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RESUMO 

 

Apesar de antiga, a refrigeração por absorção não é usual devido ao seu 
baixo desempenho quando comparado aos sistemas convencionais de compressão 
de vapor. No entanto, os sistemas de compressão de vapor demandam de energia 
elétrica, sendo esta uma energia nobre e com alto valor agregado, enquanto os 
sistemas de refrigeração por absorção são operados a calor. Esse fato tem aberto 
caminho para que os sistemas de absorção sejam estudados com o objetivo de 
melhorar suas condições de desempenho a ponto de se tornarem competitivos. 
Nesse sentido, o presente estudo teve como principal objetivo a análise da 
viabilidade técnica de implementação de ciclos de absorção com o par NH3-H2O em 
um ambiente de uma indústria frigorífica refrigerado à -18°C, utilizando biomassa 
como fonte para geração de energia térmica. A partir disto, foi avaliando a 
sensibilidade do sistema com à inserção de trocador de calor do refrigerante e da 
solução e à variação da temperatura nos componentes do ciclo, de forma a 
compreender as interações entre variáveis e realizar futuras otimizações. Para isso, 
foram avaliados quatro sistemas de absorção de simples efeito, com e sem trocador 
de calor, realizando balanços de energia, de massa global e de massa de amônia 
em cada um dos equipamentos do ciclo. A análise termodinâmica foi realizada 
utilizando o software EES, e estabelecendo parâmetros de entrada como a 
temperatura do gerador de 160°C e temperatura do absorvedor e condensador de 
35°C. Os resultados demonstraram que o ciclo sem trocadores de calor apresenta o 
menor coeficiente de desempenho (COP), sendo de apenas 0,1549, além de que a 
inclusão do trocador de calor do refrigerante não possui grande impacto no COP do 
sistema, elevando-o para 0,1689, enquanto o trocador de calor da solução 
apresentou um aumento no desempenho, resultando em COP de 0,2761. Os 
melhores resultados foram obtidos a partir do ciclo composto pelos dois trocadores 
de calor, no qual o COP foi de 0,3005 e o consumo de biomassa se manteve a 136,3 
kg/h. As análises de sensibilidade demonstraram que a elevação da temperatura de 
absorção e condensação, isoladamente, resultam em impactos negativos ao COP, 
enquanto aumentos na temperatura de evaporação e de geração, isoladamente, 
resultam na elevação do COP. Além disso, maiores temperaturas de geração e de 
evaporação promovem menor necessidade de troca térmica no gerador e no 
absorvedor, diminuindo, por consequência, a demanda de biomassa. Por sua vez, a 
demanda de biomassa cresce linearmente com o acréscimo de carga térmica ao 
sistema, em todos os ciclos modelados, de forma que, novamente, o ciclo com os 
dois trocadores de calor apresentou um aumento de 3,30 kW e 1,40 kg/h para a 
troca térmica no gerador e na vazão de biomassa, respectivamente, para cada kW 
incrementado no evaporador. Além disso, o sistema de absorção apresentou baixo 
custo operacional comparado ao sistema de compressão de vapor. Desse modo, 
concluiu-se que a viabilização técnica do sistema de absorção pode ocorrer a partir 
do ciclo completo, otimizando-o por meio das análises de sensibilidade, sendo 
possível torná-lo competitivo com os sistemas de compressão de vapor. 
 
Palavras-chave: Refrigeração industrial. Cavaco de eucalipto. Análise de 

sensibilidade. Trocador de calor. Custo operacional. 
 



 
 

ABSTRACT  

Despite being old, cooling absorption is unusual due to its low performance 
when compared to conventional vapor compression systems. However, compression 
systems demand electrical energy, which presents high availability, while absorption 
refrigeration systems are operated by heat. This fact has opened the way for the 
absorption systems to be studied aiming to improve their performance conditions to 
the point of becoming competitive. In this sense, the main objective of this research 
was to analyze the technical feasibility of implementing absorption cycles using the 
NH3-H2O pair in an environment of a refrigerated industry at -18°C using biomass as 
a thermal source. From this, the sensitivity of the system with the insertion of the 
refrigerant and solution heat exchanger and the temperature variation in the 
components of the cycle was evaluated, in order to understand how interactions 
between variables and future optimizations. For this, four simple effect absorption 
systems were evaluated, with and without heat exchangers, performing energy, 
global mass and ammonia mass balances in each of the equipment in the cycle. 
Modelling was performed by using the EES software and by setting input parameters 
such as generator temperature of 160°C and absorber and condenser temperature of 
35°C. The results showed that the cycle without heat exchangers has the lowest 
coefficient of performance (COP), being only 0.1549. Besides, the fact that the 
inclusion of the refrigerant heat exchanger does not have a great impact on the COP 
of the system, raising it to 0.1689, while the solution heat exchanger showed an 
increase in performance, resulting in a COP of 0.2761. The best results were 
obtained from the cycle composed by the two heat exchangers, in which the COP 
was 0.3005 and the biomass consumption remained at 136.3 kg/h. Sensitivity 
analyzes demonstrated that the rise in the temperature of absorption and 
condensation, isolated, results in negative impacts on the COP, while increases in 
the temperature of evaporation and generation, alone, result in an increase in the 
COP. In addition, higher generation and evaporation temperatures promote less 
need for heat exchange in the generator and absorber, thus reducing the demand for 
biomass. In turn, the demand for biomass increases linearly with the addition of 
thermal load to the system, in all modeled cycles. So, again the cycle with the two 
heat exchangers presented an increase of 3.30 kW and 1.40 kg/h for the thermal 
exchange in the generator and in the biomass flow, respectively, for each kW 
increased in the evaporator. Furthermore, the absorption system had a low operating 
cost compared to the vapor compression system. Thus, it was concluded that the 
technical feasibility of the absorption system can occur from the complete cycle, 
optimizing it through the sensitivity analysis performed, making it possible to compete 
with vapor compression systems. 

 
Keywords: Industrial refrigeration. Eucalyptus biomass. Sensitivity analysis. Heat 

exchanger. Operational cost. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico e social depende diretamente da oferta e da 

demanda de energia. Por isso, é fundamental garantir a disponibilidade energética 

em concordância com o constante crescimento econômico (ANEEL, 2008). Nesse 

contexto, no ano de 2020, o setor industrial foi o maior consumidor de energia 

elétrica, tendo participação de 36,6%, seguido pelo setor residencial com 27,6% e 

pelo setor comercial com 15,7% (EPE, 2021). Projeções da demanda de energia 

preveem uma taxa de crescimento de 2,4% ao ano no consumo energético industrial 

(EPE, 2020). 

A maioria das indústrias demandam energia térmica, além da elétrica, para a 

operação de determinados processos. É muito comum a necessidade de calor para 

possibilitar certas reações químicas, bem como para a esterilização microbiológica, 

para o processo de secagem, desidratação e cozimento. Como exemplo, pode-se 

citar a indústria de alimentos e bebidas, que requer calor para a maioria dos seus 

processos (ELETROBRÁS, 2005). Essa energia térmica é frequentemente obtida 

através do vapor proveniente da queima de combustível (biomassa) em caldeiras.  

Por conseguinte, a indústria de alimentos e bebidas foi responsável por 

demandar 9,6% de toda energia final consumida no ano de 2020, sendo a maior 

consumidora no setor industrial. A principal fonte energética dessa indústria é o 

bagaço de cana, representando cerca de 74,0% da oferta, seguido da eletricidade 

com participação de 10,3% e da lenha com 9,7% (EPE, 2021). A ampla utilização do 

bagaço de cana na geração de energia pode ser explicada pela presença de 

diversas indústrias sucroalcooleiras no país. Já a eletricidade é obtida a partir de 

diversas fontes, predominantemente de hidrelétricas. 

A indústria de abate de frangos, em específico, apresenta consumo intensivo 

de energia elétrica devido a automatização das linhas de abate e do armazenamento 

da carne, sendo que o maior consumo acontece na casa de máquinas, onde são 

instalados os compressores do sistema de refrigeração dessa indústria (BUENO, 

2008). O emprego de frio ocorre logo após o abate no pré-resfriamento da carne de 

frangos com temperaturas entre 10 a 18°C, seguido pelos ambientes refrigerados 

com temperaturas próximas de 0°C, já ambientes de estocagem e congelamento 

necessitam de temperaturas próximas a -15°C e entre -30 à -40°C, respectivamente 

(BENEDETTI, 2010). A necessidade dessas baixas faixas de temperaturas exige um 
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elevado consumo elétrico nos compressores do sistema de refrigeração, elevando o 

custo de abate e refletindo no preço final de venda da carne, tendo em vista as 

atuais tarifas de energia. 

Nesse sentido, o preço da tarifa está relacionado ao custo da geração de 

energia, segundo a fonte, bem como custos de transmissão, encargos e tributos. 

Quando o país apresenta situações desfavoráveis para geração de energia elétrica 

por meio de hidrelétricas, se faz necessário acionar outras fontes e, 

consequentemente, empregar o sistema de bandeiras tarifárias, ocasionando 

aumento no valor final da fatura de energia (BEZERRA, 2019). A elevação no preço 

da tarifa de energia somado à escassez hídrica resultou na constante aplicação das 

bandeiras tarifárias ao longo do ano de 2021, favorecendo a atratividade dos 

sistemas de refrigeração por absorção. 

Isso ocorre, pois, a grande diferença entre os sistemas de refrigeração por 

absorção e por compressão está no modo como ocorre a elevação da temperatura e 

pressão. No sistema de compressão, o vapor tem sua temperatura e pressão 

elevada por meio do compressor, utilizando energia elétrica e sendo então 

denominado de ciclo operado a trabalho. Já o sistema de absorção tem sua pressão 

elevada por meio da passagem do fluido refrigerante pelo absorvedor, onde é 

absorvido por um fluido secundário, sendo então encaminhado para a bomba e 

posteriormente para o gerador, onde ocorre novamente a separação dos fluidos pela 

aplicação de calor. Por esse motivo, ele é conhecido como ciclo operado a calor 

(ÇENGEL e BOLES, 2013). 

Por ser um ciclo operado a calor, o sistema de absorção se torna 

interessante pelo baixo consumo de eletricidade, tendo em vista que o único 

equipamento que requer trabalho é a bomba. A principal fonte energética do sistema 

de refrigeração por absorção é o calor a temperaturas consideravelmente baixas, 

podendo ser obtido de diversas formas, como por meio da queima de combustível 

em caldeiras, bem como pela energia solar térmica ou pelo calor residual de outro 

processo realizado pela indústria (CANTARUTTI, 2011). Esse sistema se torna ainda 

mais atrativo quando há possibilidade de obter calor a baixo custo, como por meio 

da queima da biomassa. 
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1.1 JUSTIFICATIVA  

 

A energia elétrica é considerada nobre por possuir maior disponibilidade 

associada. Esse fato, por consequência, acarreta no aumento do seu preço. O 

elevado preço, comparado a energia térmica, e somado a dependência da matriz 

elétrica brasileira na geração de energia a partir de hidrelétricas, provoca a cobrança 

das bandeiras tarifárias em situações de escassez hídrica, aumentando ainda mais o 

seu preço. Em decorrência disso, torna-se interessante avaliar a possibilidade de 

atender os consumidores finais utilizando outras formas de energia.  

