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RESUMO 

MERTIN, L. H. Comparação entre o sistema teórico de refrigeração por compressão 
de vapor de amônia e o sistema teórico de absorção de amônia no arrefecimento de 
óleo lubrificante de compressores a parafuso. 2018. 128 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso – Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Pato Branco, 2018. 

O sistema de compressão de vapor de amônia e o sistema de absorção de amônia 
destacam-se atualmente no campo da refrigeração. No presente trabalho será 
apresentado um comparativo entre esses dois sistemas de refrigeração, aplicados 
no arrefecimento do óleo de compressores a parafuso. Inicialmente uma análise 
termodinâmica foi realizada para obter parâmetros de dimensionamento térmico de 
cada sistema. Uma análise de transferência de calor foi aplicada ao evaporador e ao 
condensador para obtenção da área de troca térmica de cada componente. Com a 
variação das fontes de energia para operação de cada sistema, foi possível 
comparar o custo de operação de cada sistema. Por fim, são apresentados os dados 
da análise, com foco na escolha do sistema de refrigeração adequado para exercer 
o arrefecimento do óleo do compressor a parafuso. 

Palavras-chave: Compressão de vapor. Absorção de amônia. Análise de 
transferência de calor. Análise termodinâmica. Custos operacionais. 

  



 
 

ABSTRACT 

MERTIN, L. H. Comparison between the theoretical ammonia vapor compression 
cooling system and the theoretical ammonia absorption system in the lubricating oil 
cooling of screw compressors. 2018. 128 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso 
de Engenharia Mecânica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 
Branco, 2018. 

The ammonia vapor compression system and the ammonia absorption system are 
currently prominent in the field of refrigeration. In the present work will be presented, 
a comparative between these two refrigeration systems applied in the cooling of the 
oil from compressors to screw. Initially, a thermodynamic analysis was performed to 
obtain thermal dimensioning parameters of each system. A heat transfer analysis 
was applied to the evaporator and the condenser to obtain the thermal exchange 
area of each component. With the variation of the energy sources for operation of 
each system, it was possible to compare the cost of operation of each system. 
Finally, the data of the analysis are presented, focusing on the choice of the 
appropriate cooling system to exert the oil cooling from the compressor to the screw. 

Keywords: Compression of steam. Absorption of ammonia. Heat transfer analysis. 
Thermodynamic analysis. Operational costs.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A refrigeração e seus conceitos foram impulsionados e desenvolvidos a 

partir da Segunda Revolução Industrial. Entretanto, os primeiros estudos com a 

refrigeração ocorreram na metade do século XVII. Segundo Ashrae (1998), em 1748 

G. Richman apresentou estudos sobre o “frio” para a Academia de Ciências de São 

Petesburgo (St Petersburg Science Academy). 

No cenário da refrigeração industrial, dois tipos de sistema de refrigeração 

ganharam destaque nos últimos séculos. A refrigeração por compressão de vapor e 

a refrigeração por absorção. Segundo Ashrae (1998) o primeiro sistema por 

compressão de vapor teve seu desenvolvimento impulsionado no início do século 

XVIII, com patentes e alguns estudos registrados, e seu modo de funcionamento 

pouco mudou em relação aos primeiros sistemas de resfriamento. Este sistema de 

compressão funciona segundo um ciclo termodinâmico, onde a carga calorífica é 

transportada por um fluido refrigerante através dos equipamentos do sistema. 

Atualmente, há uma grande discussão acerca dos fluidos refrigerantes utilizados 

pelo sistema de compressão de vapor, em função da sua capacidade de destruição 

da camada de ozônio e contribuição para o aquecimento global.  

A refrigeração por absorção surgiu mais tarde, com um trabalho de 

Ferdinand Carré, onde uma mistura de amônia e água foi utilizada como fluido de 

trabalho. Atualmente, misturas como o brometo de lítio (BrLi) com água são 

utilizados no processo de arrefecimento. A utilização desses fluidos de trabalho 

apresenta larga vantagem ambiental em relação aos fluidos utilizados na 

refrigeração por compressão, pois não possuem risco de contaminação atmosférica. 

O circuito percorrido pelo refrigerante é muito parecido com o de compressão de 

vapor, tendo como principal diferença, a substituição do compressor de vapor por 

uma bomba que eleva a pressão do fluido. 

A refrigeração por compressão de vapor é a mais larga tecnologia de 

resfriamento empregada atualmente, presente em setores alimentícios, climatização 

residencial e industrial e até mesmo no condicionamento de ar automotivo.  Também 

é responsável por um consumo significativo de energia elétrica, que, segundo 
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Peixoto (2011) corresponde a uma faixa de 10% a 20% da energia elétrica 

consumida em países desenvolvidos. 

Em contrapartida, a utilização dos sistemas de absorção é menor, devido 

à necessidade de um gerador de energia independente. É possível obter 

resfriamento a um custo de processo muito menor, pois, o consumo de energia 

elétrica é relativamente menor que o processo de compressão de vapor, e há a 

possibilidade de utilização de energia alternativa no processo. 

Essa diferença no consumo de energia elétrica ocorre principalmente pela 

presença do compressor para a compressão do vapor que depende de um motor 

elétrico para seu funcionamento. Através dele é que o fluido de trabalho é 

comprimido até pressões relativamente altas. Esse processo pode ocorrer através 

de um sistema cilindro/pistão, pelos chamados, compressores alternativos, ou pelo 

aprisionamento do gás entre o acoplamento de um conjunto formado por dois 

parafusos, método de compressão mecânica utilizada pelo compressor parafuso, 

apresentado na figura 1. 

 
Figura 1. Compressor parafuso série i. 

Fonte: Catálogo Mayekawa. 
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1.1 PROBLEMA 

Para compressão do gás uma série de componentes móveis é 

necessária, principalmente no compressor parafuso, resultando também na 

necessidade de lubrificar e resfriar o equipamento. Isso acontece pela utilização de 

óleo lubrificante, que percorre o compressor juntamente com o fluido refrigerante, 

pela ação de uma bomba. O óleo é succionado a partir do Carter e direcionado para 

todos os componentes do compressor que necessitam de lubrificação. Após isso, 

uma elevação de temperatura desse óleo ocorre, necessitando assim um 

arrefecimento para evitar problemas no compressor.  

No compressor parafuso, o arrefecimento do óleo é feito através da 

injeção direta de refrigerante na câmara de compressão. Também pode ser feito 

com água, que passa em um trocador de calor resfriando o óleo e depois é 

direcionada para uma torre de arrefecimento, ou por efeito de termo-sifão, cada qual 

apresentando vantagens e também problemas como o baixo coeficiente de 

eficiência de processo, difícil controle da variável “temperatura de resfriamento do 

óleo”, e excesso de espaço físico para sua instalação. 

Aliado a esse problema, este trabalho busca tratar da escolha correta de 

sistemas de refrigeração. Há uma grande variedade de sistemas frigoríficos e isso 

faz com que surjam dúvidas na hora de dimensioná-los ou mesmo de justificar a 

escolha por um sistema específico. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O calor rejeitado no arrefecimento de óleo em sistemas externo ao 

compressor parafuso, consiste em uma parcela considerável do calor rejeitado no 

processo de refrigeração por compressão, como afirma Stoecker (2002). Isso se 

deve ao fato desse óleo atingir a temperatura de descarga do fluido refrigerante, que 

pode ser muito elevada em algumas situações. O percentual de calor rejeitado pelo 

óleo em relação ao calor total rejeitado em um circuito frigorífico é mostrado na 

figura 2. 
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Figura 2. Percentual do calor total rejeitado no circuito que corresponde o calor rejeitado no resfriador 
de óleo do compressor parafuso. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 

Isso leva a crer que um sistema de refrigeração independente, utilizado 

somente para o arrefecimento de óleo seja benéfico para as instalações frigoríficas, 

diminuindo a carga de refrigeração sobre o condensador, e substituindo o uso de 

torres de arrefecimento. 

Comparar o comportamento de sistemas de refrigeração e determinar em 

quais situações um leva vantagem sobre o outro pode guiar engenheiros a uma 

escolha correta no dimensionamento de instalações frigoríficas. 

O presente trabalho consiste no estudo teórico relacionado ao 

dimensionamento de sistemas de refrigeração visando o arrefecimento de óleo 

lubrificante de compressores parafuso. 

1.3 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem o seguinte objetivo geral e objetivos específicos. 
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1.3.1 Objetivos gerais 

Compreender o princípio de funcionamento do sistema de refrigeração 

por compressão de vapor e de absorção de amônia bem como os critérios para o 

dimensionamento e comparação da eficiência entre estes dois sistemas de 

refrigeração. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

1. Dimensionar o sistema de arrefecimento por compressão de vapor; 

2. Dimensionar o sistema de arrefecimento por absorção de amônia; 

3. Obter e comparar o COP (Coeficiente de desempenho) dos 

sistemas; 

4. Comparar o custo necessário para obtenção dos respectivos COP; 

5. Diminuir a temperatura do óleo do compressor para 55°C. 

6. Determinar a situações para escolha de cada sistema. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO TRABALHO 

Nos capítulos iniciais, uma breve discussão técnica/teórica sobre 

refrigeração industrial, compressores, sistemas de arrefecimentos e seus 

componentes é apresentada. Na sequência, a metodologia que será usada para o 

desenvolvimento dos sistemas de arrefecimento, como os cálculos, definições e 

modelos usados são demonstradas. Finalmente, os resultados obtidos com o 

trabalho são mostrados, bem como o projeto final dos sistemas de arrefecimento. 

Em seguida, um parecer conclusivo é dado, juntamente com sugestões para 

possíveis trabalhos.  
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

2.1 SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO POR AMÔNIA 

A ampla faixa de temperatura de condensação e evaporação faz da 

refrigeração por amônia, a escolha de grande parte das instalações de refrigeração. 

A variação dos sistemas também é uma característica particular desse modo de 

refrigeração. Podendo ocorrer com um ou mais estágios de compressão, ou com 

diferenças no modo como ocorrerá a evaporação do liquido no evaporador, esses 

sistemas são classificados por Ashrae (2010) da seguinte maneira: 

 Sistema de recirculação de liquido; 

 Sistema inundado; 

 Sistema de expansão seca ou direta; 

 Sistema de único estágio de compressão; 

 Sistema de multi-estágio de compressão; 

Ainda há uma configuração onde a amônia é misturada com água em 

parte do ciclo de refrigeração, e em outra parte, transita pela tubulação em sua 

composição pura. Esse ciclo denomina-se, ciclo por absorção de amônia. 

A escolha do tipo de sistema a ser utilizado depende diretamente da 

aplicação, ou do produto que será refrigerado. Estes costumam estabelecer o nível 

de umidade, a temperatura de evaporação e outras condições específicas que o 

sistema de refrigeração deve satisfazer. 

2.2 O CICLO DE REFRIGERAÇÃO DE ESTÁGIO ÚNICO 

O ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor, apresentado na 

figura 3, consiste na utilização de um fluido, chamado refrigerante, que circula por 

componentes de um sistema fechado, onde segundo Van Wylen (2005), ocorre uma 

série de processos até que o fluido de trabalho retorne ao seu estado inicial. Todo o 

calor admitido no ciclo é rejeitado no condensador através da mudança de fase do 

refrigerante. Na forma de liquido, esse refrigerante atravessa uma válvula de 

expansão e é direcionado para o evaporador, onde retira calor de uma fonte fria, 

através de sua evaporação. O gás resultante do processo é succionado pelo 
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compressor, onde é comprimido e novamente direcionado para o condensador, 

concluindo o ciclo. 

 

Figura 3. Ciclo ideal de Refrigeração por compressão de vapor. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Uma representação melhor dos processos que ocorrem neste ciclo pode 

ser visualizada no diagrama pressão em função da entalpia da figura 4. 

 
Figura 4. Diagrama da pressão em função da entalpia do ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor. 

 

Fonte. Çengel (2006). 
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A partir desse diagrama é possível entender melhor o que ocorre em um 

ciclo ideal de refrigeração, e a partir disso, expandi-lo para os ciclos reais. 

Inicialmente, uma compressão isoentrópica ocorre levando o refrigerante do estado 

1 para o estado 2. Em seguida, este refrigerante condensa a pressão constante até 

o estado 3. Ao ser enviado para o evaporador, este refrigerante é expandido num 

dispositivo de expansão em um processo isoentálpico. A partir do ponto 4, a 

evaporação a pressão constante faz esse refrigerante retornar ao seu estado inicial. 

O afastamento desse ciclo para um ciclo real ocorre principalmente 

devido à falta de isolamento do compressor, permitindo troca de calor com o 

ambiente impedindo que o processo ocorra à entropia constante. Outro fator é a 

perda de carga nas tubulações, contribuindo para o afastamento. 

O coeficiente de eficácia dos sistemas de refrigeração, conhecido pela 

sigla em inglês COP (Coefficient of Performance), tem a função de quantificar a 

eficiência de um sistema de refrigeração. Este coeficiente, deriva da definição de 

eficiência do ciclo de Carnot, que depende apenas das temperaturas de 

condensação e evaporação. 

Devido às irreversibilidades apresentadas nos ciclos reais, bem como 

alguns desvios e impossibilidades quando estes ciclos são relacionados com o ciclo 

de Carnot, Van Wylen (2005) define o COP como: 

 = � � çãê � � ã �  

 

A faixa de capacidade de refrigeração desse sistema é muito ampla, 

podendo ir de poucos quilo-watts de refrigeração até algumas toneladas. A 

dependência de energia elétrica para seu funcionamento é o fator crítico. Com o 

aumento da necessidade de refrigeração, um aumento proporcional no compressor 

ocorre e consequentemente o consumo de energia elétrica, acarretando em custos. 

2.3 O CICLO DE ABSORÇÃO DE AMÔNIA 

De forma análoga ao ciclo de compressão de vapor, este ciclo tem como 

princípio, e extração de calor de uma fonte fria e sua rejeição a uma fonte quente, 

geralmente a temperatura ambiente. Seu funcionamento também é muito parecido 
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com o ciclo de compressão, tendo como principal diferença, a substituição do 

compressor pelo conjunto absorvedor-gerador e bomba Zukowski (1999). Na figura 5 

é apresentado um circuito do funcionamento básico do ciclo de absorção por 

amônia. 

 

Figura 5. Circuito de refrigeração por absorção de amônia 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 Seguindo a abordagem de Zukowiski (1999) do ciclo de absorção de 

amônia, inicialmente, uma mistura rica de amônia e água é aquecida por uma fonte 

de calor, no gerador, onde ocorre a formação de vapor de amônia e uma mistura 

pobre (menor concentração de amônia). Esse vapor, é direcionado ao condensador, 

onde todo o vapor formado no gerador, liberará calor ao ambiente até que toda a 

amônia esteja no estado liquido. Na sequência, este líquido é expandido por uma 

válvula de expansão até a pressão de evaporação do sistema. No evaporador, a 

amônia retira calor do ambiente a ser refrigerado, até tornar-se novamente vapor. 

Este vapor é direcionado a um absorvedor, onde a solução pobre do início do 

processo, que, após ser expandida por uma válvula a mesma pressão do vapor que 

sai do evaporador, absorve todo esse vapor em um processo exotérmico, liberando 

calor. Esta solução liquida é bombeada por uma bomba, até retornar ao gerador e o 

ciclo se concluir. Ainda há no circuito um trocador de calor no qual a solução rica 

recebe calor da solução pobre, aquecida no gerador. 

De maneira geral, os ciclos de absorção e de compressão são muito 

parecidos, mas algumas diferenças podem ser abordadas. Uma delas é a forma 
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como é calculada a eficiência nesse ciclo. Stoecker(1985) apresenta a seguinte 

equação para esse cálculo: 

 : � � çã� � çã � � � � �  

 

Diferente do que ocorre na refrigeração por compressão, no caso da 

absorção, o consumível para realizar o arrefecimento é o calor no gerador. Logo, 

esse deve substituir a potência do compressor na determinação da eficiência do 

ciclo. 

