, isto é o aumento 

dos níveis de pressão e temperatura do estado de saída do evaporador até o estado de 

entrada no condensador, é realizada no ciclo de absorção pelo conjunto absorvedor-

bomba-gerador. Estes processos são desencadeados pelas transferências de calor 

existentes no gerador e absorvedor. Desta forma conclui-se que o ciclo de absorção pode 

ser considerado como um ciclo que consome essencialmente calor, enquanto que o ciclo 

de compressão é um ciclo que consome trabalho. 

O desempenho do ciclo de absorção é normalmente quantificado através do 

emprego do coeficiente de performance (COPabsorção), definido para um ciclo de 

refrigeração como a relação entre a capacidade de refrigeração e a potência térmica 

consumida no gerador: 

 

  (2.8) 
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 A determinação dos valores de  e  é feita a partir da realização dos balanços 

de massa e energia do ciclo de absorção. 

 

 

2.2.2  Sistema de simples efeito 

 

 

Um sistema de simples efeito consiste essencialmente dos componentes 

mostrados na Figura 2.12. Seu funcionamento é semelhante ao descrito anteriormente, 

quando foi caracterizado o ciclo de absorção. No caso de utilização de energia solar, o 

calor é fornecido para o gerador através de água quente proveniente dos coletores 

solares. A água de condensação ou arrefecimento circula através do condensador e do 

absorvedor para absorver o calor rejeitado nestes componentes. A água a ser refrigerada 

circula através do evaporador. O trocador intermediário que pode ser chamado de 

regenerador transfere calor da solução rica (concentração elevada de LiBr), que deixa o 

gerador para a solução pobre (menor concentração de LiBr) que sai do absorvedor. A 

utilização deste componente melhora o desempenho do ciclo e exige menor quantidade 

de calor da fonte quente. 

 

 
FIGURA 2.12 – Esquema de um circuito de 

absorção de simples efeito 
Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

Os componentes do ciclo de simples efeito 

são: 

G – Gerador; 

C – Condensador; 

E – Evaporador; 

A – Absorvedor; 

HE – Regenerador; 

P – Bomba de solução. 

 A Figura 2.13 mostra um ciclo de simples efeito utilizando o par refrigerante H2O-LiBr 

representado em um diagrama pressão – temperatura – concentração de solução. 
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FIGURA 2.13 – Diagrama p-t-x para ciclos de simples efeito 

Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

 

As Figuras 2.14 e 2.15 mostram os dados para a solução H2O-LiBr. 

 

 
 

FIGURA 2.14 – Dados para a solução H2O-LiBr mostrados no diagrama p-t-x 
Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 
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FIGURA 2.15 – Diagrama Entalpia x concentração para a solução H2O-LiBr 

Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

 

 A Tabela 2.1 descreve as características típicas de sistemas de absorção de simples 

efeito:  

TABELA 2.1 
Características típicas de sistemas de absorção de simples efeito 

CARACTERÍSTICA VALORES TÍPICOS 

Pressão de entrada de vapor (bar) 1,6 – 1,8 

Consumo de vapor (kg/h/TR) 8,3 – 8,5 

Temperatura do fluido de aquecimento 115º a 132º, e 90º para sistemas de pequena capacidade 

Potência térmica fornecida (kW/TR) 5,3 a 5,4 (podendo chegar a 5,0 para pequena capacidade) 

Temperatura entrada água de resfriamento (
o
C) 29,0 

Vazão de água de resfriamento (l/min/TR) 13,6 até 24,2 para sistemas de pequena capacidade 

Temperatura de saída da água gelada (
o
C)  6,0 

Vazão de água gelada (l/min/TR) 0,15 (podendo chegar a 0,164 para pequena capacidade) 

Potência elétrica consumida (kW/TR) 0,01 a 0,04 (mínimo de 0,04 para pequena capacidade) 

Capacidade nominal (TR) 50 a 1.660 (de 5 a 10 para sistemas de pequena capacidade) 

Comprimento (m) 3 a 10 (1,0 para sistemas de pequena capacidade) 

Largura (m) 1,5 a 3,0 (1,0 para sistemas de pequena capacidade) 

Altura (m) 3 a 10 (2,0 para sistemas de pequena capacidade) 

Peso em operação (kgf) 5.000 a 52.000 (300 para sistemas de pequena capacidade) 

Fonte: ASHRAE, 1994 
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2.2.3  Sistema de duplo efeito na geração 

 

 

Uma forma de melhorar o desempenho do sistema de simples efeito consiste em 

empregar o princípio de evaporação de múltiplo efeito tradicionalmente utilizado em 

indústrias químicas. Para o sistema de absorção este tipo de concepção traduz-se em um 

sistema com gerador de duplo efeito. 

A Figura 2.16 mostra um ciclo com duplo efeito na geração, sendo a solução 

aquecida no gerador de alta temperatura (G) através da fonte de calor externa. Em 

seguida o vapor que sai do gerador de alta (G) segue para ser condensado no gerador de 

baixa temperatura (G2), fazendo que uma maior quantidade de refrigerante seja 

evaporada. Desta forma, para um ciclo de duplo efeito, as temperaturas de operação são 

bem maiores, em torno de 163º C, do que para ciclos de simples efeito onde as 

temperaturas requeridas são em torno de 80º C (SAYIGH, MCVEIGH,1992). Em 

contrapartida o coeficiente de performance (COPabsorção) típico para sistemas de duplo 

efeito costumam estar na faixa de 1,1 a 1,2 contra 0,7 a 0,8 para sistemas de simples 

efeito considerando as condições de operação da ANSI/ARI Standard 560 (Air 

Conditioning, Heating and Refrigeration Institute , 2000). 

 

 
FIGURA 2.16 – Esquema de um circuito de 

absorção de duplo efeito na geração 
Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

Os componentes do ciclo de duplo efeito na 

geração são: 

G – Gerador de alta temperatura; 

G2 – Gerador de baixa temperatura; 

C – Condensador; 

E – Evaporador; 

A – Absorvedor; 

HE – Regeneradores; 

P – Bomba de solução. 
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A Figura 2.17 mostra um ciclo de duplo efeito na geração utilizando o par 

refrigerante H2O-LiBr representado em um diagrama pressão - temperatura - 

concentração de solução. 

 
 

FIGURA 2.17 – Diagrama p-t-x para ciclos de duplo efeito na geração 
Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

 

 

2.2.4  Sistema de duplo efeito de evaporação 

 

 

A Figura 2.18 mostra um ciclo com duplo efeito de evaporação. No circuito 

primário, 1-2-3-4, a concentração da solução é menor do que no circuito secundário, 11-

12-13-14.  

 
FIGURA 2.18 – Esquema de um circuito de absorção de 

duplo efeito na evaporação 

Os componentes do ciclo de duplo efeito 

na evaporação são: 

G – Gerador de alta temperatura; 

RC – Condensador de Refluxo; 

C – Condensador; 

EL – Evaporador de baixa temperatura; 

E – Evaporador; 

R – Reabsorvedor; 

D – Absorvedor de baixa temperatura; 

A – Absorvedor; 

HE – Regeneradores; 

P – Bomba de solução. 



 46 

Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

O refrigerante, no caso a água, que é gerado no circuito primário, percorre o 

circuito passando pelo condensador de refluxo, pelo condensador e pela válvula de 

expansão ocasionando o efeito de refrigeração no evaporador. Saindo do evaporador o 

refrigerante entra no circuito secundário para ser absorvido pela solução. Esta solução, 

mais pobre que a do circuito primário, ferve produzindo o segundo efeito de refrigeração. 

A Figura 2.19 mostra um ciclo de duplo efeito na evaporação utilizando o par 

refrigerante H2O-LiBr representado em um diagrama pressão – temperatura – 

concentração de solução. 

 

 

 
FIGURA 2.19 – Diagrama p-t-x para ciclos de duplo efeito na evaporação 

Fonte: SAYIGH; MCVEIGH,1992 

 

 

 A Tabela 2.2 a seguir apresenta as características típicas de sistemas de absorção 

de duplo efeito. 
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Tabela 2.2 Características típicas de sistemas de absorção de duplo efeito 

CARACTERÍSTICA VALORES TÍPICOS 

Pressão de entrada de vapor (bar) 9,0 

Consumo de vapor (kg/h/TR) 4,5 

Temperatura do fluido de aquecimento 190º C 

Potência térmica fornecida (kW/TR) 2,93 

Temperatura de entrada da água de resfriamento (
o
C)  29,0 

Vazão de água de resfriamento (l/min/TR) 13,6 a 17,0 

Temperatura de saída da água gelada (
o
C)  6,0 

Vazão de água gelada (l/min/TR) 9,0 

Potência elétrica consumida (kW/TR) 0,01 a 0,04 

Capacidade nominal (TR) 100 a 1.700 

Comprimento (m) 3 a 9 

Largura (m) 1,8 a 3,6 

Altura (m) 2,4 a 4,3 

Peso em operação (kgf) 6.800 a 60.000 

Fonte: ASHRAE, 1994 

 

 

2.2.5  Coeficiente de performance do ciclo de absorção 

 

 

O coeficiente de performance, COP, é um parâmetro importante na análise das 

instalações frigoríficas. Embora o COP do ciclo real seja sempre menor que o do ciclo 

teórico, para as mesmas condições de operação, pode-se, com o ciclo teórico, verificar 

quais parâmetros influenciam no desempenho do sistema. Assim, o COP do ciclo de 

absorção é a relação entre a taxa de refrigeração ( ) e a taxa de adição de calor ao 

gerador ( ) conforme a equação abaixo: 

 

 

 (???) 
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2.2.6  Cristalização  

 

 

 O LiBr é um sal, sendo assim, no seu estado sólido tem uma estrutura cristalina. 

Quando o LiBr é dissolvido em água, existe uma temperatura específica mínima da 

solução, para uma dada concentração de sal em que o sal começa a desprender da 

solução e cristalizar. 

Em máquinas que operam sob o ciclo de absorção, se a concentração da solução é 

muito alta ou a temperatura da solução é o muito baixa, pode ocorrer a cristalização. Este 

efeito é mais provável de ocorrer no regenerador de calor, interrompendo assim o 

funcionamento da máquina. Nesse caso, a temperatura da solução concentrada deve ser 

elevada acima de seu ponto de saturação, para que os cristais de sal retornem para a 

solução, liberando desta forma o fluxo de solução no interior da máquina. 

 A causa mais freqüente de cristalização é a umidade no interior do equipamento, o 

que resulta em aumento da pressão no evaporador. Este aumento de pressão por sua 

vez, resulta em altas temperaturas do evaporador e, conseqüentemente, menor 

capacidade frigorífica, portanto existe a necessidade de evacuarmos o sistema antes de 

colocá-lo em operação Em condições de alta carga, o sistema de controle aumenta o 

aporte de calor para o gerador, resultando em aumento da concentração da solução no 

ponto onde tem-se maior probabilidade de ocorrer cristalização. Gases não-absorvíveis, 

como o hidrogênio, produzido durante a corrosão causada pelo LiBr, também podem estar 

presentes, o que reduz o desempenho do condensador e do absorvedor (Florides et al, 

2003). Um método direto para manter a pressão necessária é evacuar o evaporador 

periodicamente com uma bomba de vácuo. 

 Água de condensação excessivamente fria, associada a uma condição de carga 

elevada, é outra causa para a cristalização. Portanto a temperatura da água de 

condensação deve ser controlada. 

 Outra razão para que ocorra cristalização é a falta de energia elétrica para 

acionamento da bomba de solução. Durante o desligamento normal, a máquina sofre um 

ciclo de diluição, o que reduz a concentração da solução em toda a máquina. Nesse caso, 

a máquina pode esfriar lentamente até a temperatura ambiente, sem que ocorra a 

cristalização da solução (Florides et al, 2003). 
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2.3 Trocadores de calor 

 

 

 O processo de troca de calor entre dois fluidos que estão a diferentes temperaturas 

e se encontram separados por uma parede sólida ocorre em muitas aplicações de 

engenharia. O equipamento usado para implementar essa troca é conhecido por trocador 

de calor. Suas aplicações específicas podem ser encontradas no aquecimento de 

ambientes e no condicionamento de ar, na produção de potência, na recuperação de calor 

em processos e no processamento químico. Existem também trocadores de calor que 

empregam a mistura direta dos fluidos, como por exemplo, torres de refrigeração e 

aquecedores de água de alimentação. 

 

 

2.3.1  Trocadores de contato direto 

 

 

Tipicamente os trocadores de calor são divididos em trocadores de contato direto e 

trocadores de contato intermediário e subdivididos quanto ao processo de construção. 

 Como o próprio nome indica nos trocadores de contato direto o fluido de 

aquecimento ou resfriamento entra em contato direto com o produto. Uma vantagem dos 

trocadores de contato direto é a eliminação das resistências de incrustração permitindo 

melhor desempenho e obtenção de coeficientes globais de transmissão de calor mais 

elevados. Os tipos mais comuns desse tipo de trocador são as torres de refrigeração, os 

ejetores e os misturadores. As aplicações são limitadas aos casos onde um contato direto 

de dois fluxos fluidos é permissível. 

 

 

2.3.2  Trocadores de contato intermediário 

 

 

 É o processo de troca de calor entre dois fluidos que estão a diferentes temperaturas 

e se encontram separados por uma parede sólida. Esse tipo de trocador pode ser 

classificado em: 
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a) trocador de calor tubular; 

b) trocador de calor de placas; 

c)  trocador de calor de lamela; 

d) trocador de calor de superfície raspada; 

e) trocador de calor de tanque jaquetado; 

f)  trocador de calor superfície ou de cascata; 

g) trocador de calor de Roswell. 

 

 

Trocador de calor tubular 

 

 

São geralmente construídos com tubos circulares, existindo uma variação de 

acordo com o fabricante. São usados para aplicações de transferência de calor 

líquido/líquido (uma ou duas fases). Eles trabalham de maneira ótima em aplicações de 

transferência de calor gás/gás, principalmente quando pressões e/ou temperaturas 

operacionais são muito altas onde nenhum outro tipo de trocador pode operar. Estes 

trocadores podem ser classificados como tubo duplo, carcaça e tubo e de espiral. 

 

A – Trocador de calor tubo duplo 

 

São formados por dois tubos concêntricos como ilustra a Figura 2.20. Pelo interior 

primeiro do tubo (interno) passa um fluido e, no espaço entre as superfícies externa do 

primeiro e interna do segundo, passa o outro fluido. A área de troca de calor é a área do 

primeiro tubo. 
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FIGURA 2.20 – Trocadores Tubo Duplo em correntes paralelas e correntes opostas 

 

Os trocadores de calor de tubo duplo possuem as seguintes características: 

a) construção simples (Tubos concêntricos); 

b) utilizados em aquecimento e resfriamento, até 50m² de área der troca de calor; 

c)  são aceitáveis em aplicações de alta pressão; 

d) possuem um alto custo de troca de calor devido à reduzida área de troca; 

e) fácil manutenção e limpeza; 

f)  a troca de calor pode se intensificada pela adição de aletas nos tubos; 

g) possuem várias configurações em U, em Helicoidal; 

h) fluido com menor coeficiente de transferência de calor escoa no anel; 

i)  são utilizados, geralmente, em contracorrente; 

j)  diâmetro do tubo interno varia de 19 a 100 mm e do tubo externo de 50 a 400 mm; 

k)  o comprimento do trocador pode variar de 1,5 a 12,0 m. 

