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Análise Termodinâmica e de Transferência de Calor para Dimensionamento 

de um Sistema de Refrigeração por Absorção para Aplicações em Baixas 

Temperaturas Usando Gás Natural 

 

 

RESUMO 

O ciclo de refrigeração por absorção aqui estudado usa como fluido de trabalho uma 

mistura de água e amônia e é alimentado com a energia térmica proveniente da queima 

direta do gás natural. O objetivo é produzir frio em baixas temperaturas para aplicações na 

conservação de alimentos em geral, principalmente em regiões pouco favorecidas pela rede 

elétrica, como o setor pesqueiro, ou mesmo por questões econômicas de racionamento de 

energia elétrica. O ciclo usado apresenta duas seções de recuperação interna de calor – uma 

no retificador e a outra no absorvedor – visando à redução na quantidade de energia 

térmica fornecida pela queima direta do gás natural. Para uma temperatura de refrigeração 

fixada, os parâmetros de entrada são otimizados até se obter o melhor coeficiente de 

performance baseado na segunda lei da termodinâmica. A partir dos resultados obtidos da 

análise termodinâmica, é feita a análise da transferência de calor para dimensionar os 

dispositivos do sistema onde ocorrem transferência de calor. Toda simulação do ciclo foi 

feita com a criação de um código computacional em plataforma de programação EES. 

 

Palavras chaves – Refrigeração por absorção, água-amônia, gás natural. 
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Thermodynamic and heat transfer analysis for design of a absorption 

refrigeration system for applications at low temperatures using      

natural gas 

 

 

ABSTRACT 

The absorption refrigeration cycle studied in this work it uses as working fluid a mixture of 

water and ammonia and it is fed by thermal energy provided by direct burning of the 

natural gas. The objective is to produce cold in low temperatures for applications in the 

conservation of foods in general, especially in areas less favored by the electric net, as the 

fishing sector, or even for economical subjects of electric power rationing. The used cycle 

presents two sections of recovery interns of heat - one in the generator and the other in the 

absorber - for reduction in the amount of thermal energy supplied by burning natural gas 

directly. For a fixed temperature of cooling, the input parameters are optimized to obtain 

the best coefficient of performance based on the second law of thermodynamics. From the 

obtained results of the thermodynamics analysis, it is made the analysis of the transfer of 

heat for dimensionar the devices of the system where transfer of heat occurs. All 

simulation of the cycle was made with the creation of a code computacional in 

programming platform EES. 

 

Key words - Refrigeration by absorption, water-ammonia, natural gas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A refrigeração é de enorme significância na vida das pessoas e na industria em 

geral. Ela está presente por toda parte, desde o processamento e a conservação de 

alimentos até a refrigeração de ambientes para os mais diversos fins. Modernamente, são 

inúmeras as aplicações da refrigeração, a qual é aproveitada em praticamente todos os 

ramos da atividade humana. Isso já é suficiente para se perceber a dimensão que a 

refrigeração tem no contexto da sociedade atual. 

A demanda por refrigeração está aumentando continuamente. Na mesma direção, 

a demanda por energia no mundo também está aumentando continuamente, 

principalmente, a de energia elétrica. 

Uma grande parte da energia global produzida é utilizada na produção de frio. Os 

projetos de sistemas de refrigeração mais eficientes contribuem com um melhor 

aproveitamento da energia disponível no planeta, e, portanto, já representa um grande 

passo a fim de minimizar o impacto ambiental negativo na utilização dos recursos 

energéticos. Outra forma de se alcançar melhorias no setor energético consiste em 

desenvolver tecnologias em que os equipamentos funcionem alimentados com energias 

alternativas. 

Recentemente, com a crise no setor elétrico brasileiro, o governo lançou uma 

política de estímulo ao uso do gás natural como uma alternativa para diversificar a matriz 

energética do país. 
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Questões ambientais e energéticas justificam os esforços em pesquisas que 

buscam o desenvolvimento de sistemas de refrigeração mais eficientes e ao mesmo tempo 

funcionem alimentados com fontes de energias alternativas. Neste contexto, encontra-se 

este trabalho, no qual se propõe dimensionar um sistema de refrigeração por absorção que 

usa o par água-amônia como fluido de trabalho e é alimentado com a energia térmica 

proveniente da queima do gás natural. 

O desenvolvimento de um sistema de refrigeração por absorção, usando o par 

água-amônia como fluido de trabalho e a queima de gás natural como uma fonte de energia 

alternativa, mostra-se adequado para a obtenção de frio conciliando-se com as 

necessidades de cuidados e proteção ao meio ambiente. O uso da amônia permite a 

substituição de outros refrigerantes a base de hidrocarbonetos halogenados ofensivos à 

camada de ozona. A utilização do gás natural representa uma fonte de energia alternativa 

na obtenção de frio. 

Os sistemas de refrigeração por absorção, pela limitação do seu coeficiente de 

desempenho, têm sido apontados como apropriados às condições de disponibilidade de 

energia térmica a baixo custo, visto que o calor do gerador de vapor é a maior fonte de 

consumo de energia. Como conseqüência desta limitação, houve, ao longo do tempo, 

menor desenvolvimento tecnológico, em comparação com o ciclo de compressão de vapor. 

Recentemente, com a competitividade que oferece o uso do gás natural, a refrigeração por 

absorção tem apresentado um elevado desenvolvimento de concepção e tecnologia 

notadamente nas grandes unidades. 

No dimensionamento das áreas dos trocadores de calor, o conhecimento das 

propriedades termofísicas – termodinâmicas e de transporte - dos fluidos envolvidos nos 

processos de troca de calor são de fundamental importância. Para as sustâncias simples, as 

fontes com bancos de dados experimentais contendo essas propriedades são abundantes. 

No entanto, dados experimentais e correlações para determinar as propriedades das 

misturas água-amônia são bastante raros. 

Como o fluido de trabalho no sistema de refrigeração por absorção é uma mistura 

de duas substâncias puras, então, é necessário conhecer as propriedades termofísicas da 

mistura. As propriedades termodinâmicas permitem fazer a análise exegética do sistema 
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enquanto que as de transporte permitem dimensionar os dispositivos onde ocorrem 

transferências de calor. 

Em sistemas de refrigeração usando a mistura água-amônia como fluido de 

trabalho, vários trocadores de calor são usados. As propriedades de transporte dos fluidos 

são sempre necessárias quando a transferência de calor é descrita. Poucas informações 

foram encontradas na literatura a respeito das propriedades de transportes para as misturas 

de água e amônia. 

Medições de propriedades termodinâmicas das misturas são mais acessíveis uma 

vez que os estudos nesse ramo são mais abundantes. O software computacional EES vem 

com uma rotina contendo um banco de dados com todas as propriedades termodinâmicas 

da mistura água-amônia em qualquer concentração. Por outro lado, as propriedades da 

mistura de água-amônia utilizadas na análise de transferência de calor não estão 

disponíveis no EES. Além disso, dados experimentais e correlações para determinar essas 

propriedades são muito escassos. Isto tem dificultado a análise de transferência de calor em 

sistemas de refrigeração por absorção que utilizam a mistura de água e amônia como fluido 

de trabalho. Assim, os estudos em refrigeração por absorção têm se limitado apenas à 

análise termodinâmica dos sistemas. A escassez de dados em relação, principalmente, às 

propriedades de transporte dificulta os estudos na área de transferência de calor nos 

dispositivos destes sistemas. Poucos autores tentaram se aventurar nessa área. 

Mesmo encontrando-se na literatura alguns estudos onde os processos de 

transferência de calor são descritos, o método utilizado na determinação das propriedades 

de transporte é raramente mencionado. 

A plataforma de programação EES foi escolhida para a simulação do sistema de 

refrigeração porque contém uma rotina com as propriedades termodinâmicas da mistura 

água-amônia. Além disso, ela apresenta uma fácil linguagem de programação e excelentes 

recursos gráficos que podem ser usados em apresentações. Ao contrário de alguns pacotes 

computacionais, o EES não soluciona os problemas de engenharia; ele apenas resolve 

numericamente sistemas lineares ou não-lineares de equações diferencias ou algébricas. 

Portanto, um modelo matemático deve ser formulado pela aplicação de todas a leis da 

física e relações relevantes ao sistema de refrigeração; só então, o EES possibilita a sua 
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solução permitindo, também, a realização de estudos paramétricos de forma rápida e 

conveniente. 

A simulação computacional é um recurso fundamental para a concepção do 

protótipo do sistema de refrigeração e sua posterior otimização. Permite orientar futuros 

desenvolvimentos de protótipos, abreviando consideravelmente as horas gastas na 

fabricação e testes de componentes e sistemas. 

O objetivo principal deste trabalho é realizar, a partir do desenvolvimento de um 

código computacional, a simulação de um sistema de refrigeração por absorção água-

amônia para obtenção de frio em baixas temperaturas adequadas à conservação de 

alimentos em setores, como o pesqueiro, onde a energia elétrica é escassa. Adicionalmente, 

a confecção de sistemas de refrigeração por absorção traz uma grande contribuição para o 

setor energético, uma vez que esses sistemas podem ser alimentados com fontes de 

energias alternativas como o aproveitamento resíduos térmicos e, até mesmo, a energia 

solar abundante e gratuita. 



 

 

 

Capítulo II 

 

 

 

Revisão Bibliográfica das Tecnologias de Refrigeração por Absorção 

 

 

2.1 Sistemas de refrigeração a vapor 

 

A maioria das unidades de refrigeração usadas atualmente baseia-se nos ciclos de 

refrigeração a vapor os quais são divididos em dois grupos principais: por compressão e 

por absorção. 

Nesses ciclos, o fluido refrigerante na fase vapor e a alta pressão é trazido para a 

fase líquida através de um processo de condensação. O líquido a alta pressão passa num 

dispositivo de expansão baixando sua pressão e temperatura. Esse líquido com baixa 

pressão e temperatura é, então, trazido para o evaporador onde vai evaporado-se a medida 

que via recebendo calor do ambiente frio. Em ambos os ciclos – por compressão de vapor 

ou por absorção – existem os mesmos processos de condensação, expansão e evaporação, 

respectivamente. A modo pelo qual o ciclo é completado elevando-se a pressão do vapor 

na saída do evaporador até a pressão na entrada do condensador caracteriza o ciclo por 

compressão de vapor ou por absorção, como indicado na Figura 2.1. No sistema de 

refrigeração por compressão de vapor, é necessário apenas um compressor para elevar a 

pressão do vapor da saída do evaporador até a entrada do condensador, enquanto, no 

sistema por absorção, é necessário um absorvedor, uma bomba e um gerador de vapor. 

Logo, o número de equipamentos essenciais envolvidos num sistema por absorção é maior 

do que aqueles envolvidos num sistema por compressão de vapor convencional. 

O sistema de refrigeração por compressão de vapor requer um consumo grande de 

trabalho para comprimir o vapor. Por outro lado, o sistema de refrigeração por absorção 

requer um consumo muito pequeno de trabalho uma vez que o processo de bombeamento 
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envolve um líquido. Assim, a tecnologia de produzir frio por absorção difere basicamente 

da compressão mecânica relativamente por utilizar muito pouca energia elétrica e mais 

intensamente uma fonte de energia térmica. 

 

 

 

  Figura 2.1 – Diferença entre os sistemas de refrigeração por compressão de vapor e      

por absorção 

 

Os custos associados à fonte de calor e aos equipamentos adicionais que não são 

necessários em sistemas por compressão de vapor podem anular a vantagem de um 

consumo de trabalho menor. Assim, o sistema de refrigeração por absorção pode ser 

justificado economicamente apenas nos casos em que é disponível uma fonte de energia 

térmica de baixo custo. 

 

 

2.2 Sistemas de refrigeração por absorção 

 

A refrigeração por absorção deve-se ao fato de alguns fluidos refrigerantes terem 

grande afinidade química com outros fluidos absorventes. O vapor refrigerante é absorvido 

pela solução absorvente líquida formado uma solução líquida rica em refrigerante. A 

solução rica em refrigerante pode ter sua pressão elevada por uma bomba com um baixo 
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consumo de trabalho por causa do baixo volume específico dos líquidos. Posteriormente, o 

vapor refrigerante é separado do absorvente por meio de um processo de destilação. 

O coeficiente de performance em um sistema de refrigeração por absorção é dado 

pela seguinte relação: 

 

Capacidade de refrigeraçao obtida pelo evaporador

Calor requerido pelo gerador + trabalho requerido pela bomba
COP =

�
 

 

O trabalho requerido pela bomba é relativamente pequeno em relação ao calor 

requerido pelo gerador, portanto, ele pode ser negligenciado no cálculo do coeficiente de 

desempenho. 

 

 

 

Figura 2.2 – Ciclo simples de refrigeração por absorção 

 

Existem vários pares de fluidos de refrigerantes e absorventes sendo que os mais 

usados na refrigeração por absorção são os pares água-amônia e água-brometo de lítio. No 

par água-amônia, a água é o absorvente e a amônia é o refrigerante. Já no par água-
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brometo de lítio, a água é o refrigerante e a solução de brometo de lítio é o absorvente. 

Neste trabalho será utilizado o par água-amônia. 

 

 

2.3 Ciclos de refrigeração por absorção água-amônia 

 

No sistema de refrigeração por absorção água-amônia, o vapor de amônia gerado 

no evaporador carrega uma certa quantidade de água a qual pode congelar no evaporador e 

causar problemas ao funcionamento do sistema. Assim, é adicionado ao ciclo simples, 

descrito acima, um retificador com a função de remover a água contida no vapor 

refrigerante antes que este entre no evaporador. 

Os principais componentes de um ciclo básico de refrigeração por absorção 

usando o par água amônia como fluido de trabalho encontram-se indicados na Figura 3. 

Nesse, caso a amônia é o refrigerante e a água é o absorvente. 

 

 

 

Figura 2.3 – Ciclo básico de refrigeração por absorção água-amônia 

 

O vapor de amônia a baixa pressão deixa o evaporador e entra no absorvedor onde 

é absorvido pela solução líquida vinda do gerador de vapor. O processo de absorção é 

exotérmico. Como a quantidade de amônia que pode ser dissolvida em água aumenta à 
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medida que a temperatura da solução decresce, então, necessita-se resfriar o absorvedor 

para remover a energia liberada conforme a amônia se torna uma solução e para manter a 

temperatura no absorvedor tão baixa quanto possível. A solução que deixa o absorvedor 

com alta concentração de amônia, denominada solução forte, é então bombeada para o 

gerador de vapor. No gerador, uma transferência de calor de uma fonte a alta temperatura 

extrai o vapor de amônia da solução, deixando uma solução com pouca concentração de 

amônia, denominada solução fraca. A solução fraca retorna ao absorvedor através de uma 

válvula redutora de pressão e então o ciclo recomeça. O vapor de amônia deixa o gerador 

carregando uma pequena umidade de água e entra no retificador onde a umidade de água é 

condensada com a liberação de calor. O condensado do retificador retorna para o gerador e 

o vapor, agora praticamente puro, segue para o condensador.   O condensado que deixa o 

evaporador passa pelo dispositivo de expansão e segue para o evaporador. 

 

  

2.4 Modificações no ciclo básico para melhorar o desempenho 

 

Geralmente são acrescentadas várias modificações ao ciclo básico de refrigeração 

por absorção água-amônia com o objetivo de melhorar o seu desempenho. As 

modificações mais comuns são acrescentar trocadores de calor para a recuperação de calor. 

Isso já era de se esperar visto que o sistema de refrigeração por absorção necessita de 

energia térmica para operar. Assim, quanto mais calor for recuperado menos energia 

térmica será requerida para o funcionamento do sistema. 

Outra modificação que permitem melhorar significativamente o coeficiente de 

desempenho dos ciclos de refrigeração é a introdução de múltiplos estágios. Esses ciclos 

são configurados de tal modo que o calor da fonte térmica a alta temperatura é aplicado ao 

gerador no estágio de temperatura mais elevada e o calor rejeitado nos estágios de 

temperaturas mais elevadas vão alimentando os geradores de vapor dos estágios de 

temperatura mais baixa. Os vapores gerados em cada um dos estágios são juntados e, 

então, entregues ao condensador. O fluido refrigerante da entrada no condensador até a 

saída no evaporador segue normalmente como num sistema de simples efeito. Na saída do 

evaporador o fluido refrigerante é, então, distribuído para cada um dos estágios. 

Cada estágio do ciclo de refrigeração por absorção apresenta um gerador, um 

absorvedor, uma bomba, e, no caso do par água-amônia, um retificador. Assim, por 
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exemplo, o ciclo de refrigeração por absorção água amônia de dois estágios apresenta dois 

geradores, dois retificadores, dois absorvedores e duas bombas. 

SRIKHIRIN et al.(2001) diz que vários tipos de ciclos de refrigeração de 

múltiplos efeitos tem sido analisados, tais como os de triplo e quadrúpede efeitos. 

Verificou-se que o aumento de COP não é diretamente proporcional ao incremento do 

número de efeitos. Um número mais elevado de efeitos conduz a uma maior complexidade. 

Assim, o sistema de duplo efeito é único que está disponível comercialmente. 