O funcionamento do evaporador e do condensador não difere de maneira 

construtiva e operacional. Entretanto, vale chamar a atenção para a substituição do 

compressor, já citado acima, do sistema por compressão pelo conjunto absorvedor –

gerador - bomba. Isso resulta em ganhos pelo sistema de absorção na questão 

operacional, pois o consumo de energia elétrica representa apenas uma pequena 

fração do consumo do compressor, como compara o autor abaixo. 

Se for efetuada uma comparação entre os sistemas de refrigeração por 
compressão mecânica e por absorção, pode ser notado que as operações 
desempenhadas pelo compressor foram substituídas pelas operações do 
absorvedor, da bomba de solução, do gerador e do retificador. No 
absorvedor o processo é exotérmico e o calor gerado precisa ser removido. 
No gerador há necessidade de fornecimento de calor. Apenas na bomba de 
solução há necessidade de energia elétrica. Como o bombeamento de 
líquido exige uma potência menor, cerca de 5% da potência requerida pelo 
compressor de um sistema de compressão de vapor de mesma capacidade 
frigorífica. ZUKOWISKI (1999). 

2.4 COMPRESSORES 

Os compressores consistem em máquinas de fluxos que são capazes de 

converter alguma forma de energia em energia de fluido. Esta energia corresponde à 

pressão a qual o refrigerante é comprimido. É este o equipamento que comanda 

todo o ciclo frigorífico elevando a pressão do vapor até valores consideravelmente 

elevados e suprindo a capacidade de refrigeração dos evaporadores do circuito. 

Segundo Stoecker (2002), o compressor é o maior consumidor de energia do circuito 
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frigorífico, aumentando consideravelmente o custo operacional do sistema por 

compressão de vapor. 

Ainda, Stoecker (2002) relata que se tratando de refrigeração, todos os 

tipos de compressores são utilizados. Compressores alternativos, rotativos parafuso, 

rotativos de palheta e centrífugos. 

Na refrigeração industrial há um domínio de dois tipos de compressores, 

entre os citados. Segundo Ashrae (2010) O compressor alternativo é utilizado em 

instalações onde a capacidade de refrigeração não excede 75KW. A aplicação do 

compressor parafuso se justifica em plantas de elevada capacidade de refrigeração. 

Ainda existe a possibilidade de combinações de compressores, quando utilizado 

sistema de multi-estágio de pressão. Nesse caso, é possível utilizar um compressor 

parafuso no estágio de baixa pressão e um alternativo de alta pressão. 

Os compressores alternativos funcionam comprimindo o gás como um 

mecanismo cilindro-pistão. Os primeiros compressores desse tipo possuíam apenas 

um cilindro, enquanto que os atuais apresentam um número maior de compressores 

as mais variadas disposições dos cilindros, como mostrado na figura 6. 

 

Figura 6. Compressor alternativo, série K. 

 

Fonte: Catálogo Mayekawa. 
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 Esses compressores também têm nomenclaturas apropriadas com 

base nas suas características construtivas. Segundo Stoecker (2002) nos 

compressores abertos, um motor externo aciona o eixo responsável pelo movimento 

dos cilindros, que atravessa a carcaça do compressor. Devido a isso, um selo de 

vedação resistente é necessário, para que não haja fuga do gás. Já os 

compressores alternativos conhecidos como semi-herméticos e herméticos, tem o 

motor de acionamento alojado junto com a câmara de compressão, diferindo um do 

outro pela possibilidade de abertura do cabeçote para acesso as válvulas e pistões 

no compressor semi-hemético figura 7. Stoecker (2002) ainda afirma que o arranjo 

construtivo aberto é mais indicado para operar com amônia. 

 
Figura 7. Representação do compressor semi-hermético aberto. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 

Devido a elevada diferença de pressão a qual está submetida a entrada e 

a saída de refrigerante desses compressores, a ocorrência de uma temperatura alta 

de descarga é inevitável e o aquecimento do compressor também. De acordo com 

Stoecker(2002) um método de arrefecimento utilizando um fluxo de ar forçado ou a 
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injeção de água de resfriamento diretamente no cabeçote auxilia a conservação da 

baixa temperatura nesses compressores, aumentando a vida útil de alguns 

componentes desse compressor. 

A distribuição de óleo e o arrefecimento do mesmo também constituem 

sistemas independentes que fazem parte do compressor alternativo. Segundo 

Stoecker (2002), o circuito de óleo do compressor consiste em uma bomba que 

circula o óleo as partes móveis e em seguida a um trocador de calor que fará o 

arrefecimento desse óleo. 

Os compressores parafuso operam com outro modo de compressão do 

refrigerante. Stoecker (2002) classifica esses compressores como simples e 

duplo.No compressor duplo da figura 8, o gás é comprimido entre as reentrâncias de 

dois parafusos giratórios. O parafuso ligado ao motor de acionamento chama-se 

macho, enquanto o outro parafuso é conhecido como fêmea.  

 
Figura 8. Compressor parafuso duplo em corte. 

 

Fonte: Cortesia da empresa Bitzer. 

 

O gás succionado do evaporador adentra o compressor pela parte inferior 

como mostrado na figura 9, e é movimentado pelos vãos adjacentes entre os 
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parafusos, aumentando sua pressão até ser descarregado na linha de descarga. 

Juntamente com refrigerante, óleo lubrificante circula pelo compressor, da mesma 

maneira que ocorre no compressor alternativo, evitando o desgaste rápido dos 

componentes móveis. 

 
Figura 9. Representação do modo de compressão no compressor parafuso a) Gás na entrada do 

compressor b) Gás numa região onde a compressão já está ocorrendo c) Gás na região de descarga. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 

Um sistema independente de resfriamento de óleo também é utilizado no 

compressor parafuso, podendo ser constituído de um trocador de calor que resfriará 

o óleo num local externo ao compressor ou através da injeção direta de refrigerante 

líquido na câmara de compressão. 

2.5 TROCADORES DE CALOR 

Os trocadores de calor são dispositivos capazes de transferir energia de 

um fluido para outro. Essa transferência pode ocorrer de gases para gases, liquido 

para liquido ou até mesmo entre um gás e um liquido, sem que haja a mistura 

desses fluidos. (INCROPERA, 2014). 

Através de uma área de troca térmica localizada entre o fluido frio e o 

fluido quente, é que o fluxo de calor se desenvolve. Segundo Çengel (2003), o calor 

sofre um processo de convecção nos fluidos, e de condução através dessa área de 
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troca de calor.Dessa forma, essa área deve consistir de um material condutor, como 

por exemplo, cobre ou alumínio. 

O fluxo de calor é uma função da resistência de passagem de calor de 

uma fonte a outra, e do potencial de transporte de calor representado por uma 

variação de temperatura. Sendo assim, o calor trocado em um trocador pode ser 

determinado pela expressão: 

 = ∗ � ∗ ∆ �  

 

Onde temos que: 

 q: Quantidade de calor trocada entre os fluidos; 

 U: Coeficiente global do trocador de calor; 

 ΔT: Diferença de temperatura entre os fluidos; 

Nessa expressão, o coeficiente global de transferência de calor e a área 

pela qual o fluido está escoando devem ser especificados e calculados com relação 

à mesma.  

Os trocadores de calor mais utilizados industrialmente são o casco e tubo, 

e os trocadores de calor de placas, conhecidos também por compactos, onde um 

conjunto de placas paralelas, muito próximas, é responsável pela troca de calor. O 

primeiro consiste em um arranjo tubular dispostos paralelamente dentro de um tubo 

de diâmetro maior para aplicação quando os fluidos de trabalho são dois líquidos, 

como mostrado na figura 10. 

 
Figura 10. Trocador de calor tipo casco e tubo. 

 

Fonte: Incropera(2014). 



29 
 

 
Quando um dos fluidos de trabalho envolve um gás trocando calor com 

outro gás ou com um liquido, um trocador compacto proporciona maior desempenho. 

Segundo Çengel (2003), sua principal característica é a grande área de troca 

térmica por unidade de volume. Suas dimensões podem ser observadas na figura 

11a e 11b. Como o gás apresenta coeficiente de convecção baixo, o aumento da 

área balanceia este problema. (ÇENGEL, 2003) 

 
Figura 11. Trocador de calor compacto. (11a) aberto (11b) fechado. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 
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Estas formas são aplicadas na construção de alguns trocadores de calor 

com finalidades específicas e que por esse motivo, recebem nomes diferentes. Os 

evaporadores, condensadores e resfriadores de líquido.  

2.5.1 Evaporadores 

Os evaporadores são trocadores de calor com arranjos específicos, onde 

a transferência de calor ocorre pela evaporação do refrigerante. Eles são os agentes 

diretos de resfriamento, constituindo a interface entre o processo e o circuito 

frigorífico Stoecker (2002). Podem ser do tipo casco e tubo, conhecido também 

como resfriador de liquido ou compostos por uma serpentina de resfriamento, onde 

ocorre a evaporação do fluido refrigerante, como mostrado na figura 12. 

 
Figura 12. Evaporador com serpentina de resfriamento 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 

São utilizados principalmente no arrefecimento de ambientes, através de 

um processo de transferência de calor do ar para o refrigerante, onde ocorre a 

diminuição da temperatura e umidade do ar. Além disso, são utilizados também para 

resfriar outras substâncias que agirão como arrefecedor. Stoecker (2002) afirma que 

a maioria dos evaporadores resfria ar, água ou salmoura, que serão agentes de 

resfriamento do processo. 

A variação de temperatura dos fluidos durante o processo também é uma 

característica particular dos evaporadores e pode ser visualizada na figura 13. 
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Figura13. Distribuição da temperatura ao longo dos fluidos ao longo do evaporador. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 
A temperatura do refrigerante, representada pela reta tr, se mantêm 

constante ao longo de todo o evaporador, enquanto que, o ar, que entra a uma 

temperatura t0, deixa o evaporador a uma temperatura menor, ts. Isso acontece pelo 

fato da mudança de fase do refrigerante, fazendo com que todo o calor absorvido do 

ar, seja utilizado como calor latente de evaporação. 

2.5.2 Resfriadores de líquidos 

Os resfriadores de líquidos geralmente consistem em trocadores de calor 

do tipo casco e tubo Stoecker (2002). Nesse tipo de trocador de calor, o fluido 

refrigerante pode retirar calor passando pelos tubos, ou evaporar-se no casco, 

conforme as representações da figura 14. 
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Figura 14. Trocador de calor tipo casco e tubo com passagem de refrigerante pelos tubos (a) e 
passagem de refrigerante pela carcaça (b) 

 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 

É possível classificar os resfriadores de líquido quanto ao local onde 

ocorre a evaporação do refrigerante. Segundo Stoecker (2002) os resfriadores 

inundados são aqueles em que o refrigerante irá evaporar no casco do trocador de 

calor. Quando a mudança de fase do fluido ocorre na seção dos tubos, o trocador é 

denominado de expansão-direta. 

No dimensionamento de trocadores de calor do tipo casco e tubo, uma 

análise do escoamento dos fluidos que circulam no interior e no exterior dos tubos é 

necessária. Essa é feita através de correlações empíricas. (STOECKER, 2002). 

Para o fluido que circula através do interior dos tubos, Kern (1950) 

apresenta uma correlação que pode ser usada através da seguinte equação: 
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∗ = , ∗ ∗ ∗� , ∗ � ∗ , �  

 

Onde: 

 h: Coeficiente Convectivo, W/m² K; 

 D: Diâmetro interno do tubo, m; 

 k: Condutividade térmica do fluido, W/m K; 

 V: Velocidade média do fluido, m/s; 

 ρ: Densidade do líquido, m³/kg; 

 µ: Viscosidade dinâmica do fluido, Pa.s; 

 cp: Calor específico a pressão constante, J/kgºC 

E para os fluidos que circulam na carcaça do trocador de calor, Kern 

(1950) demonstra a seguinte equação: 

 ∗ = , ∗ ∗ ∗� , ∗ � ∗ , �  

 

2.5.3 Condensadores 

Os condensadores são trocadores de calor responsáveis por rejeitar todo 

o calor que o refrigerante absorveu no ciclo de refrigeração, pelo processo de 

condensação do gás. Stoecker (2002) classifica os condensadores em: 

 Resfriados a água 

 Resfriados a ar 

 Evaporativo 

São os condensadores os responsáveis pela interface entre o fluido 

refrigerante em forma de gás, e o fluido que receberá a carga térmica do sistema de 

refrigeração. Segundo Stoecker (2002), os fluidos condensares mais utilizados é a 

água e o ar atmosférico. 

Segundo a classificação acima, destacam-se em cada uma delas, alguns 

tipos construtivos específicos de condensadores. Segundo Stoecker (2002), os 

condensadores mais utilizados no âmbito industrial, são do tipo evaporativo. Porém, 
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ainda há arranjos do tipo casco e tubo, onde água resfria o fluido refrigerante ou do 

tipo placas, onde é utilizado ar ou água para fazer esse resfriamento. A figura 15 

apresenta cada um dos condensadores citados. 

 

Figura 15. Arranjos construtivos de condensadores e seus meios de resfriamento. 

 

Fonte: Stoecker (2002) 

 
O comportamento do refrigerante que atravessa o condensador é um 

tanto quanto complexo. Ao entrar no condensador, este se encontra como vapor 

superaquecido. À medida que percorre o condensador, ocorre à mudança de fase do 

fluido até enfim sair como liquido saturado ou em alguns casos sub-resfriado. Dessa 

maneira, Stoecker (2002) demonstra o comportamento da temperatura no trocador 

de calor com um gráfico mostrado na figura 16. 
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Figura 16. Comportamento da temperatura em função da posição do refrigerante ao longo do 
condensador. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

 
A avaliação do coeficiente de transferência de calor no condensador pode 

ser feita para melhor entender o processo que ocorre em seu interior. Como dito 

anteriormente, há a mudança de fase do refrigerante no interior do condensador. 

Com isso, variações no coeficiente de transferência de calor também podem ser 

visualizadas na figura 17.  

 
Figura 17. Comportamento do coeficiente de transferência de calor do refrigerante ao longo da 

posição do evaporador. 

 

Fonte: Stoecker 2002). 
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Ao entrar no condensador, o refrigerante está superaquecido e como 

característica dos gases, apresenta um coeficiente de transferência de calor baixo. À 

medida que atravessa o trocador de calor, um aumento no coeficiente ocorre. A 

condensação de fluido na superfície do condensador forma um filme que aumenta 

de espessura à medida que mais refrigerante é condensado, fazendo com que o 

coeficiente de transferência de calor diminua progressivamente. (STOECKER, 2002) 

O condensador é determinado a partir da Relação de Rejeição de calor. 

Segundo Stoecker (2002), ela é a relação entre a capacidade frigorífica e a potência 

do compressor, e no caso mais simples pode ser determinada por: 

 = � í + ê � � ã� í �  

 

Como a capacidade frigorífica e a potência de compressão estão 

diretamente relacionadas com as temperaturas de condensação e evaporação, 

podemos concluir que a relação de rejeição de calor também é influenciada por 

esses parâmetros. 

Os condensadores também podem funcionar como sistemas de 

arrefecimento de óleo de compressores. Stoecker (2002) apresenta um sistema de 

resfriamento onde a água de compressores evaporativos é destinada a um trocador 

independente onde ocorrerá o resfriamento do óleo. Em seguida, essa água é 

destinada a condensação do refrigerante. Como consequência, um aumento da 

temperatura de condensação pode ocorrer. 

Alguns cuidados devem ser tomados com os condensadores quando 

utilizada água como fluido de condensação. Stoecker (2002) afirma que com a 

evaporação de água, a concentração de sólidos aumenta fazendo com que 

apareçam problemas nas serpentinas como incrustações. Devido a isso, uma 

limpeza periódica deve ser realizada. 