 

B – Trocador de calor de tubo aletado 

 

Conhecidos como trocadores de calor compactos, esses equipamentos possuem 

densas matrizes de tubos aletados ou placas e são tipicamente utilizados quando pelo 

menos um dos fluidos é um gás, sendo, portanto, caracterizados por um pequeno 

coeficiente de transferência de calor. 
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FIGURA 2.21 – Trocadores de calor compactos 

Fonte: CENGEL, 2002 
 

C – Trocador de calor carcaça tubo 

 

Este trocador é construído com tubos e uma carcaça. Um dos fluidos passa por 

dentro dos tubos, e o outro pelo espaço entre a carcaça e os tubos. Existe uma variedade 

de construções diferentes destes trocadores dependendo da transferência de calor 

desejada, do desempenho, da queda de pressão e dos métodos usados para reduzir 

tensões térmicas, prevenir vazamentos, facilidade de limpeza, para conter pressões 

operacionais e temperaturas altas, controlar corrosão, etc. Trocadores de carcaça e tubo 

são os mais usados para quaisquer capacidades e condições operacionais, tais como 

pressões e temperaturas altas, atmosferas altamente corrosivas, fluidos muito viscosos, 

misturas de multicomponentes, etc. Estes são trocadores muito versáteis, feitos de uma 

variedade de materiais e tamanhos e são extensivamente usados em processos 

industriais. A Figura 2.22 mostra um trocador carcaça tubo. 

 

 
FIGURA 2.22 – Trocador Carcaça Tubo 

Fonte: QUITES; LIA, 2011 
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São algumas características dos trocadores de calor carcaça tubo: 

a) mais versátil tipo de trocador de calor 

b) mais utilizado (60% das aplicações) 

c)  grande faixa de capacidade de transferência de calor, peso e área de transferência 

de calor 

d) contém quatro partes: tampa frontal, carcaça , tampa traseira, feixe de tubos 

e) TEMA - Tubular Exchanger Manufacturers Association (Normalização) 

 

Trocador de calor espiral 

 

Este tipo de trocador consiste em dois canais separados por superfícies metálicas, 

paralelas e enroladas em forma de espiral. As superfícies metálicas que formam o canal 

por onde circulam os fluidos são montadas e soldadas alternadamente ao longo das 

bordas, com a finalidade de separar um canal do outro. A Figura 2.23 mostra o trocador 

em espiral. 

 

 
FIGURA 2.23 – Trocador em espiral 

 

Trocador de calor carcaça serpentina 

 

Este tipo de trocador consiste em uma ou mais serpentinas (de tubos circulares) 

ordenadas em uma carcaça. A transferência de calor associada a um tubo espiral é mais 

alta que para um tubo duplo. Além disto, uma grande superfície pode ser acomodada em 

um determinado espaço utilizando as serpentinas. As expansões térmicas não são 
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nenhum problema, mas a limpeza é muito problemática. A Figura 2.24 mostra um trocador 

carcaça serpentina. 

 
FIGURA 2.24 – Desenho esquemático de um trocador em carcaça serpentina 

 

 

Trocador de calor de placas 

 

Este tipo de trocador normalmente é construído com placas planas lisas ou com 

alguma forma de ondulações. Geralmente, este trocador não pode suportar pressões 

muito altas, comparado ao trocador tubular equivalente. A Figura 2.25 mostra um trocador 

de placas. 

 
FIGURA 2.25 – Trocador de placas 
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2.3.3  Coeficiente global de troca de calor 

 

 

 Uma etapa essencial, e freqüentemente a mais imprecisa, em qualquer análise de 

trocadores de calor é a determinação do coeficiente global de transferência de calor. Esse 

coeficiente é definido em função da resistência térmica total à transferência de calor entre 

dois fluidos e é obtido levando-se em consideração a resistência condutiva e convectiva 

entre os fluidos e a parede que os separa. 

Com as hipóteses de regime permanente, utiliza-se o conceito das resistências 

térmicas equivalentes como mostra a Figura 2.26. 

 

 
FIGURA 2.26 – Fluxo de calor através de uma placa 

Fonte: BRAGA e MILLON, 2011 

 

A relação acima é uma analogia entre fluxo de calor e o fluxo elétrico. Considere a 

placa da Figura 2.26 por meio da qual é transferido o fluxo de calor ( ),sendo (∆T) a 

diferença de temperatura entre as superfícies da placa. Considere ainda o circuito elétrico 

equivalente, em que (∆V) é a diferença de potencial, (i) é a corrente elétrica e (Re) é a 

resistência elétrica. Aplicando-se a lei de Ohm, para o circuito elétrico, tem-se: 

 (2.9) 
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Por analogia com a Lei de Ohm, têm-se que a taxa de transferência de calor pode 

ser considerada como um fluxo, a combinação da condutividade térmica com a espessura 

do material e a área como uma resistência a este fluxo. A temperatura é a função 

potencial, ou motora, para este fluxo de calor. Então, a equação de Fourier pode ser 

escrita como: 

 (2.10) 

Como pode ser observado, a Lei de Fourier pode ser escrita de forma semelhante 

à Lei de Ohm, sendo a resistência térmica, (Rt), dada por: 

Condução em superfícies planas:  

 (2.11) 

Condução em cilindros: 

 (2.12) 

Convecção: 

 (2.13) 

A analogia elétrica pode ser empregada para resolver problemas mais complexos 

envolvendo resistências térmicas em série e em paralelo. Utilizando o conceito de 

resistências equivalentes e o fluxo de calor em função do coeficiente global de 

transferência de calor, tem-se: 

 (2.14) 

sendo, 

 (2.15) 

Pode-se obter a relação para U, tomando como exemplo um trocador de duplo tubo 

como na Figura 2.20, onde estão envolvidos dois valores para o coeficiente de convecção 

(h), sendo um para cada fluido e também se deve considerar a condutividade térmica (k) 

do material que separa os fluidos. 

Sendo, 
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 (2.16) 

e 

 

 (2.17) 

Tem-se, 

 

 (2.18) 

e 

 

 (2.19) 

 

 

 
FIGURA 2.27 – Fluxo de calor através de um trocador de duplo tubo 

Fonte: CENGEL, 2002 
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 A Tabela 2.3 a seguir mostra valores típicos para o coeficiente global de 

transferência de calor. 

 

TABELA 2.3 
Valores típicos para o coeficiente global de transferência de calor 

Tipo de trocador de calor Coeficiente Global de troca 

U (W/m
2
 ºC) 

Água – Água  850 – 1.700 

Água – Óleo 100 – 350 

Água – Gasolina ou Qurozene 300 – 1.000 

Aquecedor de água de alimentação 1.000 – 8.500 

Vapor – Óleo combustível  200 – 400 

Vapor – Óleo combustível pesado 50 – 200 

Condensador de vapor  1.000 – 6.000 

Condensador de Freon (refrigeradores de água) 300 – 1.000 

Condensador de Amônia (refrigeradores de água) 800 – 1.400 

Condensador de Álcool (refrigeradores de água) 250 – 700 

Gás – Gás 10 – 40 

Água – Ar em através de tubos aletados (água no interior dos tubos) 30 – 60 (400 – 850) 

Vapor – Ar em através de tubos aletados (vapor no interior dos tubos) 30 – 300 (400 – 4.000) 

Fonte: CENGEL, 2002 
 

 

2.3.4  Método da diferença de temperatura média logarítmica 

 

 

 Nos trocadores de calor, como os esquematizados nas Figuras 2.28 e 2.29, um 

fluido quente cede calor por convecção para uma das superfícies dos tubos do trocador. 

Este fluxo de calor é então transmitido por condução para a outra superfície dos tubos e, 

finalmente, é transferido por convecção para o fluido frio. Como este processo acontece 

ao longo de todo o comprimento dos tubos do trocador, isto é, ao longo de toda a sua 

área, a temperatura dos fluidos geralmente não é constante. Portanto, a taxa de 

transferência de calor também varia ao longo dos tubos, pois ela depende da diferença de 

temperatura entre o fluido quente e o fluido frio. Assim, quando se deseja estudar os 

mecanismos de transferência de calor em trocadores tipo serpentina de água gelada, 

evaporadores e condensadores, deve-se utilizar a diferença de temperatura média 

logarítmica (∆Tml) para o cálculo do fluxo de calor, pois desta forma estarão sendo 
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considerados os diferentes valores do diferencial de temperaturas entre os dois fluidos ao 

longo de todo o trocador. O perfil de temperaturas para um trocador de calor operando 

com correntes paralelas como mostra a Figura 2.28 é dada por: 

 
FIGURA 2.28 – Trocador de calor operando em correntes paralelas 

 

 (2.20) 

sendo,  

 (2.21) 

 (2.22) 

 

 A Figura 2.29 ilustra quando os trocadores de calor operam em contracorrente. Deve 

ser observado que para as mesmas temperaturas de entrada e saída dos fluídos do 

trocador, a diferença de temperatura média logarítmica (dada pela equação 2.20) do 

trocador com escoamento em contracorrente é superior àquela do trocador com 

escoamento em paralelo. Assim, admitindo-se um mesmo coeficiente global de 

transferência de calor, a área necessária para que ocorra um dado fluxo de calor é menor 
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no trocador operando em contracorrente do que no trocador operando com correntes 

paralelas. 

 
FIGURA 2.29 – Trocador de calor operando em contracorrente 

 

 Observa-se que para o caso e escoamentos em correntes, teremos: 

 (2.23) 

 (2.24) 

 

 

2.3.5  Fatores de incrustração  

 

 

 O acúmulo de substâncias indesejadas sobre as superfícies de transferência de 

calor compromete o desempenho da superfície, pois provoca uma resistência adicional, 

para a transferência de calor. Na transferência de calor o fator de incrustração (fouling 

factor) é representado pelo fator (Rf) ou seja, uma resistência térmica adicional. Este fator 

deve ser considerado no projeto ou especificação de trocadores de calor.  
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 Para trocadores onde circula água, o fator que está associado a uma resistência 

térmica adicional devido à formação de incrustações, depende da qualidade da água. 

Geralmente, para trocadores de calor novos que operam com água de boa qualidade, 

considera-se um fator de incrustração da ordem de 0,000044 m2.ºC/W (Fonte: 

VENTURINI; PIRANI, 2005) 

 A relação abaixo mostra o coeficiente global de troca de calor com a inclusão dos 

fatores de incrustração interno e externo.  

 

 (2.25) 

 

 (2.26) 

 

 A Tabela 2.4 abaixo mostra valores típicos para fatores de incrustração. 

 

TABELA 2.4 
Valores típicos para fatores de incrustração 

Fluido Fatores de Incrustração  

Rf (m
2 ºC/ W) 

Água destilada (abaixo de 50ºC) 

(acima de 50ºC) 

0,0001 

0,0002 

Água do mar (abaixo de 50ºC) 

(acima de 50ºC) 

0,0001 

0,0002 

Água de rios (abaixo de 50ºC) 

(acima de 50ºC) 

0,0001 

0,0002 

Água de alimentação da caldeira (abaixo de 50ºC) 

(acima de 50ºC) 

0,0001 

0,0002 

Óleo combustível  0,0009 

Vapor 0,0001 

Refrigerantes (líquido) 0,0002 

Refrigerantes (vapor) 0,0004 

Vapores de Álcool 0,0001 

Ar 0,0004 

Fonte: CENGEL, 2002 
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2.4 Sistemas solares 

 

 

 A energia solar é a designação dada a qualquer tipo de captação de energia 

luminosa proveniente do sol, e a posterior transformação desta em alguma forma utilizável 

pelo homem, seja diretamente para aquecimento de água ou ainda como energia elétrica 

ou mecânica.  

 

 

2.4.1  Radiação solar 

 

 

O nosso planeta, em seu movimento anual em torno do Sol, descreve em trajetória 

elíptica um plano que é inclinado de aproximadamente 23,5º com relação ao plano 

equatorial. Esta inclinação é responsável pela variação da elevação do Sol no horizonte 

em relação à mesma hora, ao longo dos dias, dando origem às estações do ano e 

dificultando os cálculos da posição do Sol para uma determinada data. A posição angular 

do Sol, ao meio dia solar, em relação ao plano do Equador (Norte positivo) é chamada de 

Declinação Solar (ε). Este ângulo, que pode ser visto na Figura 2.30, e varia de acordo 

com o dia do ano, dentro dos seguintes limites: -23,5° ≤ ε ≤ 23,5°. 

 

 
FIGURA 2.30 – Ângulo de declinação 

 

A constante solar é o fluxo de energia, expresso em W/m2, que incide normalmente 

ao plano de uma superfície colocada fora da atmosfera terrestre. A constante solar (GSC) 

segundo Duffie e Beckman, (2006) é 1.367 W/m2, medição feita numa superfície normal 

fora da atmosfera terrestre (em ângulo reto) com o Sol, ou seja, na ou próxima à órbita da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constante_solar
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Terra, sendo que o planeta recebe por segundo 50.000.000 GW. Porém, a luz solar na 

superfície da Terra é atenuada pela atmosfera terrestre, diminuindo a potência por 

unidade de área recebida na superfície para aproximadamente 1.000 W/m², em um céu 

claro. A energia solar pode ser coletada através de uma variedade de processos sintéticos 

e naturais.  

Ao atravessar a atmosfera, parte dos raios mantém sua direção original até atingir 

o solo. Esta componente recebe o nome de radiação solar direta. O restante dos raios 

sofre espalhamento, absorção ou reflexão na atmosfera por seus diferentes componentes, 

como ozônio, vapor de água, dióxido de carbono, além da presença eventual de nuvens e 

aerossóis, mostrados na Figura 2.31. Esta componente é denominada radiação solar 

difusa.  

 

 
FIGURA 2.31 – Atenuação da radiação solar ao atravessar a atmosfera terrestre 

 

 

2.4.2  A captação do calor radiante 

 

 

 Como mostrado na Figura 2.32, a distribuição espectral da radiação solar se 

aproxima à de um corpo negro a 5800 K. A radiação é concentrada na região de baixo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Watt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_solar
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comprimento de onda (0 < λ < 3 m) do espectro térmico, com o pico ocorrendo em 

aproximadamente 0,5 m. Esta região do espectro é a chamada Banda Solar. 

 

FIGURA 2.32 – Distribuição espectral da radiação solar 

 

 

2.4.3  Transferência de calor no coletor solar plano 

 

 

Transferência de calor (ou calor) é a energia térmica em trânsito devido a uma 

diferença de temperatura. A literatura referente à transferência de calor geralmente 

reconhece três modos distintos de transmissão de calor: condução, convecção e 

radiação. 

Quando existe um gradiente de temperatura em um meio estacionário, que pode 

ser um sólido ou um fluido, usa-se o termo condução para referir à transferência de calor 

que irá ocorrer através desse meio.  
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O termo convecção refere-se à transferência de calor que ocorre entre uma 

superfície e um fluido em movimento quando eles se encontram em temperaturas 

diferentes.  

Todas as superfícies a uma temperatura finita emitem energia na forma de ondas 

eletromagnéticas. Assim, na ausência de um meio que se interponha entre duas 

superfícies, a diferentes temperaturas, existe transferência de calor por radiação. 

Como mostra a Figura 2.33, um coletor solar plano é constituído basicamente por 

uma superfície absorvedora, capaz de captar a radiação solar incidente e transferir calor 

para o fluido que se deseja aquecer. No coletor solar busca-se, sempre, a maximização 

da energia absorvida e a minimização das perdas desta energia. 

 

 

FIGURA 2.33 – Vista lateral de um coletor solar plano 
 

A energia solar é absorvida pela placa coletora que se aquece e, devido à 

diferença de temperatura entre a placa e o ambiente, passa a trocar calor com o meio 

externo.  

A fim de reduzir estas trocas de calor com o meio, a escolha de materiais 

adequados é de extrema importância no projeto do coletor. Para reduzir as perdas de 

calor pela base e laterais do coletor a placa é colocada no interior de uma caixa revestida 

internamente por material isolante. Os materiais mais utilizados são a lã de vidro e de 
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rocha e a espuma rígida de poliuretano. A espessura do isolamento influência no peso 

final do coletor solar e nos custos envolvidos. Quanto menor a condutividade térmica, 

menor a espessura do isolamento necessário para que se tenha a mesma perda de calor. 

 A caixa externa que suporta todo o conjunto e recebe o revestimento isolante deverá 

ser resistente ao transporte e intempéries. É geralmente construída em perfil de alumínio, 

chapa dobrada ou material plástico. 