Quando se trata da indústria de alimentos e bebidas, especialmente a 

indústria frigorífica, nota-se uma elevada demanda por energia elétrica para realizar 

a refrigeração e estocagem do alimento, tendo em vista a utilização de sistemas de 

compressão a vapor para promover o frio. O sistema de absorção é visto como uma 

alternativa ao sistema de compressão de vapor, utilizando energia térmica para 

realizar o processo de refrigeração industrial por meio da substituição do compressor 

de vapor pelo conjunto absorvedor e gerador. 

Dessa forma, estudar a viabilidade e o aprimoramento da refrigeração por 

absorção pode trazer diversas vantagens para a indústria de alimentos, 

principalmente se tratando da economia com a energia elétrica. Sendo assim, se faz 

necessário o estudo detalhado do sistema de absorção e da possibilidade de sua 

aplicação como alternativa ao sistema convencional de refrigeração por compressão 

de vapor na indústria frigorífica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar, por meio de simulações termodinâmicas, a viabilidade técnica de 

sistemas de refrigeração por absorção utilizando o par NH3-H2O como alternativa 

aos sistemas convencionais de compressão de vapor, a fim de aplicá-lo na indústria 

frigorífica utilizando energia térmica proveniente da queima de biomassa. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar o desempenho de diferentes ciclos de refrigeração por 

absorção por meio de simulações termodinâmicas, considerando 

sistemas de simples efeito; 

b) Avaliar a importância do trocador de calor do refrigerante e do 

trocador de calor da solução no coeficiente de desempenho (COP) do 

sistema; 

c) Analisar o efeito da temperatura de saída do gerador, do evaporador, 

do condensador e do absorvedor no COP do ciclo; 

d) Determinar a vazão de biomassa necessária para atender a carga 

térmica do gerador e avaliar sua sensibilidade em relação à demanda 

térmica do evaporador.  

e) Avaliar a economia financeira na operação do sistema de refrigeração 

com a substituição do ciclo de compressão por um ciclo de absorção. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CENÁRIO ENERGÉTICO BRASILEIRO 

 

A energia possui um papel fundamental na promoção da competitividade 

econômica dos países, bem como na qualidade de vida das sociedades, sendo mais 

evidente em econômicas fundamentadas na indústria, onde o crescimento industrial 

só é possível com o aumento da demanda energética. Dessa forma, a energia se 

tornou um fator decisivo frente ao mercado global, no qual os países que estimulam 

o uso de energia limpa e a baixo custo alcançam maiores vantagens econômicas 

que os demais (TOLMASQUIM, GUERREIRO e GORINI, 2007; FINKLER et al., 

2016).  

Atualmente, o Brasil apresenta uma matriz elétrica majoritariamente 

renovável, somando 84,8% de toda a oferta de eletricidade no ano de 2020, no qual 

a principal fonte de geração foi a energia hidráulica com participação de 65,2%, 

seguido da biomassa com 9,1%, da eólica com 8,8% e da solar com 1,7% (EPE, 

2021). A partir disso, é possível observar a dependência da matriz elétrica nacional 

em uma única fonte de energia. 

A maior parte dessa energia é proveniente de grandes hidrelétricas, as quais 

apresentam baixo custo de geração, no entanto possuem uma relação direta com 

condições climáticas. Dessa forma, a alteração no regime pluviométrico acarreta na 

insegurança da manutenção dessa fonte, tornando necessário a utilização de outra 

fonte energética que é confiável em seu regime de operação, comumente a geração 

termelétrica, mas que apresenta um elevado custo de geração (LAWSON e 

PEREIRA, 2017; SILVEIRA, 2018). 

Apesar desse aumento no custo, a utilização de termelétricas é essencial 

para garantir o fornecimento de energia. A escassez energética acarretaria no 

comprometimento do crescimento econômico nacional, pois a energia se trata de um 

fator limitante de produção, podendo incapacitar a expansão de produtos, reduzindo 

a oferta de emprego e, consequentemente, a renda da população (CARMINATI e 

SCALCO, 2013). 

Visando atender a demanda de energia, aciona-se as termelétricas sempre 

que há necessidade. Existem diversos combustíveis que podem ser usados para 

geração de energia em termelétricas, como o carvão, o diesel, o gás natural, o 
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urânio e a biomassa. Em 2020, o combustível mais utilizado para o acionamento de 

termelétricas foi a biomassa, totalizando 37,4%, seguido do gás natural com 

participação de 34,0% (EPE, 2021). Por apresentarem maior custo de geração, a 

necessidade do uso de termelétricas resulta no reajuste tarifário e aplicação de 

bandeiras tarifárias, elevando, consequentemente, a fatura de energia. 

A escassez hídrica, presente nos últimos anos, foi agravada ao longo do ano 

de 2021, resultando em aumento tarifário devido a necessidade de maior geração de 

energia em termelétricas. A falta de chuvas afetou tão drasticamente o setor elétrico 

que a Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) criou 

um novo patamar para as bandeiras, a chamada bandeira de escassez hídrica, com 

um aumento de 6,78% na tarifa média dos consumidores finais (MME, 2021). 

 

2.2 O SETOR INDUSTRIAL 

 

A indústria é um fator de grande importância para o crescimento econômico, 

tendo em vista a inclusão de novos bens de capital e conhecimentos tecnológicos 

que ocasionam o aumento da produtividade e do desenvolvimento econômico 

(MARSON, 2015). Isso ocorre, pois, a expansão da indústria impulsiona os demais 

setores da economia por meio do efeito de encadeamento, demandando mais 

matérias primas, estimulando empregos e aumentando o poder de consumo, 

promovendo o crescimento de todos os setores econômicos (BRITO e GARROTE, 

2015). 

Nesse sentido, existe uma grande variedade de segmentos no setor 

industrial brasileiro que demandam de mais energia do que outros. Dentre os 

setores energointensivos destaca-se a indústria de alimentos e bebidas, ferro e aço, 

papel e celulose e a química, cujos consumos finais de energia foram de 9,6%, 

6,0%, 5,2% e 2,3%, respectivamente, no ano de 2020 (EPE, 2021). A indústria de 

alimentos e bebidas apresenta o maior consumo de energia do setor, merecendo 

uma atenção especial. 

Desse modo, no ano de 2020 essa indústria processou 58% de toda a 

produção agropecuária, correspondendo a 10,6% do PIB do Brasil, com 25,4 bilhões 

de reais investidos, promovendo 1,68 milhões de empregos diretos e formais. Além 

disso, o Brasil é o segundo país que mais exporta alimentos industrializados em 

volume, totalizando 38,2 bilhões de dólares para 190 países (ABIA, 2021). 
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2.2.1 A indústria da carne de frango 

 

O surgimento da avicultura industrial brasileira teve início no final da década 

de 1950, momento em que novos aviários foram estruturados juntamente com 

modernos métodos de manejo e preocupações de institutos de pesquisa em relação 

ao controle sanitário e combate de doenças, bem como o aparecimento das 

primeiras cooperativas e associações de criadores de aves (SORJ, 

POMPERMAYER e CORADINI, 2008). Ao longo da década de 1980, a criação de 

frangos para o abate demonstrou uma evolução a partir do ganho de produtividade 

com a proximidade de matérias primas para produção de ração, com o 

fortalecimento do mercado consumidor e consolidação das empresas (SILVA e 

SAES, 2005). 

Já na década de 1990, o setor da avicultura passou para a fase de 

competitividade por meio da busca por novas tecnologias, processos eficientes, 

redução de gastos e reorganização administrativa de empresas, tornando a 

avicultura uma das indústrias mais importantes de todo o complexo brasileiro 

(CANEVER et al., 1997). A partir disso, essa indústria promoveu destaque mundial 

ao Brasil devido a organização e gerenciamento setorial e ao uso de novas 

tecnologias, dando ao país uma posição exemplar na cadeia produtiva da carne de 

frango (SCHIMIDT e SILVA, 2018). 

Nesse contexto, a cadeia produtiva avícola apresenta, até os dias atuais, 

uma importante trajetória se comparada às demais cadeias produtivas, 

demonstrando constantes avanços técnicos e tecnológicos e processos 

colaborativos entre todos os integrantes, o que permitiu a conquista do mercado 

interno e externo, ultrapassando concorrentes e fazendo do país um dos principais 

fornecedores de carne de frango do mundo (JUNIOR et al., 2007). Além disso, o 

mercado apresenta vantagens frente a concorrência no que diz respeito ao rápido 

ciclo de produção, baixo custo do produto e a possibilidade de estruturar 

verticalmente a organização do setor, atraindo, dessa forma, diversos consumidores 

(RECK e SCHULTZ, 2016). 

No ano de 2020, o Brasil manteve sua posição de maior exportador mundial 

e segundo maior produtor de carne de frango, apresentando produção de 13,8 

milhões de toneladas, onde a região sul do Brasil foi responsável por abater 64,4% 

dos animais. Desse total, 69% do produto foi destinado ao mercado interno e 31% 
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às exportações, representando um consumo per capita nacional de 45,27 

kg/habitante e um volume de exportação de 4,23 milhões de toneladas para 151 

países (ABPA, 2021). 

Os frigoríficos e abatedouros são responsáveis pelo abate do frango, bem 

como pelo preparo do produto e comercialização em atacados, além de 

coordenarem operações a serem seguidas pelos criadores de frangos por meio da 

imposição de tecnologias, variedades genéticas utilizadas e manejos adequados, 

tornando todo o processo sofisticado (JUNIOR et al., 2007). Esse controle se deve a 

grande concorrência das empresas em um mercado aberto e globalizado, o que, por 

consequência, estimula a competitividade, lucratividade, produtividade e 

sustentabilidade das mesmas (PEREIRA, 2015). 

Da mesma forma, os consumidores estão continuamente exigindo maior 

qualidade dos alimentos que adquirem, tornando necessário que o mercado da 

carne de frango forneça produtos com padrões estáveis, objetivando a satisfação e a 

segurança alimentar dos consumidores, mantendo assim o ganho financeiro 

(BUENO, 2008). Para garantir a qualidade do produto existem diversos fatores a 

serem analisados antes, durante e após o abate. Fatores relacionados a idade, 

sexo, nutrição, manejo e transporte afetam diretamente qualidade da carne de 

frango no pré-abate, assim como as tecnologias empregadas durante abate e o 

tempo e temperatura de resfriamento e de maturação no pós abate (MENDES e 

KOMIYAMA, 2011). 