2.6 RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO 

Os reservatórios de líquidos consistem em vasos de pressão com a 

finalidade de armazenar ou separar dois ou mais líquidos do sistema de 
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refrigeração. Geralmente encontram-se na saída dos evaporadores, de acordo com 

o esquema da figura 18, separando o óleo do refrigerante liquido, e do refrigerante 

gasoso, garantindo que o compressor aspire apenas gás, evitando problemas 

maiores.  

 

Figura 18. Disposição do separador de líquido de baixa pressão no circuito frigorífico. 

 

Fonte: Stoecker(2002). 

 

Ainda existem os separadores de líquidos na saída dos condensadores 

conforme a figura 19. Devido a sua finalidade específica, são conhecidos como 

tanque de gás “flash” e resfriadores. Sua função é separar o gás formado no 

processo de expansão do estágio de alta pressão para o estágio de baixa pressão, 

para que esse não chegue ao condensador. Também é utilizado no processo de 

resfriamento do gás de descarga do compressor do primeiro estágio em sistemas 

com duplo estágio de pressão num processo conhecido como borbulhamento de 

liquido. 

 
Figura 19. Disposição do tanque de flash/resfriador no circuito frigorífico. 

 

Fonte: Stoecker(2002) 
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Além dessas funções, Stoecker (2002) cita que os reservatórios são 

responsáveis por armazenar o refrigerante liquido para utilização de evaporadores 

em sistemas com recirculação de líquido e sistemas inundados, compensando a 

variação na demanda do refrigerante. 

Esses equipamentos devem ter limites na quantidade de liquido 

armazenado. Isso acontece, segundo Stoecker (2002), para evitar com que o liquido 

seja aspirado pelo compressor de alta pressão, e para assegurar que o gás não seja 

dirigido ao evaporador. 

O dimensionamento de um reservatório de liquido é proposto por 

Stoecker (2002), através do cálculo do volume setor circular ABC da figura 20. 

 

Figura 20. Representação da divisão do volume de um reservatório de liquido. 

 

Fonte:Stoecker (2002). 

 
Esse volume corresponde ao volume máximo que o gás pode ocupar 

dentro desse reservatório, e é determinado a partir da seguinte fórmula: 

 = ² ∗ � − � ∗ �  

 

Segundo Stoecker (2002) o volume total do reservatório deve 

corresponder à quantidade total de liquido presente no evaporador, condensador e 

nas linhas de tubulação, levando em conta todas as possíveis mudanças que 

acontecerão no circuito frigorífico. 
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No dimensionamento também deve ser previsto um comprimento de 

separação para que ocorra de maneira eficiente a separação do refrigerante gasoso 

do liquido. Stoecker (2002) afirma que essa separação ocorre pela ação da força 

gravidade, além de depender do diâmetro das gotas de liquido que também são 

arrastados pelo vapor, e da velocidade com que o vapor circula no interior do tanque 

de liquido. 

Ao avaliar um reservatório de acordo com os critérios acima 

apresentados, a escolha correta deve ser aquela com o maior volume possível. Este 

volume irá cumprir adequadamente com o que se exige de um reservatório. 

(STOECKER, 2002). 

2.7 BOMBAS 

As bombas são máquinas de fluxo capazes de converter energia 

mecânica em energia de fluido. Elas operam quase que exclusivamente com liquido. 

A presença de vapor pode causar cavitação nesses equipamentos, o que é 

indesejável podendo levar ao comprometimento do funcionamento. 

Esses equipamentos podem ser divididos de acordo com o seu princípio 

de operação. Fox (2011) as divide em bombas de deslocamento positivo e bombas 

dinâmicas. As primeiras operam segundo a variação do volume do fluido de 

trabalho. Nessa categoria, encaixam-se as bombas do tipo cilindro pistão e as 

bombas de lóbulo. A segunda categoria abrange aquelas bombas que funcionam 

segundo o movimento de um rotor. A corrente de fluido passa por uma câmara onde 

interage com as pás da bomba, ganhando energia e sendo direcionado para a seção 

de descarga. Fox (2011) cita as bombas do tipo axial e radial como máquinas do tipo 

dinâmicas. Estas podem ser observadas na figura 21. 

 

Figura 21. Moto bomba radial. 

 

Fonte: Catálogo IMBIL. 
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Uma bomba é constituída de um rotor ligado a um motor elétrico através 

da carcaça e por esse motivo também é conhecida como moto-bomba. Este 

converte a energia de rotação em energia de fluido. Este aumento de energia é dado 

em unidades de pressão, e podem variar em uma ampla faixa, chegando até a 

150.000 psi. (FOX, 2011). 

Nas bombas axiais o fluido percorre uma trajetória paralela ao rotor do 

fluido, sem que ocorra uma diferença significativa. Em equipamentos do tipo radial 

ou centrifugo, o fluido entra axialmente, sendo direcionado para a periferia da 

bomba, através do movimento rotativo, onde a deixa com uma pressão maior. 

As bombas dinâmicas ainda podem ser classificadas segundo a forma 

construtiva do rotor. Fox (2011) estabelece a seguinte classificação, para estas: 

 Bomba de rotor aberto; 

 Bomba de rotor semi-aberto; 

 Bomba de rotor fechado; 

O critério de seleção de uma bomba parte da ideia de fornecer energia 

suficiente para que o fluido percorra o circuito estabelecido, iniciando em um 

determinado ponto ou equipamento até um ponto final. Com base nisso, (Fialho, 

2011) discorre que a bomba deve ser escolhida de modo a ser capaz de superar a 

diferença de altura entre o reservatório e o equipamento que irá operar com o fluido, 

conhecida como altura manométrica, e a perda de carga gerada pela tubulação, bem 

como fornecer ou suportar a vazão sobre ela imposta. A figura 22 mostra a um 

catálogo de seleção de bombas. 

 
Figura 22. Catálogo para a seleção de bomba com a altura manométrica em função da vazão do 

sistema 

 

Fonte: Catálogo IMBIL 
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Além disso, Fialho (2011) afirma que as propriedades do fluido de 

trabalho também interferem na seleção da bomba adequada. Características do 

escoamento como, densidade do fluido, presença de dejetos e sólidos de tamanhos 

variados e viscosidade do fluido devem ser levados em consideração na hora de 

escolher a bomba de um sistema.  

Tratando de ciclos frigoríficos, a aplicação de uma bomba no sistema de 

refrigeração por compressão não faria sentido, já que esse trabalha com gás no 

estágio de baixa pressão. Entretanto, estas têm uma importante função nos ciclos de 

absorção, no qual é responsável por levar a mistura líquida bifásica do estágio de 

baixa pressão, até o gerador. 

Em sistemas de lubrificação e arrefecimento de óleo, a bomba é o 

mecanismo que faz o óleo circular por todas as partes móveis do equipamento e 

então, o leva para o trocador de calor, onde este será resfriado e então retornará ao 

circuito de lubrificação. 

2.8 TUBULAÇÕES 

As tubulações dos sistemas de refrigeração industrial servem como meios 

de deslocamento do fluido refrigerante e do fluido a ser refrigerado por todo o 

circuito e componentes. De maneira geral, as características das aplicações 

determinam a forma construtiva dos tubos. Portanto, tratando-se de refrigeração, 

diversos diâmetros, materiais, isolamentos e sua respectiva espessura podem ser 

encontrados. 

Alguns fatores devem ser levados em consideração na hora do 

dimensionamento de tubulações. A pressão do refrigerante na linha de tubulação, 

sua vazão e a perda de carga. Todas essas condições devem ser levantadas para a 

obtenção do diâmetro correto. 

Inicialmente é necessária a verificação do número de Reynolds. Em 

operações frigoríficas, Stoecker (2002) afirma que a operação ocorre quase que em 

sua totalidade, com um regime turbulento. Sendo assim, o número de Reynolds 

encontrado será superior a 3000. Este é um valor adimensional, e pode ser 

calculado a partir da equação apresentada abaixo: 
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∆ = ∗ ∗ ∗ ² �  

 

Onde: 

f: Fator de atrito obtido no diagrama de Moody; 

L: Comprimento da tubulação m; 

D: Diâmetro da tubulação m; 

ρ: Densidade específica do fluido Kg/m³; 

V: Velocidade média do fluido m/s; 

 

Segundo Stoecker (2002), o dimensionamento da tubulação consiste em 

primeiramente, limitar uma perda de carga máxima. A partir das equações 

apresentadas é possível determinar se a perda de carga está dentro dos limites 

desejados, ou permitidos para a aplicação da tubulação. A correção no diâmetro da 

tubulação utilizada proporciona uma perda de carga próxima da desejada. 

2.9 DISPOSITIVOS DE EXPANSÃO 

Os dispositivos de expansão são responsáveis pela diminuição da 

pressão do liquido condensado no circuito frigorífico. São ajustados de maneira que 

a pressão na qual o liquido é destinado ao evaporador, deve ser a mesma ou um 

pouco maior que a pressão de evaporação. Esse controle é feito de acordo com o 

esquema apresentado na figura 24. 

 

Figura 24. Sistema de controle de refrigerante destinado ao evaporador. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 
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A válvula é ligada a saída do evaporador por um tubo denominado capilar. 

Essa conexão faz com que parte do gás a temperatura de evaporação seja 

destinado à válvula que fará o controle da quantidade de refrigerante destinada ao 

evaporador de acordo com a temperatura desse gás. 

Há uma gama muito grande de dispositivos de expansão. Estes, 

geralmente são selecionados de acordo com o tipo de resfriador de liquido que será 

utilizado. A figura 25 apresenta uma tabela com alguns resfriadores, suas 

capacidades e os respectivos dispositivos de expansão que devem ser utilizados. 

 
Figura 25. Tabela demonstrativa dos resfriadores, faixa de capacidade de refrigeração e dispositivos 

de expansão utilizados. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 
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Segundo Stoecker (2002), as plantas industriais são dotadas de 

dispositivos de expansão do tipo controladoras de nível. Este ainda afirma que as 

válvulas mais utilizadas no âmbito da refrigeração industrial são as válvulas de 

expansão controladas pelo superaquecimento. Nessa categoria, essas válvulas se 

dividem de acordo com a temperatura de evaporação do sistema. Para sistemas 

onde a temperatura de evaporação é relativamente alta, como na refrigeração 

comercial e residencial, a válvula de expansão termostática (VET) é muito utilizada, 

figura 26. Para aplicações onde a temperatura de evaporação é reduzida, a 

aplicação de uma válvula de expansão termostática cruzada é mais recomendada, 

devido a problemas enfrentados por essas. 

 
Figura 26. Válvula de expansão termostática em corte. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

2.10 ABSORVEDOR 

O absorvedor é o componente, do ciclo de absorção por amônia, 

responsável por condensar o vapor de baixa pressão, através da absorção desse 

vapor por um fluido absorvente, por um processo exotérmico com liberação de calor. 

Esse equipamento consiste de um trocador de calor que condensa o vapor 
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misturando-o com o absorvente e então, cede o calor desse processo a água de 

refrigeração. (GARIMELLA, 2007). 

Segundo Stoecker (1985), o processo de absorção deve ocorrer sob 

resfriamento de água ou ar, para que o calor liberado seja dissipado. Caso isso não 

aconteça, a temperatura da mistura tende a subir fazendo com que cesse a 

absorção do vapor. 

Os principais absorventes utilizados nos ciclos de refrigeração são a água 

e o brometo de lítio (LiBr). Quando utilizado a amônia como refrigerante do sistema, 

a utilização da água para absorvê-la torna-se mais adequado. Para sistemas de 

refrigeração com água, o brometo de lítio é utilizado como absorvente. 

2.11 GERADOR 

O gerador é um componente exclusivo do sistema de absorção. Sua 

função é a de separar a mistura bifásica do circuito, fazendo com que ocorra a 

evaporação do fluido refrigerante, através da adição de calor à mistura. 

Posteriormente, esse vapor é condensado e expandido para que assim possa 

desempenhar seu papel como agente refrigerante.  

Esse equipamento torna a refrigeração por absorção versátil. As fontes de 

calor para o gerador podem ser as mais variadas possíveis, como por exemplo, gás 

natural, gases de combustão, vapor e energia solar. 

Assim como o absorvedor, este equipamento consiste de um trocador de 

calor. Sua configuração depende diretamente da fonte de onde o calor para 

separação da mistura provém. Segundo Menna (2008), para casos onde se utiliza 

liquido ou vapor a alta temperatura, o trocador mais adequado seria um casco e tubo 

ou um trocador de placas e o material utilizado para a fabricação deste é o aço 

carbono em aplicações com a mistura água-amônia. 

2.12 SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE ÓLEO 

Segundo Stoecker (2002) os sistemas de arrefecimento de óleo podem 

ser divididos em duas categorias principais, com seus respectivos métodos de 

arrefecimento. 
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1. Arrefecimento através de um trocador de calor casco e tubo – 

Nessa categoria, encaixam-se o sistema de resfriamento conhecido 

como termo-sifão e o resfriamento por água. 

2. Arrefecimento por injeção direta – Esse método de arrefecimento 

consiste na injeção de liquido refrigerante direto na câmara de 

compressão ou na linha de descarga do refrigerante. 

2.12.1 Termo-sifão 

Funciona a partir de um ciclo simples de refrigeração figura 27. Por 

gravidade, amônia liquida desce por uma tubulação a partir de um reservatório de 

liquido que deve obrigatoriamente estar a uma altura de 2 metros do trocador de 

calor onde irá evaporar retirando calor do óleo a ser resfriado. Através de uma 

bomba, esse óleo é circulado do separador para o compressor continuamente. Após 

evaporar, a amônia retorna ao tanque de líquido em forma de gás, devido à pressão 

e a sua densidade, aonde irá novamente condensar e voltar ao processo.  

 
Figura 27. Ciclo de arrefecimento de óleo termo-sifão. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 
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2.12.2 Arrefecimento de óleo através da utilização de água 

Este ciclo consiste na utilização de água resfriada em uma torre de 

arrefecimento para resfriar o óleo. De maneira análoga ao que acontece no termo-

sifão, a mistura óleo e refrigerante passa por um separador de óleo de onde uma 

bomba o faz circular, passando por um trocador de calor até retornar ao compressor. 

No trocador de calor, o resfriamento ocorre pelo fluxo de calor do óleo para a água 

fria. A água quente do processo retorna para a torre de arrefecimento através de 

uma bomba, para ser resfriada e retornar ao trocador. O diagrama desse circuito 

está representado na figura 28. 

 
Figura 28. Circuito de resfriamento de óleo por água arrefecida. 

 

Fonte: Stoecker (2002). 

2.12.3 Arrefecimento de óleo por injeção direta 

Consiste em injetar amônia liquida diretamente na câmara de compressão 

ou na linha de descarga fazendo com que essa resfrie o óleo. A injeção direta na 

câmara ocorre em uma seção onde o gás já foi comprimido. Segundo Stoecker 

(2002), a taxa com que o refrigerante é injetado é regulada por uma válvula 

controlada pelo superaquecimento do gás de descarga. O circuito de resfriamento 

por injeção direta está representado na figura 29. 
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Figura 29. Circuito de refrigeração por injeção direta de refrigerante 

 

Fonte: Stoecker (2002) 
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3 MATERIAIS E METODOS 

A partir dos dados de temperatura de saída do óleo do compressor e a 

temperatura adequada que o óleo deve retornar ao compressor, fornecidos pela 

empresa Mayekawa/Mycon e vazão de óleo, os componentes do circuito de 

refrigeração podem ser dimensionados. Para isso, serão realizadas uma análise 

termodinâmica e uma análise de transferência de calor em cada componente. 

Catálogos de fabricantes também serão utilizados para a seleção da bomba do 

sistema de absorção de amônia e do compressor utilizado no sistema de 

refrigeração por compressão de vapor. As propriedades da amônia, da água, da 

mistura água e amônia e do óleo serão avaliadas a partir de tabelas encontradas 

nas referências bibliográficas e apresentadas nos apêndices. Para validação do 

dimensionamento dos circuitos, um software será utilizado. 