Se a superfície absorvedora é deixada em contato direto com o ar ambiente, além 

das perdas relacionadas à radiação, serão significativas as perdas convectivas, 

reduzindo-se a temperatura de operação. É o caso dos coletores utilizados no 

aquecimento de piscinas, que são abertos ao ambiente uma vez que não necessitam 

aquecer a água a temperaturas muito elevadas. 

O isolamento térmico do topo do coletor, onde são elevadas as perdas de calor por 

radiação e convecção, deve ser feito de um material que, colocado entre a placa 

absorvedora e o ar ambiente, seja transparente à radiação solar e, simultaneamente, 

opaco à radiação emitida pela placa coletora. O vidro e alguns materiais sintéticos se 

prestam a esta função, servindo de cobertura aos coletores e, ainda, protegendo-os das 

intempéries aos quais estão permanentemente expostos; 

Tendo em vista que o topo do coletor é o local por onde toda a energia solar é 

captada e, ao mesmo tempo, por onde ocorrem as maiores perdas térmicas para o meio 

externo. Atenção especial deve ser dada às características espectrais tanto da cobertura 

como da placa absorvedora.  

 

 

2.4.4  Eficiência térmica de coletores solares 

 

 

 A eficiência térmica dos coletores solares é definida como a razão entre a taxa de 

calor efetivamente transferido para a água ( ) e a energia radiante incidente na 

superfície do coletor ( ). 

 

 (2.27) 
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2.4.5  Eficiência térmica pelo Método Direto 

 

 

 Na prática, o calor útil transferido à água dos coletores pode ser calculado através 

das medidas da vazão de água nos coletores e das temperaturas de entrada e saída do 

fluido uma vez que, da Primeira Lei da Termodinâmica, tem-se que: 

 

  (2.28) 

 Substituindo a equação (2.28) em (2.27) tem-se: 

 (2.29) 

 

 

2.4.6  Eficiência térmica pelo Método das Perdas 

 

 

 O método das perdas é a metodologia recomendada por normas brasileiras e 

internacionais, para determinação da eficiência de coletores solares (ASHRAE, 1988). A 

Figura 2.34, representa, quantitativamente os fluxos de energia em um coletor solar, 

evidenciando a grandeza da energia incidente e das perdas que normalmente ocorrem no 

conjunto. 
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FIGURA 2.34 – Diagrama esquemático dos fluxos de energia no coletor 

 

 Em regime permanente a taxa de calor efetivamente transferido para a água ( ), 

pode ser escrita em função da parcela da radiação incidente que é absorvida pela placa 

coletora ( ) e da taxa de calor perdido pela base, laterais e topo do coletor 

( ). 

 (2.30) 

 Sendo a taxa de calor absorvido pela placa coletora ( ) descrita através 

da transmissividade da cobertura transparente ( ), da absortividade da placa coletora 

( ) e da radiação solar global incidente no plano do coletor em W/m2 (G) junto com a 

área da placa coletora em m2 (A), como mostra a relação abaixo; 

 

 (2.31) 

 E a taxa de calor perdido pela base, laterais e topo do coletor ( ), descrita em 

função das formas de transferência de calor como condução e radiação no topo ( ) e 
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condução que é a forma predominante de transferência de calor nas laterais ( ) e 

na base ( ) como mostra a relação a seguir; 

 

 (2.32) 

 

 Levando-se em conta que a diferença de temperatura entre a placa (Tp) e o meio 

ambiente (Tamb), é um fator de grande importância no cálculo das perdas de calor do 

coletor, pode-se evidenciar a taxa de calor perdido pela base, laterais e topo do coletor 

( ) em função da diferença de temperatura entre a placa coletora e o meio 

ambiente, sendo (UL) o coeficiente global de perdas de calor e igual à soma dos 

coeficientes individuais do topo, base e laterais; 

 

  (2.33) 

 (2.34) 

 

 Substituindo assim as equações (2.31) e (2.33) em (2.30) tem-se: 

 

 (2.35) 

  

Neste ponto, pode-se calcular a Eficiência do Coletor, como visto pelo método direto 

acima. No entanto, esta forma de equacionamento do calor útil não é vantajosa, uma vez 

que tem como parâmetro a temperatura média da placa absorvedora, de difícil cálculo e 

medição, posto que é dependente de parâmetros de projeto e condições operacionais. 

Define-se então o Fator de Remoção de Calor do Coletor Solar, como a razão entre o 

calor útil real e o calor útil máximo que seria transferido para a água. Esta seria uma 

situação hipotética quando toda a placa estivesse à temperatura de entrada do fluido no 

coletor (as perdas de calor da placa para o meio seriam minimizadas), sendo assim 

escreve-se o Fator de Remoção (FR) como sendo a relação entre o ( ) e o 
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( ). Escreve-se também o ( ) em função do Fator de Remoção (FR) e da 

temperatura de entrada do fluido no coletor. 

 (2.36) 

 

 (2.37) 

 

 Sendo assim  pode ser escrito como; 

 (2.37) 

 

 Desta forma a Eficiência do Coletor Solar pode, finalmente, ser dada por: 

 (2.38) 

 

 Os gráficos de „η‟ versus (Tfe-Tamb)/G serão ricos em informações uma vez que a 

equação acima tem a forma da equação de uma reta cujo termo independente e 

inclinação são dados por: 

 (2.39) 

 

 (2.40) 

 Conhecendo-se o significado da inclinação e do ponto onde as retas tocam o eixo 

das ordenadas, é possível, então, avaliar aspectos importantes relativos ao coletor como 

as perdas térmicas e, principalmente, o Fator de Remoção de Calor, pontos de partida 

para a identificação e otimização de parâmetros críticos ao desempenho de todo o 

sistema.  
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3 CÁLCULOS TERMODINÂMICOS DO SISTEMA 

 

 

Neste capítulo pretende-se relatar o procedimento de cálculo dos sistemas 

modelados. Inicialmente será abordado o balanço de massa e energia para cada 

componente do sistema representando-se cada um como um volume de controle isolado. 

Posteriormente serão apresentados os cálculos dos trocadores que serão utilizados para 

a construção do protótipo. 

A Figura 3.1 representa esquematicamente um sistema de absorção de simples 

efeito que utiliza o par Água-Brometo de Lítio (H2O-LiBr) como refrigerante e absorvente. 

Este sistema é acionado pela água quente proveniente de um coletor solar plano. A água 

de condensação será utilizada para retirar calor no condensador e no absorvedor e o 

evaporador cederá calor para a água a ser refrigerada. Equações de estado para a 

solução H2O-LiBr (MCNEELY, 1979) e o suplemento do Excel Steam Table para a água 

foram empregados para obter as propriedades dos fluidos de trabalho. 

 

 
 

FIGURA 3.1 – Esquema do ciclo de refrigeração por absorção 
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A seguir será descrito o balanço de massa e energia para cada componente como 

um volume de controle isolado admitindo-se as seguintes hipóteses: 

a) os fluxos de calor e massa se dão em regime permanente; 

b) as perdas de carga nas tubulações são desprezíveis; 

c) as trocas de calor secundárias são insignificantes; 

d) o refrigerante é água; 

e) as quedas de pressão ocorrem através das válvulas ou capilares; 

f) os aumentos de pressão ocorrem apenas através da bomba de solução; 

g) não há perda de calor pelas paredes; 

h) as válvulas são consideradas adiabáticas; 

i) a bomba é considerada isentrópica.  

 

O princípio da conservação da energia aplicado a um volume de controle foi e a 

equação da Primeira Lei da Termodinâmica para regime permanente foram apresentados 

nas equações (2.1) e (2.2). 

Considerando o princípio de conservação da massa para cada componente como 

um volume de controle isolado e levando em consideração as hipóteses simplificadoras 

listadas anteriormente tem-se: 

 

 (3.1) 

No caso de regime permanente, esta equação se resume a: 

 

 (3.2) 

 

A Figura 3.2 mostra o esquema da estrutura do modelo termodinâmico, indicando os 

dados de entrada e os dados de saída da planilha de cálculos. A Tabela 3.1 indica os 

dados de entrada que foram utilizados ao longo do trabalho. 
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TABELA 3.1 
Dados de entrada utilizados 

 
108 W Taxa de transferência de calor no evaporador. 

X1 53 % Concentração de LiBr na solução na saída do absorvedor/entrada do 

gerador – solução pobre. 

X2 60 % Concentração de LiBr na solução na entrada do absorvedor/saída do 

gerador – solução rica. 

TCD = T4 30 °C Temperatura de condensação. 

TEV = T5 = T6 6 °C Temperatura de evaporação. 

T7 45 °C Temperatura de entrada no absorvedor – Valor estimado inicialmente. 

 

 A taxa de transferência de calor no evaporador (QEV ) foi obtida através do cálculo 

da taxa de transferência de calor através de um trocador de calor tipo carcaça serpentina 

comum em bebedouros de água, assumindo-se as condições iniciais estabelecidas para 

testes em bebedouros segundo a norma NBR-13972 
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FIGURA 3.2 – Estrutura da planilha de cálculos termodinâmicos do ciclo 
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3.1 Balanços de massa e energia no evaporador 

 

 

Para a análise do balanço de massa e energia no evaporador alguns dados serão 

apontados. O calor transferido à pressão e temperatura constantes no evaporador ( ) 

foi calculado a partir de um trocador de calor existente tipo carcaça e serpentina utilizado 

em bebedouros de água cuja vazão de teste de água gelada deve ser igual a 0,00105 

kg/s (3,8 litros por hora segundo a NBR-13972), a temperatura da água na entrada deve 

ser um dado medido e a temperatura da água na saída será estipulada em 10ºC (NBR-

13972). A Figura 3.3 representa o volume de controle considerado para o balanço de 

energia no evaporador.  

 
FIGURA 3.3 – Balanços de massa e energia no evaporador 

 

Como o dispositivo de expansão é considerado adiabático, tem-se que . A 

Figura 3.4 representa esquematicamente o dispositivo de expansão.  

 

 
FIGURA 3.4 – Representação do dispositivo de expansão 
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O vapor d‟água ao deixar o condensador, passa pela válvula de expansão, 

apresentando baixo título de vapor e, no evaporador, troca calor à temperatura constante 

com a água a ser refrigerada, deixando o mesmo como vapor saturado. Para a 

modelagem do evaporador considera-se um balanço de energia em regime permanente, 

utilizando as equações a seguir para o refrigerante, que no caso é a água. 

 

 (3.3) 

 (3.4) 

 

E no caso da água gelada (água a ser resfriada) utilizaremos para o balanço de 

energia a relação abaixo; 

 

 (3.5) 

 

Como serão utilizadas temperaturas em torno de 70ºC no gerador e o par 

refrigerante será a solução de H2O-LiBr, não serão obtidas temperaturas abaixo de 0ºC no 

evaporador ( Florides , 2003). Serão utilizados valores típicos para TEV entre 5º e 7ºC e 

para TCD entre 25ºC e 35ºC (SAYIGH,1992). Conhecendo-se TEV e TCD, obtêm-se as 

entalpias h4 e h6, através das tabelas de propriedades termodinâmicas para água, sendo 

que para h4 tem-se líquido saturado e para h6 tem-se vapor superaquecido. Como os 

valores de entalpia e o valor de  são conhecidos pode-se calcular a vazão mássica 

de refrigerante . Ou seja, para um valor de  = 108,0 W, os valores de entalpia, 

temperatura, vazão mássica e pressão para os pontos 4, 5 e 6 foram os seguintes: 

 

Tabela 3.2 
Resultados do balanço no evaporador 

Ponto Temp (ºC) P (kpa) h (kJ/kg) m (kg/s) Obs 

4 30,8 4,44 125,7 0,00005 Líquido Saturado (H2O) 

5 6,0 0,00 125,7 0,00005 Líquido Saturado (H2O) 

6 6,0 0,98 2.511,6 0,00005 Vapor Saturado (H2O) 
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3.2 Balanços de massa e energia no absorvedor 

 

 

O processo de absorção envolve a mistura de dois fluidos com transferência 

simultânea de calor e de massa entre o vapor d‟água proveniente do evaporador e a 

solução rica de H2O-LiBr proveniente do regenerador. Para uma modelagem simplificada, 

considerou-se uma superposição de efeitos, decompondo a absorção em dois processos 

distintos: mistura adiabática e troca de calor (VIANNA, 1974). Definiu-se assim a 

representação conceitual dos volumes de controle mostrados na Figura 3.5, para os quais 

se aplicam as leis de conservação de massa e energia. O estado da mistura no ponto M 

resulta do balanço de energia para o processo de mistura adiabática. 

 
FIGURA 3.5 - Balanços de massa e energia no absorvedor 

 

As equações utilizadas para os balanços de massa e energia foram as seguintes: 

 

 (3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

 (3.9) 

 

 Substituindo a equação (3.8) em (3.9), tem-se; 
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 (3.10) 

 

Para a água de condensação utilizaremos para o balanço de energia a relação 

abaixo; 

 

 (3.11) 

 

Para um valor de  = 108,0 W, encontra-se um valor de  = 129,2 W. Os 

valores de entalpia, temperatura, vazão mássica, pressão e concentração de LiBr para os 

pontos 6, 7, 8 e 9 foram os seguintes: 

 

Tabela 3.3 
Resultados do balanço no absorvedor 

Ponto Temp (ºC) P (kpa) h (kJ/kg) m (kg/s) Obs 

6 6,0 0,98 2.511,6 0,00005 Vapor Saturado (H2O) 

7 45,0 4,44 125,4 0,00034 Solução LiBr-H2O (Rica) 

8 45,0 0,98 0,0 0,00034 Solução LiBr-H2O (Rica) 

9 32,0 0,98 70,8 0,00039 Solução LiBr-H2O (Pobre) 

 

 

3.3 Trabalho de bombeamento 

 

 

O deslocamento e elevação de pressão da solução é efetuado por uma bomba, 

considerada isentrópica, e representada pela Figura 3.6. Considerando o lado de alta 

pressão como PA e de baixa pressão como PB, pode-se escrever: 

 

 (3.12) 

 

Para dados de entrada apresentados na Tabela 3.1, o valor obtido para o trabalho 

de bombeamento foi de W = 0,001 W. 
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FIGURA 3.6 – Representação esquemática do bombeamento 

 

 

3.4 Balanços de massa e energia no regenerador 

 

 

O regenerador é utilizado em sistemas a absorção para recuperação de energia na 

solução rica que deixa o gerador e a solução pobre que retorna do absorvedor para o 

gerador, a fim de elevar o COPabsorção do ciclo. O regenerador aquece a solução que 

retorna para o gerador, resfriando a solução que deixa o gerador e vai para o absorvedor 

como mostra a Figura 3.7. 

 
FIGURA 3.7 - Balanços de massa e energia no regenerador 

 

As equações utilizadas para os balanços de massa e energia são apontadas a 

seguir: 

 (3.13) 

 (3.14) 
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Para os dados de entrada apresentados na Tabela 3.1, encontrou-se um valor de 

 igual a 18,7 W. Os valores de entalpia, temperatura, vazão mássica, pressão e 

concentração de LiBr para os pontos 1, 2, 7 e 10 foram os seguintes: 

 

Tabela 3.4 
Resultados do balanço no regenerador 

Ponto 

Temp 

(ºC) 

P 

(kpa) 

h 

(kJ/kg) 

m 

(kg/s) 

X 

(% LiBr) Obs 

1 54,8 4,44 119,1 0,00039 53,0 Solução LiBr-H2O (Pobre) 

2 73,3 4,44 179,9 0,00034 60,0 Solução LiBr-H2O (Rica) 

7 45,0 4,44 125,4 0,00034 60,0 Solução LiBr-H2O (Rica) 

10 32,0 4,44 70,8 0,00039 53,0 Solução LiBr-H2O (Pobre) 

 

 A saída do trocador de calor (Ponto 7), como mostra a Figura 3.7, é o ponto do ciclo 

onde há o maior risco de cristalização da solução. Para evitar tal risco, verifica-se a 

entalpia mínima em função da concentração de solução, através da seguinte relação 

(ASHRAE, 1989). 