O ciclo de refrigeração por absorção água-amônia de simples efeito, no qual a 

recuperação de calor para o gerador de vapor é feita dentro do absorvedor, é chamado de 

ciclo GAX- Generator-Absorber-heat eXchanger. O conceito GAX só é possível em ciclos 

de refrigeração por absorção em que o fluido de trabalho é formado pelo par água-amônia 

visto que o processo de absorção do vapor de amônia é exotérmico. O calor produzido 

durante o processo de absorção deverá ser retirado a fim da manter a capacidade para 

absorver o vapor. Esse calor deverá ser recuperado em um trocador de calor em contra 

corrente. Assim, o calor produzido a alta temperatura é recuperado e, somente, o calor 

produzido a baixa temperatura é rejeitado para o ambiente. 

A concepção do ciclo GAX surgiu para simplificar o ciclo de absorção de duplo 

efeito e ainda mantendo-se o coeficiente de performance elevado. Esse ciclo vem sendo 

estudado por KANG et al. (2000), VELÁZQUEZ e BEST (2002) e KANG et al. (2004). 

Esses estudos apontam para uma produção futura em escala comercial. 

 

 

2.5 Evolução histórica da refrigeração 

 

As antigas civilizações gregas, romanas e chinesas usavam o gelo natural colhido 

nas montanhas e superfícies de rios e lagos congelados para conservação e preparo de 

alimentos e bebidas geladas. Já a civilização egípcia, devido a sua localização geográfica e 

ao clima quente desfavorável a formação de gelo natural, usava vasos de barros porosos 

para refrescar a água por evaporação. O vaso de barro, sendo poroso, deixa passar um 

pouco da água contida no seu interior, a evaporação desta para o ambiente permite baixar a 

temperatura da água no interior do mesmo. 

No século XVIII, os cientistas descobriram que alguns tipos de bactérias 

responsáveis pela putrefação dos alimentos não conseguiam se reproduzir em ambientes a 
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baixas temperaturas. A partir dai, a utilização do gelo para conservação de alimentos se 

intensificou, resultando numa grande expansão no comércio do gelo.  No entanto, o gelo 

ainda era obtido naturalmente, em períodos sazonais, e seu transporte e armazenamento 

eram muito deficientes. 

Os primeiros estudos realizados pelos cientistas na tentativa de produzir gelo 

artificialmente datam de 1777, ano no qual Edward Nairne realiza as primeiras pesquisas 

utilizando a absorção do ácido sulfúrico em água. 

Em 1810, o escocês Jhon Leslie descreveu um aparato para absorção de ácido 

sulfúrico em água. Em 1823, Edmund Carré constrói a primeira máquina de refrigeração 

por absorção, baseado no aparato descrito por Jhon Leslie. 

Em 1834, Jakab Perkins inventou nos Estados Unidos o primeiro sistema por 

compressão de vapor, o qual constituiu a base precursora dos sistemas de compressão 

atuais. 

Os aperfeiçoamentos nos processos de fabricação de gelo artificial foram 

avançando, surgindo sistematicamente melhorias nos sistemas, com maiores rendimentos e 

melhores condições de trabalho. 

O gelo passou, então, a ser produzido em pequenas usinas, o qual era distribuído 

para as residências onde era colocado dentro de geladeiras construídas simplesmente por 

um recipiente isolado com cortiça. 

Somente em 1918 é que apareceu o primeiro refrigerador automático, movido a 

eletricidade, o qual foi fabricado pela Kelvinator Company, dos Estados Unidos. A partir 

de 1920, a evolução foi tremenda, com uma produção sempre crescente de refrigeradores 

mecânicos. 

 

 

2.6 O fluido de trabalho 

 

Como vimos, na refrigeração por absorção há necessidade de dois fluidos: o 

fluido refrigerante que efetivamente remove calor do meio desejado por evaporação e o 

fluido absorvente que deve absorver vapor do refrigerante em baixas temperaturas. As 

características desejáveis referentes às substancias que podem ser utilizadas em sistemas de 

refrigeração por absorção são: 
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� A substancia refrigerante e a absorvedora devem ter a maior afinidade 

química possível para facilitar o processo de absorção; 

 

� As substancias devem ser não tóxicas e não inflamáveis a fim minimizar os 

problemas em caso de acidentes; 

 

� As substancias devem possuir cheiro característico a fim de facilitar a 

detecção de vazamentos. 

 

� As substancias devem ser não corrosivas com os materiais empregados na 

confecção dos dispositivos do sistema; 

 

� A substância refrigerante deverá ter alto calor de vaporização para minimizar 

a quantidade de refrigerante e o tamanho do equipamento; 

 

� A substância refrigerante deverá ter pressão de evaporação maior que a da 

atmosfera para evitar entrada de ar em caso de vazamento; 

 

� As substâncias devem existir em abundância, com facilidade de aquisição e 

baixo preço para seu emprego comercial. 

 

Nenhum dos pares de fluidos utilizados na refrigeração por absorção, até então 

conhecidos, satisfaz as todas as características desejadas citadas acima. O fluido de 

trabalho formado pelo par água-amônia atende de forma satisfatória a maior parte dessas 

características. A água é uma substância natural e nas condições em que é usada na 

refrigeração não oferece risco algum. A amônia é o fluido de maior efeito refrigerante, ela 

atende quase todas as características citadas acima, exceto por ser tóxica e inflamável sob 

certas condições e, também, por ser corrosiva a certos metais não ferros usados em 

sistemas de refrigeração, portanto, seu uso requer algumas precauções de segurança. 

As tubulações para o sistema de refrigeração água-amônia podem ser de ferro ou 

aço. Cobre e latão são bastante usados em circuitos de refrigeração devido à boa 

condutividade térmica, resistência à corrosão, facilidade de conformação e soldagem, 

porém, não podem ser usados com amônia, pois esta reage com esses metais. 
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O Instituto Internacional de Refrigeração por Amônia (IIAR) recomenda que os 

operadores em manuseio com a amônia utilizem os seguintes equipamentos individuais de 

segurança: 

� Uma máscara panorâmica com filtro de amônia; 

 

� Equipamento de respiração autônomo; 

 

� Óculos de proteção ou protetor facial; 

 

� Um par de luvas protetoras de borracha (PVC); 

 

� Um par de botas protetoras de borracha (PVC); 

 

� Uma capa impermeável de borracha e/ou calças e jaqueta de borracha. 

 

 

                                        Fonte: IIAR 

 

Figura 2.4– Equipamentos individuais de segurança para manuseio de amônia 

 

O Brasil ainda não tem normas regulamentardoras específicas para as operações 

em que a amônia está presente. Referências internacionais são as normas da ANSI – 

Instituto Nacional de normas técnicas dos Estados Unidos. 
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A norma ANSI/IIAR 2-1984, feita especificamente para sistemas de amônia, 

recomenda que a amônia se apresente com 99,95% de concentração e que placas de 

identificação sejam afixadas nos principais componentes do sistema, contendo informações 

tais como: o nome do fabricante, o ano de fabricação, o número do modelo e a pressão 

nominal, atestando que o equipamento foi testado quanto a sua segurança e aplicação 

adequada. A norma especifica, ainda, dois níveis de pressão de projeto: alto e baixo. 

Muito utilizada no passado, a amônia nunca esteve totalmente fora de uso no meio 

industrial, apesar de ter perdido espaço com a introdução dos CFCs no início da década de 

1930. Na década de 1970, descobriu-se que os CFCs liberados para o meio ambiente estava 

atingindo e destruindo a camada de ozona na atmosfera. A amônia, em virtude de suas 

propriedades termodinâmicas, assim como pelo fato de ser barata, eficiente e segura, se 

utilizada com as devidas precauções, tem se tornado a grande opção em termos de fluido 

refrigerante de uso geral e especificamente na refrigeração por absorção. 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

ANÁLISE TERMODINÂMICA DO SISTEMA 

 

A análise termodinâmica permite quantificar as interações de energia que ocorrem 

entre o sistema e a sua vizinhança. Ela trata apenas da energia e de relação entre as 

propriedades termodinâmicas da matéria referindo-se ao estado de equilíbrio. 

Neste capítulo, faremos uma análise termodinâmica do sistema de refrigeração 

por absorção água-amônia proposto para ser alimentado pela energia térmica proveniente 

da queima direta de gás natural. Iniciaremos com a apresentação do sistema, depois será 

feita a aplicação das leis básicas para volumes de controle nos dispositivos que compõem o 

sistema e, então, finalizaremos com a apresentação do modelo para solução da análise 

termodinâmica. 

 

 

3.1 Descrição do sistema de refrigeração por absorção 

 

O sistema de refrigeração por absorção água-amônia proposto neste trabalho 

opera segundo um ciclo de simples efeito GAX, o qual é conhecido pela alta eficiência 

equivalente a um sistema de duplo estágio, mas com a simplicidade de um sistema de 

simples efeito. O fluido de trabalho é uma solução de água e amônia a qual é característica 

do ciclo GAX. A amônia atua como o fluido refrigerante e a água como o absorvente. 

A principal fonte de energia, para a alimentação do sistema, provém da queima 

direta de gás natural e, secundariamente, é requerida uma fonte de energia elétrica para o 

acionamento das bombas. 
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A Figura 3.1 mostra esquematicamente o sistema indicando os principais 

componentes onde ocorrem os processos térmicos. 

                                                                                                                                                   

 

 

Figura 3.1 – Diagrama esquemático do sistema de refrigeração por absorção água-amônia 

 

No gerador, a solução água-amônia é aquecida produzindo simultaneamente vapor 

de amônia contendo partículas de água e líquido com baixa concentração de amônia, 

chamado de solução fraca. O vapor vai para o retificador e a solução fraca segue através da 

válvula redutora de pressão para o absorvedor. 

No retificador, a água contida no vapor é condensada e retorna para o gerador 

enquanto o vapor de amônia retificado segue, então, para o condensador. 

No condensador, o vapor de amônia, que veio do retificador quente e a alta 

pressão, troca calor com a água de resfriamento até tornar-se completamente líquido. 
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A amônia líquida sai do condensador a alta pressão e sofre uma redução de 

pressão na válvula de expansão I. Essa redução da pressão induz também a uma queda de 

temperatura. 

A amônia a baixa pressão e temperatura entra no evaporador e evapora à medida 

que recebe o calor da carga térmica dos produtos refrigerados. 

O vapor de amônia deixa o evaporador e segue para o absorvedor onde entra em 

contato com a solução fraca vinda do gerador através da válvula redutora de pressão. 

Dentro do absorvedor começa o processo de absorção, ou seja, o vapor de amônia 

vai sendo diluído na solução fraca. Isso acontece porque a temperatura do vapor que entra 

no absorvedor é mais baixa do que a temperatura da solução fraca.  

A absorção do vapor de amônia é um processo exotérmico. Para ter o vapor 

completamente absorvido pela solução, é necessário resfriar a solução que deixa o 

absorvedor. Esse resfriamento é feito no trocador de calor da solução do absorvedor. Logo, 

o processo de absorção somente é completado no trocador de calor da solução do 

absorvedor. Uma vez completado o processo de absorção, o líquido resultante contendo 

uma alta concentração de amônia é chamado de solução forte.  

Uma bomba é usada para bombear a solução forte até o gerador de vapor a alta 

pressão. Antes de entrar no gerador, a solução forte passa através das serpentinas do 

retificador e do absorvedor onde é pré-aquecida. Essa recuperação interna de calor no 

absorvedor através da solução forte caracteriza o chamado ciclo GAX. A solução forte, 

então pré-aquecida, entra no gerador. A partir daí o ciclo recomeça novamente. 

 

 

3.2 Aplicação das leis básicas nos dispositivos do sistema 

 

O ponto de partida para a análise termodinâmica em qualquer sistema térmico 

começa com a aplicação dos princípios da conservação da massa e da primeira e segunda 

lei da termodinâmica em todos os dispositivos que envolvem fluxos de massa, ou seja, em 

todos os volumes de controle. 

Antes da aplicação desses princípios, serão feitas algumas considerações com 

respeito aos processos e também aos volumes de controle. 

A consideração mais geral é a de que todos os processos ocorrem em regime 

permanente e com variações de energias cinética e potencial desprezíveis. 
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Os escoamentos nas tubulações que ligam os dispositivos ocorrem com perdas de 

carga e calor desprazíveis.  

Tanto no retificador quanto no absorvedor, o calor perdido para o ambiente é 

considerado desprezível. A troca de calor ocorre internamente, ou seja, entre os 

escoamentos do ciclo interno que recirculam por esses dispositivos. Portanto, o calor 

retirado no processo de retificação do vapor é igual ao calor ganho pela solução forte em 

sua passagem pela serpentina do retificador, e, de modo análogo, o calor retirado no 

processo de absorção é igual ao calor ganho pela solução forte em sua passagem pala 

serpentina do absorvedor. 

 O processo de bombeamento na bomba de recirculação da solução forte é 

considerado como sendo adiabático e reversível. 

Em relação aos volumes de controle, eles são escolhidos de acordo com a 

conveniência pretendida.  A seguir são feitas algumas observações a esse respeito. 

Nos dispositivos que aposentam mais de um escoamento separados por uma 

superfície física, a conservação da massa é aplicada para cada escoamento separado e não 

para o volume de controle englobando todos os escoamentos. Isso, apesar de aumentar a 

quantidade de equações, reduz o número de variáveis por equação, facilitando na 

identificação das equações independentes. 

No retificador e no absorvedor - onde as transferências de calor ocorrem apenas 

internamente entre os escoamentos do ciclo interno que recirculam por esses dispositivos - 

a primeira lei é aplicada ao volume de controle englobando os dois escoamentos e também 

aos volumes de controle com escoamento separados. As equações obtidas considerando-se 

os volumes de controles separados permitem explicitar o calor trocado ente os 

escoamentos, o qual será utilizado no dimensionamento das serpentinas. 

A segunda lei é aplicada tomando-se os volumes de controle englobando todos os 

escoamentos.    

A seguir, para cada dispositivo do sistema que envolve fluxos de massa, serão 

aplicados os princípios da conservação da massa e da primeira e segunda lei da 

termodinâmica. Lembrando-se que, como o fluido de trabalho é uma mistura binária de 

água e amônia, a aplicação da conservação da massa é referente à quantidade total da 

solução e, também, a uma quantidade parcial de uma das espécies, neste caso, a amônia. 
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Gerador 

 

Conservação da massa total 

 

10 12 9 11m + m = m + m� � � �                                                                                                            3.1 

 

Conservação da massa de amônia 

 

10 10 12 12 9 9 11 11m + m = m + mξ ξ ξ ξ⋅ ⋅ ⋅ ⋅� � � �                                                                                    3.2 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

10 10 12 12 9 9 11 11G
Q m h m h m h m h= + − −� � � � �                                                                                       3.3 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

10 10 12 12 9 9 11 11
G

ger

G

Q
S m s m s m s m s

T
= + − − −

�
� � � � �                                                                             3.4 

 
Retificador 

 

Conservação da massa total 

 

1 11 10m + m m=� � �                                                                                                                   3.5 

 

8 7m = m� �                                                                                                                             3.6 

 

Conservação da massa de amônia 

 

1 1 11 11 10 10m + m mξ ξ ξ⋅ ⋅ = ⋅� � �                                                                                                 3.7 

 

8 7=ξ ξ                                                                                                                                3.8 
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1ª Lei da Termodinâmica 

 

1 1 11 11 10 10m m mRQ h h h= + −� � � �                                                                                                 3.9 

 

. . 8 8 7 7m mS RQ h h= −� � �                                                                                                           3.10 

 

1 1 11 11 8 8 10 10 7 7 0m h m h m h m h m h+ + − − =� � � � �                                                                               3.11 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

1 1 11 11 8 8 10 10 7 7gerS m s m s m s m s m s= + + − −� � � �                                                                            3.12 

 

Condensador 

 

Conservação da massa total 

 

2 1m = m� �                                                                                                                            3.13 

  

Conservação da massa de amônia 

 

2 1=ξ ξ                                                                                                                               3.14 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

2 2 1 1m mCQ h h= −� � �                                                                                                              3.15 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

2 2 1 1
C

ger

C

Q
S m s m s

T
= − −

�
� � �                                                                                                       3.16 
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Válvula de expansão I 

 

Conservação da massa total: 

 

3 2m = m� �                                                                                                                           3.17 

  

Conservação da massa de amônia 

 

3 2=ξ ξ                                                                                                                               3.18 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

3 2h h=                                                                                                                                3.19 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

3 3 2 2gerS m s m s= −� � �                                                                                                               3.20 

 

Evaporador 

 

Conservação da massa total 

 

4 3m = m� �                                                                                                                           3.21 

 

Conservação da massa de amônia 

 

4 3=ξ ξ                                                                                                                               3.22 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

E 4 4 3 3Q m h m h= −� � �                                                                                                                3.23 
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2ª Lei da Termodinâmica 

 

4 4 3 3
E

ger

E

Q
S m s m s

T
= − −

�
� � �                                                                                                      3.24 

 

Absorvedor 

 

Conservação da massa total 

 

5 4 13m m m= +� � �                                                                                                                   3.25 

 

9 8m m=� �                                                                                                                             3.26 

 

Conservação da massa de amônia 

 

5 5 4 4 13 13m m mξ ξ ξ= +� � �                                                                                                      3.27 

 

9 8ξ ξ=                                                                                                                                3.28 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

5 5 4 4 13 13m m mAQ h h h= − −� � � �                                                                                                3.29 

 

. 9 9 8 8A SQ m h m h= −� � �                                                                                                              3.30 

 

5 5 9 9 4 4 13 13 8 8 0m h m h m h m h m h+ − − − =� � � � �                                                                                3.31 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

5 5 9 9 4 4 13 13 8 8gerS m s m s m s m s m s= + − − −� � � � � �                                                                             3.32 
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Trocador de Calor do Absorvedor 

 

Conservação da solução: 

 

6 5m = m� �                                                                                                                           3.33 

 

Conservação da massa de amônia 

 

6 5=ξ ξ                                                                                                                               3.34 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

. . 6 6 5 5T C AQ m h m h= −� � �                                                                                                            3.35 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

. .
6 6 5 5

. .