3.1 ANÁLISE TERMODINÂMICA 

Esse método consiste em isolar uma superfície ou um volume de controle 

e avaliar o a variação de energia e massa que atravessam o volume selecionado. 

Essa variação de energia pode ocorrer pela adição ou perda de calor através do 

volume, trabalho realizado por um fluido do volume ou o trabalho realizado sobre 

esse fluido, pela variação de velocidade e altura, que resultam em energia potencial 

e cinética, e pela variação de entalpia do fluido. A Variação de massa do volume 

ocorre pela adição ou perda de massa em um intervalo de tempo devido a variação 

de densidade do em um intervalo de tempo no volume de controle. 

Para quantificar essas variações, algumas equações são utilizadas. Essas 

equações são conhecidas como a Lei da conservação de massa e a Primeira Lei da 

Termodinâmica, e serão apresentadas a seguir. 

Para avaliar a quantidade de massa que atravessa um volume de 

controle, esse deve ser selecionado adequadamente. A partir da seleção do volume 

de controle, a lei da conservação de massa é expressa da seguinte forma: 

 = ∑ ̇ − ∑ ̇ �  
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Onde: 

dm/dt: Variação da massa contida no volume de controle em função do 

tempo; 

me: Fluxos de massas entrando no volume de controle; 

ms: Fluxos de massas saindo da superfície de controle; 

 

Algumas simplificações podem ser feitas aplicando as condições de 

contorno corretas. No dimensionamento dos circuitos desse trabalho, será 

considerado que todos os equipamentos operam em regime permanente e que o 

escoamento através deles é incompressível. Assim, a equação 3 pode ser 

simplificada: 

 ̇ = ̇ �  

 

Isso mostra que toda a massa entrando no volume de controle é a mesma 

que está saindo dele. 

Analogamente a maneira como se aplica a equação de conservação de 

massa, a Primeira Lei da Termodinâmica depende diretamente da escolha do 

volume de controle. Após determinado, a equação que expressa as taxas de 

variação de energia no volume é apresentada abaixo: 

 = ̇ − ̇ + ∑ ̇ ∗ + + ∗ � − ∑ ̇ ∗ + + ∗ �̇ �  

 

Onde: 

dE/dt: Variação da energia no volume de controle em função do tempo; 

Q: Taxa de calor adicionado ao volume de controle; 

W: Taxa de trabalho realizado sobre o volume de controle; 

me: Taxa de massa entrando no volume de controle; 

Ve: Velocidade do fluido na entrada do volume de controle; 

he: Entalpia do fluido na entrada do volume de controle; 

g: Aceleração da gravidade; 

Ze: Elevação da entrada do volume de controle; 

ms: Fluxo de massa saindo do volume de controle; 



52 
 

Vs: Velocidade do fluido na saída do volume de controle; 

hs: Entalpia do fluido na saída do volume de controle; 

Zs: Elevação da saída do volume de controle; 

 

As contribuições devido a variação da energia potencial e cinética podem 

ser desprezadas na equação 5. Considerando o escoamento através dos 

equipamentos incompressível, e operando em regime permanente, esta equação 

pode ser resumida na seguinte equação: 

 ̇ + ∑ ̇ ∗ = ̇ + ∑ ̇ ∗ �  

 

3.2 ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

Esse método consiste em avaliar as trocas de calor entre os fluidos que 

irão interagir nos trocadores de calor dos circuitos frigoríficos a serem 

dimensionados. Também será utilizado para o dimensionamento do evaporador e 

condensador dos circuitos. 

Para dimensionar os trocadores de calor, o evaporador e o condensador 

será utilizado também o método da diferença média logarítmica (DTML). Esse 

consiste em avaliar a média logarítmica das temperaturas de entrada e saída dos 

fluidos nos trocadores de calor e sua forma depende da característica do trocador de 

calor. Para evaporadores, a equação 14 é utilizada: 

 ∆ = −−− �  

 

Onde: 

Te: Temperatura de entrada do fluido; 

Ts: Temperatura de saída do fluido; 

Tr: Temperatura de evaporação do refrigerante; 
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Para trocadores de calor com escoamento paralelo, a equação 15 deve 

ser utilizada: 

 ∆ = − − −( −− ) �  

 

Onde: 

Tq1: Temperatura do fluido quente na entrada do trocador de calor; 

Tq2: Temperatura do fluido quente na saída do trocador de calor; 

Tf1: Temperatura do fluido frio na entrada do trocador de calor; 

Tf2: Temperatura do fluido frio na saída do trocador de calor; 

 

A quantidade de troca de calor pode ser calculada a partir da equação 16: 

 = ̇ ∗ ∗ ∆ �  

 

Onde: 

Q: quantidade de calor trocada; 

m: Fluxo de massa do fluido avaliado; 

cp: Calor específico do fluido; 

∆T: Variação de temperatura do fluido; 

 

Com a diferença de temperatura e a quantidade de calor trocada no 

trocador de calor calculado, a área do trocador de calor pode ser dimensionada. 

Substituindo as equações, 14 ou 15, e 16 na equação 3, a área do trocador de calor 

pode ser obtida por. 

 � = ∗ ∆ �  

 

Com a área de troca de calor determinada, o número de tubos dos 

trocadores de calor e do evaporador pode ser determinado com a equação 18. 
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= �∗ ∗ �  

 

Onde: 

A: Área calculada na equação 17; 

D: Diâmetro dos tubos; 

L:Comprimentodos tubos; 
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4 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 

Inicialmente aplicar-se-á a análise termodinâmica ao circuito de 

refrigeração por compressão de vapor. Está análise foi apresentada no capítulo 

precedente e para aplicá-la, será necessário definir os estados termodinâmicos do 

ciclo apresentado na figura 4, com base nas tabelas do apêndice B de Van Wylen 

(2003). A etapa seguinte consistirá na seleção do dispositivo de expansão do 

sistema e do compressor que será utilizado. Na seqüência será realizada a análise 

termodinâmica do circuito de refrigeração por absorção de amônia e as suas 

respectivas definições de estados, também baseados nas tabelas do apêndice B de 

Van Wylen (2003). Também serão selecionados os dispositivos de expansão e a 

bomba utilizada para recalque de mistura, além do absorvedor. O gerador do 

sistema terá uma atenção maior ao final do capítulo. Além disso, será feita a análise 

de transferência de calor no evaporador e no condensador dos sistemas e o 

dimensionamento desses equipamentos, utilizando de propriedades das tabelas do 

apêndice A de Incropera (2012). 

 

4.1 PARÂMETROS DE ENTRADA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR 

COMPRESSÃO DE VAPOR 

A premissa inicial para os cálculos termodinâmicos é a definição da 

temperatura de evaporação e de condensação do sistema e suas respectivas 

pressões absolutas. Esses parâmetros estão listados na tabela 1 e foram obtidos no 

apêndice B de Van Wylen (2003). 

 

 Tabela 1. Parâmetros iniciais para a análise termodinâmica do sistema de refrigeração por 
compressão de vapor. 

 Temperatura de evaporação (ºC) 0 

Temperatura de condensação (ºC) 35 
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Pressão de evaporação (kPa) 429,60 

Pressão de condensação (kPa) 1351 

Fonte: Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

Outro parâmetro importante que deve ser levantado antes de iniciar a 

análise termodinâmica do sistema é a carga térmica, que corresponde à quantidade 

de refrigeração que o sistema deverá gerar. 

Com base nos parâmetros apresentado acima, é possível dimensionar 

todos os componentes do sistema de refrigeração, bem como selecionar aqueles 

que deverão ser selecionados. 

4.1.1 Carga térmica 

Através da tabela com os dados fornecidos pela empresa 

Mayekawa/Mycom, disponível no anexo 1, é possível obter a carga térmica 

necessária para realizar o resfriamento do óleo do compressor parafuso. Porém, 

será considerado um acréscimo de 10% nessa carga térmica para efeito de 

segurança do sistema. Sendo assim, a carga térmica é dada por: 

 = ( ) ∗ , ∗ = , � �  

 = , ∗ , = , �  

 

4.1.2 Estados termodinâmicos do sistema de refrigeração por compressão de vapor 

Inicialmente, é necessário definir os estados de equilíbrio do sistema de 

refrigeração por compressão. Isso será feito com base nas tabelas de propriedades 

termodinâmicas para amônia no estado saturado, água saturada apresentado no 

apêndice B do livro Van Wylen (2003). 

A partir da figura 4, definimos o estado um como vapor saturado na saída 

do evaporador, após ter trocado calor com o óleo do compressor e ter sofrido uma 
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mudança de fase do estado líquido para o estado gasoso, através da ebulição. Suas 

principais propriedades termodinâmicas estão descritas na tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Propriedades termodinâmicas do vapor saturado na saída do evaporador 

Estado 1 - (vapor saturado) Saída do evaporador 

Temperatura (ºC) 0 

Pressão (kPa) 429,60 

Entalpia (KJ/Kg) 1442 

Entropia (KJ/KgºC) 5,33 

Volume específico (L/kg) 289,20 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

O estado dois é definido após o vapor ser comprimido pelo compressor 

que será selecionado posteriormente. O refrigerante encontra-se como vapor 

superaquecido e suas propriedades estão definidos na tabela 3: 

 

Tabela 3. Propriedades termodinâmicas do vapor superaquecido na descarga do compressor. 

Estado 2 - (vapor superaquecido) Descarga do compressor 

Temperatura (ºC) 81,29 

Pressão (kPa) 1351 

Entalpia (KJ/Kg) 1604,10 

Entropia (KJ/KgºC) 5,33 

Volume específico (L/kg) 118,30 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

O estado três representa a situação em que o refrigerante encontra-se 

após trocar calor no condensador com a água de resfriamento. Suas propriedades 

estão apresentadas na tabela 4: 
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Tabela 4. Propriedades termodinâmicas do liquido saturado na saída do condensador. 

Estado 3 - (liquido comprimido) Saída do condensador 

Temperatura (ºC) 35 

Pressão (kPa) 1351 

Entalpia (KJ/Kg) 347 

Entropia (KJ/KgºC) 1,27 

Volume específico (L/kg) 1,70 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

Logo após ser expandido na válvula de expansão, que será selecionada 

posteriormente, o refrigerante encontra-se no estado quatro, pronto para resfriar o 

óleo novamente. Essa expansão é dita como isoentálpica, e para definir a entalpia 

desse estado, é necessário aplicar a primeira lei da termodinâmica, definida na 

equação 13, para a válvula de expansão. Além das considerações realizadas para a 

obtenção dessa equação, é possível considerar que não há transferência de calor no 

processo e que não há realização de trabalho. Sendo assim, temos que a equação 

13, reduzira-se a: 

 = �   

 

Assim é possível definir este estado de acordo com a tabela 5: 

 

Tabela 5. Propriedades termodinâmicas da mistura bifásica de liquido e vapor de amônia. 

Estado 4 - (mistura bifásica) Entrada do evaporador 

Temperatura (ºC) 0 

Temperatura (ºC) 0 

Pressão (kPa) 429,60 

Entalpia (KJ/Kg) 347 

Título 13% 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 
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Com os estados definidos, os principais cálculos termodinâmicos podem 

ser realizados no capítulo precedente. 

4.1.3 Seleção do dispositivo de expansão do sistema de compressão de vapor 

A seleção do dispositivo de expansão foi feita com base na figura 25 e no 

catálogo online da empresa Danfoss. O equipamento escolhido deve satisfazer as 

condições de carga térmica do sistema, bem como ser capaz de trabalhar com as 

temperaturas de evaporação e condensação exigidas pelo sistema. Assim, a figura 

30 apresenta a válvula de expansão termostática controlada eletronicamente AKVA, 

para o sistema de refrigeração por compressão. 

 

Figura 30. Representação da válvula de expansão termostática eletrônica e suas principais 
informações técnicas. 

 

Fonte. Catálogo Danfoss. 

4.1.4 Seleção do compressor 

Com a pressão de evaporação e de condensação definidas, e com a 

carga térmica calculada, o compressor que será aplicado no sistema pode ser 

selecionado. Para isso é utilizado à tabela de seleção encontrada no site do 

fabricante de compressores Mayekawa/Mycon e apresentada na figura 31. De 

acordo com esta tabela, o compressor utilizado será o alternativo, série M, modelo 

6M.  
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Figura 31. Tabela de seleção de compressores Mayekawa/Mycon, série M, de único estágio. 

 

Fonte. Catálogo Mayekawa/Mycon 

 

A tabela 6 apresenta as principais características desse compressor que 

serão utilizadas nos cálculos precedentes. 

 

Tabela 6. Características de capacidade e consumo de energia do compressor Mayekawa/Mycom 
alternativo, série M, modelo 6M. 

Temperatura de evaporação/condensação 0ºC/35ºC 
Capacidade frigorífica 418,50 Kcal/h 
Capacidade frigorífica 486,72 KW 
Potência consumida 86,10 bkW 

Fonte: Catálogo Mayekawa/Mycon. 

 

4.1.5 Análise termodinâmica do ciclo de refrigeração por compressão de vapor 

Com os estados e a carga térmica definida, uma análise de cada 

componente pode ser realizada para determinar parâmetros necessários para o 

dimensionamento e a seleção de componentes do ciclo posteriormente. 

Aplicando a primeira lei da termodinâmica, dada pela equação 13, para o 

de controle tomado como sendo o evaporador, considerando que não há nenhuma 

interferência e realização de trabalho externo, e desconsiderando variações de 

energia cinética e potencial, temos: 

 = ∑ ̇ ∗ − ∑ ̇ ∗ �  
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Mas de acordo com a equação 11, o fluxo de massa que entra em um 

volume de controle é o mesmo que deixa esse volume. Aplicando essa condição de 

contorno e resolvendo a equação 16 para a massa, temos que a quantidade de 

amônia que troca calor no evaporador é igual a: 

 ̇ = ̇ �− �̇ �  

 ̇ = , � �  

 

Essa variável auxiliará no dimensionamento do evaporador e do 

condensador adiante. 

Com a análise termodinâmica dos componentes, é possível determinar 

também o efeito de refrigeração do sistema, bem como o trabalho de compressão 

real, o trabalho de compressão isoentrópico, a eficiência isoentrópica do compressor 

e o COP (Coeficiente de desempenho) do ciclo de refrigeração. 

Sendo assim, o efeito de refrigeração é dado por uma análise direta do 

evaporador, considerando que não há realização de trabalho, e desconsiderando 

variações de energia potencial e cinética: 

 = − � �  

 = � �  

 

Tomando como volume de controle o compressor, é possível obter o 

trabalho teórico realizado pelo compressor, dado pela variação da entalpia entre a 

saída do evaporador e a entrada do condensador. Esse trabalho é expresso pela 

seguinte expressão. 

 � ó = − �  
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ó = , �  

 

O trabalho de compressão real também pode ser obtido por uma no 

volume de controle do compressor. Tomando da tabela 2 a potência consumida pelo 

compressor, a expressão para o calculo do trabalho real é dada por: 

 = ̇̇ �  

 = , �  

 

A diferença que pode ser visualizada entre o trabalho real e o trabalho 

isoentrópico ocorre devido à presença de irreversibilidades resultante de fenômenos 

como a presença do atrito. Da definição desses parâmetros, resulta a eficiência de 

compressão isoentropica, que determina a quantidade de energia que o compressor 

desperdiça devido a essas irreversibilidades, através da expressão abaixo: 

 

ó = ̇ ó̇ �  

 

ó = %�  

 

Comparando a eficiência do compressor calculada com a tabela da faixa 

de eficiência para compressores, abordada por Stoecker (2002), apresentada na 

figura 32, é possível verificar que o compressor esta operando dentro das condições 

de operações adequadas. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Figura 32. Faixa de eficiência isoentrópica de compressores em função da temperatura de 
evaporação do sistema frigorífico, para uma temperatura de condensação fixa de 35ºC. 