 

 (3.15) 

 

 A Figura 3.8 ilustra os pontos em que pode ocorrer a cristalização da solução H2O-

LiBr em função da concentração de LiBr, entalpia e temperatura da solução. 
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FIGURA 3.8 – Relação entre concentração de LiBr, entalpia e temperatura da solução H2O-LiBr 

Fonte: STOECKER, 1985 

 

 

3.5 Balanços de massa e energia no gerador 

 

 

O balanço de massa e energia no gerador inicia-se com o calor obtido da fonte 

quente que é transferido para o gerador onde se encontra a solução de H2O-LiBr com 

uma concentração baixa de LiBr (X1) chamada de solução pobre. O calor gerado na fonte 

quente faz com que parte da água presente na solução evapore, sendo esta transferida 

ao condensador. Parte da solução, agora com uma concentração mais alta de LiBr (X2) 

chamada de solução rica, deixa então o gerador, em direção ao absorvedor através do 

regenerador de calor.  
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FIGURA 3.9 – Balanços de massa e energia no gerador 

 

 As equações utilizadas para os balanços de massa e energia foram as seguintes: 

 

 (3.16) 

 (3.17) 

 (3.18) 

 

 Para a água quente proveniente do coletor solar utilizaremos a relação a seguir; 

 

 (3.19) 

 

Será traçada a curva de eficiência do coletor solar, para a faixa de temperatura 

necessária ao funcionamento do refrigerador, obtendo-se assim o calor útil ( ) do 

coletor, que deverá ser igual ou superior ao valor de . Assim verificar-se-á a 

necessidade de se utilizar outra fonte térmica para complementação do calor ou mesmo 

outra fonte de calor, para que a realização dos testes do protótipo possa ser realizada. 

Para os dados de entrada apresentados na Tabela 3.1, encontrou-se um valor de 

 = 134,6 W. Os valores de entalpia, temperatura, vazão mássica, pressão e 

concentração de LiBr para os pontos 1, 2 e 3 foram os seguintes: 
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Tabela 3.5 
Resultados do balanço no gerador 

Ponto 

Temp 

(ºC) 

P 

(kpa) 

h 

(kJ/kg) 

m 

(kg/s) 

X 

(% LiBr) Obs 

1 54,8 4,44 119,1 0,00039 53,0 Solução LiBr-H2O (Pobre) 

2 73,3 4,44 179,9 0,00034 60,0 Solução LiBr-H2O (Rica) 

3 73,3 4,44 2.631,7 0,00005 0 Vapor Superaquecido (H2O) 

 

 

3.6 Balanços de massa e energia no condensador 

 

 

Para o balanço de massa e energia no condensador o vapor d‟água produzido no 

gerador rejeita calor para a água de condensação, deixando o mesmo como líquido 

saturado. 

 

 
FIGURA 3.10 – Balanços de massa e energia no condensador 

 

 As equações utilizadas para os balanços de massa e energia no condensador foram 

as seguintes: 

 

 (3.20) 

 (3.21) 

 

No caso da água de condensação utilizaremos para o balanço de energia a relação 

abaixo; 
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 (3.22) 

 

 

Para os dados de entrada apresentados na Tabela 3.1, encontrou-se um valor de 

 = 113,4 W. Os valores de entalpia, temperatura, vazão mássica, pressão e 

concentração de LiBr para os pontos 3 e 4 foram os seguintes: 

 

Tabela 3.6 
Resultados do balanço no condensador 

Ponto Temp (ºC) P (kpa) h (kJ/kg) m (kg/s) Obs 

3 73,3 4,44 2.631,7 0,00005 Vapor Superaquecido (H2O) 

4 30,8 4,44 125,7 0,00005 Líquido Saturado (H2O) 

 

 

3.7 Planilha para os cálculos termodinâmicos do ciclo de absorção 

 

 

Na planilha que foi elaborada neste trabalho foram implementados os balanços de 

massa e energia do ciclo de absorção juntamente com as propriedades termodinâmicas 

da solução de H2O-LiBr (MCNEELY, 1979) e da água pura (suplemento do Excel Steam 

Table). Os valores da planilha foram comparados com outros trabalhos científicos para 

validação dos resultados. 

Para exemplificar, as Figuras 3.11 e 3.12, mostram as telas de entrada e de 

resultados da planilha, e na sequência serão apresentados os resultados comparativos 

com os resultados de outros trabalhos. 
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FIGURA 3.11 - Tela de entrada de dados 

 

 
FIGURA 3.12 - Tela de resultados da planilha de cálculos 
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Os resultados obtidos foram validados através de comparação com os trabalhos, de 

Santos et al (2010) e Florides (2003). 

Os dados comparativos serão apresentados através de tabelas, com os resultados 

dos trabalhos citados e os resultados obtidos neste trabalho. Para comparação dos 

resultados, os dados de entrada serão semelhantes e a numeração dos pontos deste 

trabalho serão alteradas para fins de comparação. 

 A Tabela 3.7 mostra os resultados obtidos por Santos et al (2010) e a Tabela 3.8 

mostra a tela de resultados deste trabalho comparando os resultados obtidos na Tabela 

3.7. O diagrama que ilustra os pontos de comparação esta mostrado na Figura 3.13. 

 

 

 

FIGURA 3.13 – Diagrama ilustrando os pontos de comparação com Santos 
Fonte: SANTOS et al, 2010 
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Tabela 3.7  
Resultados obtidos por Santos et al, 2010 

 

Tabela 3.8  
Tela de resultados do presente trabalho para comparação com Santos et al, 2010 

 

 

 A seguir a Tabela 3.9 mostra os resultados obtidos por Florides (2003) e a Tabela 

3.10 mostra a tela de resultados deste trabalho comparando os resultados obtidos na 

Tabela 3.9. O diagrama que ilustra os pontos de comparação esta mostrado na Figura 

3.14. 
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FIGURA 3.14 – Diagrama ilustrando os pontos de comparação com Florides 
Fonte: FLORIDES, 2003 

 

 

 

Tabela 3.9 
Resultados obtidos por Florides (2003) 
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Tabela 3.10 
Tela de resultados do presente trabalho para comparação com Florides (2003) 

 
 

 Pode-se observar a partir das comparações, que os cálculos relativos aos balanços 

de massa e energia do ciclo de absorção efetuados no presente trabalho estão coerentes 

com os resultados de outros autores. Portanto poderão ser utilizados na analise dos 

parâmetros que influenciam o COP, para o cálculo dos trocadores de calor e para servir 

de base para a construção do protótipo. 
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4 CÁLCULO DOS TROCADORES DE CALOR 

 

 

Neste capítulo apresenta-se o memorial de cálculo para cada trocador de calor que 

compõe o ciclo de absorção. Os resultados obtidos serão utilizados para a construção do 

protótipo que terá como ponto de partida o cálculo da taxa de transferência de calor ( ) 

em um evaporador típico de um bebedouro. Os demais trocadores de calor serão 

dimensionados a partir das taxas transferência de calor calculadas na planilha a partir dos 

balanços de massa e energia do ciclo. 

 

 

4.1 Cálculo do evaporador 

 

 

 Para o cálculo da taxa de transferência de calor no evaporador ( ), será utilizado 

um trocador tipo carcaça-serpentina utilizado em bebedouros como mostra a Figura 4.1; 

 

 
FIGURA 4.1 – Foto de um trocador carcaça-serpentina típico em bebedouros 

 

Este tipo de trocador consiste em uma ou mais serpentinas (de tubos circulares) 

ordenadas em uma carcaça. A transferência de calor associada a um tubo espiral é mais 

alta que para um tubo duplo (BRAGA e MILLON, 2011). Além disto, uma grande 
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superfície pode ser acomodada em um determinado espaço quando se utiliza as 

serpentinas. 

Para determinação da taxa de calor transferida no evaporador ( ) utilizaremos as 

seguintes relações: 

 

 (4.1) 

 

 (4.2) 

 Sendo que o coeficiente global de transferência de calor (U) segundo (SERTH, 

2007) será dado por: 

 

 (4.3) 

 

 A evaporação no interior de tubos envolve tanto a transferência de calor por 

nucleação quanto por convecção, com contribuições distintas para o coeficiente de 

transferência de calor bifásico. Por simplificação, considerou-se o efeito da nucleação 

pequeno em relação ao efeito convectivo. Portanto será utilizada para o cálculo do 

coeficiente convectivo no interior do tubo (hi) a relação dada por Ozisik (1985) que para 

este caso, será apenas considerado o efeito convectivo e onde o fator de ebulição 

convectiva F é obtido graficamente. 

 (4.4) 

 Sendo o Número de Reynolds do líquido saturado ( ) dado por; 

 (4.5) 

 Onde, 

 (4.6) 
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 Para o fator convectivo F, utilizaremos a Figura 4.2 juntamente com e a relação de 

Martinelli ( ) abaixo: 

 (4.7) 

 
FIGURA 4.2 – Fator de ebulição convectiva F (função da relação de Martinelli). 

Fonte: OZISIK, 1985 

 

 

Para calcular-se o coeficiente convectivo no exterior do tubo (h0) será empregada a 

relação para convecção natural no exterior de cilindros horizontais dada por SERTH 

(2007), sendo considerado apenas a área de contato da serpentina com o recipiente onde 

se encontra a água a ser refrigerada. 

 

 

 (4.8) 
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Sendo, 

 (4.9) 

Sendo:  

 (4.10) 

Onde:  

Gr = Número de Grashof 

g = aceleração da gravidade 

Ts = temperatura da superfície do tubo 

T∞ = temperatura do fluido longe da superfície 

L = comprimento 

 = viscosidade cinemática 

 

 Sendo: 

 (4.11) 

Onde: 

β = Coeficiente de expansão volumétrica 

volume específico 

Para o fator de incrustração do lado interno do tubo (Rfi), utilizou-se um valor da 

ordem de 0,000044 m2.ºC/W (VENTURINI; PIRANI, 2005) enquanto que para o fator de 

incrustração do lado externo do tubo (Rf0), utilizou-se o valor de 0,0001 m2.ºC/W da 

Tabela 2.4, valor típico para o ar, em função do tubo estar posicionado em torno do 

reservatório de água gelada como mostra a Figura 4.1. 
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4.2 Cálculo do Absorvedor 

 

 

O processo de absorção consiste na mistura de dois fluidos com transferência 

simultânea de calor e de massa entre o vapor d‟água proveniente do evaporador e a 

solução rica de H2O-LiBr proveniente do regenerador. Para uma modelagem simplificada, 

considerou-se uma superposição de efeitos, decompondo a absorção em dois processos 

distintos: mistura adiabática e troca de calor (VIANNA, 1974). O tipo de trocador de calor 

escolhido para o absorvedor é do tipo tubos concêntricos com escoamento em 

contracorrente. Este tipo de trocador foi escolhido devido a facilidade de construção. As 

Figuras 4.3 e 4.4 mostram o trocador que foi construído com tubo de PVC para o lado 

externo e tubo de alumínio para o interno. 

 

 
FIGURA 4.3 – Foto do trocador tubo-tubo 

 

 
FIGURA 4.4 – Foto do detalhe do trocador de tubos concêntricos 

 

A concepção construtiva básica do absorvedor requer um pequeno reservatório na 

entrada para que haja a mistura adiabática e um reservatório para a solução de H2O-LiBr 
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na saída do mesmo, para que esta possa ser bombeada através do trocador intermediário 

em direção ao gerador. 

A Figura 4.5 mostra a representação conceitual dos volumes de controle para o 

absorvedor. 

 
FIGURA 4.5 - Representação conceitual dos volumes de controle para o absorvedor 

 

 A taxa de transferência de calor no absorvedor ( ) neste caso é dada pelas 

seguintes relações:, 

 

 (4.12) 

 

 (4.2) 

 

 Sendo que o coeficiente global de transferência de calor (U) segundo (SERTH, 

2007) será dado por: 

 

 (4.3) 
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 O coeficiente convectivo no interior do tubo interno (hi) será dado por; 

 

 (4.13) 

 Sendo o número de Reynolds para este caso dado por; 

 (4.14) 

 Para o caso do coeficiente convectivo entre o tubo interno e o tubo externo (h0) tem-

se; 

 (4.15) 

 Sendo o número de Reynolds para este caso dado por; 

 (4.16) 

Onde, 

 (4.16) 

e 

 (4.17) 

Adota-se então as relações abaixo para o número de Nusselt em função do tipo de 

escoamento do fluido, avaliado de acordo com o valor do número de Reynolds, segundo 

(SERTH, 2007), as relações são as seguintes: 

 

 (4.18) 

 

para escoamento Laminar com Re ≤ 2100; 

 

 Para o escoamento em fase de Transição (2100 < Re < 104), será utilizada a 

relação, 
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 (4.19) 

e para escoamentos Turbulentos utilizaremos. 

 

 (4.20) 

Para a redução de pressão do ponto 7 (saída do regenerador) para o ponto 8 

(entrada do absorvedor), não utilizaremos uma válvula redutora, pois devido a 

trabalharmos com pressões muito baixas, foi mais conveniente a utilização de um tubo de 

diâmetro (D) conhecido e efetuar o cálculo do comprimento necessário para obter-se a 

queda de pressão necessária. 

A relação adotada segundo Lima (1974) foi a seguinte: 

 (4.21) 

Onde, 

 

 (4.22) 

 

 

4.3 Cálculo do regenerador 

 

 

O regenerador é utilizado em sistemas a absorção para recuperação térmica 

regenerativa entre a solução rica que deixa o gerador e a solução pobre que retorna do 

absorvedor para o gerador, a fim de elevar o COP do sistema. A metodologia de cálculo 

utilizada para este trocador foi a mesma utilizada para o absorvedor. A diferença básica 

entre o cálculo dos dois trocadores foram as propriedades dos materiais que foram 

empregados na construção do absorvedor e do regenerador. Para o regenerador 

substituiu-se o tubo externo de PVC por um tubo de aço galvanizado e para o tubo interno 

utilizou-se cobre no lugar do alumínio. Estas alterações foram feitas devido a ocorrer 

deformações no tubo de PVC quando as temperaturas ultrapassaram 75ºC e a cola 



 98 

utilizada entre o joelho de aço galvanizado e o alumínio do tubo interno não resistiu a esta 

temperatura. Portando uma solda entre o aço galvanizado e o cobre foi utilizada como 

mostra a Figura 4.6. 

 
FIGURA 4.6 – Foto do regenerador de calor 

 

 

4.4 Cálculo do gerador 

 

 

O trocador de calor utilizado para o gerador foi do tipo carcaça-serpentina como 

mostra a Figura 4.7. Para o lado da carcaça foi utilizado acrílico, devido à transparência, 

para que se pudesse observar o comportamento da solução de água-brometo de lítio 

(H2O-LiBr) no interior do gerador. Para a serpentina foi utilizado um tubo de cobre como 

na Figura 4.8. 

 

 

FIGURA 4.7 - Foto do gerador 

 

FIGURA 4.8 - Foto da serpentina de cobre 
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Considerou-se uma análise pela teoria clássica para trocadores de calor, 

aplicando-se o método da LMTD (média logarítmica das diferenças de temperatura), 

onde, 

 (4.23) 

 

 (4.2) 

 

 Sendo que o coeficiente global de transferência de calor (U) segundo (SERTH, 

2007) será dado por: 

 

 (4.3) 

 

O coeficiente convectivo no lado interno do tubo da serpentina (hi) foi calculado 

utilizando-se as mesmas relações adotadas para o absorvedor na seção 4.2. 