A necessidade da utilização do resfriamento no processo pós abate está 

relacionada à manutenção da temperatura do tecido muscular e a velocidade de 

resfriamento, fatores necessários para reduzir as reações bioquímicas e manter a 

qualidade do produto, fazendo da refrigeração um setor estratégico de influência 

direta na logística dessa indústria (BUENO, 2008). Dessa forma, as empresas 

buscam alternativas financeiras e econômicas para manter a qualidade de seus 

produtos, de forma a promover melhorias na conservação e utilização dos recursos 

energéticos (PEREIRA, 2015). 

 

2.2.2 Refrigeração industrial 

 

O processo de condicionamento de ar na indústria é comumente dividido em 

duas categorias: conforto e industrial, onde o condicionamento de ar para o conforto 
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objetiva pessoas e o industrial objetiva atender as condições dos processos 

(STOECKER e JABARDO, 2002). 

De modo geral, o objetivo da refrigeração industrial é promover o 

resfriamento de algum meio ou substância, a fim de manter as características 

originais dos alimentos pelo maior período possível, realizando operações em ampla 

faixa de temperaturas, geralmente de -70°C à 15°C, variando de acordo com o 

produto (STOECKER e JABARDO, 2002). Dessa forma, o período de conservação 

dos alimentos é maior quando armazenado a baixas temperaturas, entre 0°C e 4°C, 

podendo ser aumentada por meio do congelamento, utilizando temperaturas na faixa 

de -23°C à -18°C (BUENO, 2008; ELETROBRAS, 2005). 

Uma instalação frigorífica possui diversas dependências com diferentes 

necessidades térmicas. Entre elas, temos as antecâmaras e salas de corte com 

temperaturas em torno de 10°C, câmaras de resfriamento onde a temperatura é 

próxima a 0°C, túneis de congelamento com temperaturas em torno de -30 e -40°C, 

câmaras de estocagem com temperatura mais branda de -18°C, além da sala de 

máquinas, responsável pela produção do frio (BRASIL, 1998; BENEDETTI, 2010). 

Nesse sentido, o grande diferencial do processo de abate de frangos 

comparado ao abate de bovinos e suínos é a automatização em toda a linha de 

abate. Logo, é necessário utilizar energia desde o início do processo até o 

armazenamento, sendo importante avaliar o uso da energia elétrica a fim de 

potencializá-la (BUENO, 2008). Uma análise do consumo de eletricidade em 

frigorífico pode ser observada na Figura 1. 

A partir do estudo realizado por Bueno (2008), foi possível perceber que o 

maior consumo de eletricidade ocorre na sala de máquinas, onde se encontram os 

compressores do sistema de refrigeração por compressão de vapor. Sendo assim, a 

redução do consumo elétrico do frigorífico deve ser feita mapeando esse sistema, de 

forma a otimizar a produção, diminuindo seus custos, agregando competitividade ao 

produto e contornando a pressão do governo com as altas tarifas e multas pelo 

elevado consumo de energia (BUENO, 2008; PEREIRA, 2015). 
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FIGURA 1 - CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UM FRIGORÍFICO DE FRANGOS. 

 

FONTE: Adaptada de BUENO (2008). 

 

Entre os sistemas de refrigeração frequentemente usados encontram-se os 

sistemas de compressão de vapor, sistemas de efeito termoelétricos e sistemas por 

absorção, sendo predominante o uso do sistema de compressão de vapor para 

processos industriais e armazenamento de alimentos (SALVADOR, 1999). 

 

2.3 REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR 

 

O Sistema de Refrigeração por Compressão de Vapor (SRCV) é o mais 

utilizado para promover a refrigeração e o condicionamento de ar por ser um sistema 

simples, barato, confiável e não necessitar de constante manutenção, trabalhando 

com a alternação da condensação e vaporização do fluido refrigerante de maneira 

contínua, promovendo assim a retirada de calor de um ambiente a baixa 

temperatura (ÇENGEL e BOLES, 2013; STOCKER e JABARDO, 2002). Esse ciclo é 

composto por quatro equipamentos principais, sendo eles o compressor, o 

condensador, a válvula de expansão e o evaporador. Uma representação 

esquemática de um ciclo de compressão a vapor é apresentada na Figura 2. 
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1 - Linha de recebimento (0,79%) 2 - Linha de pendura (0,58%) 3 - Linha de eviceração (1,62%)

4 - Linha de respingo (0,08%) 5 - Linhas de corte (0,14%) 6 - Sala de máquinas (96,79%)
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FIGURA 2 - CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO DE VAPOR. 

 

FONTE: ÇENGEL E BOLES (2013). 

 

O processo de refrigeração tem início com a entrada do fluido refrigerante no 

compressor no estado de vapor saturado a baixa pressão, sendo então comprimido 

por meio da realização de trabalho, promovendo o aumento de temperatura e 

pressão. Esse vapor superaquecido a alta pressão é encaminhado para o 

condensador, onde há a troca de calor do fluido refrigerante com a vizinhança, 

tornando-se líquido saturado a alta pressão e sendo então encaminhado para a 

válvula de expansão, onde sua pressão é reduzida em um processo isentálpico e o 

líquido torna-se uma mistura de líquido e vapor com temperatura inferior à do 

ambiente a ser refrigerado. Essa mistura entra no evaporador e retira calor do 

ambiente em um processo endotérmico, vaporizando o fluido refrigerante por meio 

do aumento de temperatura, sendo este encaminhado novamente ao compressor 

para reiniciar o ciclo (ÇENGEL e BOLES, 2013; MORAN e SHAPIRO, 2006). 

Nesse ciclo pode-se utilizar diferentes fluidos refrigerantes e sua seleção 

depende de diversos fatores, como o tipo de compressor e as temperaturas e 

pressões de operação. Antigamente era comum o uso de fluidos refrigerantes como 

R-11, R-12, R-22 e R-502, no entanto, estes já caíram em desuso por contribuírem 

com a destruição da camada de ozônio, dando espaço para fluidos alternativos 
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como R-717 (amônia), R-744 (dióxido de carbono) e R-290 (propano) que buscam 

minimizar os impactos do efeito estufa (BORGANAKKE e SONNTAG, 2009). 

 

2.4 REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO 

 

O estudo dos Sistemas de Refrigeração por Absorção (SRA) é antigo. No 

entanto, com o advento da energia elétrica esses sistemas perderam espaço para o 

ciclo de refrigeração por compressão de vapor que é, até hoje, o mais utilizado 

comercialmente no mundo (CAMPOS, 2017). Nesse sentido, sistemas de 

refrigeração por absorção se tornam atrativos quando existe uma fonte de calor 

acessível e de baixo custo, podendo ser utilizadas diferentes fontes para obtenção 

da energia térmica, tendo como principal diferença em relação ao ciclo de 

compressão de vapor a forma como ocorre a elevação da pressão e da temperatura 

(BORGANAKKE e SONNTAG, 2009). 

Outro diferencial desse sistema é a necessidade de um fluido refrigerante e 

um fluido absorvente que serve de meio de transporte, sendo comum o uso de 

sistemas com o par amônia e água (NH3-H2O), em que a amônia é o fluido 

refrigerante e a água o fluido absorvente e do par água e brometo de lítio (H2O-LiBr), 

onde a água é o fluido refrigerante. Isso se deve ao fato de que esses fluidos 

possuem propriedades adequadas para serem comercializadas, além de atenderem 

as necessidades de refrigeração (ÇENGEL e BOLES, 2013; NASCIMENTO, 2011). 

No entanto, o par H2O-LiBr tem seu uso restrito a temperaturas acima de 

0°C para evitar o congelamento da água no evaporador, sendo, dessa forma, mais 

usual no condicionamento de ar. O par NH3-H2O, por sua vez, utiliza a amônia como 

fluido refrigerante, sendo capaz de trabalhar com temperaturas inferiores a 0°C, 

apresentando melhor aplicação para sistemas de refrigeração industrial (HEROLD et 

al., 2016). 

Os fluidos utilizados na refrigeração por absorção devem apresentar 

determinadas características para promover o bom funcionamento do ciclo. Dentre 

essas características tem-se a necessidade de garantir a ausência de formação de 

fase sólida em qualquer parte do ciclo, a escolha de um par no qual o fluido 

refrigerante seja mais volátil do que o absorvente de forma a facilitar separação, 

bem como uma boa afinidade entre os dois fluidos, permitindo assim uma fácil 

absorção e reduzindo as perdas de calor sensível. No entanto, essa afinidade não 
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deve ser tão alta pois demandaria uma quantidade maior de calor no gerador para 

separar os fluidos, reduzindo o COP (ASHRAE, 2013). 

Além disso, o fluido refrigerante deve apresentar alto calor latente para que a 

taxa de circulação do par seja reduzida, bem como apresentar estabilidade química 

em ambos os fluidos para que o sistema opere ao longo de vários anos sem 

apresentar problemas quanto ao desempenho, devendo ainda ser seguro para a 

operação realizada e possuir baixo impacto ambiental. A maioria dos pares de 

fluidos não atende a todos os requisitos, por isso deve-se avaliar qual o melhor para 

o ciclo em questão (ASHRAE, 2013).  

 Nesse contexto, o aumento da pressão e da temperatura do fluido 

refrigerante ocorre por meio de um sistema no qual o refrigerante é absorvido pelo 

fluido secundário para formar uma solução líquida no absorvedor, sendo então 

bombeada para aumentar sua pressão. Como o volume específico da mistura líquida 

é menor do que o volume específico do fluido refrigerante na fase vapor, a demanda 

por trabalho também é reduzida, sendo essa a maior vantagem frente ao sistema de 

compressão de vapor (MORAN e SHAPIRO, 2006). 

Ademais, no ciclo de absorção se faz necessário a recuperação do fluido 

refrigerante no estado de vapor antes de ser encaminhado para o condensador. 

Para isso, é essencial a obtenção de calor por uma fonte térmica que apresenta 

reduzidos custos, como a recuperação do calor de processos, energia solar ou a 

queima de algum combustível (MORAN e SHAPIRO, 2006). 

O ciclo de absorção é composto por mais equipamentos do que o ciclo por 

compressão de vapor, pois nesse sistema o compressor é substituído pelo conjunto 

composto por absorvedor, gerador, bomba e válvula de expansão, como observado 

na Figura 3. Pode-se também observar o emprego do fluido refrigerante (NH3) e do 

fluido absorvente (H2O). 

O ciclo de absorção tem início com a entrada do fluido refrigerante no 

condensador a alta pressão e temperatura, onde perde calor para a vizinhança, 

sendo então condensado e encaminhado para a válvula de expansão, responsável 

por diminuir sua pressão e temperatura, transformando o líquido saturado em uma 

mistura de líquido e vapor com temperatura inferior à do ambiente a ser refrigerado 

(ÇENGEL e BOLES, 2013; MORAN e SHAPIRO, 2006). 
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FIGURA 3 - CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO UTILIZANDO O PAR AMÔNIA E ÁGUA. 

 

FONTE: ÇENGEL E BOLES (2013). 