 

Fonte. Stoecker (2002). 

 

O ultimo parâmetro obtido da análise termodinâmica do compressor é o 

COP. Ele demonstra a eficiência do sistema em executar a tarefa para o qual foi 

empregado. Este dado é expresso pela razão entre a capacidade frigorífica do 

compressor e a potência consumida por este, apresentado na seguinte equação: 

 = � ̇̇ �  

 = , �  

 

Com os cálculos realizados, a tabela 7 apresenta as principais 

propriedades obtidas com a análise termodinâmica do sistema de compressão de 

vapor. 
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Tabela 7. Principais parâmetros calculados através da análise termodinâmica do sistema de 
refrigeração por compressão de vapor. 

Fluxo de massa (Kg/s) 0,44 

Efeito de refrigeração (KJ/Kg) 1095 

Trabalho isoentrópico (KJ/Kg) 162,10 

Trabalho real (KJ/Kg) 193,70 

Eficiência Isoentrópica (KJ/Kg) 84% 

COP 5,65 

Fonte. Autoria própria 

4.2 DEFINIÇÃO DOS ESTADOS TERMODINÂMICOS DO SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO DE AMÔNIA 

A definição dos estados termodinâmicos do sistema de refrigeração por 

absorção de amônia ocorre de maneira similar à definição de estado do sistema de 

refrigeração por compressão de vapor. Entretanto, na situação onde a mistura de 

amônia e água estiver circulando pelo sistema, à introdução dos conceitos de 

mistura serão necessários e trabalhar com a concentração da mistura, além da 

pressão e temperatura, e com tabelas o estado de equilíbrio em função desses três 

parâmetros, como mostrado no anexo 3, se fará necessário. Com isto definido, é 

possível partir para a definição dos estados ponto a ponto, de acordo com o ciclo de 

absorção de amônia apresentado na figura 33. 

 

Figura 33. Sistema de refrigeração por absorção de amônia, simples. 

 

Fonte. Autoria própria. 
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Da mesma maneira como foi feito no sistema de refrigeração por 

compressão de vapor, algumas premissas iniciais devem ser feitas para a definição 

dos estados e posteriormente os cálculos termodinâmicos. 

A temperatura de evaporação e condensação será mantida as mesmas 

que as do sistema de compressão de vapor, sendo necessário apenas definir as 

temperaturas que irão controlar o absorvedor e o evaporador. Menna (2008) 

apresenta uma tabela para a escolha da temperatura de geração de calor em função 

da temperatura de evaporação do sistema. Alguns dados provenientes dessa tabela 

estão descritos na tabela 8. 

 

Tabela 8. Relação da temperatura de evaporação com a temperatura no gerador 
Temperatura de evaporação (ºC) Temperatura no gerador (ºC) 

0 107 

-5 115 

-10 120 

-15 128 

Fonte. Menna (2008). 

 

Sendo assim, a tabela 9 apresenta os parâmetros iniciais do sistema. 

 

Tabela 9. Parâmetros iniciais assumidos para o sistema de refrigeração por absorção de amônia. 
Temperatura de evaporação (ºC) 0 

Temperatura de condensação (ºC) 35 

Pressão de evaporação/absorção (KPa) 429,60 

Pressão de condensação/geração (KPa) 1351 

Temperatura do absorvedor (ºC) 10 

Temperatura do gerador (ºC) 110 

Concentração no absorvedor 74% 

Concentração no gerador 32% 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

Agora é possível definir todos os estados termodinâmicos do ciclo de 

refrigeração por absorção de amônia. 

Com base na figura 33, o estado um será tomado como a saída do 

evaporador, da mesma maneira como foi feito no sistema de compressão. Por se 
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tratar de um estado onde somente amônia na fase vapor existe. A tabela 10 é 

mostrada abaixo com as propriedades termodinâmicas do vapor saturado de 

amônia. 

 

Tabela 10. Propriedades termodinâmicas do vapor saturado de amônia. 

Estado 1 - (vapor saturado) Saída do evaporador 

Temperatura (ºC) 0 

Pressão (kPa) 429,60 

Entalpia (KJ/Kg) 1442,21 

Fonte. Autoria própria. 

 

O estado dois é tomado na saída do absorvedor, na linha de sucção e 

recalque da bomba. Nesse trecho temos a mistura de amônia e água no estado 

líquido. Este estado pode ser definido pelas equações definidas por M. Conde 

Engineering (2004), encontradas na planilha do trabalho, para definir a entalpia da 

mistura. As propriedades desse estado estão apresentadas na tabela 11. 

 

Tabela 11. Propriedades termodinâmicas da mistura bifásica amônia e água. 

Estado 2 - mistura NH3+água Absorvedor 

Temperatura (ºC) 10 

Pressão (kPa) 429,60 

Entalpia (KJ/Kg) -137,59 

Volume específico , ∗ −  

Fonte. M. Conde Engineering (2004). 

 

O estado três refere-se ao vapor amônia saturado na saída do gerador. O 

processo de troca de calor ocorre à pressão constante, portanto a pressão de saída 

é a mesma que rege o condensador. Para definir este estado é utilizada a tabela de 

amônia do apêndice B de Van Wylen (2003). As propriedades referentes a este 

estado estão apresentadas na seguinte tabela 12. 
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Tabela 12. Propriedades termodinâmicas do vapor de amônia saturado. 

Estado 3 - Vapor saturado Gerador 

Temperatura 110 

Pressão (Kpa) 1351 

Entalpia 1383,75 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

O próximo estado, que será chamado de estado quatro, diz respeito a 

mistura bifásica de amônia e água na saída do gerador. Este estado corresponde a 

mistura fraca de amônia e para defini-lo, as equações definidas por M. Conde 

Engineering (2004), encontradas na planilha do trabalho, podem ser utilizadas. 

Através das equações, as seguintes propriedades são obtidas. 

 

Tabela 13. Propriedade termodinâmica da mistura bifásica liquida saturada, de amônia e água na 
saída do gerador. 

Estado 4 - mistura NH3+água Gerador 

Temperatura (ºC) 110 

Pressão (kPa) 1351 

Entalpia (KJ/Kg) 272 

Volume específico (m³/Kg) , ∗ −  

Fonte. M. Conde Engineering (2004). 

 

Após sofrer uma expansão isoentálpica, na válvula de expansão, a 

amônia então se encontra no estado cinco. Por não haver mudança na vazão de 

amônia e na entalpia, as principais propriedades para a análise termodinâmica são 

as mesmas mostradas na tabela 13. 

O próximo estado a ser definido corresponde ao estado seis, na saída do 

condensador. Nesse ponto a amônia encontra-se no estado de líquido saturado, e 

suas propriedades são obtidas na tabela de amônia saturada. Estas propriedades 

estão apresentadas na tabela 14. 
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Tabela 14. Propriedades termodinâmicas da amônia saturada. 

Estado 6 - (liquido saturado) Saída do condensador 

Temperatura (ºC) 35 

Pressão (kPa) 1351 

Entalpia (KJ/Kg) 347 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

O ultimo estado a ser definido corresponde a uma mistura de vapor e 

liquido de amônia após ser expandida no dispositivo de expansão. Da mesma forma 

que foi definida no ciclo de compressão de vapor, o processo de expansão ocorre de 

maneira isoentalpica e aplicando a equação 13, para condições onde não há 

trabalho e transferência de calor. As seguintes propriedades são obtidas. 

 = ��  

 

Tabela 15. Propriedades termodinâmicas da mistura de vapor e liquido de amônia. 

Estado 7 - (mistura bifásica) Entrada do evaporador 

Temperatura (ºC) 0 

Pressão (kPa) 429,60 

Entalpia (KJ/Kg) 347 

Fonte. Adaptado de Van Wylen (2003). 

 

Com os estados definidos, é possível realizar a análise termodinâmica 

dos componentes do ciclo de refrigeração por absorção de amônia. 

4.2.1 Análise termodinâmica do ciclo de refrigeração por absorção de amônia 

Após a definição dos estados termodinâmicos de cada ponto do ciclo, 

será feita a análise termodinâmica de cada componente. A partir dessa análise, será 

possível determinar a quantidade de calor que o sistema retira do óleo do 

compressor e a quantidade de calor que deve ser fornecida à mistura bifásica de 
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amônia e água, e assim determinar a eficiência do ciclo de refrigeração por absorção 

de amônia. 

Como a quantidade de calor que deve ser retirada do óleo é a mesma, 

bem como o estado que se tem no evaporador, temos que o fluxo de massa de 

amônia pura no ciclo de absorção será a mesma que no ciclo de refrigeração por 

compressão, a qual se chamará m1, m3, m6 e m7. Sendo assim, temos que a 

massa de amônia é: 

 ̇ = ̇ = ̇ = ̇ = , �  

 

Tomando o gerador como o volume de controle, e aplicando a lei de 

conservação de massa, é possível determinar o fluxo de massa da mistura bifásica 

no sistema. Assim sendo, temos que: 

 ̇ = ̇ + ̇ �  

 

Onde m2 é a massa na linha de recalque da bomba, m4 a massa na linha 

de retorno do gerador ao absorvedor e m3 é a massa de amônia que é mandada ao 

condensador. Como sabemos a quantidade de amônia necessária, definida 

anteriormente, precisamos descobrir a quantidade de massa de mistura, m2 e m4. 

Sendo assim, será necessário aplicar um balanço de massa apenas para a água. 

Levando em consideração a concentração da mistura, temos na linha de recalque da 

bomba 26% de água na mistura, e na linha de retorno do gerador, 68% de água. 

Tomando novamente o gerador como volume de controle, temos: 

 , ∗ ̇ = , ∗ ̇ �  

 

Resolvendo a equação 37 e 38 simultaneamente, obtemos os seguintes 

valores para as massas m2 e m4: 

 ̇ = , �  
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̇ = ̇ = , �  

 

Com o fluxo de massa definido em cada componente, agora é possível 

determinar a taxa de calor transferida através de um balanço de energia nos 

componentes do ciclo. 

Tomando o gerador como volume de controle e aplicando a primeira lei da 

termodinâmica, definida na equação 13, considerando que não haja variação de 

energia potencial e cinética e que não ocorra realização de trabalho nesse 

equipamento, temos a seguinte expressão: 

 ̇ = ̇ ∗ + ̇ ∗ − ̇ ∗ � � 
 ̇ = , � �  

 

Em seguida, será tomado como volume de controle o absorvedor e 

aplicado a primeira lei da termodinâmica, considerando as mesmas condições de 

contorno para o gerador. Aplicando a equação 13, temos: 

 ̇ = ̇ ∗ + ̇ ∗ − ̇ ∗ �  

 ̇ = , � �  

 

Este calor ocorre devido ao processo exotérmico de absorção da amônia 

e precisa ser removido para que o fenômeno de absorção da amônia não cesse. 

Segundo Menna (2007), esse calor pode ser removido através de um sistema de 

arrefecimento por água, visto que o absorvedor é composto por um trocador de calor 

casco e tubo. Menna (2007) também propõem o projeto térmico de um absorvedor. 

Agora, considerando o condensador como volume de controle, e 

aplicando o balanço de energia através da equação 13, é possível obter a taxa de 

calor rejeitado através da condensação da amônia para a água de resfriamento. 

 ̇ = ̇ ∗ − ̇ ∗ �  
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̇ = , � �  

 

Finalmente, para confirmar a premissa de que a mesma quantidade de 

calor será trocada por ambos os sistemas no resfriamento do óleo, o evaporador é 

tomado como volume de controle e a primeira lei da termodinâmica aplicada sobre 

ele. 

 ̇ = ̇ ∗ − ̇ �  

 ̇ = � �  

 

Por fim, a eficiência do ciclo é verificada através da razão entre a taxa de 

refrigeração e a taxa de adição de calor no gerador, dada pela equação 49, 

demonstrada abaixo. 

 = ̇̇ �  

 = , �  

 

Outro parâmetro que pode ser obtido através da análise das temperaturas 

de operação do ciclo é a eficiência do ciclo se esse operasse segundo um ciclo de 

Carnot, conforme explica Stoecker (1985), tendo como um ciclo de potência ideal, 

gerando potência para um ciclo de refrigeração ideal, onde a temperatura de 

fornecimento de calor seria a temperatura atuando no gerador, a temperatura fria 

seria a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação como a 

temperatura ambiente, todas em temperatura absoluta. Assim temos: 

 = + ∗ −( + ) ∗ − �  

 = , �  
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Com os parâmetros dos ciclos de refrigeração determinados, é possível 

realizar o dimensionamento do evaporador e do condensador. 

4.2.2 Seleção da bomba de recalque de mistura 

A bomba de mistura é responsável por elevar a pressão de evaporação 

da mistura, que também atua no absorvedor, até a pressão mantida no gerador. 

Segundo Menna (2008), a bomba adequada para o sistema de absorção deve 

exercer o diferencial de pressão que ocorre no sistema a uma baixa vazão, não 

sendo necessárias características técnicas mais específicas do que essas. 

Com o fluxo de massa de mistura definida na equação 39, e com a 

diferença de pressão definida entre o absorvedor e o gerador, é possível selecionar 

a bomba do sistema de refrigeração por absorção de amônia, de acordo com o 

catálogo apresentado no anexo 5. Para isso é preciso calcular a vazão de trabalho 

da amônia e a altura manométrica. O volume específico da amônia pode ser obtida 

na tabela do anexo 4. Os parâmetros da seleção da bomba estão definidos abaixo. 

 �ã � � = ̇ ∗ ∗ �  

 �ã � � = , �  

 ∆ = − �  

 ∆ = , � �  

 ∆ = , ∗ , = , � �  

 

Com os parâmetros para a seleção da bomba definidos, a bomba que 

melhor se enquadra nessas aplicações é a APN modelo 2x1x10 com rotação de 

3500 RPM. Outras informações como o fator de serviço estão disponíveis no anexo 

6. 
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4.2.3  Seleção dos dispositivos de expansão do sistema de refrigeração por 

absorção 

Os dispositivos de expansão, como foram abordados em outros capítulos, 

devem ser capazes de trabalhar sob vazões e diferenças de pressão impostas pelo 

sistema. A figura 25 aborda diversos tipos de dispositivos e as suas aplicações com 

os respectivos resfriadores. 

Como mostrado na figura 33, o sistema de refrigeração por absorção 

possui dois dispositivos de expansão. Segundo Menna (2007) eles podem ser 

iguais, pois se trata de dispositivos que trabalham com a mesma diferença de 

pressão. O dispositivo de expansão foi selecionado na seção 4.1.3, e os mesmos 

serão utilizados no sistema de absorção de amônia, pelo fato dos parâmetros de 

seleção serem iguais aos utilizados naquela seção. 

4.2.4 Seleção do absorvedor 

Como foi apresentado em seções precedentes, o absorvedor é o 

equipamento responsável por fazer com que ocorra a absorção do vapor de amônia 

vindo do evaporador, pela solução fraca vinda do gerador. Segundo Ashrae (2005) 

esse componente do ciclo consiste em um trocador de calor casco e tubo, e essa 

configuração será assumida como o absorvedor desse projeto. Ainda, segundo 

Menna (2007), um sistema de resfriamento deve ser previsto para que o processo 

de absorção ocorra adiabaticamente. Para isso, será assumido que o calor 

determinado pela equação 44 será dissipado para água oriunda de uma torre de 

resfriamento. 

4.3 ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO EVAPORADOR 

Através do procedimento analítico das trocas de calor entre a amônia e o 

óleo do compressor, será possível dimensionar a área de troca térmica necessária 

para que o resfriamento adequado do óleo seja atingido, bem como calcular a 

quantidade e o comprimento dos tubos que constituirão esse trocador de calor. 
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Será assumido que o trocador de calor seja composto por uma matriz 

tubular quadrada, com espaçamento horizontal chamado de “Sl” e espaçamento 

vertical chamado de “St”, exemplificado na figura 34. 