Para o coeficiente convectivo do lado externo (h0) considera-se uma ebulição em 

piscina no regime de película (INCROPERA et al., 2008), neste caso o coeficiente 

convectivo será dado pela relação; 

 

 (4.24) 

Onde, 

  = condutividade térmica do vapor d‟água 

 C = constante = 0,62 pare clindros horizontais 

 g = aceleração gravitacional local 

  = densidades das fases líquido e vapor 

  = calor latente de vaporização corrigido 

  = viscosidade cinemática da fase vapor 
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Sendo, 

 (4.25) 

 

 

4.5 Cálculo do condensador 

 

 

A concepção para a construção do trocador de calor para a condensação será a 

mesma adotada na construção do absorvedor. Propõe-se o uso de trocador de tubos 

concêntricos, com o tubo externo de PVC e o tubo interno de alumínio conforme mostrado 

nas Figuras 4.3 e 4.4. Importante destacar que na saída do trocador não haverá um 

reservatório como no absorvedor. 

Considerou-se também uma análise pela teoria clássica para trocadores de calor, 

aplicando-se o método da LMTD (média logarítmica das diferenças de temperatura), 

onde, 

 (4.26) 

 

 (4.2) 

 Sendo que o coeficiente global de transferência de calor (U) segundo (SERTH, 

2007) será dado por: 

 

 (4.3) 

 

A metodologia de cálculo para o coeficiente convectivo no lado externo do 

condensador (h0), onde circulará a água de condensação, será a mesma utilizada para o 

absorvedor na seção 4.2. 

Para o lado interno do tubo interno, onde ocorre a condensação, o coeficiente 

convectivo de transferência de calor (hi) é dado pela relação abaixo, recomendada para 
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baixa velocidade do vapor no interior de tubos horizontais (INCROPERA, Frank P. et al., 

2008). 

 (4.27) 

Onde, 

  = condutividade térmica da água 

 g = aceleração gravitacional local 

  = densidades das fases líquido e vapor 

  = calor latente de vaporização 

  = viscosidade da fase líquida 

 

Sendo, 

 (4.28) 
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5 CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

 

 

 O protótipo foi construído com a finalidade de demonstrar a viabilidade de utilização 

do par refrigerante água-brometo de lítio (H2O-LiBr) em sistemas de baixa potência e que 

utilizem fontes de calor de baixa temperatura, em torno de 70º C.  

 Propõe-se também verificar se coletores solares fabricados com garrafas PET em 

substituição ao vidro, podem ser utilizados como fonte térmica para refrigeradores de até 

0,20 kW de taxa de transferência de calor no evaporador ( .  

 Os dados obtidos através dos balanços de massa e energia do sistema e através 

dos cálculos dos trocadores de calor foram utilizados para a construção do protótipo. 

 Toda a montagem do protótipo foi feita através de conexões flangeadas para permitir 

modificações e/ou substituições em todos os pontos do sistema, embora tenha o 

inconveniente de propiciar a ocorrência de vazamentos. Para avaliação das temperaturas 

em cada ponto do sistema foi utilizada uma câmera termográfica da marca FLIR modelo T 

200. 

Outra análise a ser feita é quanto à operacionalidade do sistema, pois segundo 

Oliveira Júnior S. et al. (2004), o par H2O-LiBr pode apresentar formação de fase sólida, 

uma vez que a água congela a 0°C. o que inviabiliza seu emprego para fins de 

refrigeração, caracterizando-o como adequado para sistemas destinados ao 

condicionamento ambiental. Além deste aspecto o brometo de lítio (LiBr) pode cristalizar a 

valores moderados de concentração, por exemplo, há cristalização na concentração de 

67% de brometo de lítio na solução para uma temperatura de saturação da água pura de 

20ºC e temperatura da solução de 75ºC. Outras desvantagens do par H2O-LiBr estão 

associadas com os baixos valores de pressão de trabalho, altos valores de viscosidade da 

solução e baixos valores de vazão mássica (Florides et al, 2003), como pudemos 

observar na planilha de cálculos, onde para as condições de projeto obtivemos pressões 

variando de 0,9 à 6,0 kPa e vazões mássicas de refrigerante na ordem de 0,00005 kg/s. 

 Toda a montagem do protótipo foi feita através de conexões flangeadas para permitir 

modificações e/ou substituições em todos os pontos do sistema, embora tenha o 

inconveniente de propiciar a ocorrência de vazamentos.  
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5.1 Evaporador 

 

 

 Para montagem do protótipo utilizamos uma “carcaça” de bebedouro, sendo que o 

evaporador foi mantido para montagem dos demais trocadores, bomba e válvulas ao seu 

redor como mostra a Figura 5.1. 

 
 

FIGURA 5.1 – Foto do evaporador montado na carcaça do bebedouro 

 

 

5.2 Absorvedor 

 

 

 Para o absorvedor utilizamos os resultados da planilha de cálculos optando por um 

trocador de tubos concêntricos. Os resultados dos cálculos estão listados na Tabela 5.1 e 

para a montagem do trocador utilizamos os materiais listados na Tabela 5.2.  
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Tabela 5.1  
Resultados da planilha de cálculos para o absorvedor 

 U0 (W/m2.ºC) A0 (m
2) L (m) Tipo 

Evaporador 224,00 0,05 3,00 Carcaça/serpentina 

Absorvedor 862,00 0,02 0,61 Tubos concêntricos 

Regenerador 68,48 0,02 0,59 Tubos concêntricos 

Gerador 444,20 0,04 2,27 Carcaça/serpentina 

Condensador 1.545,17 0,02 0,52 Tubos concêntricos 

 

Tabela 5.2  
Lista de materiais utilizados para a construção do absorvedor 

Item Quant. Descrição Material 
Ø interno 

(m) 
Ø externo 

(m) 
Comprimento 

(m) 

1 1 Tubo externo PVC 0,0160 0,0210 0,6000 

2 1 Tubo interno Alumínio 0,0063 0,0094 0,6500 

3 2 Joelho de 1/2" Aço galvanizado - - - 

4 2 Luva de 1/8" Cobre - - - 

 

 A Figura 5.2 mostra uma foto do trocador de calor de tubos concêntricos que foi 

utilizado como absorvedor. 

 

 
 FIGURA 5.2 – Foto do absorvedor. 

 

 O processo de absorção envolve a mistura de dois fluidos com transferência 

simultânea de calor e massa entre o vapor d‟água proveniente do evaporador e a solução 

rica de H2O-LiBr proveniente do regenerador. Para uma modelagem simplificada, 

considerou-se uma superposição de efeitos, decompondo a absorção em dois processos 

distintos: mistura adiabática e troca de calor (VIANNA, 1974).  

 A concepção construtiva básica do absorvedor proposto é de tubos concêntricos, 

sendo acrescentado um reservatório na entrada para a mistura adiabática e um para a 
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solução na saída do mesmo onde será instalada a bomba de solução, responsável pela 

elevação de pressão do lado de menor pressão (0,98 kPa) para o lado de pressão mais 

alta (4,44 kPa). A Figura 5.3 mostra o reservatório na entrada (observa-se que foi 

instalado um manômetro na entrada do absorvedor) e a Figura 5.4 mostra o reservatório 

na saída do absorvedor com a bomba de solução acoplada. 

 

 

 
 

FIGURA 5.3 – Foto do reservatório na entrada do absorvedor para a mistura adiabática 
 

 

 
 

FIGURA 5.4 – Foto do reservatório na saída do absorvedor com a bomba de solução acoplada 
 

 

 Para que a carga de solução de H2O-LiBr possa ser inserida no sistema utilizou-se 

um terceiro reservatório acoplado ao reservatório na saída do absorvedor, sendo a 

solução inserida devagar e na sucção da bomba fazendo-se assim a quebra de vácuo do 

sistema. A Figura 5.5 mostra o reservatório para carga de solução. 
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FIGURA 5.5 – Foto do terceiro reservatório acoplado ao reservatório na saída do absorvedor 

 

 

5.3 Regenerador 

 

 

 O regenerador tem a finalidade de melhorar a performance global do ciclo. Este 

componente tem a função de promover a troca de calor nas duas correntes de solução, a 

que deixa o gerador e a que deixa o absorvedor, aquece a solução fria que vem do 

absorvedor e arrefece a solução que retorna do gerador para o absorvedor. Como a 

temperatura da solução que vai para o gerador aumenta, enquanto a temperatura da 

solução que vai para o absorvedor diminui, a troca de calor origina uma redução tanto no 

fornecimento de calor ao gerador, como no resfriamento exigido pelo absorvedor. 

 A configuração deste trocador é de tubos concêntricos confeccionados de forma 

similar ao absorvedor sem a necessidade dos reservatórios na entrada e saída do mesmo 

e utilizando-se materiais diferentes para os tubos interno e externo. Para o 

dimensionamento do regenerador utiliza-se os resultados da planilha de cálculos, sendo 

que a temperatura na entrada do absorvedor (T7) foi estimada visando minimizar os 

efeitos de cristalização. Os resultados dos cálculos estão listados na Tabela 5.3 e para a 

montagem do trocador utilizamos os materiais listados na Tabela 5.4; 
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Tabela 5.3 
Resultados da planilha de cálculos para o regenerador 

 U0 (W/m2.ºC) A0 (m
2) L (m) Tipo 

Evaporador 224,00 0,05 3,00 Carcaça/serpentina 

Absorvedor 862,00 0,02 0,61 Tubos concêntricos 

Regenerador 68,48 0,02 0,59 Tubos concêntricos 

Gerador 444,20 0,04 2,27 Carcaça/serpentina 

Condensador 1.545,17 0,02 0,52 Tubos concêntricos 

 

Tabela 5.4 
Lista de materiais utilizados para a construção do regenerador 

Item Quant. Descrição Material 
Ø interno 

(m) 
Ø externo 

(m) 
Comprimento 

(m) 

1 1 Tubo externo Aço Galvanizado 0,0160 0,0210 0,6000 

2 1 Tubo interno Cobre 0,0063 0,0094 0,6500 

3 2 Joelho de 1/2" Aço galvanizado - - - 

4 2 Luva de 1/8" Cobre - - - 

 

 A Figura 5.6 mostra uma foto do trocador de calor de tubos concêntricos que será 

utilizado como regenerador e afigura 5.7 mostra o detalhe do regenerador. 

 

 
 

FIGURA 5.6 – Foto do regenerador 
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.  
 

FIGURA 5.7 – Detalhe do regenerador 

 

5.4 Gerador 

 

 

 O gerador de vapor é um trocador de calor que tem por finalidade aproveitar o calor 

da água quente proveniente do coletor solar ou de qualquer outra fonte quente com o 

intuito de separar o vapor d‟água da solução absorvente.  

 O tipo de trocador escolhido para o ensaio foi o tipo carcaça serpentina, sendo a 

serpentina de cobre e a carcaça de acrílico com tampas superior e inferior de alumínio 

para facilitar a visualização do que ocorre no interior do gerador de vapor. Cabe ressaltar 

que o acrílico também a propriedade de não ser um bom condutor de calor, diminuindo 

assim as perdas de calor pela carcaça.  

 A construção do gerador foi baseada nos cálculos mostrados na Tabela 5.5 e teve 

como objetivo desprender vapor d‟água nas temperaturas mais baixas possíveis.  

 

Tabela 5.5 
Resultados da planilha de cálculos para o gerador 

 U0 (W/m2.ºC) A0 (m
2) L (m) Tipo 

Evaporador 224,00 0,05 3,00 Carcaça/serpentina 

Absorvedor 862,00 0,02 0,61 Tubos concêntricos 

Regenerador 68,48 0,02 0,59 Tubos concêntricos 

Gerador 444,20 0,04 2,27 Carcaça/serpentina 

Condensador 1.545,17 0,02 0,52 Tubos concêntricos 
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 A Tabela 5.6 lista os materiais utilizados na construção do gerador de vapor. 

Tabela 5.6 
Lista de materiais utilizados para a construção do gerador 

Item Quant. Descrição Material 
Ø interno 

(m) 
Ø externo 

(m) 
Comprimento 

(m) 

1 1 Tubo da serpentina Cobre 0,0030 0,0060 2,5000 

2 1 Tubo externo Acrílico 0,0740 0,0800 0,2200 

3 2 Tampas Alumínio 0,0800 0,0200 0,0200 

4 2 Niple 1/8" Cobre - - - 

 

 A Figura 5.8 mostra uma foto do trocador de calor carcaça serpentina utilizado como 

gerador de vapor. 

 
FIGURA 5.8 – Foto do gerador 

 

 

5.5 Condensador 

 

 

 Este componente é um trocador de calor que tem a função de condensar o vapor 

d‟água formado no gerador de vapor, rejeitando o calor para a água de condensação. O 

vapor em contato com uma superfície fria se condensa de duas formas: condensação em 

película ou em gotas. Uma hipótese pertinente é considerar que haja condensação 
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pelicular ao longo dos tubos horizontais, apesar desta ter um coeficiente de filme menor 

que o da condensação goticular que requer promotores de longa duração ou superfícies 

condensadoras feitas de materiais nobres o que inviabilizaria economicamente o trocador 

de calor, é recomendado que se admita a condensação pelicular na superfície 

condensadora para condensação de vapor d‟água (OZISIK, 1990). 

 A construção do condensador foi baseada nos cálculos mostrados na Tabela 5.7  

 

Tabela 5.7  
Resultados da planilha de cálculos para o condensador 

 U0 (W/m2.ºC) A0 (m
2) L (m) Tipo 

Evaporador 224,00 0,05 3,00 Carcaça/serpentina 

Absorvedor 862,00 0,02 0,61 Tubos concêntricos 

Regenerador 68,48 0,02 0,59 Tubos concêntricos 

Gerador 444,20 0,04 2,27 Carcaça/serpentina 

Condensador 1.545,17 0,02 0,52 Tubos concêntricos 

 

 A Tabela 5.8 lista os materiais utilizados na construção do condensador. 

 

Tabela 5.8 
Lista de materiais utilizados para a construção do condensador 

Item Quant. Descrição Material 
Ø interno 

(m) 
Ø externo 

(m) 
Comprimento 

(m) 

1 1 Tubo externo PVC 0,0160 0,0210 0,5500 

2 1 Tubo interno Alumínio 0,0063 0,0094 0,6000 

3 2 Joelho de 1/2" Aço galvanizado - - - 

4 2 Luva de 1/8" Cobre - - - 

 

 A Figura 5.9 mostra uma foto do trocador de calor de tubos concêntricos que será 

utilizado como condensador. 

 
 

FIGURA 5.9 – Foto do condensador 
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5.6 Dispositivo de expansão 

 

 

 Os tubos capilares são usados em todos os sistemas frigoríficos pequenos, com 

capacidades da ordem de 10 kW. O tubo capilar é um tubo de 1 a 6m de comprimento e 

diâmetro interno variando de 0,5 a 2 mm. O nome não é apropriado, uma vez que os 

diâmetros são muito grandes para produzir uma ação capilar. O refrigerante líquido que 

entra no tubo capilar perde pressão à medida que escoa por ele, em virtude do atrito e da 

aceleração do fluido, resultando na evaporação de parte do refrigerante (PIMENTA, 

2006). O tubo capilar não é sensível à condições de mudança de carga. Quando a carga 

aumenta, a pressão sobe causando uma ineficiência de refrigeração e o aumento da 

carga de trabalho do compressor. Portanto, esse sistema só pode ser usado quando a 

carga é aproximadamente constante. Para condições de carga variável, um dispositivo 

sensível à mudanças deve ser empregado e a válvula de expansão automática é um 

desses. A válvula de expansão automática (também conhecida como válvula de expansão 

constante) mantém permanente a pressão na sua descarga, à entrada do evaporador. 

 Quando a pressão de evaporação cai abaixo do ponto de ajuste, a ação da válvula é 

de maior abertura, ocorrendo o inverso quando a pressão de evaporação aumenta acima 

do ponto de ajuste. 