 

O fluido refrigerante segue então para o evaporador, onde absorve calor do 

ambiente e torna-se vapor saturado, seguindo para o absorvedor onde é absorvido 

pelo fluido secundário, mudando para o estado líquido em um processo exotérmico 

que exige arrefecimento, tendo em vista que a maior absorção de amônia ocorre a 

temperaturas mais baixas (ÇENGEL e BOLES, 2013; MORAN e SHAPIRO, 2006). 

Essa solução é então bombeada até o gerador, com elevação da sua 

pressão, onde irá receber calor de uma fonte externa em um processo endotérmico 

com o objetivo de separar o fluido refrigerante, sendo posteriormente retificada para 

garantir sua pureza, seguindo então para o condensador. A mistura que sobra no 

gerador é encaminhada de volta ao absorvedor, passando pela válvula de expansão 

para reduzir sua pressão. A utilização do trocador de calor da solução (regenerador) 

é opcional (ÇENGEL e BOLES, 2013; MORAN e SHAPIRO, 2006). 

O sistema apresentado na Figura 3 é caracterizado como de simples efeito 

pois possui apenas um gerador no sistema. No entanto, existem diversas 

configurações possíveis. Nesse sentido, pode-se encontrar sistemas de simples ou 

múltiplos efeitos, assim como sistemas de um ou mais estágios. 
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2.4.1 Configurações dos ciclos de absorção 

 

Os sistemas de refrigeração por absorção podem ser classificados quanto a 

sua configuração. Dessa forma, o número de efeitos faz referência a quantidade de 

vezes em que o calor de alta temperatura é aproveitado no ciclo, de forma que o 

calor rejeitado na mais alta temperatura seja utilizado para aumentar o desempenho 

do sistema por meio de seu uso em um estágio de baixa temperatura. Sendo assim, 

o ciclo de duplo efeito se caracteriza pela presença de dois geradores, um de alta 

temperatura e um de baixa temperatura (ASHRAE, 2013; ASHRAE, 2014; CEFARIN, 

2017). Uma comparação entre ciclos de simples e duplo efeito pode ser observada 

na Figura 4. 

 

FIGURA 4 - COMPARAÇÃO ENTRE SIMPLES E DUPLO EFEITO DE UM SRA. 

 
FONTE: Adaptada de SRIKHIRIN et al. (2001). 

 



31 
 

 

Já o número de estágios se refere a quantidade de vezes em que um ou 

mais componentes básicos (gerador, absorvedor, condensador e evaporador) se 

repetem no ciclo, possuindo diferentes pressões. Dessa forma, pode-se determinar a 

quantidade de níveis de pressão presentes no ciclo, já que, geralmente, o número 

de níveis de pressão é proporcional ao número de estágios do sistema (ASHRAE, 

2013; CEFARIN, 2017). 

A utilização do duplo efeito se mostra interessante devido ao aumento no 

coeficiente de desempenho do sistema. Sendo assim, sistemas de simples efeito 

comumente operam a temperaturas na faixa de 85°C à 130°C e seu COP está 

compreendido entre 0,6 e 0,8, enquanto ciclos de duplo efeito demandam de 

temperaturas acima de 140°C e atingem COP próximos a 1 (SOUSA, 2011). 

Para o ciclo que acopla trocadores de calor no gerador e absorvedor, 

conhecido como GAX (Generator Absorber heat eXchanger), o COP com utilização 

do par NH3-H2O está situado entre valor de 0,7 à 0,8, sendo possível chegar a 

valores próximos a 1,5 quando implementadas adaptações (NIKBAKHTI et al., 

2020). Para o par de NH3-H2O e temperatura da fonte quente de 120°C à 150°C, 

especificamente, o COP do sistema de absorção de simples efeito alcança valores 

entre 0,2 e 0,7 e para o duplo efeito os valores estão entre 0,8 e 1,2 (SIDDIQUI e 

SAID, 2015). 

Além desses ciclos citados existe uma variedade de outros, tendo em vista a 

constante busca por adaptações que aumentem o desempenho do sistema, 

reduzam a demanda energética da fonte quente, economizem fluido refrigerante e 

absorvente, entre outras questões que focam na viabilização do sistema de 

refrigeração por absorção. 

 

2.4.2 Vantagens frente a compressão 

 

O SRA apresenta vantagens e desvantagens quando comparado ao sistema 

de compressão de vapor. As duas principais vantagens estão relacionadas a 

inexistência de equipamento mecânico rotativo, o que torna a operação mais 

silenciosa, e a possibilidade de utilizar qualquer fonte de calor, não necessitando de 

altas temperaturas (ASHRAE, 2013; CANTARUTTI, 2011). 

Além disso, o SRA é capaz de recuperar o calor dos mais variados 

processos, podendo reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) quando utiliza 
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calor de baixa temperatura proveniente de fontes de renováveis, contribuindo para a 

redução do aquecimento global e da destruição da camada de ozônio devido ao uso 

de refrigerantes ecológicos. Outros benefícios desse ciclo estão relacionados à 

operação silenciosa e com poucas vibrações por utilizar poucas peças móveis, 

tornando a manutenção fácil e pouco necessária, e a longa vida útil de cerca de 20 à 

30 anos, sendo muito mais duráveis do que os SRCV (BENEDETTI, 2010; 

NIKBAKHTI et al., 2020). 

Dessa forma, pode-se resumir a grande vantagem do ciclo de absorção na 

sua operação baseada em calor, diferentemente do ciclo de compressão que é 

operado a trabalho e consome muita energia elétrica. Com isso, o único trabalho 

demandado no ciclo de absorção está relacionado ao processo de bombeamento da 

mistura, sendo baixo devido ao volume específico do líquido, podendo ser 

negligenciada quando comparada ao calor demandado no gerador (CARDOSO, G. 

N., 2012; ÇENGEL, BOLES, 2013). 

Apesar dos significativos benefícios, os sistemas de absorção apresentam 

um baixo desempenho quando comparados aos sistemas de compressão 

convencionais, afetando diretamente o COP do sistema, que se encontra na faixa de 

1/3 do COP do sistema de compressão. Além disso, esses sistemas apresentam um 

custo mais elevado, sendo mais espaçosos e requerendo maiores torres de 

resfriamento, ademais, sua manutenção é dificultada pela não usualidade 

(NASCIMENTO, 2011; NIKBAKHTI et al., 2020; SANNOMIA, 2009; ÇENGEL e 

BOLES, 2013). 

No entanto, existe uma dificuldade comparativa entre os dois ciclos, tendo 

em vista que o ciclo de compressão utiliza energia elétrica que apresenta maior 

custo comparado à energia térmica (NASCIMENTO, 2011; SANNOMIA, 2009). 

Como forma de superar essas dificuldades e possibilitar o uso convencional da 

tecnologia de absorção, existem diversas pesquisas e estudos que buscam melhorar 

o COP para que este se torne competitivo com o ciclo de compressão (NIKBAKHTI, 

2020). 

 

2.5 OBTENÇÃO DA ENERGIA TÉRMICA POR MEIO DA BIOMASSA 

 

A energia térmica demandada pelo ciclo de absorção pode ser obtida das 

mais variadas fontes, podendo ser oriunda diretamente da natureza, chamada de 
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primaria, ou proveniente do processo de transformação, denominada de secundária 

(GORLA, 2009). Dentre as possibilidades de geração de energia a partir de fontes 

renováveis e sustentáveis tem-se a biomassa, uma fonte primária que é definida 

como qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia térmica, 

mecânica ou elétrica, na qual sua forma mais simples e abundante na natureza é em 

forma de madeira (SANTOS et al., 2017). 

Nesse sentido, a biomassa apresenta vantagens em relação a sua utilização, 

podendo ser feita a combustão em fornos e caldeiras, apresentando baixo impacto 

ambiental e social e diversificando a matriz energética brasileira. Sua classificação é 

dividida em três categorias, sendo elas biomassa florestal, com seus produtos e 

subprodutos ou resíduos; biomassa agrícola, incluindo culturas energéticas, 

subprodutos e resíduos de atividades agrícolas e de produção animal, e rejeitos 

urbanos, no qual o potencial energético de cada uma delas é dependente direto da 

matéria prima utilizada e do processo tecnológico empregado na sua obtenção 

(CARDOSO, B. M., 2012; MME, 2007).  

Dessa forma, a cadeia produtiva da biomassa florestal é dividida em duas 

principais fontes, sendo elas os resíduos florestais, enquadrando o material lenhoso 

produzido em florestas, e os resíduos lenhosos industriais, os quais são 

provenientes de algum processo realizado, se enquadrando a serragem, maravalha 

e outros. A biomassa florestal, tanto nativa quanto plantada, possui grande 

participação na geração de energia no país, alcançando produções de 142,2 e 143,3 

milhões m³ em 2014 e 2015, respectivamente (ACR, 2016). 

Define-se que as culturas energéticas, cujo obtivo é cultivar biomassa para 

fins energéticos, devem apresentar uma boa adaptação ao ambiente de 

crescimento, com resistência ao clima e à patógenos, e demonstrar boas 

características para ser utilizada como fonte energética (PÉREZ et al., 2011). Dentre 

essas espécies destaca-se o eucalipto (Eucalyptus), pois o Brasil apresenta 

condições climáticas favoráveis para seu desenvolvimento, promovendo seu rápido 

crescimento, com produção volumétrica significativa, e alcançando altos índices de 

produtividade devido às tecnologias empregadas nesse setor, o que resultou em 

uma grande variedade genética dessa planta com boas características, permitindo 

seu plantio com garantia de produtividade em muitas regiões do país, além de 

apresentar competitividade devido a seu baixo custo (GOULART et al., 2003; 

QUEIROZ, 2009; QUÉNO et al., 2011).  
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A partir disso, a capacidade energética dessa classe de biomassa está 

relacionada com a presença de celulose e lignina contida na matéria prima, bem 

como seu teor de umidade, sendo comum que sua utilização ocorra por meio dos 

processos de combustão direta ou carbonização, cuja energia química é convertida 

em energia térmica (MME, 2007). A análise do poder calorífico se faz importante 

pois é a propriedade que demonstra a quantidade de energia na forma de calor que 

será liberada durante a queima total de uma certa quantidade do combustível, 

podendo ser caracterizado a partir do Poder Calorífico Superior (PCS), o qual 

considera a energia proveniente do calor latente da condensação da água, ou a 

partir do Poder Calorífico Inferior (PCI), não considerando o calor de condensação 

da água (COSTA, 2019). 

Assim sendo, para a biomassa proveniente de resíduos vegetais é típico 

encontrar valores de PCS e PCI em torno de 4.000 à 5.000 kcal/kg e 3.000 kcal/kg, 

respectivamente, quando tem-se umidade em torno de 30% (PINHEIRO et al., 

2005). Especificamente para o cavaco de eucalipto utilizado em um abatedouro de 

aves no oeste do Paraná, cujo teor de umidade é de 36%, o PCI da biomassa é de 

10.366 kJ/kg, equivalente a 2.477 kcal/kg (SIQUEIRA et al., 2021). Esse valor é uma 

ótima referência de base, tendo em vista a sua aplicação prática. 
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3 METODOLOGIA   

 

Nesse trabalho foi realizado estudo da viabilidade técnica da implementação 

de um ciclo de refrigeração por absorção para atender a carga térmica de uma 

câmara de estocagem de um frigorífico de aves, sendo consideradas, nesse sentido, 

diferentes configurações, avaliando a demanda de biomassa e determinando o custo 

operacional do ciclo de absorção. 