 

Figura 34. Disposição do arranjo tubular do trocador de calor dimensionado. (O número de tubos é 
meramente ilustrativo). 

 

Fonte: Incropera (2007). 

 

Como a taxa de calor retirada do óleo foi calculada em seções 

precedentes, será necessário apenas reunir as propriedades de transporte da 

amônia e do óleo. Essas propriedades estão relacionadas nas tabelas 16 e 17.  

Tabela 16. Propriedades de transporte da amônia a temperatura de evaporação. 

Temperatura de saturação (ºC) 0 

Pressão de saturação (Pa) 429600 

Massa de amônia (Kg/s) 0,44 

Entalpia de vaporização (J/Kg) 1.262.200,00 

Volume específico do líquido (Kg/m³) 638,50 

Volume específico do gás (kg/m³) 3,46 

Calor específico (J/Kg*K) 4.699,00 

Condutividade de líquido (W/m*K) 0,54 

Tensão superficial (N/m) 0,04 

Viscosidade dinâmica do líquido (Pa*s) , ∗ −  

Viscosidade dinâmica do gás (Pa*s) , ∗ −  

Prandtl do líquido 1,65 

Título 0,13 

Fonte. Adaptado de Incropera (2012). 
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Tabela 17. Propriedades de transporte do óleo de lubrificação do compressor a temperatura de filme. 

Temperatura de entrada (ºC) 95,20 

Temperatura de saída (ºC) 55 

Temperatura de superfície (ºC) 6,95 

Temperatura de filme (ºC) 51,07 

Temperatura de filme (K) 324,37 

Condutividade (W/m*K) 0,14 

Prandtl 1965 

Densidade do liquido (Kg/m³) 871,80 

Calor específico – Cp - (J/KgºC) 1993 

Viscosidade (Pa*s) 0,14 

Vazão – Q - (L/min) 359 

Viscosidade cinemática (m²/s) , ∗ −  

Distância vertical entre o centro dos tubos - St (mm) 50 

Distância horizontal entre o centro dos tubos - Sl 
(mm) 50 

Diâmetro externo (mm) 33,40 

Velocidade do escoamento (m/s) 10,59 

Vazão (m³/s) , ∗ −  

Fonte. Adaptado de Incropera (2012). 
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Também será necessário assumir o tipo de tubulação que será utilizado 

no dimensionamento do trocador de calor, bem como a sua geometria. As relações 

de dados do tubo escolhido estão abordadas na tabela 18. 

 

Tabela 18. Dados físicos e geométricos do tubo de cobre. 

Diâmetro interno (mm) 26,64 

Diâmetro externo (mm) 33,40 

Área de seção transversal (mm²) 557,11 

Área de seção transversal (m²) , ∗ −  

Diâmetro interno (m) 0,027 

Diâmetro externo (m) 0,033 

Comprimento – L (m) 3,00 

Condutividade térmica (W/m²*K) 111 

Fonte. Autoria própria. 

 

Com as premissas básicas definidas, será necessário o cálculo do 

coeficiente global de transferência de calor definido na equação 3. Através dele é 

possível calcular as propriedades geométricas do trocador de calor e sua 

determinação seguirá na próxima seção. 

4.3.1 Cálculo do coeficiente global de transferência de calor e dimensionamento do 

evaporador 

O coeficiente global de transferência de calor depende diretamente das 

propriedades físicas de transporte dos fluidos trocando calor e do material do qual é 

composto o trocador de calor, bem como a sua geometria. Para um trocador de calor 

do tipo casco e tubo, Incropera (2014) define o coeficiente global de transferência de 

calor através da seguinte expressão. 

 

� ∗ � = ∗ � + � + �∗ � ∗ ∗ + � + ∗ � �  
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Onde o subscrito “i” descreve a propriedade do fluido circulando no lado 

tubo, o subscrito “o” descreve a propriedade do fluido que está circulando no lado 

casco e o fluido “n” descreve o descreve o lado que será determinado o coeficiente 

global de transferência de calor. 

Com os dados iniciais postos no capítulo anterior, sobre a geometria dos 

tubos, são necessários ainda, os cálculos dos coeficientes de transferência de calor 

do fluido no lado casco (óleo) e do fluido no lado tubo (amônia). Também será 

necessário determinar os fatores de incrustação, obtidos na tabela do anexo 7. 

Para calcular o coeficiente de transferência de calor na ebulição da 

amônia, Kakaç (2012) apresenta um método analítico conhecido como correlação de 

Chen. Segundo Kakaç (2012) a transferência de calor na ebulição é dada através de 

duas maneiras que podem coexistir ou não. A transferência de calor por ebulição 

convectiva e a transferência de calor por ebulição nucleada. Estas são calculadas 

separadamente e suas contribuições são somadas para o cálculo do coeficiente de 

transferência de calor. 

No método de Chen, assume-se que a ebulição ocorra de maneira 

convectiva, sem que haja contribuição da ebulição nucleada. Na sequência, uma 

verificação dessa condição é feita calculando a temperatura de inicio de ebulição 

nucleada e comparando-a com a temperatura de parede. Caso existam condições 

para que ocorra ebulição nucleada, então os cálculos são refeitos considerando a 

existência desse fenômeno. 

Inicialmente, a velocidade de massa de amônia deve ser determinada 

através da seguinte expressão: 

 = �̇ �  

 = , ∗ �  

 

Com a velocidade de massa de amônia calculada, é possível então 

determinar o número de Reynolds assumindo o escoamento da fase líquida de 

amônia. 
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 = ∗� �  

 = . , �  

 

Na sequência, o fator de atrito é determinado para que o número de 

Nusselt possa ser calculado, através da correlação apresentada por Kakaç (2012). 

 = , ∗ − , − �  

 = , �  

 

E assim, o número de Nusselt e o coeficiente de transferência de calor de 

acordo com Kakaç (2012) para uma única fase é dado pela correlação de Gnielinski: 

 

= ∗ − ∗+ , ∗ / ∗ / − �  

 = , �  

 

Assim, o coeficiente de transferência de calor por convecção para uma 

única fase é dado por: 

 = � ∗ �  

 = . , �  

 

Agora, é necessário definir o número de Froude, que expressa a razão 

entre as forças cinéticas e inerciais do escoamento. Para valores maiores que 0,04, 

o método de Chen para o cálculo do coeficiente de transferência de calor na 

ebulição podem ser aplicados. Assim: 
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 = ∗ ∗ �  

 = , �  

 

Verificado o número de Froude, a aplicação de um do método de cálculo 

do coeficiente de transferência de calor apresentado por Kakaç (2012) pode ser 

utilizado. O cálculo do coeficiente de transferência de calor para a ebulição é dado 

pela soma da contribuição convectiva e a contribuição pela formação de bolhas no 

escoamento, como já foi abordado. Kakaç (2012) define seu método da seguinte 

maneira: 

 = + �  

 

Para a determinação de cada parcela da equação 71, alguns coeficientes 

adimensionais do escoamento devem ser calculados. A primeira etapa diz respeito à 

parcela convectiva do escoamento e em seguida, a parcela devido à nucleação será 

determinada. 

Primeiramente, é necessário assumir uma condição de entrada do fluido 

no evaporador. Para o presente trabalho, o título de 0,13 foi calculado. Então, é 

realizado o cálculo do inverso do parâmetro de Lockhart Martinelli através da 

seguinte expressão: 

 = − , ∗ , ∗ �� , �  

 = , �  

 

Com base no número de Lockhart Martinelli, a expressão para o cálculo 

do fator de aumento pode ser escolhida. Assim sendo, o fator de aumento do 

coeficiente de transferência de calor, devido à velocidade do escoamento, 

considerando que este seja formado apenas por liquido, é dado por: 
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 = , ∗ ( , + ) , �  

 = , �  

 

Entretanto deve-se considerar que o escoamento de liquido dará lugar a 

bolhas de vapor e com isso o fator de aumento irá diminuir. Assim, Kakaç (2012) 

define o novo fator de aumento considerando duas fases no escoamento como: 

 = ∗ − , �  

 = , �  

 

Agora a contribuição convectiva do coeficiente de convecção pode ser 

calculada através da seguinte expressão: 

 = ∗ �  

 = . , � ∗ �  

 

O cálculo do coeficiente de transferência de calor por ebulição nucleada 

da equação 71 depende de um processo de iteração com a temperatura de parede 

do escoamento. Sendo assim, uma temperatura inicial deve ser assumida e depois 

recalculada para verificar se o valor assumido está de acordo. Como os cálculos do 

coeficiente foram realizados na planilha do projeto, o valor assumido será de 4,69ºC. 

Assim, é necessário determinar a variação na temperatura de parede 

superaquecida, dada pela diferença entre a temperatura de parede e a temperatura 

de evaporação. 

 ∆ = − �  

 ∆ = , �º �  
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Também é necessário determinar o número Reynolds para o escoamento 

em duas fases. Isto é feito através da seguinte equação: 

 = ∗ ∗ − ∗ ,� �  

 = . ,  

 

Na sequência, a variação da pressão do vapor entre a temperatura de 

parede e a temperatura de saturação deve ser determinada para o cálculo do 

coeficiente de transferência de calor por ebulição nucleada. Segundo Kakaç (2012) 

essa variação é dada pela equação de Clapeyron e está expressa abaixo: 

 ∆ = ∆ ∗ ∗ �  

 ∆ = , � �  

 

Para o cálculo da variação na pressão de saturação, as temperaturas 

devem ser absolutas, na escala Kelvin. 

Finalmente o fator de supressão pode ser determinado. Kakaç (2012) 

define esse fator como o parâmetro que controla a quantidade de bolhas formadas 

no escoamento. Ele é definido como: 

 = + , ∗ − ∗ , �  

 = , �  

 

Agora, aplicando a equação definida por Kakaç (2012), conhecida como 

correlação de Chen, para determinação da contribuição do coeficiente de 

transferência de calor devido à ebulição, temos: 
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= , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ ∆ , ∗ ∆ , ∗� , ∗ � , ∗ , ∗ , �  

 = , � ∗ �  

 

Com o valor do coeficiente de ebulição nucleada definido e substituindo 

os resultados das equações 77 e 97 na equação 71, obtém-se o valor para o 

coeficiente de transferência de calor por convecção em ebulição para a amônia. 

 = . , � ∗ �  

 

Com o valor do coeficiente de transferência de calor no lado tubo 

determinado, ainda é necessário saber o valor do coeficiente de transferência de 

calor no lado casco, devido ao movimento forçado de óleo, para que então o 

coeficiente global de transferência de calor do trocador seja determinado. 

Incropera (2007) apresenta uma expressão para o cálculo do coeficiente 

de transferência de calor sobre uma matriz tubular, conhecida como correlação de 

Grimisson. Ela é baseada no número de Reynolds máximo que ocorre na matriz 

tubular, com número de colunas maior que 10, demonstrada na equação 90: 

 ̅̅ ̅̅ = , ∗ ∗ ∗ ∗ �  

 

Para matrizes com colunas no arranjo tubular menor que 10, uma 

constante de correção C2, obtida na figura 35 deve ser utilizada. 

 

Figura 35. Parâmetro de correção C2, da equação 82. 

 

Fonte. Incropera (2007). 

 



83 
 

A velocidade máxima para um arranjo alinhado de tubos é definida por 

Incropera (2007) como: = − ∗ �  

 

Para o escoamento desenvolvido pelo óleo, com base nas propriedades 

apresentadas na tabela 17, temos que a velocidade máxima é: 

 = , �  

 

Com a determinação da velocidade máxima, o número de Reynolds 

máximo para o escoamento pode ser calculado através da expressão apresentada 

por Incropera (2007): 

 = � �  

 = . , �  

 

As constantes C1 e m da equação 90 são determinadas com na figura 36. 

Entretanto, duas razões de geometria da matriz tubular devem ser calculadas para 

que as constantes possam ser determinadas. 

 = , �  

 = , �  
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Figura 36. Constantes C1 e m utilizada na equação 82. 

 

Fonte. Incropera (2007). 

 

Com base nesses valores, e para um arranjo com 3 colunas apenas, 

obtemos os seguintes valores para as constantes da equação 90. 

 = , �  

 = , �  

 = , �  

 

Resolvendo a equação 90 com base nos valores encontrados nas 

equações 94, 97, 98, 99 e no valore do número de Prant obtido na tabela 17, temos: 

 ̅̅ ̅̅ = , �  

 

Finalmente, o coeficiente de transferência de calor para o lado casco, 

onde o óleo do compressor escoa, é dado por: 

 = ̅̅ ̅̅ ∗ �  



85 
 

 = . , ∗ �  

 

Para a determinação do coeficiente global de transferência de calor, os 

valores para os fatores de incrustação devem ser obtidos no anexo 7. De acordo 

com as tabelas, obtemos os seguintes dados: 

 = , � ∗ �  

 

 = , � ∗ �  

 

Resolvendo a equação 58 para a área interna do trocador de calor, 

levando em conta as propriedades de material, apresentadas na tabela 18, os 

coeficientes de transferência de calor das equações 89 e 102 e os fatores de 

incrustação determinados nas equações 103 e 104, o coeficiente global de 

transferência de calor obtido está apresentado abaixo. 

 = . , ∗ �  

 

Agora é necessário verificar a temperatura de parede assumida nos 

cálculos anteriores e também a hipótese de que ocorreu ebulição nucleada no 

escoamento. Segundo Kakaç (2012), a temperatura de parede é dada pela seguinte 

expressão: 

 = " + �  

 

É necessário determinar o fluxo por metro quadrado de calor que o 

trocador é capaz de trocar. Kakaç (2012) também define essa expressão como: 
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" = ∗ ∆ �  

 

Para calcular o fluxo de calor, precisamos definir a temperatura média 

logarítmica para o processo de evaporação, dado pela equação 14. Resolvendo a 

equação para as temperaturas de evaporação e do óleo do compressor, temos: 

 ∆ = , �º �  

 

Substituindo na equação 99 e resolvendo-a, o fluxo de calor por metro 

quadrado do trocador é: 

 " = . , � / �  

 

E finalmente, resolvendo a equação 106 para a temperatura de parede 

temos que: 

 = , �º � � 
 

Com isso, é possível afirmar que a temperatura de parede assumida 

inicialmente nos cálculos está de acordo com a temperatura de parede determinada. 

Ainda é necessário verificar a hipótese de que ocorre ebulição nucleada 

no escoamento. Para isso, é preciso calcular a temperatura de inicio de ebulição 

nucleada e então compará-la com a temperatura de parede. Kakaç (2012) define a 

temperatura de inicio de ebulição nucleada com a seguinte equação: 

 ∆ = ∗ � ∗ " ∗∗ ∗ / + �  

 ∆ = , �º �  

 

Como a temperatura de inicio de ebulição nucleada é menor que a 

temperatura de parede, a hipótese de que ocorre ebulição nucleada é validada. 
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Agora é possível determinar a área do trocador de calor a partir da 

equação 17. Substituindo os valores obtidos nessa equação temos a área de troca 

de calor necessária para o evaporador resfriar o óleo do compressor. 

 � = , � �  

 

Aplicando esse valor na equação 18, para um comprimento de tubos fixos 

de 3 metros, o número de tubos utilizados para a construção do evaporador pode 

ser determinado. 

 = , �  

 = � �  

 

Assim, está determinada a geometria do evaporador do sistema de 

compressão de vapor e do sistema de absorção de amônia. 

4.4 ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO CONDENSADOR 

A análise de transferência de calor do condensador consiste em estudar 

as trocas de calor entre o refrigerante que precisa ser condensado e o agente que 

realizará o resfriamento dele. O condensador será inicialmente dimensionado para o 

sistema de compressão de vapor e então para o sistema de absorção de amônia. O 

modelo utilizado será do tipo casco e tubo e a dimensão dos tubos utilizados serão 

as mesmas mostradas na tabela 17. 