 Se a carga de refrigeração diminui, a pressão e a temperatura de aspiração tendem 

a diminuir. A válvula de expansão, no entanto, resiste a essa ação com uma abertura 

maior que a do ponto de equilíbrio. Quando a carga no sistema aumenta, a evaporação 

no evaporador também aumenta e conseqüentemente, a pressão de sucção também 

aumenta. Na tentativa de manter a pressão de sucção constante, a válvula de expansão 

automática restringe a vazão de refrigerante causando uma diminuição na evaporação e 

restabelecendo a pressão de sucção de volta para o seu estado original.  

 Para montagem do referido protótipo optamos por utilizar uma válvula de expansão 

automática para que se possa ter a pressão de vaporização o mais constante possível, 

independente da condição de saída do vapor d água vindo do condensador. 

 Para montagem deste protótipo, especificou-se a válvula ACP 1 da Emerson Climate 

Technologies, com as seguintes características: 

a) faixa de temperatura de evaporação: 0º C até +10º C 

b) faixa de pressão de operação: 0 até 13,5 bar 
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 A Figura 5.10 abaixo mostra uma da válvula de expansão automática modelo ACP 1. 

 
FIGURA 5.10 – Válvula de expansão automática 

 

 

5.7 Bomba de solução 

 

 

 A bomba de solução é responsável pela elevação de pressão na saída do 

absorvedor. Para montagem deste protótipo, utilizou-se uma eletrobomba utilizada em 

máquinas de lavar da Robertshaw, mostrada na Figura 5.11, abaixo. 

  

FIGURA 5.11 – Foto da eletrobomba Robertshaw 
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5.8 Montagem do protótipo 

 

 

 Todos os componentes do ciclo foram montados em torno da carcaça de um 

bebedouro. As Figuras 5.12 e 5.13 mostram a primeira montagem com identificação dos 

principais componentes que compõe o sistema de refrigeração por absorção. 

 

 
FIGURA 5.12 – Foto traseira do refrigerador. 
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FIGURA 5.13 – Foto frontal do refrigerador. 

 

As interligações dos componentes foram feitas através de tubos de cobre de 3 mm 

de diâmetro interno e conexões flangeadas que são comuns em sistemas de refrigeração, 

embora possam causar vazamentos. Este tipo de conexão foi utilizado pela facilidade de 

se fazer modificações no sistema em função dos testes realizados. Para reduzir a pressão 

na entrada do absorvedor foi utilizada parte de uma serpentina comum em 

condensadores a ar com o comprimento calculado em função da queda de pressão 

necessária, os cálculos são mostrados no item 4.2. 

 A Figura 5.14 mostra os pontos de entrada e saída da água de condensação, o 

reservatório na entrada do absorvedor para a mistura adiabática e o dispositivo para 

redução de pressão na entrada do absorvedor. 
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FIGURA 5.14 – Foto lateral com identificação dos componentes do refrigerador 

 

 A Figura 5.15 mostra os reservatórios para carga de solução de H2O-LiBr e na saída 

do absorvedor, mostra também os pontos de entrada de água quente no gerador. O 

compressor mostrado na Figura 5.15 foi utilizado somente para fazer vácuo no sistema.  

 
FIGURA 5.15 – Foto frontal com identificação dos componentes do refrigerador 
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 A Figura 5.16 mostra os pontos de entrada e saída de água gelada os manômetros 

de alta e baixa pressão e a serpentina para redução da pressão da bomba de solução. 

 

 
FIGURA 5.16 – Foto da parte traseira com identificação dos componentes do refrigerador 

 

 

5.9 Coletor solar plano 

 

 

 Foi construído um coletor solar plano utilizando-se materiais alternativos como tubo 

de PVC pintado de preto, usado tanto para a distribuição de água como fonte de absorção 

de calor, garrafas PET como cobertura e isolamento térmico e caixa de leite tipo “Tetra 

Pack” com a superfície de alumínio pintada de preto e operando como superfície de 

extensão para aumentar a absorção de calor (aleta) como mostra a Figura 5.17, 
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FIGURA 5.17 – Foto do coletor solar fabricado com tubo PVC e garrafas PET 

 

 O coletor solar em questão foi construído com 1,2 m2 de área e montado com 

inclinação de 30º e conseguiu elevar a temperatura de 18 litros de água de 32º C até 59º 

C. Como existe a necessidade de temperaturas em torno de 70ºC, foi construído outro 

coletor solar com tubos de aço galvanizado, com garrafas PET lisas e com os mesmos 

1,2 m2 de área. Este novo coletor foi construído com o objetivo de atingir-se temperaturas 

mais elevadas. 

 Para este coletor obteve-se a curva de eficiência utilizando um piranômetro para  

valores da radiação solar incidente (G), o referido equipamento foi calibrado a partir dos 

dados da estação meteorológica do INMET localizada campus CTAN do Universidade 

Federal de São João Del Rei (UFSJ), para os valores de temperatura na entrada e saída 

do coletor foi utilizada uma câmera termográfica FLIR modelo T 200 e para medição da 

temperatura ambiente utilizou-se um termômetro do bulbo. Para as variações das 

temperaturas à entrada do coletor utilizou-se uma resistência elétrica de 1.000 Watts. 

 A Figura 5.18 mostra o coletor solar confeccionado com tubos de aço galvanizado 

com o piranômetro instalado sobre o mesmo e a Figura 5.19 mostra uma foto térmica do 

mesmo. 
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FIGURA 5.18 – Foto do coletor solar fabricadas com tubos de Aço Galvanizado e garrafas PET 

lisas e com o Piranômetro instalado sobre o mesmo 
 

 
FIGURA 5.19 – Foto térmica do coletor solar com tubos de aço e garrafas PET lisas 

 

 O coletor solar com tubos de aço apresentou melhor distribuição das temperaturas e 

conseguiu elevar a temperatura de 32º C até 63º C. Levando-se em conta que as 

medições para o segundo coletor foram feitas em Abril de 2011 e as medições para o 

primeiro coletor foram feitas em Janeiro de 2011, nos dois casos o dia estava ensolarado 

e sem nuvens. Os dados para obtenção da curva de eficiência são apresentados na 
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Tabela 5.9 e a curva de eficiência do mesmo, elaborada a partir da teoria apresentada na 

seção 2.4.9 e mostrada na Figura 5.20. 

 

Tabela 5.9 
Dados para a curva de eficiência do coletor solar extraídos nos dias 16, 17 e 18 de Abril de 2011. 

 

 

 
FIGURA 5.20 – Curva de eficiência do coletor solar com tubos de aço e garrafas PET lisas. 

 

 

5.10 Montagem do conjunto refrigerador/coletor 

 

 

 Para início dos testes foi feita a montagem do coletor solar acoplado ao refrigerador 

como mostra a Figura 5.21, com uma resistência de 1000 Watts para complementação do 

calor. Utilizou-se uma câmera termográfica FLIR T200 para medição das temperaturas 

nos pontos de interesse e foram usados manômetros para medição da pressão. 
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FIGURA 5.21 – Foto do conjunto refrigerador/coletor 
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6 OPERAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 De acordo com o diagrama do processo apresentado na Figura 6.1, foram 

identificados os pontos de 01 a 10 no protótipo para as leituras de temperaturas, pontos 

estes que estão em acordo com os balanços de massa e energia apresentados no 

Capítulo 3. 

 
FIGURA 6.1 – Diagrama do ciclo de absorção 

 

Nas Figuras 6.2, 6.3 e 6.4 podem ser identificados no protótipo os pontos do ciclo 

de absorção de acordo com diagrama da Figura 6.1. 
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FIGURA 6.2 – Identificação dos pontos 1, 2, 3, 9 e 10 no protótipo 

 
 

FIGURA 6.3 – Identificação dos pontos 4, 6, 7 e 8 no protótipo 
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FIGURA 6.4 – Identificação do ponto 5 no protótipo 

 

 

6.1 Primeiro teste do protótipo 

 

 

Depois de realizada toda a montagem do sistema, foi feito vácuo com o próprio 

compressor do bebedouro a partir da parte de baixo do gerador, obtendo um valor de 0,4 

bar. Pode-se observar num primeiro momento que ocorreram vazamentos, pois o vácuo 

não se manteve por mais de 2 horas. Foram revisadas, portanto, todas as conexões para 

verificação de vazamentos. Finalmente o vácuo foi refeito e se manteve por 12 horas. 

Neste momento foi introduzido a solução H2O- LiBr através do reservatório para carga de 

solução que fica instalado na sucção da bomba. 

 O absorvente foi adquirido da empresa Vetec Química Fina Ltda em quantidade de 1 

kg de Brometo de Lítio (LiBr) P. A. (“para análise", o que significa que este reagente tem o 

grau de pureza exigido para não interferir nas análises nas quais será usado) em 10 

frascos de 100 g cada. 
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Para constituir a solução foi utilizado a relação de 53% de LiBr para 47% de H2O, 

ou seja, para cada 100 g de LiBr adicionamos 88,6 g de H2O. Este valor foi adotado tendo 

em vista que nos balanços de energia para esta concentração necessita-se de uma 

temperatura teórica no gerador de 73,3º C. A fim de se evitar contaminações, utilizou-se 

água destilada para a solução. 

Cabe comentar que a solução foi feita adicionando água no frasco do LiBr. 

Observou-se que a reação química entre H2O e LiBr elevou a temperatura da solução 

para até 99,6º C, como mostra a Figura 6.5, onde foi utilizada uma câmera termográfica 

FLIR T 200 e o valor de emissividade para o polietileno (material do frasco) de 0,95 

segundo tabela da própria FLIR. O valor de temperatura foi comparado com um 

termômetro de bulbo com escala de 0º C até 500º C com sensibilidade de 1º C que 

registrou o valor de 99º C. 

A carga inicial de solução utilizada para este primeiro teste foi de 565,8 g, baseada 

em 3 frascos de LiBr (300 g) e 265,8 g de água. 

 

 
FIGURA 6.5 – Foto térmica da reação química entre a água destilada e o LiBr 

 

Quanto ao sistema de aquecimento de água, neste primeiro teste, utilizou-se um 

coletor solar conforme descrição no Capítulo 2. No protótipo o coletor desenvolvido com 

materiais alternativos (garrafas PET) cuja idéia inicial era produzi-lo a baixo custo. Porém 

esta opção não atingiu a temperatura teórica necessária para a água de aquecimento, 
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sendo assim uma resistência elétrica de 1.000 Watts foi utilizada para a complementação 

da temperatura. 

A temperatura máxima obtida da água quente entrando no gerador para este caso 

foi de 75,7º C, conforme pode ser visto na Figura 6.6. A bomba utilizada para circulação 

de água quente no gerador foi idêntica à utilizada para bombeamento da solução no 

interior do refrigerador, como descrito no Capítulo 5. A vazão máxima de água quente, 

medida por um rotâmetro instado na linha, foi de 1,0 l/min. (0,017 kg/s). 

As medições de temperatura nos diversos pontos do protótipo foram realizadas 

com a câmera termográfica FLIR T200. As Figuras 6.7 e 6.8 ilustram, para fins de 

exemplificação, as primeiras leituras realizadas nos pontos 1 a 10 do sistema mostrado no 

diagrama da Figura 6.1. Ou seja, Sp3 29,0 significa a temperatura de 29°C para o ponto 

3. 

 
FIGURA 6.6 – Foto térmica das temperaturas na entrada e saída do gerador 
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FIGURA 6.7 – Foto térmica da primeira medição de temperaturas nos pontos 1, 2, 3, 9 e 10 

 

 

 
FIGURA 6.8 – Foto térmica da primeira medição de temperaturas nos pontos 4, 6, 7, e 8 
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Cabe salientar que para fazer as leituras de dados de temperatura com a câmara 

termográfica foi considerado um tempo para estabilização da água quente, fonte de calor 

do sistema, cujos valores são apresentados na Tabela 6.1, onde também constam o valor 

teórico calculado na planilha e os valores lidos. Note que neste teste não foi possível 

obter efeito frigorífico, o que leva a um valor de COP nulo. 

 
Tabela 6.1 

Dados obtidos no primeiro teste do protótipo 

Temp (ºC) Teórico Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Leitura 4 

1 54,78 33,20 38,50 43,50 45,10 

2 73,29 32,20 46,00 51,30 52,50 

3 73,29 29,00 43,40 50,50 51,00 

4 30,78 31,20 30,80 29,70 28,60 

5 6,00 30,10 27,00 27,20 26,50 

6 6,00 30,10 28,00 28,00 28,00 

7 45,00 46,50 47,00 46,80 46,40 

8 45,00 45,90 46,10 46,00 46,10 

9 32,03 32,70 30,20 31,40 32,10 

10 32,03 36,30 42,60 40,20 39,90 

Temp (ºC) Teórico Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Leitura 4 

Tage 27,00 25,20 25,50 24,90 24,70 

Tags 10,00 24,80 24,70 23,30 22,70 

Tace 27,00 25,50 25,40 24,90 25,00 

Tacs 28,00 26,70 26,30 26,10 26,40 

Taqe 75,00 71,50 74,00 75,00 75,70 

Taqs 72,00 60,20 66,50 66,00 67,90 

TG 71,00 58,60 64,80 64,70 65,00 

Pressão (mm H2O) Teórico Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Leitura 4 

Ponto 4 (PA) 500 100 160 170 170 

Vazão (kg/s) Medido Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 Leitura 4 

maq 0,016 0,016 0,014 0,010 0,015 

mag 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

mac 0,110 0,102 0,100 0,108 0,100 

Coeficiente Performance Teórico Calculado Calculado Calculado Calculado 

COP 0,803 - - - - 

Carga de solução (g)  565,8 565,8 565,8 565,8 

% LiBr (solução pobre)  53 53 53 53 

Abertura válvula  1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 1/2 volta 

Tempo estabilização (h)  1 2,5 2 1,5 
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Tendo em vista que este primeiro teste não apresentou os resultados esperados, 

não houve efeito frigorífico, algumas conclusões para modificações do protótipo foram 

levantadas e realizadas posteriormente para novo teste: 

1. A carga de solução (conteúdo de H2O e LiBr) foi pouca, pois houve condensação do 

vapor d‟água nas paredes do gerador, impedindo que o refrigerante fluísse em direção ao 

condensador, como mostra a Figura 6.9. Para os testes seguintes foi aumentada a carga 

de solução gradativamente e as medições foram feitas para cada aumento de carga, 

sendo mantida a concentração de 53 % de LiBr. 

 

 
 

FIGURA 6.9 – Condensação do vapor d‟água nas paredes do gerador 
 

2. Algumas conexões foram modificadas, devido aos vazamentos ocorridos em virtude 

das temperaturas alcançadas. A Figura 6.10 mostra um dos pontos de vazamento do 

sistema. 

 
 

FIGURA 6.10 – Vazamento na descarga da bomba de solução 
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3. Substituição da bomba de circulação de água quente, devido a necessidade de 

maiores vazões para garantir temperaturas no gerador (TG) maiores e mais constantes. 

Foi utilizado um rotâmetro para medir a vazão de água quente ideal para o sistema. A 

Figura 6.11 mostra o rotâmetro utilizado. 

 

 
 

FIGURA 6.11 – Foto do Rotâmetro marca Haake Medingen GMBH modelo WH12 

 

4. Para efeito de testes foi substituída a fonte de calor para que fossem atingidas 

temperaturas mais altas. Optou-se por utilizar uma panela com água e aquecida por um 

queimador a gás, propiciando desta forma atingir temperaturas mais elevadas. 

5. Outra modificação importante foi a mudança do ponto onde foi feito vácuo no 

sistema, com o objetivo de baixar a pressão no evaporador antes de iniciar a operação e, 

caso fosse necessário, durante a operação do refrigerador. As Figuras 6.12 e 6.13 

mostram o ponto onde era feito o vácuo (na parte inferior do gerador) e o ponto para onde 

foi modificado (entrada do evaporador). 