T C A
ger

T C A

Q
S m s m s

T
= − −

�
� � �                                                                                                  3.36 

 

Bomba de circulação da solução forte 

 

Conservação da solução: 

 

7 6m = m� �                                                                                                                          3.37 

 

Conservação da massa de amônia 

 

7 6=ξ ξ                                                                                                                               3.38 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

6 6 7 7BW m h m h= −� � �                                                                                                                3.39 
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2ª Lei da Termodinâmica 

 

7 6s s=                                                                                                                               3.40 

 

Válvula de expansão II 

 

Conservação da massa total 

 

13 12m = m� �                                                                                                                         3.41 

 

Conservação da massa de amônia 

 

13 12=ξ ξ                                                                                                                            3.42 

 

1ª Lei da Termodinâmica 

 

13 12h h=                                                                                                                               3.43 

 

2ª Lei da Termodinâmica 

 

13 12 12 12gerS m s m s= −� � �                                                                                                           3.44 

 

A exergia associada a cada estado do fluido de trabalho que escoa nos volumes de 

controle em processos de regime permanente e com variações de energias cinética e 

potencial desprezíveis é dada por: 

 

( ) ( )0 0 0 0i i iex h T s h T s= − − −                                                                                               3.45 

 

A irreversibilidade de cada processo pode ser calculada multiplicando-se a 

temperatura ambiente pela geração de entropia: 

 

0 gerI T S= ��                                                                                                                            3.46 
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3.3 Apresentação do Modelo para Análise Termodinâmica 

 

 Na construção do modelo para solução da análise termodinâmica do sistema 

busca-se descobrir as variáveis relevantes envolvidas nos processos que compõe o ciclo de 

refrigeração, selecionar cuidadosamente as equações independentes obtidas a partir da 

aplicação da conservação da massa, da primeira lei e da segunda lei da termodinâmica, e, 

finalmente, arranjar essas variáveis e equações num modelo matemático preciso e 

completo. Desta forma, a montagem do modelo engloba os seguintes passos: 

 

• Identificar a quantidade total de variáveis associadas à análise 

termodinâmica do sistema; 

 

• Identificar as equações independentes associadas ao balanço de massa e ao 

balanço de energia; 

 

• Reduzir a quantidade total de variáveis para a quantidade realmente 

necessária na representatividade do modelo; 

 

• Especificar as variáveis necessárias para a solução; 

 

• Identificar as funções que determinam os estados termodinâmicos; 

 

• Implementar o modelo no EES; 

 

• Otimizar os valores das variáveis especificadas. 

 

Esses passos resultam na criação de um modelo simplificado, confiável e capaz de 

representar todos os processos que ocorrem em um ciclo real de refrigeração por absorção. 

 

 

3.4 Identificação do número de variáveis associadas à análise termodinâmica 

 

A análise termodinâmica de um sistema requer necessariamente o conhecimento 

das propriedades termodinâmicas. O modelo consiste basicamente em determinar as 

variáveis internas que estão associadas a cada ponto interno do sistema. Essas variáveis são 
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as propriedades termodinâmicas e as vazões mássicas. Assim, a cada ponto considerado 

estão associados quatro variáveis internas: três dessas variáveis são referentes às 

propriedades termodinâmicas que determinam o estado termodinâmico da mistura e a outra 

variável é referente à vazão mássica do fluido de trabalho.  

As variáveis externas que não estão ligadas diretamente aos pontos internos do 

ciclo também podem fazer parte do modelo. A princípio consideraremos apenas a carga 

térmica como variável externa por ela representar o objetivo principal em qualquer sistema 

de refrigeração. Neste trabalho, o sistema de refrigeração será dimensionado para atender 

uma determinada carga térmica especificada previamente. 

 A Tabela 3.1 apresenta as variáveis associadas ao modelo proposto para solução 

da análise termodinâmica. O ciclo contém treze pontos. Assim, para cobrir todos os pontos 

do ciclo, são requeridas trinta e nove variáveis referentes às propriedades termodinâmicas e 

treze referentes ao fluxo de massa. A caga térmica, por ser uma variável externa, não está 

associada diretamente a nenhum ponto especificado no ciclo, portanto, ela é contabilizada 

apenas uma vez. 

 

Tabela 3.1 Quantidade de variáveis associadas à análise termodinâmica 

 

Variáveis Quantidade 

Propriedades termodinâmicas 39 

Vazão mássica 13 

Carga térmica 1 

Total 53 

 

 

3.5 Identificação do número de equações independentes 

 

Na sessão anterior identificamos as variáveis relacionadas ao modelo de solução 

proposto. Agora, é fundamental identificar o número de equações linearmente 

independentes que serão usadas na determinação dessas variáveis. 

Como vimos, o balanço de massa em cada um dos dispositivos do sistema fornece 

duas equações, uma referente ao balanço da solução água-amônia e a outra referente ao 

balanço de apenas um dos componentes simples, no caso, a amônia. 
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A maior parte das equações obtidas a partir do balanço de massa, nos dispositivos 

do sistema, são equações triviais. Entende-se por equações triviais aquelas onde a variável 

de entrada é igual à de saída. Os únicos dispositivos em que o balanço de massa resulta em 

equações não triviais são: o gerador, o retificador e o absorvedor. Porém, as equações 

resultantes do balanço de massa em dois quaisquer desses dispositivos envolvem todas as 

vazões e concentrações do sistema, sendo que as equações referentes ao balanço de massa 

no outro dispositivo são redundantes. 

Para facilitar a visualização da existência das equações redundantes, os 

dispositivos de balanço de massa trivial são removidos do sistema e, então, o ciclo é 

redesenhado com seus cinco fluxos de massa bem evidenciados, conforme mostrado na 

Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2 – Visualização dos cinco fluxos de massa no ciclo 

 

Fazendo-se o balanço de massa da solução nos volumes de controle do gerador, 

retificador e absorvedor, respectivamente, obtém-se o sistema de equações lineares abaixo: 

 

( )

( )

( )

9 11 10 12

10 1 11

9 1 12

Ger.

Ret.

Abs.

m m m m

m m m

m m m

+ = +


= +


= +

� � � �

� � �

� � �

 

 

Substituindo-se a equação do retificador na equação do gerador, obtém-se: 
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9 11m m+� � 1 11( )m m= +� � ( )

( )

( )

( )

( )

( )

12 9 1 12

10 1 11 10 1 11

9 1 12 9 1 12

Ger. Ger.

Ret. Ret.

Abs. Abs.

m m m m

m m m m m m

m m m m m m

 + = +
 

= + ⇒ = + 
 

= + = +

� � � �

� � � � � �

� � � � � �

 

 

Logo, verifica-se que dessas três equações, apenas duas são linearmente 

independentes. Uma delas não contribui com nenhuma informação adicional, e, portanto, 

se não for excluída, conduzirá a erros na tentativa de solução do conjunto de equações.  

De modo análogo, Fazendo-se o balanço de massa da espécie amônia nos volumes 

de controle do gerador, retificador e absorvedor, respectivamente, obtém-se o seguinte 

sistema de equações: 

 

( )

( )

( )

9 9 11 11 10 10 12 12

10 10 1 1 11 11

9 9 1 1 12 12

Ger.

Ret.

Abs.

m m m m

m m m

m m m

ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅


⋅ = ⋅ + ⋅


⋅ = ⋅ + ⋅

� � � �

� � �

� � �

 

 

Substituindo-se a equação do retificador na equação do gerador, obtém-se: 

 

9 9 11 11m mξ ξ⋅ + ⋅� � 1 1 11 11m mξ ξ= ⋅ + ⋅� �( ) ( )

( )

( )

12 12

10 10 1 1 11 11

9 9 1 1 12 12

Ger.

Ret.

Abs.

m

m m m

m m m

ξ

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

 + ⋅


⋅ = ⋅ + ⋅


⋅ = ⋅ + ⋅

�

� � �

� � �

 

 

ou 

 

( )

( )

( )

9 9 1 1 12 12

10 10 1 1 11 11

9 9 1 1 12 12

Ger.

Ret.

Abs.

m m m

m m m

m m m

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

⋅ = ⋅ + ⋅


⋅ = ⋅ + ⋅


⋅ = ⋅ + ⋅

� � �

� � �

� � �

 

 

Onde se verifica, também, que dessas três equações apenas duas são linearmente 

independentes. Ao todo, têm-se somente quatro equações não triviais e linearmente 

independentes resultantes do balaço de massa nos dispositivos do sistema. 
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Escolhem-se as equações 3.5 e 3.7 do balanço de massa no retificador e as 

equações 3.25 e 3.27 do balanço de massa no absorvedor como sendo as equações 

linearmente independentes que farão parte da solução. Assim, as equações 3.1 e 3.2 do 

balanço de massa no gerador devem ser usadas apenas na verificação dos resultados, não 

podendo, portanto, fazer parte da solução. 

Do balanço de energia, identificamos a equação 3.11 no retificador, a equação 

3.19 na válvula de expansão I, a equação 3.23 no evaporador, a equação 3.31 no 

absorvedor e a equação 3.43 na válvula de expansão II. Ao todo, há cinco equações 

linearmente independentes resultantes da primeira lei. As outras equações não entram 

porque apresenta alguma variável externa que não está presente no modelo proposto 

(variáveis indicadas na tabela 3.1). 

Da segunda lei, tem-se somente a equação 3.40 na bomba. Todas as outras 

equações resultantes da segunda lei apresentam variáveis as quais não estão presentes no 

modelo proposto (variáveis indicadas na tabela 3.1). 

A Tabela 3.2 apresenta a quantidade de equações independentes que serão 

utilizadas na solução da análise termodinâmica do sistema de refrigeração estudado. 

 

Tabela 3.2 – Quantidade de equações independentes utilizadas na solução 

 

Equações independentes Quantidade 

Conservação da massa 4 

Primeira lei 5 

Segunda lei 1 

Total 10 

 

 

3.6 Redução do número de variáveis 

 

Devido ao grande número de variáveis que influenciam em cada processo, os 

modelos matemáticos tornam-se extremamente complexos, dificultando-se sua 

compreensão e manuseio. Por isso é interessante, quando possível, reduzir o número de 

variáveis envolvidas no modelo, de modo torná-lo mais enxuto e facilitar a visualização da 

solução. Isso é o que se propõe fazer agora. 
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Em todo ciclo, como já foi visto indicado na figura 3.2, identificam-se somente 

cinco fluxos de massa: o fluido refrigerante (fluxo 1-4), a solução forte (fluxo 5-9), a 

solução fraca (fluxo 12-13), o vapor gerado (fluxo 10) e o condensado (fluxo 11). Portanto, 

o número de variáveis representativas da vazão passa de treze para cinco. A cada uma 

dessas vazões está associada uma concentração, logo, o número de variáveis 

representativas da concentração também passa de treze para cinco. 

Com as observações feitas em relação à conservação da massa, o número de 

variáveis foi reduzido significativamente, isso devido ao aparecimento das equações 

triviais. Porém, o número de variáveis ainda é bem maior do que o número de equações 

independentes resultantes da aplicação da conservação da massa, da primeira lei e da 

segunda lei. Com o intuito de reduzir ainda mais o número de variáveis, são feitas algumas 

simplificações relativas ao funcionamento do sistema. 

Uma simplificação, a qual é bastante aceita pelos mais diversos autores, é 

considerar que as perdas de carga ocorrem apenas nos dispositivos de expansão. Logo, o 

sistema opera somente entre dois níveis de pressão, e, desta forma, o número de variáveis 

representativas da pressão passa de treze para duas. 

Outra simplificação razoável para reduzir o número de variáveis é considerar que 

no gerador e no retificador existem as fases vapor e líquido em equilíbrio, ou seja, o vapor 

e o líquido estão na temperatura e pressão de saturação. Assim, tem-se no gerador 12 10T T=  

e no retificador 11 1T T= . Com isso, a número de variáveis representativas da temperatura 

reduz-se de treze para onze. 

Consideramos, a princípio, temperatura, pressão e concentração como as variáveis 

representantes das três propriedades termodinâmicas independentes que determinam o 

estado termodinâmico. Essas propriedades foram escolhidas por serem de fácil 

visualização e ao mesmo tempo de grande importância nos ciclos de refrigeração por 

absorção, porém, qualquer uma delas pode ser substituída por outra propriedade diferente, 

desde que está nova propriedade seja também independente das outras duas restantes. 

Pode-se ter, por exemplo, um estado determinado pelas propriedades  temperatura, pressão 

e concentração; ou ainda ter esse mesmo estado determinado pelas propriedades 

temperatura título e concentração, ou seja, ( ) ( ); ; ; ;E T P E T xξ ξ= . Assim, as 

propriedades escolhidas são apenas para efeito de contagem. 
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Com essas simplificações o número de variáveis necessárias para a solução 

termodinâmica do sistema reduz-se de 53 para 24, como indicado na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Quantidade de variáveis necessárias para a solução 

 

Variáveis Quantidade 

T 11 

P 2 

ξ  5 

m�  5 

EQ  1 

Total 24 

                                                                                                     

 

3.7 Especificação das variáveis 

 

Agora, tem-se uma quantidade de 24 variáveis representativas do modelo, e o 

número de equações independentes disponíveis para determinação dessas variáveis são 

apenas 10. Portanto, restam 14 variáveis que, de alguma forma, deverão ser especificadas.  

Neste modelo, a capacidade de refrigeração é especificada como parâmetro de 

projeto, ou seja, o sistema é projetado para assegurar uma capacidade de refrigeração 

desejável. Então, EQ�  é a primeira variável especificada. 

Quando as variáveis de entrada forem propriedades termodinâmicas, elas serão 

especificadas ora pelo interesse particular referente aos parâmetros de projeto ora pelo 

comportamento característico dos processos. Portanto, um conhecimento prévio do 

funcionamento dos sistemas de refrigeração e a compreensão dos processos neles 

envolvidos são de vital importância na especificação das variáveis a fim de fazer acontecer 

o que se deseja. 

 De um modo geral, as propriedades são especificadas em pontos estratégicos do 

sistema, os quais, geralmente, são caracterizados ou por limitações da natureza, ou por 

fenômenos físicos conhecidos, ou ainda, pelo objetivo pretendido. 
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Em refrigeração, o objetivo principal é produzir frio associado a uma dada 

temperatura. Assim os estados de entrada e saída do fluido refrigerante no evaporador são 

de particular interesse. A temperatura na entrada e na saída do evaporador é especificada 

de acordo com o grau de refrigeração pretendido, por exemplo, a conservação de produtos 

a uma temperatura inferior a 0°C, só é possível se a temperatura do fluido refrigerante que 

passa no interior do evaporador for inferior a essa.  Outro aspecto que deve ser considerado 

é que o fluido refrigerante, em sua passagem pelo evaporador, deve absorver uma grande 

quantidade de calor com a menor variação de temperatura possível. Isso só é possível num 

processo de evaporação, ou seja, o calor envolvido no processo é o calor latente de 

evaporação. Com base nessas observações, especificam-se, então, mais duas variáveis: as 

temperaturas na entrada e saída do condensador, respectivamente, 3T  e 4T . 

Um parâmetro de grande importância em sistemas de refrigeração por absorção é 

o grau de pureza do fluido refrigerante que passa no evaporador. Deseja-se obter o mais 

alto grau de pureza do fluido refrigerante, porém, é muito dispendioso e inconveniente 

elevar o grau de retificação a 100% . Assim, é razoável especificar a concentração do 

fluido refrigerante num valor próximo a 100% e depois fazer uma otimização. 

A temperatura do fluido refrigerante na saída do condensador é limitada pela 

temperatura da água de resfriamento, ou seja, o fluido refrigerante só pode deixar o 

condensador a uma temperatura maior ou teoricamente igual no limite inferior à 

temperatura da água de resfriamento. Portanto, é razoável especificar que o fluido 

refrigerante deixa o condensador numa temperatura 2T  um pouco maior do que a 

temperatura ambiente e com titulo zero 2( 0)x = . 

No gerador, têm-se as fases vapor e líquido em equilíbrio, ou seja, vapor e líquido 

saturados na temperatura e pressão de saturação. O vapor saturado deixa o gerador no 

ponto 10 e o líquido saturado no ponto 12, logo, 10 12T T= , 10 1x =  e 12 0x = . A temperatura 

no gerador é especificada em função da fonte de energia térmica disponível. 

Também foi considerado que no retificador as fases vapor e liquido estão em 

equilíbrio. O vapor saturado deixa o retificador no ponto 1 e o condensado retorna para o 

gerador como líquido saturado no ponto 11, logo, 11 1T T= , 1 1x =  e 11 0x = . 