4.4.1 Condensador do sistema de refrigeração por compressão de vapor 

Para o dimensionamento do condensador deste trabalho, será assumido 

que água provida de uma torre de resfriamento trocará calor com a amônia 

realizando a condensação do refrigerante. As condições iniciais para o 

dimensionamento desse equipamento estão apresentadas na tabela abaixo. 

 



88 
 

Tabela 19. Parâmetros iniciais assumidos para o dimensionamento do condensador. 

Tágua entrada (ºC) 20 

Tágua de saída (ºC) 30 

Tcondensação (ºC) 35 

Massa de amônia (Kg/s) 0,44 

Fonte. Autoria própria. 

 

Também é necessário saber a quantidade de calor que precisa ser 

retirada da amônia. Segundo Stoeckler (2002), precisamos definir a razão de 

rejeição de calor (RRC) do condensador para então determinar a quantidade de 

calor trocada pelo condensador. Este parâmetro é determinado a partir da equação 

6, e substituindo os valores da capacidade frigorífica do sistema e potencia de 

compressão, temos: 

 = , �  

 

Em seguida, a taxa de rejeição de calor é dada pela equação 117 e está 

calculada abaixo. 

 ̇ = ∗ ̇ �  

 ̇ = , � �  

 

O procedimento para o dimensionamento do condensador é apresentado 

por Kakaç (2012). Incialmente é preciso determinar as propriedades da água e da 

amônia. Estás estão descritas nas tabelas 20 e 21 para as condições desse projeto. 

 

Tabela 20. Propriedades da amônia a temperatura de condensação de 35ºC. 

Densidade do líquido (kg/m³) 586,4 

Densidade do gás (Kg/m³) 10,44 

Calor específico (J/Kg*K) 4905 

Condutividade do líquido (W/m*K) , ∗ −  
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Tabela 20. Propriedades da amônia a temperatura de condensação de 35ºC. 

 Viscosidade dinâmica do liquido (Pa*s) , ∗ −  

Viscosidade dinâmica do gás (Pa*s) , * −  

Prandtl do líquido 1,38 

Prandtl do vapor 1,19 

Calor de Condensação (J/Kg) 1122300 

Fonte. Adaptado de Incropera (2012). 

 

Tabela 21. Propriedades da água a temperatura média entre a entrada e a saída do condensador. 

Calor específico (J/Kg*K) 4180 

Ti (ºC) 20 

Tf (ºC) 30 

Temperatura média (ºC) 25 

Densidade do líquido - (Kg/m³) 997 

Calor de vaporização (kJ/kg) 2436 

Calor específico – Cp - (J/Kg*K) 4180 

Condutividade - (W/m*K) 0,60 

Viscosidade dinâmica do líquido (Pa*s) , ∗ −  

Prandtl 6,96 

Velocidade da água (m/s) 1,00 

Fonte. Adaptado de Incropera (2012). 

 

Com as condições de contorno para o dimensionamento, assumidas e as 

propriedades das substâncias no trocador de calor determinadas, o procedimento de 

cálculo do trocador de calor é mostrado no capítulo precedente. 

4.4.2 Cálculo do coeficiente global de transferência de calor e dimensionamento do 

condensador 

O dimensionamento do condensador ocorre de maneira parecida com o 

dimensionamento do evaporador. Inicialmente será determinado o coeficiente global 
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de transferência de calor, de acordo com Kakaç (20012) e então será calculada a 

área de troca de calor e a quantidade de tubos necessários, assumindo um 

comprimento dos tubos de 3 metros. 

Kakaç (2012) apresenta um método, conhecido como análise concentrada 

(lumped analysis), de cálculo desse coeficiente através da média do coeficiente 

global de transferência de calor na entrada e na saída do condensador. Esse 

método está correto para pequenas variações nos valores calculado. 

Novamente, o cálculo do coeficiente global de transferência de calor é 

dado pela equação 58. Dessa maneira, é necessário determinar o coeficiente de 

transferência de calor por convecção para os fluidos internos e externos ao tubo, 

obter os fatores de incrustações nas tabelas do anexo 7 e então resolver para um 

dos lados do tubo. 

Inicialmente, o cálculo do coeficiente convectivo no lado tubo, para a água 

é determinado. Para Isso, o número de Reynolds para a água é determinado através 

da equação 8.  

 = , �  

 

De acordo com Stoeckler (2002), o número de Reynolds obtido pela 

expressão 8 demonstra que o regime de escoamento desenvolvido pela água é 

turbulento. É necessário então determinar o fator de atrito do escoamento para 

então obter o número de Nusselt. Kakaç (2012) apresenta uma equação para 

obtenção do fator de atrito para regimes turbulentos, dada pela expressão 63. 

 = , �  

 

Agora é possível determinar o número de Nusselt, através da correlação 

de Petukhov-Kirillov, apresentado por Kakaç (2012). 

 

= ∗ ∗, + , ∗ / ∗ / − �  

 = , �  
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E então, o coeficiente de transferência de calor por convecção para a 

água é dado pela equação 122. 

 = ∗ �  

 = , ∗ �  

 

Com o coeficiente de transferência de calor no lado tubo determinado, é 

necessário determinar o coeficiente de transferência de calor para o lado casco. 

O cálculo desses coeficientes é feito através de um processo iterativo, 

entre o coeficiente de transferência de calor da água determinado, a equação do 

coeficiente global de transferência de calor, assumindo-se uma variação de 

temperatura de parede e um número de tubos e ao final, recalculando-os para 

determinar se a hipótese inicial estava correta. Kakaç (2012) demonstra que esse 

cálculo pode ser feito através da equação 124. 

 

= , ∗ ∗ ∗ ∗� ∗ ∆ ∗ / ∗ / �  

 

Como o cálculo do coeficiente de transferência de calor foi realizado na 

planilha de cálculos do projeto, os valores assumidos para o número de tubos e para 

a variação na temperatura de parede serão de 4,38ºC para entrada e 1,13ºC para a 

saída, e 110 tubos no trocador de calor. 

Segundo Kakaç (2012), a temperatura de parede é dada pela equação 

125, que é função da variação de temperatura local do trocador de calor e do 

coeficiente global de transferência de calor. 

 ∆ = ∆ ∗ − ∗ �  

 

A variação de temperatura local faz referência entre a diferença de 

temperatura de entrada da água e a temperatura de condensação e a diferença de 
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temperatura de saída da água e a temperatura de condensação. Sendo assim, 

temos: 

 ∆ = − �  

 ∆ = �  

 ∆ í = − �  

 ∆ í = �  

 

A resistência total Rt, é dada pela soma das resistências ao fluxo de calor 

da amônia para a água. A definição de Rt parte da equação 58 do coeficiente global 

de transferência de calor e é demonstrada na equação 130. 

 

= + ( + ) + ∗∗ �  

 

Da mesma maneira que no dimensionamento do evaporador, o valor para 

os fatores de incrustação Rfo e Rfi pode ser obtido na tabela do anexo 7. Esses 

valores são demonstrados abaixo. 

 = , �  

 = , �  

 

Substituindo os valores obtidos na equação 130, temos que a resistência 

total Rt é: 

 = , �  
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Agora, substituindo este valor e os valores para a variação da 

temperatura local na entrada e na saída do evaporador, na equação 116, temos os 

seguintes conjuntos de equações: 

 

= , ∗ ∗ ∗ ∗� ∗ ∆ ∗ / ∗ / �  

 = , + �  

 ∆ = ∗ − , ∗ �  

 ∆ í = ∗ − , ∗ �  

 

Realizando o processo iterativo para as temperaturas de parede 

assumidas inicialmente de 4,38ºC para a entrada e 1,13ºC para a saída, e 110 

tubos, temos que os valores do coeficiente global de transferência de calor para a 

entrada e saída do condensador são iguais a: 

 = , ∗ �  

 = . , ∗ �  

 

Como o método que Kakaç (2012) apresentou depende do coeficiente 

global de transferência de calor médio, o cálculo da média desses coeficientes é 

realizado abaixo. 

 = + �  

 = . , ∗ �  
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Com o coeficiente global do condensador determinado, Ainda é 

necessário calcular a variação de temperatura média logarítmica do trocador de 

calor. Utilizando a equação 14, temos que a temperatura é de: 

 ∆ = , º �  

 

Com a temperatura determinada, o cálculo da área de troca térmica e do 

número de tubos do trocador de calor é possível. Aplicando-se a equação 17 

novamente, temos uma área de troca térmica de: 

 � = , � �  

 

O número de tubos pode ser calculado e comparado com o número 

assumido anteriormente através da equação 18. Para a área calculada, temos um 

número de tubos igual a: 

 = , �  

 � = � �  

 

O que está condizente com o valor assumido no inicio dos cálculos. Assim 

está concluído o dimensionamento do condensador dos sistemas de refrigeração por 

compressão. 

4.4.3 Condensador do sistema de refrigeração por absorção de amônia 

De maneira análoga ao dimensionamento do condensador do sistema de 

compressão de vapor, será realizado o dimensionamento do condensador do 

sistema de absorção de amônia. A abordagem de Kakaç (2012), conhecida como 

análise concentrada (lumped analisys) será novamente utilizada. As condições de 

operação serão mantidas as mesmas apresentadas na tabela 19 e as propriedades 

da amônia e da água de resfriamento, portanto, também serão as mesmas descritas 

nas tabelas 20 e 21. Dessa maneira, não haverá também alteração no número de 

Nusselt e os valores obtidos nos cálculos iniciais do condensador do sistema de 
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compressão de vapor, serão utilizados nessa seção. A diferença está na quantidade 

de calor rejeitado nesse condensador. Ele foi calculado pela equação 46 e é 

apresentado abaixo: 

 ̇ = , � �  

 

Além disso, devido à diminuição do calor rejeitado, uma diminuição no 

número de tubos, e consequentemente na temperatura de parede irão ocorrer, e 

nesse caso, partiremos das equações 134, 135, 136 e 137 para o cálculo da nova 

área de troca térmica. Assim, temos o seguinte conjunto de equações: 

 

= , ∗ ∗ ∗ ∗� ∗ ∆ ∗ / ∗ / �  

 = , + �  

 ∆ = ∗ − , ∗ �  

 ∆ í = ∗ − , ∗ �  

 

Da mesma forma como foi feito no capítulo anterior, a temperatura de 

parede para a entrada e saída do evaporador é assumida, o coeficiente global de 

transferência de calor calculado e a verificação da temperatura realizada. Como o 

processo foi realizado na planilha de dimensionamento do trabalho, será assumida 

para a entrada do condensador uma variação de temperatura de parede de 4,22ºC e 

para a saída uma variação de temperatura de 1,09 e 85 tubos. Realizando o 

processo de iteração, os coeficientes globais de transferência de calor para a 

entrada e saída do condensador, é dado por:  

 = . , ∗ �  
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í = . , ∗ �  

 

Assim, a média dos coeficientes globais deve ser calculada, para que o 

método descrito por Kakaç (2012) possa ser utilizado. Dessa maneira temos: 

 = + í �  

 = . , ∗ �  

 

 

Como as condições de operação não mudaram a variação da temperatura 

média logarítmica continua a mesma calculada na equação 142. Assim, novamente 

aplicando a equação 14, temos que a área de troca térmica é: 

 � = , � �  

 

E aplicando a equação 18, verificamos o número de tubos inicialmente 

assumido: 

 = , �  

 = � �  

 

Assim está concluída a análise e o dimensionamento térmico do 

condensado do sistema de refrigeração por absorção de amônia. 

4.5 ANÁLISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE COMPRESSÃO 

DE VAPOR E DO SISTEMA DE ABSORÇÃO DE AMÔNIA 

Tendo em vista que ambos os sistemas conseguem produzir a mesma 

capacidade de refrigeração, uma análise dos custos de consumo para essa 

produção servirá de respaldo para a melhor comparação desses sistemas. 
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Como abordado anteriormente, o ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor utiliza um compressor para comprimir o gás da pressão de evaporação para a 

pressão de condensação. Este equipamento por sua vez, utilizada um motor elétrico 

que consome energia, dado que consta na tabela 6.  

Tomando como base para o cálculo do consumo, unidades industriais do 

tipo B, definida pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) como todas as 

unidades consumidoras em que o valor independe da hora do dia que está sendo 

utilizada, tem-se uma tarifa definida na figura 35. 

 

Figura 37. Tarifa de energia elétrica para unidades consumidoras do tipo B. 

 

Fonte. Site COPEL. 

 

Assumindo que o resfriamento do óleo deverá acontecer 24 horas diárias, 

365 dias por ano, o custo de operação do sistema de compressão de vapor é dado 

por: 

 � = , ∗ ∗ ∗ ∗ � �  

 � = . � �  

 � � çã = . � ∗ , $ �  

 � � çã = $� . � � 
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Para o cálculo do custo de operação do sistema de absorção de amônia, 

será assumido que o valor da energia elétrica consumida pela bomba seja 

desprezível em comparação com a energia consumida pelo compressor. De acordo 

com Menna (2008), a potência consumida pode ser até 15 vezes menor que a 

potencia consumida pelo compressor e, portanto, esta hipótese é adequada. 

Também será assumido que para fornecer a quantidade de calor calculada pela 

equação 42, diferentes fontes de energia serão utilizadas. 

Menna (2008) afirma que o gerador pode trabalhar com fontes de energia 

como o vapor ou mesmo com a queima direta de combustíveis. Ashrae (2010) 

classifica os geradores em duas categorias. Os de queima indireta (Indirect-fired), os 

quais são formados por trocadores de calor do tipo casco e tubo, onde a solução 

evapora no casco, e nos tubos do trocador, vapor proveniente de uma caldeira ou de 

algum processo aquece a solução. E os de queima direta, formado por um trocador 

de calor de tubos de parede dupla, onde a mistura é forçada a passar entre a parede 

interna e externa do tubo e o calor gerado por um queimador aquece a mistura 

através da parede interna. Esses queimadores podem utilizar gás GLP, diesel e até 

mesmo bicombustível. 

A tabela abaixo fornece o poder calorífico de alguns combustíveis 

comumente utilizados em queimadores e caldeiras, os quais geram calor para a 

separação da amônia no gerador. Esses dados foram obtidos a partir do Ministério 

de Minas e Energia. 

 

Tabela 22. Poder calorífico inferior de combustíveis utilizados para a obtenção de vapor de amônia no 
gerador, a partir de queimadores e caldeiras. 

Combustível Poder calorífico inferior 
(Kcal/Kg) 

Densidade (Kg/m³) 

GLP 11.100 552 

Diesel 10.100 840 

Cavaco (Eucalipto)* 4.300 390 

Gasolina 10.400 742 

 Fonte. Ministério de Minas e Energia. 

*Fonte. Anexo 8. 

 

Também foi realizado o levantamento do valor médio de cada um desses 

combustíveis comprados diretamente da distribuidora, para a cidade de Pato 
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Branco, a partir de dados da Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis e da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do estado do 

Paraná. Esses valores estão apresentados na tabela abaixo. 

 

Tabela 23. Valor do litro de combustível utilizado pelo gerador para produção de vapor de amônia. 
Combustível Preço (R$/l) 

GLP* 3,65* 

Diesel 3,13 

Cavaco (Eucalipto) 34,00** 

Gasolina 4,19 

Fonte. ANP e Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do estado do Paraná. 

* O GLP vendido em $/Kg. 

**A lenha comercial é vendida em $/m³. 

 

Para o sistema de absorção de amônia operando com um gerador de 

queima indireta, assume-se que vapor saturado a 1MPA é usado para a ebulição da 

mistura. A capacidade calorífica do vapor saturado obtida no anexo f é apresentada 

abaixo. 

 

� = , �  

 

Convertendo essa capacidade para a quantidade de energia gerada por 1 

Kg de vapor em 1 hora, temos a seguinte expressão. 