 

3.1 MODELAGEM TERMODINÂMICA DOS CICLOS DE ABSORÇÃO 

 

A modelagem termodinâmica foi iniciada a partir da definição dos ciclos de 

absorção a serem estudados. Nesse sentido, a primeira análise consistiu na 

avaliação da influência dos trocadores de calor que são integrados no ciclo, de 

forma que foram considerados quatro ciclos de simples efeito: 

 Ciclo sem trocadores de calor; 

 Ciclo com trocador de calor do refrigerante; 

 Ciclo com trocador de calor da solução; 

 Ciclo com trocador de calor do refrigerante e da solução. 

A partir da necessidade de utilizar o par NH3-H2O devido às baixas 

temperaturas demandas na refrigeração industrial, foram adotadas hipóteses para 

cada um dos ciclos e em seguida realizou-se os balanços de energia, de massa 

global e de massa de amônia em cada um dos componentes dos ciclos. 

Os balanços gerais de energia, de massa global e de massa de amônia 

estão representados pelas Equações 1, 2 e 3, respectivamente.  

∆𝐸 =  𝐸 − 𝐸                                               (1) 

∆�̇� =  �̇� − �̇�                                            (2) 

∆�̇� =  �̇� − �̇�                                               (3) 

Onde:  

𝐸 – energia [kW]; 

�̇� – vazão mássica [kg/s]; 

�̇� – vazão mássica de amônia [kg/s]. 
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Já o desempenho do ciclo, que pode ser avaliado através do COP, é dado 

pela razão entre a carga térmica absorvida pelo evaporador e o calor fornecido ao 

gerador do ciclo, conforme equação 4.  

𝐶𝑂𝑃 =
̇

̇ ̇
≈

̇

̇
                                          (4) 

Onde: 

𝐶𝑂𝑃  – coeficiente de desempenho; 

�̇�  – taxa de transferência de calor no evaporador [kW]; 

�̇�   – taxa de transferência de calor no gerador [kW]; 

�̇�  – trabalho necessário para o bombeamento [kW]. 

Como observado, pode-se negligenciar a energia fornecida pela bomba 

tendo em vista que seu valor é muito pequeno frente a energia requerida no gerador. 

 

3.1.1 Ciclo de simples efeito sem trocadores de calor 

 

A representação esquemática do ciclo 1 está apresentada na Figura 5 e 

serviu como base para analisar a influência da adição de trocadores de calor em 

diferentes locais do sistema, como será apresentado nos ciclos 2, 3 e 4. 

 

FIGURA 5 - CICLO SEM TROCADOR DE CALOR. 

 

FONTE: A autora (2021). 
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Foram adotadas as seguintes hipóteses e condições de operação: 

1. Regime permanente; 

2. Perdas de calor para o ambiente e perdas de carga nas tubulações 

desprezadas; 

3. Energia potencial e energia cinética são desprezadas; 

4. Válvulas de expansão desempenham processo insentálpico; 

5. Eficiência da bomba é de 0,8; 

6. A saída de solução do absorvedor está no estado de líquido saturado; 

7. A saída da solução do gerador está no estado de líquido saturado; 

8. A saída de refrigerante do gerador está no estado de vapor saturado; 

9. A saída de refrigerante do condensador está no estado de líquido 

saturado; 

10.  A saída de refrigerante do evaporador está no estado de vapor 

saturado; 

11.  A solução e o refrigerante que saem do retificador estão a mesma 

temperatura. 

12.  Temperatura na saída do evaporador é -18 °C; 

13.  Temperatura de saída no absorvedor e no condensador é de 35 °C; 

14.  Temperatura do fluido refrigerante que sai do gerador é de 100 °C; 

15.  Temperatura da solução que sai do gerador é de 160 °C; 

16.  Fração de amônia do fluido refrigerante na saída do retificador é de 

0,9998; 

17.  Carga térmica da câmara fria é de 100 kW ou 28,4 Toneladas de 

Refrigeração (TR); 

A eficiência da bomba é um parâmetro variável entre as literaturas, ASHRAE 

(2013) considerou a bomba isentrópica, enquanto Ortigosa (2007) e Benedetti 

(2010) assumiram eficiências de 0,85 e 0,50, respectivamente.  

Para a obtenção da máxima temperatura para troca térmica no gerador, 

definiu-se a temperatura de saturação do vapor de água quando a caldeira opera à 

pressão de 10 bar, sendo este um valor comum para caldeiras usadas em 

frigoríficos. 

Os balanços de energia, massa global e massa de amônia para cada um 

dos componentes estão apresentados no Apêndice 1. 
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3.1.2 Ciclo de simples efeito com trocador de calor do refrigerante 

 

A representação do ciclo 2 pode ser vista na Figura 6, onde adicionou-se um 

Trocador de Calor do Refrigerante (TCR), cujo objetivo é resfriar o refrigerante que 

sai do condensador usando o fluido frio que sai do evaporador. 

 

FIGURA 6 - CICLO COM TROCADOR DE CALOR DO REFRIGERANTE. 

 

FONTE: A autora (2021). 

 

As hipóteses e condições de operação desse ciclo são as mesmas adotadas 

no ciclo 1, com adição da seguinte hipótese: 

 Efetividade do trocador de calor do refrigerante é 0,85; 

A efetividade de um trocador de calor (tanto do refrigerante quanto da 

solução), assim como a eficiência da bomba, é um parâmetro de grande variação 

entre literaturas. Ortigosa (2007) considerou a efetividade de 0,95, enquanto 

Benedetti (2010) assumiu o valor de 0,80 e ASHRAE (2013) trabalhou com 

efetividade de 0,69. 
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Sendo assim, os balanços de energia, massa global e massa de amônia em 

cada um dos componentes estão apresentados no Apêndice 2. 

 

3.1.3 Ciclo de simples efeito com trocador de calor da solução 

 

Já no ciclo 3 adicionou-se um Trocador de Calor da Solução (TCS), como 

visto na Figura 7. Esse trocador, por sua vez, tem por objetivo aquecer a solução 

que entra no gerador utilizando a corrente que sai do próprio gerador. 

 

FIGURA 7 - CICLO COM TROCADOR DE CALOR DA SOLUÇÃO. 

 

FONTE: A autora (2021). 

 

As hipóteses e condições de operação desse ciclo são as mesmas do ciclo 

1, com adição da seguinte hipótese: 

 Efetividade do trocador de calor da solução é 0,85; 

Os balanços de energia, massa global e massa de amônia se encontram no 

Apêndice 3. 
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3.1.4 Ciclo de simples efeito com trocadores de calor do refrigerante e da solução 

 

Por fim, o ciclo de simples efeito com ambos os trocadores de calor está 

apresentado na Figura 8. Nesse ciclo, o trocador de calor da solução pré-aquece a 

solução que entra no gerador ao mesmo tempo em que o trocador de calor do 

refrigerante pré resfria a corrente que irá para à válvula de expansão e, em seguida, 

para o evaporador. 

 

FIGURA 8 - CICLO COM TROCADORES DE CALOR DO REFRIGERANTE E DA SOLUÇÃO. 

 

FONTE: A autora (2021). 

 

As hipóteses adotadas para esse ciclo são equivalentes às hipóteses 

adotadas no ciclo 1, sendo considerado ainda: 

 Efetividade do trocador de calor do refrigerante é 0,85; 

 Efetividade do trocador de calor da solução é 0,85. 

De forma semelhante, os balanços de energia, massa global e massa de 

amônia estão apresentados no Apêndice 4. 
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3.2 MODELAGEM DA DEMANDA DE BIOMASSA 

 

A demanda de biomassa necessária foi calculada com base no uso de 

cavaco de eucalipto com 36% de teor de umidade e PCI de 10.366 kJ/kg, conforme 

apresentado por Siqueira et al. (2021). Com os dados do PCI da biomassa foi 

possível estimar a vazão de biomassa necessária para atender a demanda térmica 

do gerador nos ciclos de absorção. Para isso, utilizou-se a equação 5. 

�̇� =
̇

∗
                                                     (5) 

Onde: 

�̇�  – vazão de biomassa [kg/h]; 

�̇�  – taxa de transferência de calor no gerador [kW]; 

𝑃𝐶𝐼 – poder calorífico inferior [kJ/kg]; 

𝜂  – eficiência da caldeira. 

Nesse sentido, foi considerado que a caldeira possui uma eficiência térmica 

de 85% no processo de geração de vapor a partir da queima da biomassa. Na 

Figura 9 encontra-se a representação do uso de vapor saturado na indústria obtido a 

partir da queima da biomassa em uma caldeira industrial. 

 

FIGURA 9 - ESQUEMA DO USO DE VAPOR EM UMA INDÚSTRIA. 

 
FONTE: A autora (2021). 
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Nesse esquema, fica evidente que a produção de vapor na caldeira a partir 

da queima de biomassa não será exclusiva para o ciclo de absorção. A biomassa 

passa pelo processo de combustão na caldeira, transferindo calor para a água, 

tornando-a vapor saturado, o qual é encaminhado para o frigorífico para uso em 

diversos processos e, da mesma forma, para o ciclo de absorção, sendo a fonte de 

calor externo necessário para o funcionamento do gerador. O condensado retorna 

de ambos os processos, sendo armazenado no tanque de condensado até ser 

novamente utilizado na caldeira. Com isso, torna-se possível analisar se a vazão de 

biomassa adicionada à caldeira para atender o sistema de refrigeração por absorção 

possui um valor adequado para a carga da caldeira. 

 

3.3 ANÁLISE DO CUSTO OPERACIONAL  

 

Existe diferença entre o custo operacional do SRA e do SRCV. Para o SRA, 

o custo operacional está relacionado ao preço da biomassa utilizada, enquanto o 

SRCV é dependente do preço da energia elétrica.  

O preço típico da biomassa praticado na região oeste do Paraná está em 

torno de 150 reais por tonelada. Portanto, o custo de operação do SRA será 

determinado pela Equação 6. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 ∗
̇

.
                               (6) 

Onde: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜  – custo operacional do ciclo de absorção [R$/h]; 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜  – preço da biomassa [R$/ton]; 

�̇�  – vazão de biomassa para uma determinada carga térmica [ton/h]. 