A temperatura na saída do trocador de calor do absorvedor é limitada pela 

temperatura da água de resfriamento, logo a temperatura neste ponto ( 6T ) é especificada 

num valor ligeiramente superior a do ambiente. Um sub-resfriamento neste ponto resulta 
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em perdas térmicas, uma vez que será necessária uma quantidade maior de calor para 

separar o vapor no gerador. Assim, admite-se que a solução forte sairá do trocador de calor 

do absorvedor como liquido saturado, 6 0x = . 

Agora, falta especificar apenas mais uma variável, escolhemos o ponto 9 e 

fixamos a temperatura, 9T  como sendo igual a temperatura do ponto 13. 

A tabela 3.4 apresenta as variáveis que serão especificadas de acordo com as 

observações descritas acima. 

 

Tabela 3.4 – Quantidade de variáveis especificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Especificação das funções que determinam os estados termodinâmicos 

 

A solução do ponto de vista termodinâmico consiste, basicamente, em determinar 

os estados termodinâmicos em todos os pontos considerados. Com isto as outras interações 

de interesse, como calor, trabalho e rendimento, também ficam determinadas. 

Nesta fase, é conveniente identificar o conjunto de propriedades em função das 

quais os estados termodinâmicos serão determinados. Isto já foi discutido nas seções 

anteriores, resta, então, apenas indicar claramente, para a implementação do modelo, a 

função que determina os estados em cada ponto considerado. 

As propriedades em função das quais os estados termodinâmicos serão 

determinados estão indicadas sucintamente na Tabela 3.5. Dessas propriedades, algumas 

são especificadas conforme proposto na seção 3.7 e as outras restantes são obtidas a partir 

das equações indicadas na seção 3.5. 

Variáveis especificadas Quantidade 

2 3 4 6 9 10, , , , ,T T T T T T  6 

1ξ  1 

1 2 6 10 11 12, , , , ,x x x x x x  6 

EQ�  1 

Total 14 
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Tabela 3.5 – Funções que determinam os estados termodinâmicos correspondentes a seus 

respectivos pontos 

 

Ponto Função 

1 2 1 1( , , )f P xξ  

2 2 1 2( , , )f T xξ  

3 3 1 2( , , )f P hξ  

4 4 3 1( , , )f T P ξ  

5 3 6 5( , , )f P hξ  

6 6 2 6( , , )f T P x  

7 2 6 6( , , )f P hξ  

8 2 6 8( , , )f P hξ  

9 13 2 6( , , )f T P ξ  

10 10 2 10( , , )f T P x  

11 1 2 11( , , )f T P x  

12 10 2 12( , , )f T P x  

13 3 12 12( , , )f P hξ  

 

 

3.9 Implementação do modelo no EES 

 

Os valores das variáveis especificadas, as equações independentes e as funções 

que determinam os estados termodinâmicos devem ser organizados num código 

computacional compatível com o EES. 

É interessante construir um algoritmo que resulte em passos seqüenciados onde 

cada passo seja posicionado de modo que dependa somente dos introduzidos 

anteriormente. Essa seqüência facilita a visualização da solução possibilitando a 

identificação imediata de possíveis erros e, portanto, evitando-se que estes se propagem 

durante o a fase de programação. 
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3.10 Otimização dos valores das variáveis especificadas 

 

Embora a especificação dos parâmetros tenham sido feita de modo coerente, é 

conveniente fazer uma otimização dos valores inicialmente estimados. 

A otimização consiste em variar o valor de um dos parâmetros especificados e em 

seguida selecionar o valor desse parâmetro que corresponda ao melhor desempenho do 

sistema. Por exemplo, supondo que inicialmente foi especificado um valor de 0,993 

referente ao grau de retificação do fluido refrigerante, agora, variando-se esse valor no 

intervalo de 0,990 a 0,999 tem-se: 

 

Grau de retificação (%) Desempenho do sistema 

0,990 0,3963 

0,991 0,4005 

0,992 0,4045 

0,993 0,4082 

0,994 0,4117 

0,995 0,4142 

0,996 0,4158 

0,997 0,4157 

0,998 0,412 

0,999 0,376 

 

Então, neste caso, o valor ótimo para o grau de retificação é igual a 0,996 o qual 

corresponde ao melhor desempenho do sistema 0,4158. 

Faz-se o procedimento descrito acima para os outros parâmetros escolhidos, por 

exemplo, a temperatura na saída do gerador de vapor. Esses procedimentos devem ser 

repetidos novamente para todos os parâmetros até que os resultados convirjam, ou seja, 

quando o valor do parâmetro correspondente ao melhor resultado não mais variar ou, se 

variar, ser pouco sensível. Com esse método a convergência é alcançada rapidamente. 

Os procedimentos acima levaram em consideração apenas o aumento do 

desempenho do sistema, porém, deve-se ficar atento se esse aumento do desempenho não 

vem acompanhado de algum inconveniente que torne impossível à implementação prática 

de algum dos dispositivos que compõem o sistema, ou seja, deve-se obter o melhor 
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rendimento possível juntamente com a melhor possibilidade de implementação prática do 

sistema. 

  O diagrama da Figura 3.3 mostra a lógica de funcionamento do modelo. 

Inicialmente, especificam-se os valores das variáveis de entrada. Esses valores são 

processados de acordo com a modelagem matemática para fornecer os resultados 

preliminares. Na seqüência, estes resultados são analisados e otimizados até que convirja 

para os melhores valores possíveis. 

 

ENTRADA DE VARIÁVEIS

PROCESSAMENTO
MATEMÁTICO

RESULTADOS

OTIMIZAÇÃO

 

 

Figura 3.3 – Diagrama funcional da modelagem matemática 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 

ANÁLISE DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

A análise de transferência de calor busca garantir a quantificação do calor 

resultante da análise termodinâmica em cada componente físico do sistema. Ela leva em 

consideração, portanto, os aspectos de ordem construtivas dos dispositivos do sistema e 

suas capacidades. De modo geral, a análise de transferência de calor avalia a possibilidade 

real de implementação física do modelo termodinâmico através do dimensionamento físico 

dos dispositivos. Assim, para estimar o tamanho, o custo e a viabilidade do equipamento 

necessário para transferir um fluxo de calor determinado, deve-se efetuar uma análise 

detalhada de transferência de calor. Neste capítulo, dimensionaremos os dispositivos do 

sistema nos quais ocorrem transferências de calor entre o fluido de trabalho do ciclo de 

refrigeração e o outro fluido utilizado para receber ou ceder o calor. 

 

 

4.1 Dimensionamento do Condensador 
 
 

Quando o vapor saturado entra em contato com uma superfície a uma temperatura 

mais baixa, ocorre a condensação. O processo de condensação ocorre à pressão constante à 

medida que é retirado calor do vapor. O equipamento onde ocorre à condensação do vapor 

é conhecido como condensador. No sistema de refrigeração por absorção água-amônia, o 

condensador tem a função de condensar o vapor vindo do retificador. 

Neste trabalho, o modelo do trocador de calor utilizado como condensador é do 

tipo tubular em carcaça, resfriado a água. Ele consiste de tubos cilíndricos montados em 

um casco também cilíndrico, com os eixos dos tubos paralelos ao eixo do casco. É um 
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trocador de calor simples, de fácil fabricação e de custo relativamente baixo, podendo 

operar em um extenso domínio de pressão e de temperatura. Seus principais componentes 

são: o feixe de tubos, o casco e os cabeçotes. A Figura 4.1 mostra o modelo esquemático 

do condensador. 

O vapor do fluido refrigerante, que será condensado, escoa sobre o feixe de tubos 

e a água de refrigeração, vinda de uma torre de resfriamento, escoa por dentro dos tubos. 

Sob condições normais, o vapor condensado vai formando um escoamento 

contínuo de líquido sobre a superfície dos tubos e esse condensado escoa na direção 

descendente sob a ação da gravidade. Geralmente o movimento do condensado é laminar e 

o calor é transferido da interface vapor-líquido para a superfície, simplesmente por 

condução. 

 

 

 

Figura 4.1 – Modelo esquemático do condensador 

 

A água de resfriamento, que é aquecida durante o processo de condensação do 

vapor refrigerante, é circulada por uma bomba através de uma torre de resfriamento de 

onde retorna ao condensador. Dessa forma, a superfície dos tubos é resfriada 

continuamente. 

No dimensionamento do condensador é usado o método da DTML. Neste método, 

a taxa total de transferência de calor entre o fluido refrigerante e a água de resfriamento 

através do condensador é dada por: 

 

C t mQ A U DTML= ⋅ ⋅                                                                                                             4.1 
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Assim, o dimensionamento do condensador, para obtenção da taxa de 

transferência de calor prevista na análise termodinâmica consiste, essencialmente, em 

determinar a área total de transferência de calor, o coeficiente global de transferência de 

calor e a variação média de temperatura logarítmica entre os fluidos. 

 

 

4.1.1 Variação de temperatura no condensador e a determinação da DTML 

 

O perfil da variação de temperatura entre o fluido refrigerante e a água de 

resfriamento, envolvidos no processo de transferência de calor no condensador, é mostrado 

na Figura 4.2. Como o grau de retificação do fluido refrigerante, que passa no 

condensador, não é 100%, a temperatura de saturação do vapor saturado 1( )T  é diferente 

daquela do líquido saturado 2( )T . A temperatura de condensação do fluido refrigerante 

decresce bruscamente correspondendo à transição do vapor saturado a vapor-líquido com 

título elevado. Depois dessa queda brusca de temperatura, o processo continua com 

temperatura praticamente constante até a completa condensação do vapor. A temperatura 

da água de resfriamento vai aumentado à medida que vai recebendo calor do fluido 

refrigerante. 
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Figura 4.2 - Distribuição de temperaturas ao longo do condensador 
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Observa-se que mais de 90% do processo de condensação do fluido refrigerante 

ocorre praticamente na temperatura de líquido saturado. Portanto, é razoável admitir que a 

condensação sobre o feixe de tubos ocorre na temperatura do líquido saturado.  

Desconsiderando-se o pico na temperatura de condensação do fluido refrigerante 

(HEROLD et al, 1996), a determinação da DTML é dada por: 

 

2 14 2 15

2 14

2 15

( ) ( )

( )
ln

( )

C

T T T T
DTML

T T

T T

− − −
=

 −
 

− 

                                                                                           4.2 

 

 

4.1.2 Coeficiente global de transferência de calor 

 

O coeficiente global de transferência de calor, considerando-se que a espessura das 

paredes dos tubos é pequena e que a condutividade térmica do metal dos tubos é alta, fica 

determinado pela equação (Ozisik, 1990): 

 

. t .

1

(1/ ) (1/ )m

con in con ext

U
h h

=
+

                                                                                                4.3 

 

••••  Coeficiente convectivo externo na condensação do vapor 

 

Consideramos que a condensação acontece na forma de filme sobre a superfície 

dos tubos. Um filme de líquido forma-se por toda a superfície dos tubos e, sob a influência 

da gravidade, escoa continuamente deixando a superfície de tubo em tubo, conforme 

mostrado na Figura 4.3. 

Não há na literatura correlações para estimar o coeficiente convectivo em 

processos de condensação de misturas. Entretanto, observamos que, para um grau de 

retificação superior a 99%, mais de 90 % do processo de condensação ocorre com a 

temperatura, praticamente constante, semelhante a um processo de condensação de uma 

substancia pura. Logo, pode-se esperar que o processo de condensação do vapor retificado 

comporta-se de modo semelhante ao de uma substância pura. Aplicaremos, então, a 
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correlação referente a uma substância pura observando, entretanto, as características 

associadas com o grau de pureza do fluido refrigerante. 

 

 

 

Figura 4.3 – Condensação pelicular sobre uma fila de tubos horizontais 

 

Na condensação do vapor em uma fileira vertical com ,T F
N  tubos horizontais, o 

coeficiente convectivo médio é dado por (INCROPERA et al., 2008): 

 

1
3 4

,
sup ,

( )
0,725

( )
l l v lv l

con ext

l sat T F T

g h k
h

T T N D

ρ ρ ρ

µ

 ′⋅ − ⋅ ⋅
=  

⋅ − ⋅ ⋅  
                                                                        4.4 

 

As propriedades do líquido saturado, que aparecem na Equação 4.4, devem ser 

avaliadas na temperatura do filme: 

 

sup

2
sat

f

T T
T

+
=                                                                                                                      4.5 

 

Já as propriedades do vapor do saturado devem ser estimadas na temperatura de 

saturação. Como em contato com a superfície dos tubos tem-se líquido saturado, então, a 
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temperatura de saturação que aparece na Equação 4.4, corresponde aquela do líquido 

saturado: 

 

2satT T=                                                                                                                                 4.6 

 

A temperatura na superfície dos tubos deve variar ao longo dos mesmos sob 

influência, principalmente, da variação na temperatura ao longo do escoamento da água de 

resfriamento.  Trata-se de uma temperatura difícil de ser avaliada, porém, para efeito de 

análise, ela é admitida como sendo a média entre as temperaturas dos escoamentos na saída 

do condensador: 

 

15 2
sup 2

T T
T

+
=                                                                                                                        4.7 

 

Devido à geometria circular da carcaça do condensador, o número de tubos varia 

de uma fila para outra. Assim, foi considerado o número médio de tubos por fila definido 

pela razão entre o número total de tubos na carcaça do condensador e o número de filas: 

 

,
T

T F

F

N
N

N
=                                                                                                                           4.8 

 

••••  Coeficiente convectivo interno 

 

A água de resfriamento escoa internamente aos tubos do condensador. O 

coeficiente de transferência de calor convectivo, na superfície interna dos tubos, está 

relacionado com o número de Nussetl pela equação: 

 

.intcon T
h D

Nu
k

⋅
=                                                                                                                    4.9 

 

O número de Nusselt no escoamento turbulento no interior de um tubo liso pode 

ser fornecido pela equação de Dittus-Boelter para o aquecimento (INCROPERA et al., 

2008): 
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4 /5 0,40,023 Re PrNu = ⋅ ⋅                                                                                                      4.10 

    

Essa equação é válida para: 0,7 Pr 160; Re 10000 e / 10L D≤ ≤ ≥ ≥ . 

 

O número de Reynolds para o escoamento da água de resfriamento no interior dos 

tubos é calculado pela equação: 

 

4

Re T

T

m

N

Dπ µ

⋅

=
⋅ ⋅

�

                                                                                                                   4.11 

 

Essa equação foi obtida em função do fluxo total da água de resfriamento ( )m�  

que entra no condensador pelo cabeçote para então ser distribuída aos tubos. 

Todas as propriedades da água de resfriamento que aparecem nas equações acima 

são estimadas na temperatura média dada por: 

 

14 15

2m

T T
T

+
=                                                                                                                      4.12 

 

 

4.1.3 Área total de transferência de calor 

 

A área total de transferência de calor corresponde à superfície total dos tubos 

banhada por um dos fluidos, podendo ser representada tanto pela superfície interna em 

contato com a água de resfriamento quanto pela superfície externa em contato com o fluido 

refrigerante. 

 Como foi feita a consideração de que a espessura das paredes dos tubos é 

pequena, então, as áreas internas e externas são praticamente iguais, podendo ser calculada 

pela equação: 

 

( )
t T T T

A D L Nπ= ⋅ ⋅ ⋅                                                                                                           4.13 

 

 



 44 

4.2 Dimensionamento do trocador de calor do absorvedor 

 

O processo de absorção do vapor refrigerante pela solução fraca começa no 

absorvedor. No entanto, para que esse processo de absorção da amônia seja completado, a 

solução que sai do absorvedor deve ser mais adiante resfriada no trocador de calor do 

absorvedor.  

O modelo adotado para o trocador de calor do absorvedor é do tipo tubular em 

carcaça, resfriado a água, como mostrado esquematicamente na Figura 4.4. Ele é 

semelhante ao condensador, consistindo de tubos cilíndricos montados em um casco 

também cilíndrico, com os eixos dos tubos paralelos ao eixo do casco. 

A solução que sai do absorvedor, contendo a porção de vapor ainda não 

absorvido, escoa sobre o feixe de tubos enquanto a água de refrigeração, vinda de uma 

torre de resfriamento, escoa por dentro dos tubos. Essa transferência de calor deve ocorrer 

até a completa absorção do vapor. A absorção do vapor ocorre na interface vapor-líquido à 

medida que a solução vai sendo resfriada na interface líquido-superfície externa dos tubos. 

 

 

 

Figura 4.4 - Modelo esquemático do trocador de calor do absorvedor 

 

Considerando-se que a água de resfriamento não muda de fase e que, além do 

fluxo de calor transferido, também são conhecidas as temperaturas na entrada e na saída do 

trocador de calor do absorvedor, então, o fluxo de massa da água de resfriamento pode ser 

obtido da equação: 

 

( ). . 16 17 16T C A pQ m c T T= ⋅ ⋅ −� �                                                                                                  4.15 
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O trocador de calor do absorvedor também é dimensionado usando o método da 

DTML, dado por: 

 

. .T C A t m
Q A U DTML= ⋅ ⋅                                                                                                      4.16 

 

O trocador de calor do absorvedor deve ser dimensionado para que a água de 

resfriamento retire da solução o calor determinado na análise termodinâmica do ciclo. 