6. Para este primeiro teste não foi avaliado a influência da abertura da válvula de 

expansão, e para os testes subseqüentes avaliou-se o comportamento do sistema 

variando a abertura da válvula de expansão. 
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FIGURA 6.12 – Foto da parte inferior do gerador onde inicialmente foi 
feito vácuo no sistema 

 
 
FIGURA 6.13 – Foto da entrada do evaporador, para onde foi 
transferido o ponto de vácuo 
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6.2 Segundo teste do protótipo 

 

 

Em virtude do primeiro teste não ter apresentado os resultados esperados - não 

houve efeito frigorífico – realizou-se as modificações descritas anteriormente para que 

desta forma o efeito frigorífico fosse alcançado. 

 As conexões que apresentaram vazamentos foram substituídas ou refeitas e os 

registros foram substituídos por outros mais adequados para operar em sistemas de 

refrigeração. 

 A bomba de circulação de água quente foi substituída por outra que conseguiu 

circular a água no gerador com vazões de até 0,063 kg/s, aumentando assim a faixa de 

testes. A água foi aquecida mediante queimadores a gás permitindo manter a temperatura 

de entrada da água quente controlada e com valores mais altos. 

 Foi feito vácuo no sistema em outro ponto do protótipo como mostrado na Figura 

6.13. O vácuo foi realizado antes de a solução ser inserida no protótipo através de um Tê 

com registro colocado na entrada do evaporador.  

 O aumento da quantidade de refrigerante/absorvente no ciclo, aqui denominado 

carga de solução, foi realizada pouco a pouco, mantendo-se a relação de 47 % de água e 

53 % de LiBr. Como cada frasco de LiBr contêm 100 g, afim de manter a proporção, 

misturou-se 88,6 g de água destilada ao LiBr e a solução foi mantida em repouso até 

atingir a temperatura ambiente. Cabe salientar que no primeiro teste já havia sido 

alimentado 565,8 g de solução. 

Para avaliar a influência do aumento da carga de solução no sistema e da 

influência da abertura da válvula de expansão, optou-se por alimentar a quantidade de 

solução em parcelas de 47,15 g, que representa um quarto de solução de cada frasco. 

Assim, para este segundo teste, a carga inicial foi de 565,8 g + 47,15 g totalizando 612,95 

g de solução. Com esta carga manteve-se a válvula de expansão com ½ volta aberta e 

aguardou-se neste caso 30 minutos para estabilização e registraram-se os dados. 

Posteriormente abriu-se a válvula mais ½ volta (neste caso a posição seria uma volta de 

abertura da válvula) e aguardaram-se mais duas horas para estabilização do sistema, 

quando foram registrados os dados. Os mesmos são apresentados na Tabela 6.2 nas 

colunas Leitura 5 e Leitura 6, respectivamente.  
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Após estas Leituras, ainda não se observou o efeito frigorífico. Na tentativa de 

abaixar a pressão no evaporador, foi feito vácuo pela entrada do evaporador com o 

sistema em operação, mas como não foi colocado um registro na saída para o 

absorvedor, houve retorno de solução do absorvedor para o evaporador, pode-se 

observar através da Figura 6.14, que o ponto Sp5 42,0 mostra que a temperatura no 

ponto 5 é de 42,0ºC observando-se assim, que a parte inferior do evaporador se encontra 

na mesma temperatura do absorvedor, evidenciando, portanto o retorno de solução para 

o evaporador. 

 

 
FIGURA 6.14 – Foto térmica do momento em que retorna solução do absorvedor  

para o evaporador 
 

Em seguida para corrigir o problema foi inserido um registro na saída do 

evaporador (Ponto 6 do sistema). Adicionou-se mais carga ao sistema (ou seja, mais 

47,15 g de solução) mantendo-se a válvula de expansão com ½ volta de abertura. 

Aguardou-se 30 minutos para estabilização, fechou-se a válvula de expansão, fechou-se 

o registro na saída do evaporador e fez-se vácuo no mesmo. Após perceber uma queda 

de pressão de 0,4 bar medido através de um manômetro instalado na sucção do 

compressor de vácuo, fechou-se o registro do ponto de vácuo, abriu-se ½ volta na válvula 
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de expansão e em seguida abriu-se o registro na saída do evaporador. Após 2 e ½ horas 

foram registrados os dados e apresentados na Tabela .2 como Leitura 7. 

 Posteriormente abriu-se a válvula mais ½ volta (neste caso a posição seria uma 

volta de abertura da válvula) e aguardou-se mais 3 e ½ horas para estabilização do 

sistema, quando foram registrados os dados da Leitura 8. 

 As Leituras posteriores foram realizadas de maneira análoga, ou seja, aumentando-

se a carga do sistema de 47,15 g em 47,15 g de solução H2O-LiBr e mantendo-se a 

posição da válvula em ½ volta e 1 volta completa, garantida para cada posição o tempo 

de estabilização. 

 Cabe salientar que para a condição de carga igual a 707,25 g (Leituras 9 e 10), foram 

também ensaiadas as condições de ¼, ½, 1, 2 e 3 voltas com a finalidade de avaliar a 

influência da abertura da válvula no comportamento do protótipo, cujos resultados 

encontram-se na seção 6.6 Influência da abertura da válvula de expansão nas taxas de 

transferência de calor e no COP. 

 

 

 

 



 134 

Tabela 6.2 – Dados obtidos no segundo teste do protótipo 

Temp (ºC) Teórico 
Leitura 

5 
Leitura 

6 
Leitura 

7 
Leitura 

8 
Leitura 

9 
Leitura 

10 
Leitura 

11 
Leitura 

12 
Leitura 

13 
Leitura 

14 
Leitura 

15 

1 54,78 45,40 47,20 48,00 50,20 54,10 55,60 55,10 57,20 55,20 56,00 54,20 

2 73,29 56,70 60,20 57,20 57,30 62,20 62,30 63,00 64,10 62,90 61,50 58,00 

3 73,29 31,50 37,00 45,20 55,00 64,40 65,00 64,40 64,80 61,30 60,80 56,30 

4 30,78 30,10 35,30 40,20 36,10 33,70 33,10 32,00 31,00 35,00 34,90 30,20 

5 6,00 24,20 23,20 16,00 13,00 7,10 6,90 8,00 7,90 7,20 7,80 18,00 

6 6,00 21,70 21,50 18,00 16,00 11,90 11,20 12,30 12,50 11,50 12,10 22,50 

7 45,00 43,00 46,00 49,30 50,30 56,00 55,00 50,60 49,00 51,00 52,30 54,00 

8 45,00 39,70 40,00 42,60 46,00 54,40 53,20 52,00 52,10 53,10 53,00 55,20 

9 32,03 37,00 35,60 36,10 35,30 34,70 35,60 34,60 35,00 33,00 32,00 33,00 

10 32,03 39,20 38,80 37,20 37,10 36,80 36,90 35,90 36,20 35,00 36,70 35,10 

Temp (ºC) Teórico 
Leitura 

5 
Leitura 

6 
Leitura 

7 
Leitura 

8 
Leitura 

9 
Leitura 

10 
Leitura 

11 
Leitura 

12 
Leitura 

13 
Leitura 

14 
Leitura 

15 

Tage 27,00 23,30 23,40 23,10 24,10 25,00 25,00 24,60 25,40 24,90 25,00 25,00 

Tags 10,00 21,10 21,50 18,50 18,90 17,10 15,80 15,70 15,40 15,50 15,50 24,20 

Tace 27,00 24,50 24,00 25,10 25,10 25,30 25,10 25,50 24,90 25,00 25,10 26,00 

Tacs 28,00 26,00 25,00 26,00 26,20 23,80 24,20 24,00 23,80 24,10 24,30 25,30 

Taqe 75,00 85,40 85,30 87,10 87,20 91,60 90,20 91,10 91,40 90,90 91,20 91,20 

Taqs 74,30 73,70 75,20 85,70 85,50 89,90 89,00 89,50 89,90 89,00 89,40 89,40 

TG 73,29 70,00 72,30 81,00 82,50 83,40 84,10 82,00 81,60 80,80 80,70 80,70 

Entalpia (kJ/kg) Teórico 
Leitura 

5 
Leitura 

6 
Leitura 

7 
Leitura 

8 
Leitura 

9 
Leitura 

10 
Leitura 

11 
Leitura 

12 
Leitura 

13 
Leitura 

14 
Leitura 

15 

hage 113,21 97,73 98,15 96,90 101,08 104,84 104,84 103,17 106,52 104,43 104,84 104,84 

hags 42,09 88,53 90,20 77,65 79,33 71,80 66,36 65,94 64,69 65,10 65,10 101,50 

haqe 314,01 357,63 357,21 364,77 365,19 383,69 377,80 381,58 382,85 380,74 382,00 382,00 

haqs 311,08 308,56 314,85 358,89 358,05 376,54 372,75 374,86 376,54 372,75 374,44 374,44 
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Tabela 6.2 – Dados obtidos no segundo teste do protótipo (cont.) 

Pressão (mm H2O) Teórico 
Leitura 

5 
Leitura 

6 
Leitura 

7 
Leitura 

8 
Leitura 

9 
Leitura 

10 
Leitura 

11 
Leitura 

12 
Leitura 

13 
Leitura 

14 
Leitura 

15 

Ponto 4 (PA) 500 210 290 320 300 400 390 480 450 500 470 500 

vazão (kg/s) Medido 
Leitura 

5 
Leitura 

6 
Leitura 

7 
Leitura 

8 
Leitura 

9 
Leitura 

10 
Leitura 

11 
Leitura 

12 
Leitura 

13 
Leitura 

14 
Leitura 

15 

maq 0,047 0,037 0,038 0,044 0,045 0,043 0,043 0,047 0,047 0,045 0,046 0,046 

mag 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

mac 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

              

 Teórico Calc (D)
 Calc (D)

 Calc (D)
 Calc (D)

 Calc (D)
 Calc (D)

 Calc (D)
 Calc (D)

 Calc (D)
 Calc (D)

 Calc (D)
 

QEV(W) 0,106 0,014 0,012 0,029 0,032 0,049 0,057 0,055 0,062 0,059 0,059 0,005 

QG(W) 0,138 1,816 1,610 0,259 0,321 0,307 0,217 0,316 0,296 0,359 0,348 0,348 

COP 0,769 0,008 0,007 0,111 0,101 0,160 0,264 0,175 0,210 0,163 0,170 0,014 

              

Carga de Solução (g)   612,95 612,95 660,10 660,10 707,25 707,25 754,40 754,40 801,55 801,55 848,70 

%LiBr (A)   53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Abertura VE (B)   1/2 volta 1 volta 1/2 volta 1 volta 1/2 volta 1 volta 1/2 volta 1 volta 1/2 volta 1 volta 1/2 volta 

Tempo (h) (C)   0,5 2 3 3,5 1,5 2 2,5 1 1 2,5 2 
(A)

 Solução Pobre; (B) VE – válvula de expansão; (C) Tempo de estabilização; (D) Calc - Calculado 
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Pode-se observar que efetuada as modificações conseguiu-se obter alguns 

resultados pertinentes do protótipo. O efeito frigorífico iniciou a partir das condições 

listadas na Tabela 6.3, que foram as condições iniciais de operação do protótipo. 

 

TABELA 6.3 – Condições iniciais para operação do protótipo 

Vazão de água quente 0,044 kg/s 

Carga de Solução 660,1 g 

% LiBr (Solução Pobre) 53 % 

Pressão (P4) 300 mm H2O 

Temperatura do gerador (TG)  80 ºC 

Tempo de estabilização 3 h 

 

 As Figuras 6.15 e 6.16 ilustram os valores obtidos na Leitura 9 da Tabela 6.2 

realizadas nos pontos do sistema mostrados no diagrama da Figura 6.1. Para uma melhor 

clareza, Sp3 64,4 significa a temperatura de 64,4°C para o ponto 3. 

 

 
FIGURA 6.15 – Foto térmica da Leitura 9 para os pontos 1, 2, 3 e 9 
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FIGURA 6.16 – Foto térmica da Leitura 9 para os pontos 7 e 8 

 

 A Figura 6.17 ilustra as temperaturas de entrada e saída do gerador e a temperatura 

do mesmo para a Leitura 9 da Tabela 6.2. Para uma melhor clareza, Sp13 91,6 mostra a 

temperatura da água na entrada do gerador (Taqe) igual a 91,6°C, Sp14 89,9 mostra a 

temperatura de saída da água quente (Taqs) igual a 89,9°C e o ponto Sp15 83,4 mostra a 

temperatura no gerador (TG) igual 83,4°C. 

 

 
FIGURA 6.17 – Foto térmica da Leitura 9 das temperaturas da água  
quente na entrada e saída do gerador e a temperatura no gerador 
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A Figura 6.18 ilustra as temperaturas de entrada e saída de água gelada e as 

temperaturas nos pontos 5 e 6 para a Leitura 9 da Tabela 6.2. Para uma melhor clareza, 

Sp11 17,1 mostra a temperatura de saída da água (Tags) igual a 17,1°C, Sp12 25,0 mostra 

a temperatura de entrada da água gelada (Tage) igual a 25,0°C, o ponto Sp5 11,9 mostra a 

temperatura no ponto 5 igual 11,9°C e o ponto Sp6 7,1 mostra a temperatura no ponto 6 

igual 7,1°C. 

 
FIGURA 6.18 – Foto térmica da Leitura 9 da água gelada na entrada e saída do  

evaporador e as temperaturas nos pontos 5 e 6 

 

 Conforme mencionado anteriormente, somente a partir da Leitura 5, e 

principalmente da Leitura 7, mostrados na tabela 6.2, além das leituras das vazões e 

pressões ao longo do tempo, foi possível observar a influência de alguns parâmetros no 

funcionamento do protótipo. A seguir apresenta-se a influência da carga de solução na 

pressão de alta do sistema; a influência da vazão de água quente na temperatura do 

gerador; a influência da temperatura do gerador nas taxas de transferência de calor e no 

COP do sistema; a influência da abertura da válvula de expansão nas taxas de 

transferência de calor e no COP do sistema; a influência da diminuição da concentração 

de LiBr nas taxas de transferência de calor e no COP do sistema. 
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6.3 Influência carga de solução na pressão 

 

 

 Para determinação da carga de solução necessária inseriu-se no sistema 

inicialmente 565,80 g de solução e foram sendo acrescentadas cargas de 47,15 g 

gradativamente com os resultados sendo registrados após o tempo necessário para 

estabilização. A quantidade de 47,15 g foi estabelecida utilizando-se a relação de 53% de 

LiBr e utilizando 1/4 da quantidade de cada frasco. 

 A primeira análise foi a relação entre a carga de solução e a pressão no ponto 4 do 

sistema (pressão de alta), onde foi necessário atingir o valor de 300 mm H2O para que o 

efeito frigorífico iniciasse. Em contato com o Prof. Dr. Osvaldo José Venturini da 

Universidade Federal de Itajubá sobre a operação de chillers de absorção, comentou-se 

sobre o fato de que o sistema de absorção H2O-LiBr instalado no Laboratório de Turbinas 

a Gás e Gaseificação de Biomassa do Núcleo de Excelência em Geração Termelétrica e 

Distribuída (NEST) da UNIFEI que, para garantir a pressão necessária do refrigerante no 

evaporador, um sistema de vácuos periódicos é utilizado. 