Já o preço da energia elétrica depende das tarifas praticadas pela 

concessionária de energia, quando se trata do Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR), ou dos contratos de energia quando se trata do Ambiente de Contratação 

Livre (ACL). Para o presente estudo, foi considerado a tarifa praticada pela 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), cujos preços para o Grupo 

Consumidor A no horário fora de ponta e na ponta são de R$ 560,79 por MWh e R$ 

2.079,00 por MWh, respectivamente, para o segundo semestre de 2021 (COPEL, 

2021). 
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Dessa forma, o custo operacional do SRA foi obtido pela Equação 7. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 ∗ �̇�         (7) 

Onde: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜  – custo operacional do ciclo de compressão de vapor [R$/h]; 

𝑃𝑟𝑒ç𝑜  – preço do kWh praticado pela concessionária [R$/MWh]; 

�̇�  – trabalho demandado no compressor [MW]; 

Para o ciclo de compressão, considerou-se a carga térmica, trabalho no 

compressor e COP de um sistema real que comporta uma câmara frigorífica à 

temperatura de -18°C. Para o sistema de absorção, considerou-se a aplicação do 

ciclo com a configuração que apresentou os melhores resultados de desempenho. 

 

3.4 ROTINA DE CÁLCULOS 

 

Para a modelagem termodinâmica dos ciclos de absorção utilizou-se 

software Engineering Equation Solver (EES), resolvendo dos balanços de massa e 

energia por meio do uso da biblioteca externa NH3H2O. O cálculo do COP e da 

vazão de biomassa foram feitos após a obtenção do calor demandado no gerador, 

com objetivo de comparação de desempenho dos ciclos. Ademais, foi verificado qual 

seria a demanda de biomassa se o COP dos ciclos fosse ainda maior, como é o 

caso de sistemas de duplo efeito. 

Com o mesmo programa, realizou-se a análise de sensibilidade com a 

temperatura do gerador, do condensador, do evaporador e do absorvedor em 

relação ao COP do sistema. Já as variações de temperatura no gerador e no 

absorvedor foram feitas para que fosse possível analisar a variação da troca térmica 

em cada um dos componentes do ciclo.  

Além disso, foi analisado a sensibilidade da vazão de biomassa em relação 

a variação da carga térmica do evaporador. As análises de sensibilidade foram feitas 

variando um parâmetro e mantendo fixos os demais, de forma a deixar claro a 

influência direta de tal parâmetro. Por fim, a avaliou-se o custo operacional do SRA e 

do SRCV, a fim de comparar a economia na operação utilizando o ciclo de absorção. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 DESEMPENHO TERMODINÂMICO E CONSUMO DE BIOMASSA 

 

Os resultados obtidos a partir das simulações termodinâmicas dos quatro 

ciclos propostos são apresentados na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO ENERGÉTICA ENTRE AS DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DO 
CICLOS DE ABSORÇÃO. 

 Simples Com TCR¹ Com TCS² Com TCR e TCS 

Qgerador (kW) 644,5 592,1 362,2 332,7 

Qretificador (kW) 151,2 138,9 151,2 138,9 

Qcondensador (kW) 103,8 95,4 103,8 95,4 

Qevaporador (kW) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Qabsorvedor (kW) 490,7 459,0 208,4 199,6 

Wbomba (kW) 1,24 1,13 1,24 1,13 

Vazão biomassa (kg/h) 264,1 242,6 148,4 136,3 

COP 0,1552 0,1689 0,2761 0,3005 

¹ TCR se refere ao trocador de calor do refrigerante. 
² TCS se refere ao trocador de calor da solução. 

FONTE: A autora (2021). 

 

O ciclo simples, sem trocadores de calor, foi usado de modo a comparar o 

ganho no COP com a inserção de trocadores de calor. A comparação energética 

entre os quatro ciclos, apresentada no Gráfico 1, expõe a forma como a recuperação 

interna de energia melhora o desempenho do sistema. 

Observa-se uma diminuição do calor demandado no gerador com a adição 

de trocadores de calor no ciclo. Essa diminuição do calor demandado afeta de forma 

inversa o COP, sendo assim, menores demandas de calor promovem um maior 

desempenho do sistema e, por consequência, um menor consumo de biomassa. 
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GRÁFICO 1 – COMPARAÇÃO ENERGÉTICA ENTRE OS CICLOS. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Considerando a carga térmica do evaporador constante em 100 kW, as 

variações energéticas no retificador e condensador foram baixas. Comparando o 

ciclo 1, 2 e 3, nota-se que a adição do trocador de calor do refrigerante apresentou 

menor influência, promovendo uma economia de 8,1% em energia no gerador e no 

consumo de biomassa, enquanto o ciclo com trocador de calor da solução 

apresentou economias de 43,8% na energia demandada pelo gerador e no consumo 

de biomassa, respectivamente.  Da mesma forma, a necessidade de arrefecimento 

no absorvedor diminuiu com a adição de trocadores de calor. A adição do TCR e do 

TCS proporcionou a diminuição em 6,5% e 57,5%, respectivamente, na troca 

térmica do absorvedor com a vizinhança. 

Essas influências acarretam no ganho de COP de 8,8% para o trocador de 

calor do refrigerante e de 77,9% para o trocador de calor da solução. Tais resultados 

demonstram que a inserção de trocadores de calor entre as correntes do ciclo 

ocasiona uma melhora no desempenho do sistema, de forma que o trocador de calor 

da solução apresentou um elevado ganho, tornando-se essencial para a viabilidade 

de aplicação do ciclo de absorção. 

A distinção entre a influência dos dois trocadores de calor está relacionada 

ao processo realizado por cada um. O TCR tem por objetivo resfriar o refrigerante 
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que saiu do condensador e, a partir disso, a mistura líquido-vapor formada após a 

válvula de expansão torna-se majoritariamente líquido, o que não acontece no ciclo 

sem esse trocador de calor. Dessa forma, aumenta-se o salto entálpico do 

refrigerante no evaporador, pois existe uma maior quantidade de líquido para 

transformar em vapor saturado, e, consequentemente, o processo demanda de 

menor vazão de amônia. É justamente essa menor vazão de amônia que acarreta 

na menor troca térmica no gerador e influência no COP do sistema. 

Por sua vez, o TCS objetiva aquecer a solução que entra no gerador com a 

corrente da solução que sai do mesmo equipamento. Dessa forma, a troca térmica 

necessária no gerador será menor, já que a solução de entrada está pré-aquecida a 

uma temperatura próxima a temperatura de saída, considerando a efetividade de 

85% do trocador de calor. Para a comparação entre os ciclos, a diferença entre as 

correntes de entrada e saída de solução no gerador é de 33,1 °C para o ciclo com 

TCS, enquanto essa diferença entre o ciclo simples é de 124,8 °C. Como o trocador 

de calor da solução possui impacto direto na temperatura de chegada da solução no 

gerador, ele apresenta maior influência no COP do sistema, já que o trocador de 

calor do refrigerante impacta apenas na vazão de amônia e não diretamente na 

temperatura. 

Sendo assim, o ciclo completo, com adição dos dois trocadores de calor, 

apresentou um desempenho ainda maior em seus processos, no qual as trocas 

térmicas do gerador e absorvedor diminuíram 48,4% e 59,3%, respectivamente, e a 

vazão de biomassa apresentou uma queda de 48,4%, acarretando um ganho de 

COP de 93,6% em relação ao ciclo simples. Em relação ao ciclo com TCS, as 

economias são de 8,1%, 4,2% e 8,2% na diminuição da troca térmica do gerador e 

do absorvedor e na economia de biomassa, respectivamente, de forma a promover 

um ganho de 8,8% no COP. Dessa forma, a utilização do ciclo completo mostrou-se 

mais interessante tendo em vista as economias energéticas e o ganho de eficiência 

do ciclo. O diagrama com os dados de saída da modelagem para o ciclo completo 

está apresentado no Apêndice 5. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Ortigosa (2007) e por Benedetti 

(2010), ambos realizaram a comparação entre um ciclo simples utilizando o par NH3-

H2O. A comparação entre os parâmetros de operação e o desempenho obtido em 

cada modelagem está apresentada na Tabela 2. 
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TABELA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS OBTIDOS NO PRESENTE ESTUDO E EM 
LITERATURAS. 

 Presente estudo Ortigosa (2007) Benedetti (2010) 

 Simples 
Com 
TCR 

Com 
TCS 

Com 
TCR e 
TCS 

Simples 
Com 
TCS 

Com 
TCR 

Com 
TCS 

Com 
TCR e 
TCS 

Q evaporador (kW) 100 100 100 100 17,6 17,6 1.290 1.290 1.290 

Q gerador (kW) 644 592 362 332 75 33 3.336 2.626 2.343 

Tevaporação (°C) -18 -18 -18 -18 -10 -10 -10 -10 -10 

Tabsorção (°C) 35 35 35 35 40 40 35 35 35 

Tcondensação (°C) 35 35 35 35 40 40 37 37 37 

Tgeração (°C) 160 160 160 160 108* 108* 150 150 150 

COP 0,1552 0,1689 0,2761 0,3005 0,235 0,526 0,386 0,489 0,548 

* Temperatura de saída da amônia do gerador. 

FONTE: A autora (2021). 
 

As diferentes cargas térmicas no evaporador considerada nos três estudos 

não impacta a análise comparativa, tendo em vista que a demanda de transferência 

de calor no gerador possui relação direta com a carga térmica do evaporador, 

mantendo o COP dos ciclos. 

Observa-se que para a modelagem de Ortigosa (2007), o COP do sistema 

aumentou em 123,5% com a adição do trocador, enquanto a troca térmica diminuiu 

55,2% no gerador e 62,6% no absorvedor. Já Benedetti (2010) obteve 12% de 

ganho de desempenho no sistema completo em relação ao sistema com TCS e 52% 

em relação ao sistema com TCR. 

Outro fator de extrema importância está relacionado com o espaço físico 

ocupado pelo SRA. Nesse sentido, a diminuição na necessidade de troca térmica 

dos equipamentos possui relação direta com o tamanho do sistema, de forma que a 

inserção dos trocadores de calor resulta em uma menor área útil necessária para a 

instalação e operação do SRA. 

Além disso, o menor consumo de biomassa se mostra vantajoso do ponto de 

vista tanto econômico quanto operacional, considerando que a aplicação do SRA 

implica na necessidade da instalação de uma caldeira com maior capacidade. Sendo 

assim, baixas vazões de biomassa evitariam a possibilidade de se trabalhar perto da 

carga máxima operacional da caldeira. 
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Ademais, a obtenção de vazões ainda menores de biomassa seria possível 

com a aplicação de um SRA de duplo efeito. No Gráfico 2 encontra-se a 

representação do consumo de biomassa para sistemas com desempenho típico ao 

do ciclo de duplo efeito, segundo Siddiqui e Said (2015). 

 

GRÁFICO 2 – SIMULAÇÃO DO CONSUMO DE BIOMASSA PARA UM CICLO DE DUPLO EFEITO 
COM COP TEÓRICO. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

No ciclo de duplo efeito, o consumo de biomassa torna-se ainda menor 

devido a menor demanda térmica no gerador. Considerando que o maior COP entre 

os ciclos modelados foi de 0,3005 e o consumo respectivo de biomassa foi de 136,3 

kg/h, o emprego do ciclo de duplo efeito acarretaria, além de COP mais alto, em 

demanda de biomassa estimada entre 51,2 kg/h e 34,1 kg/h para COP de 0,8 e 1,2 

respectivamente.  