Assim, o dimensionamento consiste em determinar a diferença de temperatura média 

logarítmica entre os escoamentos, o coeficiente global de transferência de calor e a área 

total necessária para a transferência de calor. 

 

 

4.2.1 Variação de temperatura no trocador de calor do absorvedor e a determinação 

da DTML 

 

O perfil da variação de temperatura entre o fluido refrigerante e a água de 

resfriamento, envolvidos no processo de transferência de calor no trocador de calor do 

absorvedor, é mostrado na Figura 4.5. 
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Figura 4.5 - Distribuição de temperaturas ao longo do trocador de calor do absorvedor 
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 No trocador de calor do absorvedor, a determinação da DTML é dada por: 

 

6 16 5 17
. .

6 16

5 17

( ) ( )

( )
ln

( )

T C A

T T T T
DTML

T T

T T

− − −
=

 −
 

− 

                                                                                   4.17 

 

 

4.2.2 Coeficiente global de transferência de calor 

 

Para determinação do coeficiente global de transferência de calor no trocador do 

absorvedor, considera-se que a espessura das paredes dos tubos é pequena e que a 

condutividade térmica do metal dos tubos é alta. Adicionalmente, como o escoamento da 

solução externamente sobre o feixe de tubos possibilita maiores turbulências, e, portanto, 

maiores coeficientes de transferência de calor, então será considerado também que a 

transferência de calor será direcionada pelo escoamento interno o qual tem menor 

coeficiente de transferência de calor. Com essas considerações o coeficiente global de 

transferência de calor fica reduzido ao coeficiente convectivo de transferência de calor 

interno: 

 

, tm con in
U h=                                                                                                                      4.18 

 

 

••••  Coeficiente convectivo interno 

 

Devido à semelhança dos escoamentos da água de refrigeração no condensador e 

no trocador de calor do absorvedor, aqui, na determinação do coeficiente convectivo 

interno serão usadas às equações 4.10, 4.11, 4.12. Porém, as propriedades da água de 

resfriamento, que aparecem nas equações citadas acima, agora serão estimadas na 

temperatura média dada por: 

 

16 17

2m

T T
T

+
=                                                                                                                    4.19 
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4.2.3 Área total de transferência de calor 

 

A área total de transferência de calor no trocador de calor do absorvedor será 

baseada a área interna corresponde à superfície total dos tubos banhada pelo escoamento 

da água de resfriamento. Essa área é calculada pela equação: 

 

( )t T T TA D L Nπ= ⋅ ⋅ ⋅                                                                                                        4.20 

 

 

4.3 Dimensionamento das serpentinas do retificador e do absorvedor 

 

A recuperação de calor no retificador e no absorvedor é feita utilizando-se 

serpentinas formadas por um tubo em helicoidal no qual recircula a solução forte do ciclo 

de refrigeração. A Figura 4.6 mostra o modelo esquemático dessa serpentina de 

recuperação de calor. 

 

 

     
 

Figura 4.6 – Esquema das serpentinas de tubo helicoidal para a recuperação de calor 

 

A serpentina formada por um tubo em espiral é utilizada em equipamentos de 

troca de calor para obter-se uma elevada área de transferência de calor por unidade de 

volume e para aumentar o coeficiente de transferência de calor na superfície interna. 

KREITH e BOHN (2003) explica que as forças centrífugas geradas pelo espiral induzem a 

um padrão de escoamento secundário, consistindo em dois vórtices perpendiculares à 

direção do escoamento axial, portanto, o transporte de calor ocorre não só por difusão na 
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direção radial, mas também por convecção. A contribuição desse transporte de calor 

convectivo secundário é predominante em todo o processo e faz com que aumente a taxa 

de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo quando comparada à de um 

tubo reto de mesmo comprimento. 

Como a transferência de calor ocorre entre escoamentos de fluidos que fazem 

parte de um mesmo ciclo, consideraremos ser suficiente analisar apenas um dos 

escoamentos para o dimensionamento do tamanho da serpentina necessária para a troca de 

calor. Essa simplificação parece ser razoável já que os escoamentos interno e externo dos 

fluidos fazem parte de um mesmo ciclo e, portanto, todas as variáveis associadas ao 

escoamento interno estão diretamente relacionadas ao escoamento externo, ou seja, as 

variáveis do escoamento interno são funções daquelas do escoamento externo e vice-versa.  

O escoamento no interior da serpentina é mais fácil de ser modelado em relação 

ao escoamento externo do qual pouco se conhece. Então no dimensionamento da 

serpentina escolhe-se apenas o escoamento interno da solução forte. 

O calor recuperado, o coeficiente de transferência calor convectivo, a área total de 

transferência de calor e a diferença de temperatura entre a superfície do tubo e o 

escoamento da solução forte estão relacionados pela lei de Newton do resfriamento dada 

pela equação: 

 

. sup. .( )t conv solQ A h T T= ⋅ ⋅ −�                                                                                            4.21 

 

 

4.3.1 Determinação das temperaturas de superfície e da solução 

 

É razoável admitir que a temperatura da superfície é igual à de saída da solução 

que está recuperando calor e a temperatura da solução é igual à média entre as 

temperaturas na entrada e na saída da serpentina, então, tem-se: 

 

• Para a serpentina do retificador 

 

sup. 8T T=                                                                                                                          4.22 
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7 8
. 2sol

T T
T

+
=                                                                                                                     4.23 

 

• Para a serpentina do absorvedor 

 

sup. 9T T=                                                                                                                          4.24 

 

8 9
sol. 2

T T
T

+
=                                                                                                                      4.25 

 

4.3.2 Determinação do coeficiente convectivo de transferência de calor 

 

Na determinação do coeficiente de transferência de calor por convecção no 

escoamento de tubos espirais, é definido um número adimensional denominado número de 

Dean: 

 

1/ 2Re ( / )Dn D d= ⋅                                                                                                           4.26 

 

onde os diâmetros do tubo e da espira estão indicados na Figura 4.6. O número de 

Reynolds é dado pela equação: 

 

4
Re

T

m

Dπ µ

⋅
=

⋅ ⋅

�
                                                                                                                 4.27 

 

Dependendo do valor do número de Dean, existe três possibilidades para 

determinar o número de Nusselt no escoamento em um tubo espiral (KREITH e BOHN, 

2003): 

 

� Para 20Dn < , as forças inerciais do escoamento secundário são desprazíveis. O 

número de Nusselt médio é dado pela seguinte equação: 

 

2 1/61,7 ( Pr)Nu Dn= ⋅ ⋅                                                                                                        4.28 
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� Para 20 100Dn< < , as forças inerciais do escoamento secundário equilibram as forças 

viscosas. Nessa faixa o número de Nusselt médio é dado pela equação: 

 

2 1/ 60,9 (Re Pr)Nu = ⋅ ⋅                                                                                                        4.29 

 

� Para 100Dn > , as forças viscosas são significativas apenas junto a parede do tubo. 

Neste caso, a correlação recomendada para determinar o número de Nusselt médio é: 

 

0,07
0,43 1/ 60,7 Re Pr

D
Nu

d

 
= ⋅ ⋅ ⋅ 

 
                                                                                        4.30 

 

Todas as três correlações dadas pela Equações 4.28, 4.29 e 4.30 são válidas para 

10 Pr 600< < . 

  

O número de Prandtl da solução é dado por: 

 

Pr p
c

k

µ
=                                                                                                                            4.31 

 

As correlações dadas pela Equações 4.28, 4.29 e 4.30 permitem calcular o número 

de Nusselt médio no escoamento interno a um tubo em espiral. O coeficiente de 

transferência de calor médio e o número de Nusselt estão relacionados pela equação: 

 

conh D
Nu

µ

⋅
=                                                                                                                     4.32 

 
 

4.3.3 Determinação da área de transferência de calor 

 

 A área total necessária para a transferência de calor na serpentina do tubo em 

espiral é fisicamente igual a do tubo esticado que originou o espiral. Assim, ela é calculada 

pela seguinte equação: 

 

t T TA D Lπ= ⋅ ⋅                                                                                                                 4.33 
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4.4 Dimensionamento da serpentina do evaporador 

 

O evaporador é o dispositivo do sistema de refrigeração responsável pelo efeito de 

resfriamento desejado, ou seja, o efeito frigorífico.  

O modelo do evaporador proposto consiste de uma placa de aço inox na qual é 

soldada uma serpentina de tubos pelos quais circula o fluido refrigerante. Essa placa, na 

qual está soldada a serpentina de tubos, é dobrada de modo a formar dois lados laterais e o 

fundo de uma caixa. Os outros dois lados da caixa são formados também por placas de aço 

inox. Uma tampa completa a caixa formando uma câmera onde ocorre o resfriamento 

direto do produto, como no caso dos congeladores de placas. Assim, temos uma câmera de 

refrigeração que pode ser usada para o resfriamento e conservação de produtos. Os 

produtos são colocados na câmera de refrigeração, a qual é mantida a temperatura baixa 

pela troca de calor com o fluido refrigerante. 

O fluido refrigerante vai mudando de fase, durante o seu escoando pelo interior 

dos tubos da serpentina, à medida que via recebendo o calor dos produtos colocados no 

interior da câmera de refrigeração. 

A configuração do evaporador é de tal forma que a variação de temperatura, que 

provoca a toca de calor, é entre o fluido refrigerante e o ambiente de refrigeração. A 

temperatura do fluido refrigerante, durante o processo de evaporação ao longo da 

serpentina, é considerada constante. Por outro lado, é desejável manter o ambiente interno 

da câmera de refrigeração a uma temperatura constante e em torno de 0°C para receber a 

carga térmica dos produtos colocados em seu interior. 

A área total de transferência de calor pode ser avaliada a partir da lei do 

resfriamento de Newton: 

 

. .( )E t E Sup SolQ A h T T= ⋅ ⋅ −�                                                                                                    4.34 

 

O coeficiente de convecção para o processo de evaporação no interior dos tubos da 

serpentina é de difícil compreensão. Sendo assim, ele somente pode ser melhor avaliado 

através de testes experimentais em que a área total de transferência de calor é conhecida e a 

capacidade frigorífica que corresponde ao calor transferido por ser medida. 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste trabalho, o sistema de refrigeração absorção água-amônia foi analisado sob 

o ponto de vista termodinâmico e de transferência de calor para o dimensionamento dos 

dispositivos que compõem o sistema. 

As equações da primeira e segunda lei da termodinâmica e as de transferência de 

calor representativas dos processos que ocorrem no sistema, juntamente com algumas 

características referentes a esses processos, fundamentaram o modelo matemático. Esse 

modelo foi cuidadosamente organizado em um código computacional criado na plataforma 

de programação EES – Engineer Equation Solver.  

A simulação computacional tem como função representar os processos que 

ocorrem num sistema real de refrigeração por absorção água-amônia. Neste capítulo, em 

duas seções, serão apresentados e analisados os resultados com a simulação 

computacional. A primeira seção refere-se aos resultados obtidos da análise termodinâmica 

do ciclo e a segunda seção refere-se aos resultados obtidos da análise de transferência de 

calor. Os resultados apresentados, desta forma, podem ser melhores avaliados e 

compreendidos. 

 

 

5.1 Resultados da análise termodinâmica 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos a partir da análise 

termodinâmica referente ao ciclo de refrigeração proposto.  
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Foi exposto no capítulo III que, na determinação das propriedades 

termodinâmicas e das vazões mássicas do ciclo de refrigeração, algumas variáveis 

deveriam ser especificadas. Dessas variáveis, algumas tiveram seus valores fixados em 

função ou dos objetivos pretendidos, ou de limitações da natureza, ou ainda, por uma 

característica conhecida em um processo específico. Os valores fixados para essas 

variáveis estão indicados na Tabela 5.1. As outras variáveis que restaram para serem 

especificadas tiveram seus valores estabelecidos através de um processo de otimização no 

qual se identificou o seu valor correspondente ao melhor desempenho do ciclo. Os valores 

dessas variáveis obtidos através do processo de otimização estão indicados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.1 - Variáveis especificadas que tiveram seus valores fixados 

 

Objetivo pretendido 10 TR
E

Q =    e  4 2T C= − °  

Limitação imposta pela temperatura 

da água de resfriamento 
2 35T C= °   e  6 35T C= °  

Característica do processo 1 2 6 10 11 121; 0; 0; 1; 0 e 0x x x x x x= = = = = =  

 

 

Tabela 5.2 – Variáveis especificadas que tiveram seus valores otimizados 

 

Grau de retificação 
Pressão na entrada do 

evaporador 
Temperatura no gerador 

1 0,996ξ =  3 3,68P bar=  10 108T C= °  

 

 

A seguir serão apresentadas as principais influências observadas na análise 

termodinâmica do ciclo com relação à variação das variáveis especificadas. Da observação 

dessas influências, foi possível identificar os valores ótimos das variáveis correspondentes 

ao melhor rendimento do ciclo. 

O grau de retificação do fluido refrigerante é uma das variáveis que influencia em 

praticamente todos os processos que ocorrem no ciclo.   O aumento do grau de retificação 

do fluido refrigerante ocorre com o abaixamento da temperatura do vapor na saída do 
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retificador, como pode ser observado no gráfico da Figura 1. O abaixamento da 

temperatura significa que mais calor deve ser removido do vapor.  Portanto, para se obter o 

fluido refrigerante com um elevado grau de pureza, seria necessário retirar uma grande 

quantidade de calor do vapor no retificador. Como esse calor seria rejeitado a baixa 

temperatura, ele não serviria para ser recuperado pela solução forte e levado, então, ao 

gerador de vapor. Se o calor rejeitado no retificador não pudesse ser recuperado 

internamente ao ciclo, resultaria imediatamente em duas conseqüências negativas: 

primeiro, o desempenho do ciclo diminuiria e, segundo, seria necessário adicionar ao 

sistema mais um trocador de calor externo. Com isto, aumentaria os custos operacionais do 

sistema e também os custos de instalação.  

Também, é mostrado no gráfico da Figura 1 que o aumento do grau de retificação 

do fluido refrigerante ocorre simultaneamente com um aumento na pressão. Como essa 

pressão é a mesma do gerador de vapor, significa que mais energia térmica seria requerida 

na geração do vapor e, portanto, o rendimento do ciclo também diminuiria. 

 

0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1
30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

12,2

12,4

12,6

12,8

13,0

13,2

13,4

13,6

ξξξξ1

T
1
  

[°
C

]

P
1
  

[b
a

r]

ξξξξ1

T
1
  

[°
C

]

P
1
  

[b
a

r]

Press
ão

Temperatura

 

 

 

Figura 5.1 – Influência do grau retificação do fluido refrigerante sobre a temperatura na 

saída do retificador e a pressão 

 

A influência do grau de retificação sobre o desempenho do ciclo está indicado no 

gráfico da Figura 5.2. Observa-se que o desempenho do ciclo diminui significativamente 
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para graus de retificação elevados. Por outro lado, em caso de baixa retificação a água 

pode entrar no evaporador e congelar, perturbando, portanto, o funcionamento do sistema.  

 

0,99 0,991 0,992 0,993 0,994 0,995 0,996 0,997 0,998 0,999
0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

0,42

ξξξξ

C
O

P
  

 

 
 

Figura 5.2 – Influência do grau de retificação sobre o desempenho do ciclo 

 

A temperatura na saída do evaporador é quem limita a temperatura de obtenção do 

frio.  Ela é especificada de acordo com o a aplicação desejada para o frio. Portanto, ela é 

um parâmetro de projeto que deve ser fixado. Neste trabalho, fixamos a temperatura na 

saída do evaporador em -2°C, como indicado na Tabela 1. 

Como o fluido refrigerante não é totalmente retificado, o processo de evaporação 

no evaporador não ocorre à temperatura constante. Portanto, faz-se necessário encontrar o 

valor ótimo da temperatura na entrada do evaporador que corresponde ao melhor 

desempenho do ciclo. Entretanto, como a variável especificada para determinar o estado 

termodinâmico na entrada do evaporador foi a pressão, o valor ótimo da temperatura neste 

ponto foi obtido variando-se a pressão. A Figura 5.3 mostra o valor ótimo da temperatura 

(-3,91°C) correspondente ao melhor desempenho (0,416). 

A obtenção da diferença de temperatura entre a entrada e a saída do evaporador 

fica melhor compreendida observando-se como acontece o processo de evaporação do 

fluido refrigerante. O gráfico da Figura 5.4 mostra como ocorre o processo de evaporação 

do fluido refrigerante no evaporador para a pressão de 3,68 bar e a concentração da amônia 

de 99,6%. O fluido refrigerante entra no evaporador como líquido saturado e com uma 
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temperatura de 3,91− ºC e deixa o mesmo com 95% de evaporação e com uma temperatura 

de -3ºC.  Percebe-se que, num sistema de refrigeração por absorção água-amônia, é 

absolutamente inviável fazer com que o fluido refrigerante saia do evaporador 

completamente evaporado pois a temperatura aumentaria significativamente. 
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Figura 5.3 – Temperatura na saída do evaporador 
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Figura 5.4 – Variação de temperatura do fluido refrigerante no processo de evaporação 
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O outro parâmetro passível de otimização foi à temperatura de geração do vapor. 