Assim sendo, quando o protótipo atingiu o valor mínimo de pressão que garantisse 

algum efeito frigorífico, foi feito um vácuo no evaporador, garantindo a circulação do 

refrigerante (água) no sistema. A Figura 6.19 mostra o efeito da carga de solução na 

pressão do sistema, sendo a temperatura no gerador (TG) igual a 81,0ºC, a vazão de água 

quente igual a 0,044 kg/s e a abertura da válvula de expansão de ½ volta. 
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FIGURA 6.19 – Comportamento da pressão no ponto 4 (lado de alta)  

com a variação da carga de solução, mantendo-se a concentração de LiBr 
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6.4 Influência da vazão de água quente na temperatura do gerador 

 

 

 Para determinação da vazão ideal para o referido protótipo, foi utilizado um 

rotâmetro marca Haake Medingen GMBH modelo WH12 mostrado na Figura 6.11. Os 

parâmetros fixados foram a temperatura de entrada da água quente (Taqe) que foi mantida 

em 91,6ºC e a carga de solução em 707,25 g. A Figura 6.20 mostra o comportamento da 

temperatura no gerador (TG) em função da vazão de água quente, onde podemos 

observar que a partir de 0,043 kg/s não ocorrem aumentos significativos em TG que se 

manteve em torno de 85,0ºC. 
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FIGURA 6.20 – Comportamento da temperatura do gerador (TG) com a variação da vazão  
de água quente 

 

 

6.5 Influência da temperatura do gerador nas taxas de transferência de calor e no 

COP 

 

 

 As análises feitas com os dados teóricos nos mostraram que a temperatura média 

do gerador (TG), influencia diretamente o COP do sistema. Os dados experimentais 
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obtidos através da operação do protótipo confirmam esta tendência como mostra a Figura 

6.21, apesar de haver uma diferença grande entre os valores para o COP teórico (0,769) 

e o maior valor experimental obtido (0,264). 

A temperatura do gerador (TG) influenciou também as taxas de transferência de 

calor no evaporador (QEV) e no gerador (QG) como apresentado na Figura 6.22, onde se 

pode ver uma diferença entre a temperatura mínima de desprendimento de vapor teórico 

(73,3ºC) e experimental (81,0ºC). Nesta figura mostra-se que no ponto onde a 

temperatura do gerador (TG) é igual 74,3ºC a taxa de transferência de calor no evaporador 

(QEV) e no gerador (QG) tem valores muito próximos, indicando um valor para o COP de 

0,15 que não deve ser considerado pois ainda o efeito frigorífico é muito pequeno. Este 

efeito ocorreu porque neste instante a vazão de água quente foi aumentada de 0,030 kg/s 

para 0,043 kg/s; portanto diminuiu-se a diferença de temperatura entre a entrada e a 

saída de água quente no gerador. 
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FIGURA 6.21 – Comportamento do COP com a variação da temperatura do gerador (TG). 

 



 142 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

58,6 64,7 64,8 65,0 67,2 69,0 69,5 70,0 74,3 80,7 80,8 81,0 81,4 82,0 83,4 84,1

Temperatura no gerador - TG (ºC)

Q
E

V
 (

W
)

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Q
G
 (

W
)

QEV (W)

QG (W)

 
FIGURA 6.22 – Comportamento do QEV e QG com a variação da temperatura do gerador (TG) 

 

 

6.6 Influência da abertura da válvula de expansão nas taxas de transferência de 

calor e no COP 

 

 

Conforme mencionado no item 6.2, para a condição de carga igual de 707,25 g 

(Leituras 9 e 10 da Tabela 6.2), foram também ensaiadas as posições de abertura da 

válvula de expansão em ¼, ½, 1, 2 e 3 voltas com a finalidade de avaliar a influência da 

abertura da válvula no comportamento do protótipo, cujos resultados são mostrados nas 

Figuras 6.23 e 6.24. Quanto mais se abre a válvula de expansão maior é o valor do COP 

aumentando também a taxa de transferência de calor no evaporador (QEV). Mas a partir 

de duas voltas o COP cai bruscamente devido ao efeito frigorífico deixar de existir. 

Analisando o comportamento da taxa de transferência de calor no gerador (QG), podemos 

notar que se comporta de forma linear ao longo de todo o teste, diminuindo conforme 

aumentamos a abertura da válvula de expansão. 
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FIGURA 6.23 – Comportamento do QEV e QG com a variação na abertura da válvula de expansão 
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FIGURA 6.24 – Comportamento do COP com a variação na abertura da válvula de expansão 
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6.7 Influência da diminuição da concentração de LiBr nas taxas de transferência 

de calor e no COP 

 

 

 Depois de realizada a última carga no sistema (Leitura 15 da Tabela 9.2) que 

coincidiu com a quantidade de brometo de lítio disponível e tendo como observação que 

nesta condição não mais se observou efeito frigorífico, retirou-se uma parte da solução, 

garantido a carga da Leitura 12. A partir desta condição variou-se a concentração da 

solução inserindo água destilada pouco a pouco no sistema. Os dados obtidos para estas 

condições são mostrados nas Figuras 6.25 e 6.26 onde se pode analisar o 

comportamento das taxas de transferência de calor e do COP. Observa-se que a taxa de 

transferência de calor no evaporador (QEV) tende a não existir e o COP por consequência 

tende a zero, já que a taxa de transferência de calor no gerador (QG) tende a se manter 

constante. 
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FIGURA 6.25 – Comportamento do COP com a variação na concentração de LiBr 
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FIGURA 6.26 – Comportamento do QEV e QG com a variação na variação na concentração de LiBr 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 O presente trabalho mostrou que pode ser possível trabalhar com ciclos de absorção 

de simples efeito utilizando o par refrigerante-absorvente água-brometo de lítio (H2O-LiBr) 

para sistemas de baixa capacidade frigorífica e, fontes térmicas de baixa temperatura, 

embora o protótipo necessite de mais testes e conseqüentes melhorias. 

 A modelagem implementada referente aos balanços de massa e energia do sistema 

de refrigeração por absorção de simples efeito utilizando H2O-LiBr, apresentou resultados 

coerentes quando comparados com os resultados de outros trabalhos como foi mostrado 

no Capítulo 3, sendo assim os resultados por ela obtidos foram utilizados para o 

dimensionamento do protótipo. 

 O coletor solar fabricado com materiais alternativos (garrafas PET e caixa tipo “Tetra 

Pack”) apresentou baixa eficiência em função da transmissividade do PET ser menor do 

que a do vidro. Além do que diferença de espessura entre o PET e o vidro reduz o efeito 

estufa provocado pela cobertura quando empregado o PET e, portanto a utilização destes 

coletores precisa de melhorias para ser empregado em sistemas de absorção 

(necessidade de temperatura teórica da fonte quente acima de 73°C). 

 Embora as temperaturas alcançadas pelos trocadores de calor estejam próximas 

daquelas dos valores teóricos, não foi possível avaliar o desempenho individual de cada 

trocador objetivando comparar os dados de projeto com os de operação uma vez que os 

poucos resultados obtidos de forma satisfatória foram do sistema como um todo. 

 O protótipo em questão, operou com vazões teóricas de refrigerante (água) na 

ordem de 0,00005 kg/s, portanto bastante baixas, e pressões na ordem de 400 mm H2O. 

Devido a estas características houve necessidade de baixar a pressão no interior do 

evaporador (vácuo) para que o refrigerante fluísse causando assim o efeito frigorífico. 

Esta intervenção foi necessária para garantir o funcionamento do sistema. Sem este 

artifício o sistema funciona por um determinado tempo cessando em seguida o fluxo de 

refrigerante no evaporador e por conseqüência, o efeito frigorífico, onde se faz necessário 

a repetição do procedimento. 

 A carga de solução no interior do protótipo influenciou diretamente na pressão do 

sistema no ponto 4 (saída do condensador). Observou-se que para uma carga de 660 g 

de solução (concentração de 53% de LiBr) a pressão atingiu o valor de 300 mm H2O, que 
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foi o valor onde o efeito frigorífico iniciou. Quando a carga de solução ultrapassou 849 g 

(mantida a concentração de 53% de LiBr) a pressão ultrapassou 500 mm H2O, situação 

onde o sistema parou de operar, cessando assim o efeito frigorífico. Com esta carga o 

gerador ficou muito cheio, o sistema instável, e pode-se observar que parou de fluir 

apenas água para o condensador, fluindo uma parcela da solução. 

 Outro ponto importante foi a determinação da temperatura do gerador (TG) igual a 

81,0ºC para início do efeito frigorífico, juntamente com a carga de solução de 660 g e com 

a pressão no ponto 4 de 300 mm H2O. Para atingirmos esta temperatura a determinação 

da vazão de água quente que circula no gerador foi medida e estabeleceu-se como ideal 

o valor de 0,043 kg/s, pois a partir deste valor de vazão não observou-se variações 

significativas em TG. As análises feitas com os dados teóricos nos mostraram que a 

temperatura do gerador (TG) influencia diretamente o COP do sistema. Os dados 

experimentais obtidos através da operação do protótipo confirmam esta tendência, apesar 

de haver uma diferença grande entre os valores para o COP teórico (0,769) e 

experimental (0,264). A temperatura do gerador (TG) influenciou também as taxas de 

transferência de calor no evaporador (QEV) e no gerador (QG). 

 O dispositivo de expansão utilizado foi determinado através das faixas de pressão e 

vazão de refrigerante, e não de acordo com o tipo de refrigerante em função de não 

termos encontrado no mercado válvulas específicas para água. Observou-se que quanto 

mais se abre a válvula de expansão maior é o valor do COP aumentando também a taxa 

de transferência de calor no evaporador (QEV), mas a partir de duas voltas de abertura da 

válvula o COP cai bruscamente devido ao efeito frigorífico deixar de existir. Analisando o 

comportamento da taxa de transferência de calor no gerador (QG), podemos notar que se 

comporta de forma linear ao longo de todo o teste, diminuindo de forma discreta conforme 

aumentamos a abertura da válvula de expansão.  

 Para avaliar o comportamento do protótipo em função da concentração de LiBr na 

solução pobre partiu-se das condições da Leitura 12 da Tabela 6.2, variando a 

concentração de LiBr, com inserção de água destilada no sistema pouco a pouco. Pôde-

se analisar o comportamento das taxas de transferência de calor e do COP. Observou-se 

que a taxa de transferência de calor no evaporador (QEV) tende a não existir e o COP por 

consequência tende a zero, já que a taxa de transferência de calor no gerador (QG) tende 

a se manter constante. Variamos a concentração de 53% até 48% e observamos que a 

partir de 50% o efeito frigorífico cessa bruscamente. 
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7.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 

 Após o desenvolvimento, construção e operação do protótipo, além das melhorias 

realizadas e anteriormente já citadas, pode-se, como sugestões de melhoria do sistema 

para futuros trabalhos, elencar. 

- Quanto ao absorvente (brometo de lítio) pesquisar a possibilidade de produção e 

utilização do lítio extraído de baterias de equipamento eletrônicos através da reciclagem, 

avaliando o grau de pureza e o custo de produção; 

- Outra opção seria empregar o par refrigerante/absorvente amônia-água e comparar as 

dificuldades operacionais e os resultados; 

- No caso do coletor solar, refinar a técnica empregando materiais alternativos, ou 

simplesmente empregar coletores mais eficientes que já existem no mercado; 

- Quanto ao dispositivo de expansão, emprego de tubo capilar no lugar de válvulas de 

expansão parece ser mais adequado. Como sugestão, seria interessante que o sistema 

fosse construído com a possibilidade de emprego dos dois dispositivos e desta forma 

comparar o desempenho e características operacionais de cada um; 

- Quanto ao evaporador, incluir o controle de diferencial de pressão para desta forma 

avaliar a periodicidade necessária de realização de vácuo; 

- Quanto aos trocadores de calor, testar cada um de forma independente a fim de se obter 

o maior rendimento, em função do tipo de trocador utilizado para cada componente do 

sistema. Avaliar o comportamento quando operando em cadeia; 

- Introduzir uma análise econômica detalhada, bem como avaliar a confiabilidade, 

manutenção e complexidade operacional. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Propriedades da solução H2O-LiBr (MCNEELY, 1979) 

 

A.1 Entalpia da solução de H2O-LiBr  
na faixa de concentração de 0% < X < 40% LiBr 
CT = temperatura (ºC) 
h = Entalpia (kJ/kg) 
X = %LiBr 
T = (CT x 9/5)+ 32 
CA0 = -33,1054264; CA1 = 0,13000636; CA2 = 0,00097096;  
CB0 = 1,0090734; CB1 = -0,01377507; CB2 = 0,000085131; 
h = [CA0 + CA1 X + CA2 X2 + T (CB0 + CB1 X + CB2 X2)]2,326 
 

A.2 Entalpia da solução de H2O-LiBr  
na faixa de concentração de 40% < X < 70% LiBr 
T = temperatura da solução (ºC) 
h = Entalpia (kJ/kg) 
temperatura da solução (ºC), faixa 15º < T < 165 ºC 
A0 = -2024,33; A1 = 163,309; A2 = -4,88161; A3 = 0,06302948; A4 = -0:0002913704 
B0 = 18,2829; B1 = -1:1691757; B2 = 0,03248041; B3 = -0,0004034184;  
B4 = 0,0000018520569 
C0 = -0,037008214; C1 = 0,0028877666; C2 = -0,000081313015; C3 = 0,00000099116628; 
C4 = -0,0000000044441207 
∑A = A0X

0 + A1X
1 + A2X

2 + A3X
3 + A4X

4 
∑B = B0X

0 + B1X
1 + B2X

2 + B3X
3 + B4X

4 
∑C = C0X

0 + C1X
1 + C2X

2 + C3X
3 + C4X

4 
h = ∑A + T ∑B + ∑CT2 

 
A.3 Pressão e temperatura da solução de H2O-LiBr  
na faixa de concentração de 45% < X < 70% LiBr 
Tsol = temperatura da solução (ºC), faixa 5º < Tsol < 175 ºC 
Tref = temperatura de saturação do refrigerante (ºC), faixa 15º < Tref < 110 ºC 
P = Pressão saturação (kPa) 
A0 = -2,00755; A1= 0,16976; A2 = -0,003133362; A3 = 0,0000197668 
B0 = 124,937; B1 = -7,71649; B2 = 0,152286; B3 = -0:0007959 
∑A = A0X

0 + A1X
1 + A2X

2 + A3X
3 

∑B = B0X
0 + B1X

1 + B2X
2 + B3X

3 
C = 7,05; D = -1596,49; E = -104095,5 
LogP = C + D/(Tref + 273) + E/(Tref + 273)2 
Tref = (-2E/(D + ½[D2 - 4E(C- log P)]0,5)) - 273 
Tsol = ∑B + Tref∑A 
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A.4 Densidade da solução de H2O-LiBr  
na faixa de concentração de 20% < X < 60% 
T = temperatura da solução (ºC), faixa 0º < T < 200 ºC 
ρx = densidade da solução de H2O-LiBr (kg/m3) 
X0 = X/100 
ρx = 1145,36 + 470,84X0 + 1374,79 X0

2 - (0,333393 + 0,571749 X0)(273 + T) 
 

A.5 Viscosidade absoluta da solução de H2O-LiBr  
na faixa de concentração de 45% < X < 65% 
TK = temperatura da solução (K) 
µ = viscosidade absoluta (kg/m s) 
A1 = -94,122 + 16,3967X + 0,14511X2 
A2 = 28606,4 – 934,568X + 8,52755X2 
A3 = 70,3848 – 2,35014X + 0,0207809X2 
B = A1 + (A2/TK) + A3 ln(TK) 
µ = EXP(B)/=1000 

 

A.6 Calor específico da solução de H2O-LiBr  
X = %LiBr 
CP = calor específico da solução de H2O-LiBr (J/kg K) 
CP = 0,0976X2 – 37,512X + 3825,4 

 

A.7 condutividade térmica da solução de H2O-LiBr  
T = temperatura da solução (K) 
X = %LiBr 
K = condutividade térmica da solução de H2O-LiBr (W/m K) 
Para T ≥ 313 
K1 = -0,3081(X/100) + 0,62979 
K2 = -0,3191795(X/100) + 0,65388 
D12 = ((K2 - K1)/20)(T- 313) 
K = K1 + D12 
Para T < 313 
K1 = -0,3081(X/100) + 0,62979 
K3 = -0,291897(X/100) + 0,59821 
D13 = ((K3 - K1)/20)(313 - T ) 
K = K1 + D13 
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ANEXO B – Certificado de calibração da câmera termográfica FLIT T200 
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ANEXO C – Dados do INMET para calibração do piranômetro 

 

 

 