 = , ∗ �  

 = , � �  

 

A quantidade de vapor necessária para gerar durante um ano a 

quantidade de calor dado na equação 42, pode ser calculada por: 
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� � = , � ∗ ∗ �, �  

 � � = , ∗ � � � �  

 

Para obter esse vapor, será assumida a utilização de uma caldeira 

aquatubular que opera com cavaco de eucalipto sob condições ideais, sem perda de 

vapor e sem formação de condensado. Segundo Nogueria (2005), o rendimento que 

uma caldeira aquatubular pode alcançar, operando segundo a norma ASME varia 

entre a faixa de 80% a 85%. Com esse valor e o dado do poder calorífico e 

densidade obtido na tabela 22, a quantidade de cavaco necessário para gerar 1 kg 

de vapor saturado é dado por: 

 

= � ∗� ∗ ∗ ∗ , ∗ ∗ �  

 = . ,, ∗ . ∗ , ∗ �  

 � = , ∗ −� �  

 

O custo do cavaco de madeira está apresentado na tabela 23. Assim, o 

custo do Kg de vapor pode ser obtido através da seguinte expressão: 

 � í = ∗ � ∗ � � ∗ $ �  

 � í = , ∗ − ∗ , �  

 � í = , $� �  
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Agora, o custo operacional de um gerador utilizando vapor para a geração 

separação da mistura e obtenção de vapor de amônia, é dado pelo produto entre a 

equação 166 e 172: 

 � = � í $� ∗ � � ∗ �  

 � = $� . , �  

 

Agora será analisado o custo de operação para um gerador de queima 

direta, utilizando um queimador a combustível líquido, assumindo que a eficiencia da 

queima seja de 100%. Dessa forma, o custo de operação para cada um desses 

combustíveis pode ser determinado a partir das seguintes equações. 

 = . � ∗ , � ∗ ∗ �  

 

� = , � �  

 = , $ ∗ , � �  

 = , $ �  

 

Assim, um gerador operando com GLP, produzindo a quantidade de calor 

dada pela equação 42, gasta anualmente um valor de: 

 � = , � ∗ ∗ ∗ � ∗ , $ �  

 � = $� . . , �  
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Supondo agora que o gerador utilize diesel como combustível para 

obtenção do vapor de amônia, o cálculo do custo operacional é dado por: 

 = . � ∗ � ∗ , � ∗ ∗ ∗ � � �  

 = , �  

 = , $ ∗ , �  

 = , $ �  

 � = , � ∗ ∗ ∗ ∗ , $ �  

 � = $� . . , �  

 

O cálculo para refrigeração utilizando a gasolina segue o mesmo 

procedimento que os demais seguiram. O custo operacional para a produção de 

vapor de amônia é dado pelas seguintes expressões: 

 = . � ∗ � ∗ , � ∗ ∗ ∗ � � �  

 = , �  

 = , $ ∗ , �  

 = , $ �  
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 � = , � ∗ ∗ ∗ ∗ , $ �  

 � = $� . . , �  

 

A queima direta de cavaco no gerador seria possível se esse fosse 

constituído de uma fornalha. Assim, assumindo uma eficiência de queima de uma 

caldeira, de 85%, o custo de operação é dado abaixo: 

 = . ∗ ∗ ∗ �  

 = . . �  

 = . . ∗ ∗ , ∗ ∗  

 = . , � �  

 = , $ ∗ , ∗ ∗ , �  

 = , $
 

 � = , ∗ ∗ ∗ ∗ � ∗ , ∗ $ �  

 � = $� . , � � 
 

Agora é possível analisar qualitativamente e quantitativamente os 

sistemas de refrigeração propostos no trabalho. Isso será feito no próximo capítulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O dimensionamento e a escolha dos componentes de cada um dos 

sistemas podem ser visualizados no capítulo anterior. Para o sistema de 

compressão de vapor, o evaporador e o condensador foi dimensionado enquanto 

que, o dispositivo de expansão e o compressor foram selecionados com base em 

catálogos técnicos. No sistema de absorção de amônia, o evaporador e o 

condensador também foram dimensionado, os dispositivos de expansão 

selecionados em catálogos técnicos e o absorvedor, assumido como um trocador 

casco e tubo de acordo com Ashrae (2010). Duas formas de gerador de vapor foram 

assumidas e para cada uma delas, diferentes fontes de calor foram avaliadas. 

Avaliando os dados obtidos na seção precedente, é possível observar 

com mais detalhe os parâmetros intrínsecos de cada sistema, desde a capacidade 

de resfriamento até a principal diferença que ambos possuem no processo de 

compressão do fluido refrigerante. 

De acordo com a análise termodinâmica realizada em cada componente, 

foi possível observar que ambos os sistemas cumprem a função de resfriar o óleo, 

fato esperado, pois, no evaporador, ambos possuem o mesmo valor para o fluxo de 

massa e entalpia. A área de troca térmica obtida foi avaliada através da análise de 

transferência de calor nesse componente e está descrita na tabela 23. 

As diferenças aparecem no momento de realizar a análise termodinâmica 

no condensador. Nesse componente é possível observar que o calor rejeitado é 

maior no sistema por compressão de vapor. Consequentemente, uma maior área de 

troca térmica, mostrada pela análise de transferência de calor, é necessária em 

relação ao condensador do sistema de absorção de amônia. Isso se deve ao fato de, 

no sistema de compressão, o condensador ser responsável por dissipar o calor 

proveniente do óleo de lubrificação do compressor, em casos em que sistemas 

auxiliares não são utilizados. Estás diferenças estão explicitas na tabela 23. 

Comparando o processo de compressão dos sistemas, é notável a 

diferença construtiva entre os sistemas, com o sistema de compressão necessitando 

apenas de um componente para realizar essa função, e o sistema de absorção 

necessitando de, no mínimo, quatro componentes, sendo dois trocadores de calor, 

uma bomba e um dispositivo de expansão.  
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Avaliando os sistemas de uma maneira geral, a diferença no consumo de 

energia é extremamente grande para realizar a refrigeração do óleo, e as formas de 

obtenção dessa energia também diferem significativamente. Isso impacta 

diretamente no COP (coeficiente de eficiência) de cada sistema. O sistema de 

compressão utiliza energia elétrica para realizar a compressão da amônia, fazendo 

com que uma quantidade muito menor de energia, em relação ao sistema de 

absorção, seja consumida, resultando em um COP elevado. O sistema de absorção, 

por sua vez, utiliza o calor como fonte de energia, resultando em um elevado 

consumo e em um COP muito baixo. Esses parâmetros estão abordados na tabela 

24. 

A diferença de consumo foi avaliada de maneira quantitativa, através do 

custo de operação de cada sistema operando por 24 horas diárias durante um ano. 

Deve-se observar que o custo inicial de equipamentos para iniciar a operação não 

foi levado em conta. Esses valores estão apresentados na tabela 24. Como o 

sistema de compressão opera exclusivamente com energia elétrica, variou-se a 

forma como a energia térmica pode ser obtida e então, comparou-se com o 

consumo de energia elétrica. Para o ciclo de absorção trabalhando com gerador de 

queima direta, apenas a utilização do cavaco de eucalipto se mostrou mais 

econômico do que a utilização da eletricidade. GLP, Diesel e gasolina apresentaram 

grande desvantagem econômica para o sistema de absorção, em relação ao sistema 

de compressão. Quando utilizado um gerador de queima indireta, com vapor 

aquecendo a mistura, o custo de operação obtido foi igual ao da queima direta de 

cavaco. Entretanto, é necessário ressaltar que não é possível obter uma situação 

em que não haja formação de condensado, como foi considerado no cálculo do 

consumo de vapor para obtenção de amônia. Mesmo assim, a utilização de vapor se 

mostrou mais vantajosa do que a energia elétrica. 

A tabela 24 apresenta um comparativo dos principais parâmetros 

calculados no decorrer do presente trabalho. Dados de dimensionamento do 

evaporador, condensador do sistema de compressão e absorção e os valores 

obtidos na análise termodinâmica de cada ciclo podem ser visualizados.  Uma 

comparação entre o custo de operação de cada sistema, para variados tipos de 

combustíveis também são demonstrados nessa tabela. 
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Tabela 24. Comparação dos principais parâmetros do sistema de compressão e do sistema de 
absorção. 

  Compressão de vapor Absorção de amônia 

Condensador 

 Calor rejeitado (KW) 584,06 456,24 
Área de troca térmica 

(m²) 62,19 47,94 

Número de tubos 110 85 

Evaporador 

 Calor retirado (KW) 486,72 486,72 
Área de troca térmica 

(m²) 4,33 4,33 

Número de tubos 18 18 
COP   5,65 0,62 

Consumo de 
energia 

 Compressor (KW) 86,1 - 
Gerador (KW) - 780,87 

Custo operacional 

 Energia elétrica (R$) 579.948,00 - 
Cavaco de eucalipto 

(R$) 
- 140.520,00 

GLP (R$) - 1.935.839,20 
Diesel (R$) - 2.173.465,45 

Gasolina (R$) - 3.198.790,82 
Vapor (R$) - 140.520,00 

Fonte. Autoria própria. � 
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6 CONCLUSÕES 

O intuito do trabalho consistiu em comparar dois dos principais sistemas 

de refrigeração industrial, que foram desenvolvidos durante dois séculos e que 

atualmente são discutidos intensamente, hora por sua viabilidade ambiental, outrora 

pela facilidade de funcionamento. Também, de aplicá-los no resfriamento de óleo 

lubrificante de compressor parafuso, para que este óleo tenha suas propriedades 

conservadas garantindo a vida útil dos componentes móveis do compressor. 

Dimensionar e comparar cada componente e parâmetro desses sistemas 

é essencial para sua compreensão, para que a escolha errônea de um deles em 

situações específicas não ocorra. 

De maneira geral, o sistema de compressão apresentou um COP maior 

que o sistema de absorção, o que não garante que este seja mais adequado, já que 

ambos cumprem a função de resfriar o óleo. Com a avaliação dos componentes dos 

sistemas de refrigeração observou-se que o sistema de absorção leva vantagem 

quando se trata do tamanho do condensador do sistema, dependendo de um 

equipamento menor para rejeitar o calor do ciclo. 

Entretanto, quando se trata de funcionamento, o sistema de compressão 

leva vantagem em alguns aspectos como a simplicidade, utilizando um equipamento 

de compressão, e energia elétrica para funcionamento, a qual está disponível em 

uma ampla faixa de consumo e de maneira facilitada. 

Apesar disso, em situações em que se há desperdício de calor, o sistema 

de absorção de amônia pode ser uma boa escolha, pois essa energia pode ser 

aproveitada a um custo muito baixo, comparado com a energia elétrica. Pensar em 

utilizar um gerador a vapor ou mesmo construir um gerador que opere com uma 

fornalha mostrou-se uma solução adequada para a substituição do sistema de 

compressão e a redução no alto consumo e gasto de energia elétrica. 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros voltados a área de termodinâmica, os parâmetros 

do sistema de absorção utilizados nesse trabalho podem ser avaliados visando um 

aprimoramento e o aumento do desempenho do ciclo. 
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Para trabalhos voltados a projetos de engenharia, propor a construção de 

um gerador para o sistema de absorção, constituído de uma fornalha, para a 

geração de amônia. 

Para trabalhos voltados a área econômica da engenharia, recomenda-se 

avaliar o custo de cada equipamento de ambos os sistemas e a comparar além do 

custo operacional, o custo de implantação dos sistemas e seus respectivos 

payback’s. 
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APÊNDICE 1 – PLANILHA DE ANÁLISE TERMODINÂMICA DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE VAPOR 
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APÊNDICE 2 – PLANILHA DA ANÁLISE TERMODINÂMICA DO SISTEMA DE ABSORÇÃO DE AMÔNIA. 
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APÊNDICE 3 – PLANILHA DE CÁLCULO DAS PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS DA MISTURA SATURADA DE AMÔNIA 

E ÁGUA. 
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APÊNDICE 4 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DO EVAPORADOR. 
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APÊNDICE 5 – DIMENSIONAMENTO DO EVAPORADOR DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE VAPOR. 
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APÊNDICE 6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DO EVAPORADOR DO SISTEMA DE ABSORÇÃO DE AMÔNIA. 
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ANEXO 1 – Tabela das principais propriedades do óleo lubrificante do compressor parafuso. 

 

Fonte. Empresa Mayekawa/Mycom. 
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ANEXO 2 – Diagrama de Mollier para o ciclo de compressão de vapor. 

 

Fonte. https://www.swep.net/refrigerant-handbook/appendix/appendix-b/. 
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ANEXO 3 - Diagrama de propriedades termodinâmicas da mistura amônia e água em função da 
temperatura e concentração. 

 

Fonte. Ashrae (2001). 
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ANEXO 4 – Volume específico da mistura amônia e água em função da temperatura e concentração 

 

Fonte. Ashrae (2001). 
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ANEXO 5 – Tabela de seleção de bombas. 

 

Fonte. Catálogo de bombas Imbil. 
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ANEXO 6 – Tabela de fator de serviço da bomba selecionada. 

 

Fonte. Catálogo de bombas Imbil. 
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ANEXO 7 – Tabela de fatores de incrustação para diversas substâncias. 

 

Fonte. Ashrae (2010) 
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ANEXO 8 – Tabela de poder calorífico inferior de diversos materiais. 

 

Fonte. Arauterm. 

 


	1 INTRODUÇÃO
	1.1 PROBLEMA
	1.2 JUSTIFICATIVA

	1.3 OBJETIVOS
	1.3.1 Objetivos gerais
	1.3.2 Objetivos específicos

	1.4 ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DO TRABALHO

	2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
	2.1 SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO POR AMÔNIA
	2.2 O CICLO DE REFRIGERAÇÃO DE ESTÁGIO ÚNICO
	2.3 O CICLO DE ABSORÇÃO DE AMÔNIA
	2.4 COMPRESSORES
	2.5 TROCADORES DE CALOR
	2.5.1 Evaporadores
	2.5.2 Resfriadores de líquidos
	2.5.3 Condensadores

	2.6 RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO
	2.7 BOMBAS
	2.8 TUBULAÇÕES
	2.9 DISPOSITIVOS DE EXPANSÃO
	2.10 ABSORVEDOR
	2.11 GERADOR
	2.12 SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE ÓLEO
	2.12.1 Termo-sifão
	2.12.2 Arrefecimento de óleo através da utilização de água
	2.12.3 Arrefecimento de óleo por injeção direta


	3 MATERIAIS E METODOS
	3.1 ANÁLISE TERMODINÂMICA
	3.2 ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR

	4 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
	4.1 PARÂMETROS DE ENTRADA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR
	4.1.1 Carga térmica
	4.1.2 Estados termodinâmicos do sistema de refrigeração por compressão de vapor

	4.1.3 Seleção do dispositivo de expansão do sistema de compressão de vapor
	4.1.4 Seleção do compressor
	4.1.5 Análise termodinâmica do ciclo de refrigeração por compressão de vapor

	4.2 DEFINIÇÃO DOS ESTADOS TERMODINÂMICOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO DE AMÔNIA
	4.2.1 Análise termodinâmica do ciclo de refrigeração por absorção de amônia
	4.2.2 Seleção da bomba de recalque de mistura
	4.2.3  Seleção dos dispositivos de expansão do sistema de refrigeração por absorção
	4.2.4 Seleção do absorvedor

	4.3 ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO EVAPORADOR
	4.3.1 Cálculo do coeficiente global de transferência de calor e dimensionamento do evaporador

	4.4 ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO CONDENSADOR
	4.4.1 Condensador do sistema de refrigeração por compressão de vapor
	4.4.2 Cálculo do coeficiente global de transferência de calor e dimensionamento do condensador
	4.4.3 Condensador do sistema de refrigeração por absorção de amônia

	4.5 ANÁLISE DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE COMPRESSÃO DE VAPOR E DO SISTEMA DE ABSORÇÃO DE AMÔNIA

	5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
	6 CONCLUSÕES
	6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

	APÊNDICES
	ANEXOS