O gráfico da Figura 5.5 mostra como o coeficiente de desempenho do ciclo varia com a 

temperatura de geração do vapor mantendo-se constante os outros paramentos. O melhor 

desempenho do ciclo foi alcançado para uma temperatura de geração do vapor 

correspondente a aproximadamente 108°C. 

No ciclo de refrigeração real, a temperatura no gerador de vapor deve ser 

alcançada com o fornecimento de calor proveniente da queima do gás natural no 

queimador. Portanto, faz-se necessário o emprego de dispositivos de controle para regular 

a vazão do gás e do ar no queimador em função da temperatura da solução dentro do 

gerador de vapor. 
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   Figura 5.5 – variação do coeficiente de desempenho em função da temperatura de 

geração do vapor 

 

Os escoamentos do fluido de trabalho que passam no condensador e no trocador 

de calor do absorvedor são resfriados pela água de resfriamento. Logo, as temperaturas no 

ponto 2 (na saída do condensador) e no ponto 9 (na saída do trocador de calor do 

absorvedor) são limitadas pela temperatura da água de resfriamento.  

A Figura 5.6 mostra a influência da temperatura na saída do condensador sobre o 

coeficiente de desempenho do ciclo. A curva da pressão, também incluída no gráfico, 

facilita na compreensão dessa influência. Observa-se que a curva da pressão aumenta 
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linearmente com o aumento da temperatura. Essa pressão é considerada como sendo a 

mesma do gerador de vapor. Sabe-se que quanto maior for à pressão no gerador de vapor, 

maior será a quantidade de energia necessária para a geração do vapor, e, como 

conseqüência, o coeficiente de desempenho do ciclo diminui. Logo, uma temperatura 

elevada na saída do condensador implica na diminuição do rendimento do ciclo conforme 

mostrado pela curva do COP na figura 5.6. 
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Figura 5.6 – Influência da variação de temperatura na saída do condensador 

 

Na saída do trocador de calor do absorvedor, ponto 6, o vapor do fluido 

refrigerante deve está completamente absorvido pela solução. O gráfico da figura 5.7 

mostra a influência da temperatura neste ponto sobre o desempenho do ciclo. Observa-se 

que quanto maior for à temperatura de saída da solução, menor será o rendimento do ciclo. 

Isto se deve ao fato de que o aumento da temperatura acarreta na diminuição da 

solubilidade da amônia na solução líquida, como pode ser observado na curva da 

concentração. A diminuição da solubilidade da amônia é acompanhada de um aumento no 

fluxo de massa da solução, como pode ser observado na curva do fluxo de massa. Se o 

fluxo de massa no ponto 6 aumenta, então, o fluxo de massa que deixa o gerador de vapor 

nos pontos 10 e 12 também aumenta na mesma proporção. Os fluxos de massa que deixa o 

gerador de vapor carregam uma parcela da energia que lhe é fornecida, conseqüentemente, 
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para maiores fluxos de massa, o ciclo irá requerer mais energia no gerador de vapor 

mantendo-se a mesma capacidade de refrigeração, daí a diminuição do rendimento. 
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Figura 5.7 – Influência da temperatura na saída do trocador de calor do absorvedor 

 

Como foi constatado, temperaturas menores da solução na saída do condensador e 

do trocador de calor do absorvedor correspondem a melhores desempenhos do ciclo. 

Porém, Na prática, essas temperaturas são limitadas pela temperatura da água de 

resfriamento a qual aproxima-se da temperatura atmosférica. Logo, a temperatura nos 

pontos 2 e 6 foram fixadas em 35°C, pois espera-se, salvo raras exceções, que a 

temperatura atmosférica permanece abaixo desse valor. 

As transferências de calor ocorrem no gerador, no condensador, no evaporador, no 

trocador de calor do absorvedor e nas serpentinas do retificador e do absorvedor, 

respectivamente. Os processos de transferências de calor nas serpentinas do retificador e 

do absorvedor ocorrem internamente ao ciclo, ou seja, trata-se da recuperação de parte do 

calor que seria rejeitado no retificador e no absorvedor. O gráfico da Figura 5.8 mostra os 

fluxos de calor considerando-se a recuperação interna de calor, e, o gráfico da Figura 5.9 

mostra com seria os fluxos de calor sem a recuperação interna de calor. Comparando-se 

esses dois gráficos podem-se observar as vantagens em se adicionar ao ciclo básico às 

serpentinas para recuperação interna de calor no retificador e no absorvedor. 
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Figura 5.8 – Fluxos de calor nos dispositivos  
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Figura 5.9 – Fluxos de calor nos dispositivos sem a recuperação interna de calor 
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Utilizando-se as serpentinas de recuperação de calor – gráfico da Figura 5.8 – a 

solução forte que recebeu o calor recuperado internamente ao ciclo chega no gerador de 

vapor com mais energia, conseqüentemente, a energia requerida para a geração do vapor 

será menor. 

Se não existisse as serpentinas de recuperação de calor – gráfico da Figura 5.9 – a 

energia requerida no gerador aumentaria da quantidade de calor que deixou de ser 

recuperado nas serpentinas do retificador e do absorvedor, respectivamente, e a 

transferência de calor no trocador de calor do absorvedor aumentaria da quantidade de 

calor que deixou de ser recuperado na serpentina do absorvedor. Logo, o calor requerido 

no gerador passaria de 84.58 kW para 112,67 kW, e, o calor rejeitado no trocador de calor 

do absorvedor necessário para completar o processo de absorção passaria de 79,35 kW 

para 90,80 kW, como mostrado no gráfico da Figura 5.9. O coeficiente de desempenho do 

ciclo cairia de 0,416 para 0,318. 

Após o processo de otimização, os resultados finais obtidos na simulação 

computacional referentes aos fluxos de calor ganhos ou perdidos pelo fluido de trabalho 

durante o ciclo estão apresentados na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Fluxos de calor ganhos ou pedidos pelo fluido de trabalho durante o ciclo 

 

Dispositivos Fluxo de calor 

Gerador 84,58 kW 

Trocador de calor do absorvedor 79,35 kW 

Condensador 40,59 kW 

Evaporador 35,17 kW 

Serpentina do Retificador 16,64 kW 

Serpentina do Absorvedor 11,45 kW 

 

 

Na Tabela 5.4 estão apresentados os resultados finais correspondentes ao fluido de 

trabalho do ciclo de refrigeração por absorção. Verificam-se os valores do fluxo de massa 

( m� ), título ( x ), concentração (ξ ), temperatura (T ), pressão ( P ), entalpia ( h ) e exergia 

específica ( ex ). 
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A exergia específica do estado padrão foi calculada para cada fluxo com sua 

respectiva concentração e considerando-se as condições ambientais  0 25T C= °  e 

0 1,1013P bar= . 

Para as condições de funcionamento do ciclo estabelecidas na Tabela 5.4, o 

coeficiente de desempenho obtido é de 0,416. 

 

Tabela 5.4 – Fluxos de massa e Estados termodinâmicos 

 

Ponto 
m�  

[kg/s] 
x  ξ  

T 

[°C] 

P 

[bar] 

h 

[kJ/kg] 

s 

[kJ/kg.K] 

ex 

[kJ/kg] 

1 0,0337 1,0000 0,9960 60,89 13,46 1368,04 4,459 359,6 

2 0,0337 0,0000 0,9960 35,00 13,46 163,36 0,583 310,6 

3 0,0337 0,1437 0,9960 -3,91 3,68 163,36 0,631 296,3 

4 0,0337 0,9539 0,9960 -2,00 3,68 1207,19 4,487 190,5 

5 0,1678 0,2308 0,4698 61,99 3,68 390,47 1,837 163,8 

6 0,1678 0,0000 0,4698 35,00 3,68 -82,49 0,370 128,4 

7 0,1678 * 0,4698 35,08 13,46 -81,32 0,370 129,6 

8 0,1678 * 0,4698 57,23 13,46 17,88 0,680 136,2 

9 0,1678 * 0,4698 72,23 13,46 86,13 0,882 144,2 

10 0,0402 1,0000 0,9321 108,00 13,46 1568,18 5,005 397 

11 0,0065 0,0000 0,5988 60,89 13,46 50,85 0,745 149,9 

12 0,1341 0,0000 0,3376 108,00 13,46 270,66 1,359 186,5 

13 0,1341 0,0985 0,3376 72,23 3,68 270,66 1,392 176,8 

 

* Líquido comprimido 

 

 

5.2 Resultados do dimensionamento dos dispositivos 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados do dimensionamento dos 

dispositivos de transferência de calor necessários para atender aos fluxos de calor 

indicados na Tabela 5.3 e as condições de operação do fluido de trabalho do ciclo de 
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refrigeração indicadas na Tabela 5.4. No condensador e no trocador de calor do absorvedor 

são determinados também às condições de escoamento da água de resfriamento.  

 

 

Condensador 

 

Tabela 5.5 – Dimensões do feixe de tubos do condensador 

 

Diâmetro 1,3 cm 

Comprimento 1,8 m 

N° total de tubos 80 

N° de filas 12 

N° médio de tubos por fila 7 

 

Tabela 5.6 - Escoamento da água de resfriamento no condensador 

 

Fluxo de massa por tubo 0,0405 kg/s 

Temperatura na entrada 29 °C 

Temperatura na saída 32 °C 

 

 

Trocador de calor do absorvedor 

 

Tabela 5.7 – Dimensões do feixe de tubos do trocador de calor do absorvedor 

 

Diâmetro 1,3 cm 

Comprimento 0,8 m 

N° total de tubos 50 

N° de filas 10 

N° médio de tubos por fila 5 
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Tabela 5.8 - Escoamento da água de resfriamento no trocador de calor do absorvedor 

 

Fluxo de massa por tubo 0,0759 kg/s 

Temperatura na entrada 30 °C 

Temperatura na saída 35 °C 

 

 

Serpentina do retificador 

 

Tabela 5.9 - Dimensões da serpentina do retificador 

 

Diâmetro do tubo 1,4 cm 

Diâmetro da espira 15 cm 

Comprimento do tubo esticado 14,1 m 

 

 

Serpentina do absorvedor 

 

Tabela 5.10 - Dimensões da serpentina do trocador de calor do absorvedor 

 

Diâmetro do tubo 1,4 cm 

Diâmetro da espira 15 cm 

Comprimento do tubo esticado 19,2 m 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A análise termodinâmica do ciclo de refrigeração definiu as condições ótimas para 

o funcionamento do mesmo e, assim, permitiu a quantificação dos fluxos de energia nos 

dispositivos do sistema necessários para operação do ciclo. Como a análise termodinâmica 

não leva em consideração os aspectos de ordem construtiva dos dispositivos do sistema, 

então, o estudo foi estendido também à análise de transferência de calor, a qual permitiu 

dimensionar os dispositivos de troca de calor. 

A complementação da análise termodinâmica com a de transferência de calor 

permitiu melhor avaliar a possibilidade de implementação prática do modelo, uma vez que 

as limitações físicas tornam-se bem mais evidentes.  

O modelo teórico de simulação computacional desenvolvido possibilitou uma 

visualização abrangente dos aspectos termodinâmicos e de transferência de calor 

relacionados ao sistema de refrigeração proposto. Através da simulação foi possível avaliar 

a influência dos parâmetros sobre os processos e sobre o coeficiente de performance do 

ciclo. 

Foi verificado que o coeficiente de desempenho dos ciclos de refrigeração por 

absorção água-amônia depende da influência de vários fatores: 

 

� Quanto maior for o grau de retificação requerido no retificador, menor será o 

coeficiente de desempenho do ciclo; 

� Quanto menor for a temperatura ambiente na qual o calor é rejeitado no 

processo de condensação e no de absorção maior será o coeficiente de 

desempenho do ciclo. 
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� Uma temperatura de obtenção do frio baixa corresponde também a um 

coeficiente de desempenho do ciclo baixo. Assim, unidades de refrigeração 

utilizadas na climatização de ambientes a uma temperatura em torno de 19°C 

têm um coeficiente de desempenho bem maior do que uma unidade de 

refrigeração utilizada na conservação de alimentos a uma temperatura em 

torno de 0°C. 

 

Outros fatores tais como, a temperatura de geração do vapor, também afetam o 

desempenho do ciclo. Se o modelo do gerador de vapor permitir um pequeno resfriamento 

do vapor antes dele entrar no retificador, já seria suficiente para se verificar um aumento 

no desempenho do sistema.  

A recuperação de calor pela solução forte no absorvedor e no retificador além de 

melhorar o desempenho do ciclo também contribui para a obtenção de unidades de 

refrigeração mais compactas, principalmente, porque não seriam necessários acrescentar 

outros dispositivos a unidade de refrigeração com a função de receber o calor do 

retificador. Além disso, as dimensões do gerador de vapor e do absorvedor também seriam 

um pouco menores. 

A maior parte das unidades de refrigeração por absorção água-amônia encontradas 

na literatura apresenta coeficiente de desempenho entre 0,2 e 0,7. O coeficiente de 

desempenho do ciclo de refrigeração proposto neste trabalho fica em torno de 0,4. Embora, 

esse valor esteja entre os indicados na literatura, a comparação fica dificultada uma vez 

que os sistemas operam em condições diferentes, e, como já foi explicado, são muitos os 

fatores que afetam o desempenho do sistema. 

Uma vez estabelecidas às condições ótimas de funcionamento referentes às 

propriedades que determinam o estado termodinâmico do fluido de trabalho, o rendimento 

termodinâmico do ciclo permanecerá invariável a qualquer mudança na capacidade 

frigorífica do ciclo. Isso acontece porque o aumento da capacidade de refrigeração do ciclo 

implicará diretamente num aumento do fluxo de massa no evaporador e, para satisfazer a 

equação da continuidade, em todos os outros dispositivos do ciclo. Então, como os fluxos 

de calor e de massa são diretamente proporcionais, o fluxo de calor aumentará em todos 

dispositivos do ciclo na mesma proporção em que o fluxo de massa aumentou. Daí resulta 

o fato de que o coeficiente de desempenho do ciclo permanece invariável com a mudança 

da capacidade de refrigeração. 
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De um modo geral, a capacidade de refrigeração será limitada pela 

disponibilidade da energia térmica requerida na geração do vapor e pelo tamanho físico 

dos dispositivos de sistema. Quanto maior for à capacidade de refrigeração do sistema 

maior serão as dimensões físicas de seus componentes. 

O sistema foi dimensionado fisicamente para atender uma capacidade de 

refrigeração correspondente a 10 TR. 

A validação do modelo e o aperfeiçoamento do mesmo poderá ser verificados em 

pesquisas futuras conduzidas pela RECOGÁS – Rede Cooperativa de Pesquisa do Gás 

Natural – onde está sendo confeccionada uma unidade de refrigeração por absorção água-

amônia referente ao modelo proposto neste trabalho. Esta unidade será alimentada com a 

energia térmica proveniente da queima do gás natural. 

Mesmo que alguns efeitos tenham sido quantitativamente desprezados na 

formulação do modelo matemático, espera-se que os resultados teóricos obtidos com a 

simulação computacional convirjam com resultados práticos. 
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APÊNDICE A 

 

 

Determinação das propriedades termofísicas da mistura água-amônia 

 

Na análise termodinâmica e de transferência de calor em sistemas térmicos, é 

necessário o uso de varias propriedades do fluido de trabalho. Essas propriedades são 

geralmente conhecidas como propriedades termofísicas e incluem duas categorias distintas: 

as propriedades termodinâmicas e as de transporte.  

As propriedades termodinâmicas dizem respeito ao estado de equilíbrio da 

substância, como exemplo, a temperatura, o calor específico, a entalpia e a entropia. As 

propriedades de transporte, por outro, são identificadas somente em processos de não-

equilíbrio, como exemplo, a condutividade térmica e a viscosidade cinemática. 

Neste estudo foi feita uma análise termodinâmica e de transferência de calor em 

um sistema de refrigeração por absorção que usa uma mistura de água e amônia como 

fluido de trabalho. Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento das propriedades 

termofísicas dessa mistura.  

O EES apresenta uma rotina externa que contem um banco de dados com as 

principais propriedades termodinâmicas da mistura água e amônia: temperatura, pressão, 

fração em massa, entalpia, entropia, energia interna, volume específico e título. 

As propriedades indicadas na Tabela A.1 são determinadas diretamente do EES 

através da Esternal routine NH3H2O. 

 

         Tabela A.1- Propriedades termodinâmicas disponíveis no EES para a mistura           

de água e amônia 

 

Propriedades 

T P ξ  h s u v x 
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Portanto, a análise termodinâmica de sistemas de refrigeração por absorção, que 

utiliza a mistura água-amônia como fluido de trabalho, pode ser simulado no EES sem 

dificuldades aparentes com relação às propriedades termodinâmicas. 

As propriedades da mistura envolvidas na análise de transferência de calor são: o 

calor específico, a viscosidade, a condutividade térmica e a tensão superficial dos fluidos. 

A escassez desses dados para a mistura de água e amônia torna mais complicada a análise 

de transferência de calor nos sistemas de refrigeração por absorção que utiliza esse fluido 

de trabalho. A respeito dessas propriedades para a mistura de água-amônia, poucas 

informações estão disponíveis na literatura.  

As propriedades indicadas na Tabela A.2 serão determinadas com base nas 

correlações encontradas na literatura. 