Apesar do ciclo de duplo efeito requerer maior temperatura de operação, a 

sua configuração torna possível o reaproveitamento térmico em um segundo gerador 

e em dois TCS, como apresentado anteriormente na Figura 4, justificando a 

diminuição na demanda de biomassa. 

Com isso, o estudo demonstrou a grande importância na utilização do TCS 

no COP do sistema, se mostrando essencial para a viabilidade dessa tecnologia. 

Além disso, foi evidenciado que o ciclo completo apresenta melhor desempenho 

para as condições de operação propostas, alcançando um COP adequado para 
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ciclos de absorção de simples efeito. A demanda de biomassa para este ciclo se 

mostrou aceitável para ser adicionada à caldeira, de forma a viabilizar tecnicamente 

sua implementação em um frigorífico de frangos. Uma outra alternativa para 

aumentar o COP do sistema e diminuir a vazão de biomassa seria a adequação do 

ciclo para duplo efeito, configuração não modelada no presente trabalho. 

 

4.2 ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 

As análises de sensibilidade demonstraram a influência de cada parâmetro 

no desempenho final do sistema, possibilitando avaliar quais seriam as condições 

mais adequadas de operação, de forma a otimizar o ciclo e tornar factível sua 

aplicação em indústrias. 

A primeira análise está apresentada no Gráfico 3, onde foi avaliado o 

impacto da variação da temperatura do absorvedor no COP do sistema. 

 

GRÁFICO 3 – VARIAÇÃO DO COP COM A TEMPERATURA DE ABSORÇÃO PARA O CICLO (a) 
SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM TCS E (d) COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 
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A partir do Gráfico 3, nota-se que o aumento da temperatura de absorção 

acarreta uma diminuição do COP nos quatro ciclos propostos. Isso ocorre, pois, a 

temperatura possui uma relação inversa com a absorção de amônia pela água, ou 

seja, maiores temperaturas ocasionam menor absorção de amônia. Dessa forma, a 

vazão de circulação da solução entre o absorvedor e gerador precisa ser mais alta 

para que a vazão de refrigerante se mantenha. Isso exige maior taxa de 

transferência de calor no absorvedor, tendo em vista a maior quantidade de solução 

para resfriar.  

Do mesmo modo, apesar da solução chegar a uma temperatura maior no 

gerador, a demanda de troca térmica neste equipamento será maior, considerando 

que será necessário aquecer mais solução para extrair menos amônia. Esse 

aumento de calor demandado no gerador acarretará na queda do COP. 

Dessa maneira, uma diminuição de 10 °C na temperatura proposta para o 

absorvedor, ou seja, de 35°C para 25°C, ocasionaria um ganho de desempenho de 

19,1% para o ciclo simples (a), de 19,3% para o ciclo com TCR (b), de 3,9% para o 

ciclo com TCS (c) e de 4,3% para o ciclo completo (d). 

No entanto, a temperatura do absorvedor está condicionada à temperatura 

de arrefecimento, sendo comumente a temperatura ambiente. Além disso, uma 

maior queda na temperatura do absorvedor exigiria maior fluxo de arrefecimento, 

podendo dificultar a operação do ciclo. Desse modo, uma variação menos intensa 

nesta temperatura seria mais adequado. Para temperatura de absorção de 30°C, o 

COP do sistema completo (d) é de 2,6% maior em relação ao COP com temperatura 

de absorção de 35°C. 

No Gráfico 4 está apresentado a influência da temperatura do condensador 

no desempenho dos ciclos de absorção. 

Assim como ocorre com a temperatura do absorvedor, o incremento na 

temperatura do condensador ocasiona uma diminuição no desempenho do sistema. 

Isso ocorre pois a temperatura de condensação determina qual a pressão alta de 

operação do sistema. Sendo assim, quanto maior a temperatura de condensação, 

maior a pressão que atuará no condensador, retificador e gerador e, por 

consequência, mais difícil será separar a amônia da solução no gerador. 
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GRÁFICO 4 – VARIAÇÃO DO COP COM A TEMPERATURA DO CONDENSADOR PARA O CICLO 
(a) SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM TCS E (d) COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Desse modo, além da vazão de fluido refrigerante aumentar com o aumento 

da pressão, ocorre uma necessidade de maior vazão de solução entre absorvedor e 

gerador, bem como maior demanda térmica no gerador, tendo em vista a maior 

vazão de solução e maior dificuldade em separar a amônia. 

Para as condições propostas, os ciclos com TCS (c) e completo (d) se 

mostraram menos suscetíveis aos aumentos de temperatura no condensador. Dessa 

forma, a queda de 10°C na temperatura do condensador, fixando-a em 25°C, 

proporciona um ganho de 21,5%, 10,7% e 5,3% no desempenho do sistema para o 

ciclo (b), (c) e (d), respectivamente. No entanto, se ocorresse um aumento de 10°C 

na temperatura do condensador, fixando-a em 45°C, as perdas de COP seriam de 

34,5%, 16,9% e 15,3% para o ciclo (b), (c) e (d). 

Porém, da mesma forma que para o absorvedor, a temperatura do 

condensador é limitada a partir das condições de arrefecimento, que por sua vez 

depende da temperatura ambiente, demandando de maior arrefecimento e maior 
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área de troca térmica para obtenção de menores temperaturas de condensação. 

Quando o arrefecimento é feito utilizando ar forçado, a temperatura do condensador 

fica restrita à temperatura ambiente e a uma grande área de condensação. Pode-se 

também utilizar uma torre úmida, no entanto a restrição está relacionada tanto a 

temperatura ambiente quanto à umidade relativa do ar. Caso esses dois parâmetros 

estejam elevados, a troca térmica será limitada pela Segunda Lei da 

Termodinâmica. Outra opção é promover o arrefecimento utilizando corrente de 

água, porém a limitação térmica relaciona-se com a temperatura ambiente do fluido. 

Com isso em mente, quedas menores na temperatura do condensador são 

mais viáveis e já promovem ganhos no desempenho. Sendo assim, a operação do 

condensador em 30°C acarretaria um ganho de 12,4%, de 5,0% e de 4,0% no COP 

do ciclo (b), (c) e (d), respectivamente, em relação a operação à 35°C. 

No Gráfico 5 encontra-se a representação da variação da pressão com a 

variação da temperatura no condensador.  

 

GRÁFICO 5 – VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO COM A VARIAÇÃO DA 
TEMPERATURA DO CONDENSADOR. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

A partir deste gráfico, é possível observar o acentuado aumento de pressão 

em função do aumento da temperatura do condensador. Dessa forma, se a 

temperatura baixasse 5°C, ou seja, fosse fixada em 30°C, a pressão de 
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condensação diminuiria de 1351 kPa para 1167 KPa, uma queda de 15,8%, 

favorecendo assim a separação da amônia no gerador. 

Por sua vez, a influência da temperatura do gerador no desempenho do ciclo 

está apresentada no Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 – VARIAÇÃO DO COP COM A TEMPERATURA DO GERADOR PARA O CICLO (a) 
SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM TCS E (d) COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Os resultados da análise do Gráfico 6 demonstram o aumento do COP com 

o aumento da temperatura no gerador. Isso ocorre porque a maiores temperaturas a 

afinidade da amônia com a água é menor, de forma que a separação do fluido 

refrigerante ocorre mais facilmente. Por consequência, a vazão de solução entrando 

no gerador é menor, necessitando aquecer menos solução, ocasionando uma menor 

taxa de transferência de calor, afetando positivamente o COP. 

Além disso, os ciclos que possuem TCS, ou seja, ciclo (c) e (d), apresentam 

maior variação de COP no início da faixa de temperatura, entre 135°C e 145°C, 

enquanto a faixa final analisada não é tão suscetível às variações de temperatura de 

geração. Para fins comparativos, um aumento de 10 °C na temperatura do gerador, 
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ou seja, a operação acontecendo à 170°C, proporcionaria um ganho de COP 

próximo a 11% e 11,2% para os ciclos (a) e (b), respectivamente, e de 2,4% para os 

ciclos (c) e (d), recordando que a máxima temperatura disponível para troca térmica 

está relacionada com a temperatura de saturação do vapor gerado na caldeira, 

sendo, nos casos estudados, de 179,9 °C (vapor saturado a 10 bar).  

Consequentemente, o aumento da temperatura de geração requer também 

uma maior disponibilidade da fonte de calor, o que pode inviabilizar a utilização de 

fontes de calor de menor temperatura, pois torna-se necessário trabalhar com vapor 

saturado a pressões mais elevadas. Portanto, fica evidente a importância de realizar 

a seleção adequada da temperatura do gerador visando atender as condições 

operacionais com o melhor custo-benefício, considerando parâmetros como vazão 

de biomassa, COP do ciclo de absorção e pressão de operação da caldeira. 

Já a influência da temperatura do evaporador no desempenho do sistema 

está expressa no Gráfico 7. 

 

GRÁFICO 7 – VARIAÇÃO DO COP COM A TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO PARA O CICLO (a) 
SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM TCS E (d) COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 
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A partir do Gráfico 7, observa-se o aumento do desempenho do sistema de 

forma conjunta ao aumento da temperatura no evaporador. Essa tendência está 

relacionada ao aumento da pressão de evaporação, promovendo uma diminuição na 

vazão do fluido refrigerante e na vazão de solução entre absorvedor e gerador. 

Isso ocorre, pois, a maior pressão no absorvedor facilita o processo de 

absorção da amônia pela água. Sendo assim, uma vazão menor e mais rica em 

amônia é encaminhada ao gerador, de forma que a demanda de calor neste 

equipamento seja menor, levando ao aumento do COP. 

No Gráfico 8 está demonstrado a variação da pressão com a variação da 

temperatura do evaporador.  

 

GRÁFICO 8 – VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE EVAPORAÇÃO COM A VARIAÇÃO DA 
TEMPERATURA DO EVAPORADOR. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Observa-se que o aumento da temperatura de evaporação em 8°C, de -18°C 

para -10°C, elevaria a pressão de evaporação de 80,15 kPa para 132,9 kPa, um 

aumento de 65%, influenciando positivamente em uma maior absorção de amônia 

no absorvedor. 

Da mesma forma que ocorre com as análises anteriores, os ciclos que 

possuem TCS, ou seja, ciclo (c) e (d), apresentam maior variação de COP no início 

da faixa de temperatura, entre -28°C e -20°C. Enquanto a faixa final estudada não é 

tão suscetível às variações de temperatura de evaporação. Desse modo, o aumento 
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de desempenho com o aumento da temperatura de evaporação fica evidente 

quando realizada uma análise comparativa. 