 

Tabela A.2 – Propriedades obtidas a partir de correlações 

 

Propriedades 

Cp  µ  k  σ  

 

 

Correlações para determinação das propriedades da mistura água-amônia 

 

As propriedades utilizadas na análise de transferência de calor já foram 

apresentadas na Tabela A.2. O modelo para a determinação dessas propriedades foi 

baseado nos trabalhos de CONDE (2006) e de THORIN (2001). 

O modelo original apresenta correlações para as propriedades da mistura e, 

também, correlações para as propriedades das substâncias puras que compõem a mistura. 

No modelo proposto neste trabalho, são utilizadas apenas as correlações referentes às 

propriedades da mistura, sendo que as propriedades das substâncias puras contidas netas 

correlações são inseridas diretamente do EES, ou seja, as correlações para determinar as 

propriedades das substâncias puras, sugeridas no modelo original, são abandonadas. Isso é 

um diferencial que torna o modelo proposto mais flexível, reduzido e confiável. 

As correlações e procedimentos necessários para determinar as propriedades 

apresentadas na Tabela A.2 serão descritos a seguir de forma objetiva e seqüencial.  
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Fração molar de amônia na mistura 

 

A facão molar é uma propriedade típica das misturas. Ela está relacionada com a 

fração em massa pela seguinte equação: 

 

( )3

2

1NH

H O

y
M

M

ξ

ξ ξ

=

− +

                                                                                                          A.1 

 

Como indicado na Tabela A.1, a fração em massa da amônia ( )ξ é uma das 

propriedades determinada pelo EES. 

 

Temperatura crítica da mistura água-amônia 

 

A temperatura crítica da mistura depende da sua composição. Ela é dada pela 

correlação (CONDE, 2006): 

 

2 3 4
; 647,14 199,822371 109,035522 239,626217 88,689691c mT y y y y= − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅          A.2 

 

A Figura A.1 mostra a variação da temperatura crítica da mistura água-amônia em função 

da concentração de amônia na mistura. 
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Figura A.1 – Temperatura Crítica da mistura X Concentração da amônia 
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Relação entre a temperatura reduzida da mistura e as dos seus componentes 

 

A temperatura reduzida de uma substância é definida pela razão entre a 

temperatura no estado considerado e a sua temperatura critica: 

 

r

c

T
T

T
=                                                                                                                                 A.3 

 

A temperatura reduzida da mistura água-amônia é igual às temperaturas reduzidas 

dos sues componentes individuais, ou seja, 

 

32

2 3, , ,

NHH Om

c m c H O c NH

TTT

T T T
= =  

 

Portanto, da relação acima, temos que: 

 

2 2,
,

m
H O c H O

c m

T
T T

T
= ⋅                                                                                                            A.4 

 

3 3,
,

. m
NH c NH

c m

T
T T

T
=                                                                                                            A.5 

 

Calor específico da mistura água-amônia 

 

a) Calor específico da mistura na fase de líquido saturado 

  

O calor específico da mistura na fase de líquido saturado é dado pela correlação 

(CONDE, 2006): 

 

3 2
(1 )NH H OCp y Cp y Cp= ⋅ + − ⋅                                                                                 A.6 
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Onde as propriedades da água pura e da amônia pura são determinadas em função 

de suas respectivas temperaturas, calculadas pelas equações A.4 e A.5, e na condição de 

líquido saturado: 

 

3 3
( , 0)NH NHCp f T T x= = =  

 

2 2
( , 0)H O H OCp f T T x= = =  

 

A Figura A.2 representa as curvas do calor específico da mistura na fase líquida 

para várias pressões em função da concentração de amônia. 
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Figura A.2 – Calor específico da mistura na fase líquida X concentração de amônia 

 

 

b) Calor específico da mistura na fase de vapor saturado 

 

O calor específico da mistura na fase de vapor saturado é calculado pela 

correlação (CONDE, 2006): 

 

3 2
(1 )NH H OCp y Cp y Cp= ⋅ + − ⋅                                                                                          A.7 
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Onde as propriedades da água pura e da amônia pura são determinadas em função 

de suas respectivas temperaturas, calculadas pelas equações A.4 e A.5, e na condição de 

vapor saturado: 

 

3 3
( , 1)NH NHCp f T T x= = =  

 

2 2
( , 1)H O H OCp f T T x= = =  

 

A diferença dessas correlações em relação as correlações para o cálculo da 

mistura líquida saturada é, somente, que aqui o calor específico da água pura e da amônia 

pura são determinados em função da condição de vapor saturado ( 1x = ), em vez de líquido 

saturado ( 0x = ).  

A Figura A.3 mostra a variação do calor específico do vapor saturado da mistura 

água-amônia, calculada para as pressões de 3 e 15 bar,  em função da concentração de 

amônia. 
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Figura A.3 – Calor específico do vapor saturado da mistura X concentração 
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Figura A.4 – viscosidade dinâmica da mistura na fase de líquido saturado X Concentração 

 

Viscosidade da mistura água-amônia 

 

a) Viscosidade dinâmica da mistura na fase de líquido saturado 

 

A viscosidade dinâmica da mistura na fase de líquido saturado é calculada usando 

as correlações propostas por CONDE (2006). 

 

3 2

6 6ln( ) ln( 10 ) (1 ) ln( 10 )m NH H Oy yµ µ µ µ= ⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅ + ∆                                                        A.8 

 

2,

0,534 0,815 m
y

c H O

T
F

T
µ

 
∆ = − ⋅ ⋅  

 
                                                                                       A.9 
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( ) ( )
0,18

3 2

1,125 0,585 (1 ) 6 0,5 6 0,56,38 (1 ) (1 e ln ( 10 ) ( 10 )y y y

y NH H O
F y µ µ⋅ − ⋅ ⋅ −= ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅       A.10 

 

Onde as propriedades da água pura e da amônia pura são determinadas em função da 

temperatura da mistura e na condição de líquido saturado: 

 

3
( , 0)NH mCp f T T x= = =  

 

2
( , 0)H O mCp f T T x= = =  

 

A Figura A.4 mostra a viscosidade dinâmica da mistura na fase de líquido 

saturado determinada para diversas temperaturas. 

 

b) Viscosidade dinâmica da mistura na fase de vapor saturado 

 

A viscosidade dinâmica da mistura na fase de vapor saturado é calculada usando 

as correlações propostas por El-Sayed e apresentadas por THORIN (2001): 

 

3 2

12 21

(1 )

(1 ) (1 )
NH H O

m

y y

y F y y F y

µ µ
µ

⋅ − ⋅
= +

+ ⋅ − − + ⋅
                                                                              A.11 
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                                                                                  A.12 

 

32

3 2

21 12
NHH O

NH H O

M
F F

M

µ

µ

   
= ⋅ ⋅     

  
                                                                                              A.13 

 

Onde a viscosidade dinâmica da água pura e da amônia pura é determinada em 

função da temperatura da mistura e na condição de vapor saturado: 
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3
( , 1)

NH m
f T T xµ = = =  

 

2
( , 1)H O mf T T xµ = = =  

 

O gráfico da Figura A.5 mostra a viscosidade dinâmica da mistura na fase de 

vapor saturado determinada para diversas temperaturas. 
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Figura A.5 – Viscosidade dinâmica da mistura na fase de vapor saturado X concentração 

 

 

Condutividade térmica da mistura água-amônia 

 

a) Condutividade térmica da mistura água-amônia na fase de líquido saturado 

 

A condutividade térmica da mistura água-amônia na fase de líquido saturado é 

calculada usando as correlações propostas por El-Sayed e apresentadas por THORIN 

(2001): 
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3 2
(1 )m NH H Ok y k y k= ⋅ + − ⋅                                                                                           A.14 

 

Onde a condutividade térmica da água pura e da amônia pura é determinada em 

função da temperatura da mistura e na condição de vapor saturado: 

 

3
( , 1)NH mf T T xµ = = =  

 

2
( , 1)H O mf T T xµ = = =  

 

 O gráfico da Figura A.6 mostra a condutividade térmica da mistura água-amônia 

na fase de líquido saturado determinada para diversas temperaturas. 
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Figura A.6 – Condutividade térmica da mistura líquido saturado X Concentração de amônia 

 

b) Condutividade térmica da mistura água-amônia na fase de vapor saturado 

 

A condutividade térmica da mistura água-amônia na fase de vapor saturado é 

calculada usando as correlações propostas por El-Sayed e apresentadas por THORIN 

(2001): 

 

32

12 21

( 1)

( 1) ( 1)
NHH O
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                                                                           A.15 
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21 12
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                                                                                              A.17 

 

Onde a condutividade térmica da água pura e da amônia pura é determinada em função da 

temperatura da mistura e na condição de vapor saturado: 

 

3
( , 1)NH mf T T xµ = = =  

 

2
( , 1)H O mf T T xµ = = =  

 

O gráfico da Figura A.7 mostra a condutividade térmica da mistura água-amônia 

na fase de vapor saturado determinada para diversas temperaturas. 
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Figura A.7 – Condutividade térmica da mistura vapor saturado X Concentração de amônia 
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Tensão superficial da mistura água-amônia 

 

Foram encontradas na literatura apenas correlações para determinar a tensão 

superficial da mistura água-amônia na fase de liquido saturado. As equações são dadas por 

(CONDE, 2006): 

 

3 2
(1 )m NH H Oy yσ σ σ σ= ⋅ + − ⋅ + ∆                                                                               A.18 

 

3 2
( )NH H O yFσ σ σ∆ = − ⋅                                                                                                 A.19 

 

4 61,442 (1 ) 1 exp( 2,5 ) 1,106 1 exp( 2,5 (1 )yF y y y y   = ⋅ − ⋅ − − ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ −             A.20 

 

O gráfico da Figura A.8 mostra a variação da tenção superficial da mistura água-

amônia na fase de líquido saturado em função da concentração de amônia para as 

temperaturas de 0 e 120°C. 
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Figura A.8– Tensão superficial do líquido saturado da mistura água-amônia em função da 

concentração de amônia  



 

 

 

APÊNDICE B 

 

 

PROGRAMA COMPUTACIONAL EM PLATAFORMA DE 

PROGRAMAÇÃO EES PARA SIMULAÇÃO TERMODINÂMICA E 

DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR 

ABSORÇÃO ÁGUA-AMÔNIA 

 

 

B.1  Janelas interativas e com relatório sucinto de entrada e saída de dados 
 
 
 

 
 

Figura B.1 – Janela principal 
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Figura B.2 – Janela de relatório termodinâmico do sistema 
 
 
 

 
 
Figura B.3 – Janela com opções que levam as janelas de dimensionamento dos dispositivos 
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Figura B.4 – Janela de relatório do dimensionamento do condensador 
 
  
 

 
 

Figura B.4 – Janela de relatório do dimensionamento da serpentina do retificador 
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B.2  Código Computacional 
 
 

"############################################################################## 
     UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA                                                                                                   
     CT - CENTRO DE TECNOLOGIA                                                                                                                                
     PPGEM - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA                                                    
  ############################################################################# 
              
          Análise e dimensionamento do sistema de refrigeração por absorção água-amônia 
 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% "   
   
"! FUNÇÕES PARA CONVERTER AS UNIDADES DE TEMPERATURA" 
 
FUNCTION CK(T)                          
 CK:=ConvertTemp('C'; 'K'; T)  
END 
 
FUNCTION KC(T)                          
 KC:=ConvertTemp('K'; 'C'; T)  
END 
 
"! FUNÇÕES PARA DETERMINAR AS PROPRIEDADES DA MISTURA H2O-NH3" 
 
"VISCOSIDADE DA MISTURA  NA FASE DE LÍQUIDO SATURADO " 
FUNCTION Viscosidade_NH3H2O_l(T_m;epsilon) 
"  ENTRADA:  - T_m = Temperatura da mistura  em [C]; 
                             - epsilon =Fração em massa;  
     SAÍDA: - MU = viscosidade dinâmica da mistura líquido saturado em [kg/m-s] " 
 
M_NH3:=MOLARMASS(Ammonia) 
M_H2O:=MOLARMASS(Water) 
 
y:=Epsilon/((M_NH3/M_H2O)*(1-Epsilon)+Epsilon) 
 
T_c_m:=647,14-199,822371*y+109,035522*y^2-239,626217*y^3+88,689691*y^4 
 
T_c_H2O:=T_CRIT(Water) 
 
MU_NH3:=VISCOSITY(Ammonia;T=T_m;x=0) 
MU_H2O:=VISCOSITY(Water;T=T_m;x=0) 
 
F_x:=6,38*(1-y)^(1,125*y)*(1-exp(-0,585*y*(1-
y)^0,18))*ln((MU_NH3*1E6)^0,5*(MU_H2O*1E6)^0,5) 
 
DeltaMU:=(0,534-0,815*T_m/T_c_H2O)*F_x 
 
Mu_l:=EXP(y*ln(MU_NH3*1E6)+(1-y)*ln(MU_H2O*1E6)+DeltaMU)/1E6 
 
Viscosidade_NH3H2O_l:=MU_l 
 
end 
 
"CONDUTIVIDADE TÉRMICA DA MISTURA  LÍQUIDO SATURADO " 
 FUNCTION Condutividade_NH3H2O_l(T_m;epsilon) 
 "  ETRADA: - T_m = Temperatura da mistura  em [C]; 
                          - epsilon =Fração em massa;  
     SAÍDA:       - k_l = Condutividade Térmica da mistura líquida saturada em [W/m-K] " 
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M_NH3:=MOLARMASS(Ammonia) 
M_H2O:=MOLARMASS(Water) 
 
y:=Epsilon/((M_NH3/M_H2O)*(1-Epsilon)+Epsilon) 
 
T_c_m:=647,14-199,822371*y+109,035522*y^2-239,626217*y^3+88,689691*y^4 
 
k_NH3:=CONDUCTIVITY(Ammonia;T=T_m;x=0) 
 
k_H20:=CONDUCTIVITY(Water;T=T_m;x=0) 
 
k_l:=y*k_NH3+(1-y)*k_H20 
 
Condutividade_NH3H2O_l:=k_l 
 
end 
 
"CALOR ESPECÍFICO DA MISTURA  NA FASE DE LÍQUIDO SATURADO " 
FUNCTION CalorEspecífico_NH3H2O_l(T_m;epsilon) 
"  ENTRADA:  - T_m = Temperatura da mistura  em [K]; 
                             - epsilon =Fração em massa;  
     SAÍDA: - Cp_I = Calor Específico da mistura líquido saturado em [kJ/kg-K] " 
 
M_NH3:=MOLARMASS(Ammonia) 
M_H2O:=MOLARMASS(Water) 
 
y:=Epsilon/((M_NH3/M_H2O)*(1-Epsilon)+Epsilon) 
 
T_c_m :=647,14-199,822371*y+109,035522*y^2-239,626217*y^3+88,689691*y^4 
 
T_c_NH3:=T_CRIT(Ammonia) 
T_c_H2O:=T_CRIT(Water) 
 
T_H2O:=T_c_H2O*(T_m)/T_c_m 
 
T_NH3:=T_c_NH3*(T_m)/T_c_m 
 
Cp_NH3=CP(Ammonia;T=T_NH3;x=0) 
 
Cp_H20=CP(Water;T=T_H2O;x=0) 
 
Cp_l=y*Cp_NH3+(1-y)*Cp_H20 
 
CalorEspecífico_NH3H2O_l:=Cp_l 
 
end 
 
"!DADOS DE ENTRADA" 
 
$IFNOT DIAGRAMWINDOW 
  TR=10 [TR] 
   Epsilon_R=0,996 
   T_P2=40 [C] 
   T_P5=-5 [C] 
   T_P6=--3 [C] 
   T_P9=40 [C] 
   T_P14=120 [C] 
   Q_E=150 [kW] 
$ENDIF 
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   T2=35 [C] 
   T6=35 [C] 
   T10=108[C] 
    P3=3,684 [bar] 
    Q_E=TR*3,5168 [kW] 
 
"A1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
"Ponto 2" 
in1_2=T2 
in3_2=    Epsilon_R 
in8_2=0 
 
Call NH3H2O(138;CK( in1_2); in3_2; in8_2: T_2;P[2]; EPSILON[2]; h[2]; s[2]; u[2]; v[2]; x[2]) 
T[2]=KC(T_2) 
 
"Ponto 3" 
in2_3=P3 
in3_3=Epsilon_R 
in4_3=h[2] 
 
Call NH3H2O(234; in2_3; in3_3; in4_3: T_3;P[3]; EPSILON[3]; h[3]; s[3]; u[3]; v[3]; x[3]) 
T[3]=KC(T_3) 
 
"Ponto 4" 
in1_4=-2 
in2_4=P3 
in3_4=EPSILON_R 
 
Call NH3H2O(123; CK(in1_4); in2_4; in3_4: T_4;P[4]; EPSILON[4]; h[4]; s[4]; u[4]; v[4]; x[4]) 
T[4]=KC(T_4) 
 
"Ponto 6" 
in1_6=T6 
in2_6=P3 
in8_6=0 
 
Call NH3H2O(128; CK(in1_6); in2_6; in8_6: T_6;P[6]; EPSILON[6]; h[6]; s[6]; u[6]; v[6]; x[6]) 
T[6]=KC(T_6) 
 
"Ponto 7" 
in2_7=P[2] 
in3_7=EPSILON[6] 
in5_7=s[6] 
 
Call NH3H2O(235; in2_7; in3_7; in5_7: T_7;P[7]; EPSILON[7]; h[7]; s[7]; u[7]; v[7]; x[7]) 
T[7]=KC(T_7) 
 
"Ponto 1" 
in2_1=P[2] 
in3_1=EPSILON_R 
in8_1=1 
 
Call NH3H2O(238; in2_1; in3_1; in8_1: T_1;P[1]; EPSILON[1]; h[1]; s[1]; u[1]; v[1]; x[1]) 
T[1]=KC(T_1) 
 
"Ponto 11" 
in1_11= T[1] 
in2_11=P[2] 
in8_11=0 
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Call NH3H2O(128; CK(in1_11); in2_11; in8_11: T_11;P[11]; EPSILON[11]; h[11]; s[11]; u[11]; 
v[11]; x[11]) 
T[11]=KC(T_11) 
 
"Ponto 10" 
in1_10=T10 
in2_10=P[2] 
in8_10=1 
 
Call NH3H2O(128; CK(in1_10); in2_10; in8_10: T_10;P[10]; EPSILON[10]; h[10]; s[10]; u[10]; 
v[10]; x[10]) 
T[10]=KC(T_10) 
 
"Ponto 12" 
in1_12=T[10] 
in2_12=P[2] 
in8_12=0 
 
Call NH3H2O(128;CK( in1_12); in2_12; in8_12: T_12;P[12]; EPSILON[12]; h[12]; s[12]; u[12]; 
v[12]; x[12]) 
T[12]=KC(T_12) 
 
"Ponto 13" 
in2_13=P3 
in3_13=EPSILON[12] 
in4_13=h[12] 
 
Call NH3H2O(234; in2_13; in3_13; in4_13: T_13;P[13]; EPSILON[13]; h[13]; s[13]; u[13]; v[13]; 
x[13]) 
T[13]=KC(T_13) 
 
"Equações" 
Q_E=m[1]*(h[4]-h[3]) 
 
m[2]=m[1] 
m[3]=m[2] 
m[4]=m[3] 
 
m[10]=m[11]+m[1] 
EPSILON[10]*m[10]=EPSILON[11]*m[11]+EPSILON[1]*m[1] 
 
{EPSILON[5]=EPSILON[6]} 
m[4]+m[13]=m[5] 
EPSILON[4]*m[4]+EPSILON[13]*m[13]=EPSILON[6]*m[5] 
 
m[6]=m[5] 
m[7]=m[6] 
m[8]=m[7] 
m[9]=m[8] 
m[13]=m[12] 
 
"Ponto 8" 
in2_8=P[2] 
in3_8=EPSILON[6] 
in4_8=(m[10]*h[10]+m[7]*h[7]-m[11]*h[11]-m[1]*h[1])/m[8] 
 
Call NH3H2O(234; in2_8; in3_8; in4_8: T_8;P[8]; EPSILON[8]; h[8]; s[8]; u[8]; v[8]; x[8]) 
T[8]=KC(T_8) 
 



 

 

90 

"Ponto 9" 
in1_9=  T[13]  
in2_9=P[2] 
in3_9=EPSILON[6] 
 
Call NH3H2O(123; CK(in1_9); in2_9; in3_9: T_9;P[9]; EPSILON[9]; h[9]; s[9]; u[9]; v[9]; x[9]) 
T[9]=KC(T_9) 
 
"Ponto 5" 
in2_5=P3 
in3_5=EPSILON[6] 
in4_5=(m[4]*h[4]+m[13]*h[13]+m[8]*h[8]-m[9]*h[9])/m[5] 
 
Call NH3H2O(234; in2_5; in3_5; in4_5: T_5;P[5]; EPSILON[5]; h[5]; s[5]; u[5]; v[5]; x[5]) 
T[5]=KC(T_5) 
 
"A2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
"Determinar a entalpia e a entropia padrão e a exergia específica" 
 
T_0=298,15 [K]    :   P_0=1,01235 [bar] 
 
Call NH3H2O(123;T_0;P_0;EPSILON[1]: T_0_1;P_0_1; EPSILON_0_1; h_0_1; s_0_1; u_0_1; 
v_0_1; x_0_1) 
 
ex[1]=(h[1]-T_0*s[1])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[2]=(h[2]-T_0*s[2])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[3]=(h[3]-T_0*s[3])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[4]=(h[4]-T_0*s[4])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
Call NH3H2O(123;T_0;P_0;EPSILON[5]: T_0_5;P_0_5; EPSILON_0_5; h_0_5; s_0_5; u_0_5; 
v_0_5; x_0_5) 
 
ex[5]=(h[5]-T_0*s[5])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[6]=(h[6]-T_0*s[6])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[7]=(h[7]-T_0*s[7])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[8]=(h[8]-T_0*s[8])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
ex[9]=(h[9]-T_0*s[9])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
Call NH3H2O(123;T_0;P_0;EPSILON[10]: T_0_10;P_0_10; EPSILON_0_10; h_0_10; s_0_10; 
u_0_10; v_0_10; x_0_10) 
 
ex[10]=(h[10]-T_0*s[10])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
Call NH3H2O(123;T_0;P_0;EPSILON[11]: T_0_11;P_0_11; EPSILON_0_11; h_0_11; s_0_11; 
u_0_11; v_0_11; x_0_11) 
 
ex[11]=(h[11]-T_0*s[11])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
Call NH3H2O(123;T_0;P_0;EPSILON[12]: T_0_12;P_0_12; EPSILON_0_12; h_0_12; s_0_12; 
u_0_12; v_0_12; x_0_12) 
 
ex[12]=(h[12]-T_0*s[12])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
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ex[13]=(h[13]-T_0*s[13])-(h_0_1-T_0*s_0_1) 
 
"A3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
Q_C=m[1]*(h[2]-h[1]) 
 
Q_TCA=m[6]*(h[6]-h[5]) 
 
Q_SA=m[9]*(h[9]-h[8]) 
 
Q_SR=m[8]*(h[8]-h[7]) 
 
W_S=m[7]*(h[7]-h[6]) 
 
Q_G=m[10]*h[10]+m[12]*h[12]-m[9]*h[9]-m[11]*h[11] 
 
COP=Q_E/Q_G 
 
"Teste" 
 
AG=m[12]+m[10]-m[11]-m[9] 
AG1=EPSILON[12]*m[12]+EPSILON[10]*m[10]-EPSILON[11]*m[11]-EPSILON[9]*m[9] 
AR=m[10]+m[7]-m[1]-m[11]-m[8] 
AR1=EPSILON[10]*m[10]+EPSILON[7]*m[7]-EPSILON[1]*m[1]-EPSILON[11]*m[11]-
EPSILON[8]*m[8] 
AA=m[4]+m[13]+m[8]-m[9]-m[5] 
AA1=EPSILON[4]*m[4]+EPSILON[13]*m[13]+EPSILON[8]*m[8]-EPSILON[9]*m[9]-
EPSILON[5]*m[5] 
 
QR=m[10]*h[10]+m[7]*h[7]-m[1]*h[1]-m[11]*h[11]-m[8]*h[8] 
QA=m[4]*h[4]+m[13]*h[13]+m[8]*h[8]-m[9]*h[9]-m[5]*h[5] 
 
"End A  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
"! DIMESIONAMENTO DOS TROCADORES DE CALOR" 
"! CONDENSADOR" 
"DADOS" 
$IFNOT DIAGRAMWINDOW 
 T14=29 [C]    
 T15=32 [C]   
 D_T_C_cm=1,4 [cm] 
  N_T_C=80      "Número de tubos" 
  N_F_C=12     "Número Filas de tubos" 
$ENDIF 
Epsilon_C=Epsilon[1] 
 
T_sat_C=T_2 
 
T_14=CK(T14) 
T_15=CK(T15) 
 
D_T_C=D_T_C_cm*Convert(cm;m) 
 
N_T_F_C=N_T_C/N_F_C  "Número de tubos por fila" 
 
{L_C=0,8 [m]}      "Esse valor somente será disativado quando a equação  (*) for ativada" 
 
P_agua_C=10 [bar] "A pressão da água de resfriamento basta ser grande o suficiente para líquido 
compromido" 
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T_m_agua_C=(T_15+T_14)/2  "Temperatura média da água" 
 
"Cálculo da DTML" 
 
DTML_C=((T_2-T_14)-(T_2-T_15))/ln((T_2-T_14)/(T_2-T_15)) 
 
T_sup_C=(T_15+T_2)/2 
 
T_f_C=(T_2+T_sup_C)/2 
 
Call NH3H2O(138; T_f_C; Epsilon_C; 0: T_l_C; P_l_C; Epsilon_l_C; h_l_C; s_l_C; u_l_C; v_l_C; 
Qu_l_C) 
 
Call NH3H2O(138; T_sat_C; Epsilon_C; 1: T_v_C; P_v_C; Epsilon_v_C; h_v_C; s_v_C; u_v_C; 
v_v_C; Qu_v_C) 
 
"Massa específica da mistura: líquido saturado e vapor saturado" 
rho_l_C=1/v_l_C 
rho_v_C= 1/v_v_C 
 
mu_l_C=Viscosidade_NH3H2O_l(T_f_C;epsilon_C) 
k_l_C=Condutividade_NH3H2O_l(T_f_C;epsilon_C) 
Cp_l_C=CalorEspecífico_NH3H2O_l(T_f_C;epsilon_C) 
 
h_vl_C=h_v_C - h_l_C 
 
Ja_C=Cp_l_C*(T_2-T_sup_C)/h_vl_C 
 
h_vl_cor_C=h_vl_C*(1+0,68*Ja_C) 
 
h_conv_C=0,729*((g#*rho_l_C*(rho_l_C-
rho_v_C)*k_l_C^3*h_vl_cor_C*convert(kJ/kg;J/kg))/(N_T_F_C*mu_l_C*(T_sat_C-
T_sup_C)*D_T_C))^(1/4) 
 
"Escoamento interno da agua de resfriamento" 
 
"Propriedades" 
 
k_agua_C=CONDUCTIVITY(Water;T=T_m_agua_C; P=P_agua_C) 
 
Cp_agua_C=CP(Water;T=T_m_agua_C;P=P_agua_C) 
 
Mu_agua_C=VISCOSITY(Water;T=T_m_agua_C;P=P_agua_C) 
 
Pr_agua_C=PRANDTL(Water;T=T_m_agua_C;P=P_agua_C) 
 
"Vazão da água de resfriamento" 
 
Q_C=m_agua_C*Cp_agua_C*(T_14-T_15) 
 
Re_agua_C=(4*m_agua_C/N_T_C)/(pi*D_T_C*Mu_agua_C) 
 
Nus_agua_C=0,023*Re_agua_C^(4/5)*Pr_agua_C^0,4 
 
Nus_agua_C=(h_conv_agua_C*D_T_C)/k_agua_C 
 
A_t_C=pi*D_T_C*L_C*N_T_C 
 
U_C=1/(1/h_conv_agua_C+1/h_conv_C) 
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(-Q_C)*convert(kW;W)=U_C*DTML_C*A_t_C  {* Dizativar L} 
 
"! TROCADOR DE CALOR DO ABSORVEDOR" 
 
"DADOS" 
 
Epsilon_TCA=EPSILON[6] 
 
T16=30 [C]    
 
T17=35 [C]   
 
QTCA=-Q_TCA 
 
D_T_TCA_cm=1,3 [cm] 
 
N_T_TCA=100    "Número de tubos" 
N_F_TCA=15      "Número Filas de tubos" 
N_T_F_TCA=N_T_TCA/N_F_TCA  "Número de tubos por fila" 
 
{L_T_TCA=1,8 [m]}    {**} 
 
D_T_TCA=D_T_TCA_cm*Convert(cm;m)   " Diâmetro" 
 
T_16=CK(T16) 
T_17=CK(T17) 
 
T_m_agua_TCA=(T_16+T_17)/2 
 
"Cálculo da DTML" 
 
DTML_TCA=((T_5-T_17)-(T_6-T_16))/ln((T_5-T_17)/(T_6-T_16)) 
 
"Escoamento interno da agua de resfriamento" 
 
"Propriedades" 
 
Cp_agua_TCA=CP(Water;T=T_m_agua_TCA;P=P_agua_C) 
 
k_agua_TCA=CONDUCTIVITY(Water;T=T_m_agua_TCA; P=P_agua_C) 
 
Mu_agua_TCA=VISCOSITY(Water;T=T_m_agua_TCA;P=P_agua_C) 
 
Pr_agua_TCA=PRANDTL(Water;T=T_m_agua_TCA; P=P_agua_C) 
 
"Vazão da água de resfriamento" 
 
QTCA=m_agua_TCA*Cp_agua_TCA*(T_17-T_16) 
 
Re_agua_TCA=(4*m_agua_TCA/N_T_TCA)/(pi*D_T_TCA*Mu_agua_TCA) 
 
Nus_agua_TCA=0,023*Re_agua_TCA^(4/5)*Pr_agua_TCA^0,4 
 
Nus_agua_TCA=(h_conv_agua_TCA*D_T_TCA)/k_agua_TCA 
 
h_conv_TCA=1*h_conv_agua_TCA 
 
U_TCA=1/(1/h_conv_TCA) 
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A_t_TCA=pi*D_T_TCA*L_T_TCA*N_T_TCA 
 
QTCA*convert(kW;W)=U_TCA*DTML_TCA*A_t_TCA  {** Dizativar L} 
 
"!SERPENTINA DO RETIFICADOR" 
 
"Dados de ntrada" 
 
$IFNOT DIAGRAMWINDOW 
D_SR_cm=1,4 
d_esp_SR_cm=15 
$ENDIF 
 
{D_SR_cm=1,4} 
{d_esp_SR_cm=15} 
{L_SR=2} 
 
D_SR=D_SR_cm*Convert(cm;m) 
d_esp_SR=D_esp_SR_cm*Convert(cm;m) 
 
QSR=Q_SR 
epsilon_SR=epsilon[7] 
m_SR=m[7] 
 
T_sup_SR=T_8 
 
T_sol_SR=(T_7+T_8)/2 
 
"Area de transferência de calor" 
 
A_SR=pi*D_SR*L_SR 
 
"Propriedades da solução forte" 
 
Mu_SR=Viscosidade_NH3H2O_l(T_sol_SR;epsilon_SR) 
k_SR=Condutividade_NH3H2O_l(T_sol_SR;epsilon_SR) 
Cp_SR=CalorEspecífico_NH3H2O_l(T_sol_SR;epsilon_SR) 
 
"Nº de Prandtl" 
 
Pr_SR=(Cp_SR*convert(kJ/kg*K;J/kg*K)*Mu_SR)/k_SR 
 
"Nº de Reynolds" 
 
Re_SR=(4*m_SR)/(pi*D_SR*Mu_SR) 
 
"Nº de Dean" 
 
Dn_SR=Re_SR*(D_SR/d_esp_SR)^(1/2) 
 
"Nº de Nusselt" 
 
Nus_SR=0,7*Re_SR^0,43*Pr_SR^(1/6)*(D_SR/d_esp_SR)^0,07 
 
"Coeficiente convectivo de transferência de calor " 
 
Nus_SR=(h_conv_SR*D_SR)/Mu_SR 
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QSR=A_SR*h_conv_SR*(T_sup_SR-T_sol_SR)  {*** Dizativar L} 
 
"!SERPENTINA DO ABSORVEDOR" 
 
"Dados de ntrada" 
 
D_SA_cm=1,4 
d_esp_SA_cm=15 
{L_SA=2}   {*L} 
 
D_SA=D_SA_cm*Convert(cm;m) 
d_esp_SA=D_esp_SA_cm*Convert(cm;m) 
 
QSA=Q_SA 
epsilon_SA=epsilon[8] 
m_SA=m[8] 
 
T_sup_SA=T_9 
 
T_sol_SA=(T_8+T_9)/2 
 
"Area de transferência de calor" 
 
A_SA=pi*D_SA*L_SA 
 
"Propriedades da solução forte" 
 
Mu_SA=Viscosidade_NH3H2O_l(T_sol_SA;epsilon_SA) 
k_SA=Condutividade_NH3H2O_l(T_sol_SA;epsilon_SA) 
Cp_SA=CalorEspecífico_NH3H2O_l(T_sol_SA;epsilon_SA) 
 
"Nº de Prandtl" 
 
Pr_SA=(Cp_SA*convert(kJ/kg*K;J/kg*K)*Mu_SA)/k_SA 
 
"Nº de Reynolds" 
 
Re_SA=(4*m_SA)/(pi*D_SA*Mu_SA) 
 
"Nº de Dean" 
 
Dn_SA=Re_SA*(D_SA/d_SA)^(1/2) 
 
"Nº de Nusselt" 
 
Nus_SA=0,7*Re_SA^0,43*Pr_SA^(1/6)*(D_SA/d_esp_SA)^0,07 
 
"Coeficiente convectivo de transferência de calor " 
 
Nus_SA=(h_conv_SA*D_SA)/Mu_SA 
 
QSA=A_SA*h_conv_SA*(T_sup_SA-T_sol_SA)  {**** Dizativar L} 
 
"*************************************************FIM****************************************************" 
 