Um acréscimo de 8°C na temperatura de evaporação, fixando-a em -10°C, 

promoveria ganhos de COP de 30,7% para o ciclo simples (a), de 29,2% para o ciclo 

com TCR (b), de 8,5% para o ciclo com TCS (c) e de 7,2% para o ciclo completo (d). 

Já a redução de 8°C na temperatura de evaporação, fixando-a em -26°C, acarretaria 

grandes quedas de COP, sendo elas de 102,0% para o ciclo (a), de 50,0% para o 

ciclo (b), de 21,9% para o ciclo (c) e de 21,0% para o ciclo (d). 

Essa comparação deixa evidente como a pressão de evaporação, 

dependente da temperatura de evaporação, afeta o desempenho do ciclo. No 

entanto, a elevação da temperatura de evaporação irá depender da área de troca 

térmica e das condições nas quais a evaporação ocorre. Maiores trocadores de calor 

proporcionam uma menor diferença entre a temperatura do ambiente frio e a 

temperatura da amônia no evaporador, porém o espaço de troca térmica é limitado 

pelo projeto. 

Outras possibilidades são a utilização de ventilação forçada no ambiente frio 

e a escolha de um trocador de calor com uma maior quantidade de aletas (maior 

área de troca térmica com pouco aumento da área física), aumentando a taxa de 

transferência de calor no evaporador e diminuindo a diferença entre a temperatura 

da câmara de estocagem e a temperatura da amônia. 

Outra análise importante está relacionada às taxas de transferência de calor 

nos componentes do ciclo em relação à temperatura de geração e de evaporação. 

Nesse sentido, o Gráfico 9 apresenta o comportamento das trocas térmicas em cada 

equipamento do ciclo conforme a temperatura de geração é variada. Já o Gráfico 10 

apresenta o comportamento das transferências de calor em cada componente com a 

variação da temperatura de evaporação. 
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GRÁFICO 9 – INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DO GERADOR NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR 
NOS EQUIPAMENTOS PARA O CICLO (a) SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM TCS E 
(d) COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

A partir do Gráfico 9 e 10, observa-se que a taxa de transferência de calor 

no evaporador se mantem constante, pois é um parâmetro de entrada, enquanto a 

transferência de calor no retificador e condensador se mantem quase constantes 

com a alteração da temperatura tanto do gerador quanto do evaporador. 

Isso ocorre pois a temperatura de operação do gerador e evaporador afeta 

diretamente a solução, não o refrigerante, de forma que não haverá grandes 

impactos energéticos no retificador e condensador. Já as trocas térmicas no gerador 

e absorvedor são facilmente influenciadas pela alteração das temperaturas, 

demonstrando a importância da escolha correta da faixa de temperatura de 

operação. 
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GRÁFICO 10 – INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DO EVAPORADOR NA TRANSFERÊNCIA DE 
CALOR NOS EQUIPAMENTOS PARA O CICLO (a) SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM 
TCS E (d) COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Além disso, fica evidente que o gerador e o absorção são os componentes 

cuja transferência de calor é mais afetada pela alteração das temperaturas, 

principalmente para os ciclos que não possuem TCS. Esse comportamento ocorre, 

pois, quanto maior for a temperatura do gerador, menor a vazão de solução para 

aquecer. O mesmo é válido para o aumento da temperatura do evaporador, já que 

maiores pressões de evaporação permitem maior absorção de amônia pela água, 

demandando de menor vazão de solução no gerador. 

Ademais, as duas análises de sensibilidade demonstraram que a presença 

do TCS nos ciclos (c) e (d) promove um elevado ganho quando se trata da 

diminuição da demanda térmica no gerador e absorvedor, reafirmando a importância 

de inclui-lo no sistema. 

Por fim, o consumo de biomassa segundo a carga térmica do evaporador 

está apresentado no Gráfico 11. 
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GRÁFICO 11 – INFLUÊNCIA DA CARGA TÉRMICA DO EVAPORADOR NA DEMANDA DE 
BIOMASSA PARA O CICLO (a) SIMPLES, (b) COM TCR, (c) COM TCS E (d) 
COMPLETO. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

Como esperado, a análise de sensibilidade evidenciou que o aumento da 

carga térmica aumenta linearmente a demanda por biomassa. Isso ocorre pois o 

aumento da carga térmica aumenta a vazão de fluido refrigerante e, 

consequentemente, a vazão de solução passando pelo gerador. Essa maior vazão 

de solução demanda de mais calor para separar a amônia e acarreta na maior taxa 

de transferência de calor para que a operação ocorra.  

No entanto, esse aumento do calor demandado no gerador também é linear 

ao aumento da carga térmica evaporador, de forma que, sem a alteração de outros 

parâmetros, o COP será mantido constante. Nesse sentido, a linearidade entre o 

aumento da carga térmica e da vazão de biomassa pode ser observada na Tabela 3.  
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TABELA 3 – AUMENTO NA DEMANDA TÉRMICA DO GERADOR E NA VAZÃO DE BIOMASSA 
PARA SUPRIR O AUMENTO DE 1 KW DE CARGA TÉRMICA NO EVAPORADOR. 

 Simples Com TCR Com TCS Com TCR e TCS 

Incremento de carga 
térmica (kW) 

1 1 1 1 

Incremento de calor no 
gerador (kW) 

6,50 5,90 3,60 3,30 

Aumento na demanda 
de biomassa (kg/h) 

2,70 2,40 1,50 1,40 

FONTE: A autora (2021). 

 

Observa-se que o aumento da carga térmica possui menos impacto no ciclo 

completo, assim como esperado, demonstrando vantagem técnica em sua escolha 

frente aos demais ciclos. A partir dessa análise, torna-se possível a verificação da 

carga térmica máxima que pode ser atendida segundo a carga máxima da caldeira 

que seria utilizada. 

De forma geral, as análises de sensibilidade demonstraram que o 

desempenho do sistema está relacionado a uma grande variedade de fatores, sendo 

negativamente influenciado pelo aumento de temperatura do condensador e do 

absorvedor, tendo em vista que esse aumento de temperatura afeta a afinidade da 

amônia com a água. Em contrapartida, o aumento da temperatura do gerador e do 

evaporador apresentam influência positiva no COP, tendo em vista que esses 

aumentos promovem a diminuição da demanda térmica no absorvedor e, 

principalmente, no gerador. 

Por fim, a demanda de biomassa demonstrou um comportamento linear com 

as variações de carga térmica, no qual o ciclo completo apresenta o menor consumo 

de energia térmica no gerador e de biomassa na caldeira, reforçando novamente 

sua maior viabilidade técnica de aplicação. 

 

4.3 CUSTO OPERACIONAL 

 

Os SRA e SRCV possuem diferentes custos operacionais pois utilizam 

diferentes fontes energéticas. Enquanto o ciclo de absorção utiliza a biomassa para 

produzir energia térmica, o ciclo de compressão utiliza energia elétrica, cujo preço 

varia de acordo com a concessionária e o horário de uso. Na Tabela 4, está 
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apresentado o custo operacional de ambos os ciclos, considerando o horário na 

ponta (PT) e fora de ponta (FP) para o preço da energia elétrica, segundo a COPEL. 

 

TABELA 4 – ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO OPERACIONAL ENTRE SRA E SRCV. 

 SRA completo SRCV FP SRCV PT 

COP 0,3005 1,67 1,67 

Demanda térmica (kW) 202,1 202,1 202,1 

Custo da biomassa (R$/ton) 150,00 - - 

Custo da eletricidade (R$/MWh) - 560,79 2.079,00 

Consumo de biomassa (kg/h) 275,6 - - 

Consumo de trabalho (kW) - 121,1 121,1 

Custo operacional (R$/h) 41,34 67,91 251,80 

FONTE: A autora (2021). 

 

A partir destes dados fica evidente que o custo operacional do sistema de 

compressão de vapor no horário FP é 64,3% maior ao custo operacional do sistema 

absorção quando operados com a mesma carga térmica. A diferença é ainda mais 

elevada quando comparado ao ciclo de compressão operando no horário de ponta, 

chegando a um custo 509,1% maior. 

O horário de ponta estabelecido pela COPEL está compreendido entre às 18 

h e 21 h, ou seja, o ciclo de compressão opera 21 horas no horário fora de ponta e 3 

horas no horário de ponta. Já o ciclo de absorção irá operar 24 horas consumindo 

apenas biomassa. Sendo assim, o custo de operação em um dia completo para os 

ciclos de absorção e compressão de vapor está apresentado no Gráfico 12. 
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GRÁFICO 12 – COMPARAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DIÁRIO ENTRE SRA E SRCV. 

 
FONTE: A autora (2021). 

 

A implementação do sistema de absorção é capaz de promover uma 

economia diária de R$ 1.189,35 na operação da refrigeração da câmara de 

estocagem. Com isso, o SRA estudado demonstrou viabilidade operacional por 

apresentar menores custos frente ao SRCV para atender a mesma demanda térmica 

de refrigeração. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados, podemos observar que a inclusão 

do trocador de calor do refrigerante apresentou pouca influência quando utilizado 

sozinho. Por sua vez, o trocador de calor da solução demonstrou grande importância 

devido a sua influência no ganho de COP, se mostrando essencial pra que os SRA 

se tornem atrativos tecnicamente. 

O melhor desempenho para as condições propostas na modelagem foi 

obtido com o ciclo completo, alcançando COP de 0,3005, enquanto os ciclos 

simples, com TCR e com TCS apresentaram COP de 0,1552, 0,1689 e 0,2761, 

respectivamente. Como o consumo de biomassa está diretamente relacionado com 

o COP do sistema, a vazão de biomassa diminuiu com a inclusão dos trocadores, 

apresentando consumo de 264,1 kg/h para o ciclo simples e de 136,3 kg/h para o 

ciclo completo. 

A possibiliade de otimização de projetos requer um ampla compreensão 

sobre as interação entre as variáveis do projeto, sendo esse o papel das análises de 

sensibilidade. Dessa forma, a diminuição da temperatura do absorvedor e do 

condensador, separadamente, promove o aumento do desempenho, enquanto a 

diminuição da temperatura do gerador e do evaporador, separadamente, acarreta 

em uma queda do COP. Sendo assim, o ideal para o COP do ciclo seria trabalhar 

com baixas temperaturas no absorvedor e condensador e altas temperaturas no 

gerador e evaporador, porém essas temperaturas são limitadas à condições 

ambientais e à parâmetros de projeto, como a área de troca térmica. 

A variação da temperatura do gerador e evaporador influenciam diretamente 

as taxas de transferência de calor no absorvedor e gerador, sendo possível observar 

as quedas de demanda térmica com a elevação da temperatura em ambos os 

equipamentos. O ciclo com trocador de calor da solução e o ciclo completo 

demonstraram mais suscetibilidade ao aumento dessas temperaturas. 

Já a demanda de biomassa apresentou linearidade com o aumento da 

demanda térmica, no qual o ciclo completo necessitou aumentar em 1,40 kg/h a 

vazão de biomassa para cada kW incrementado na demanda térmica do 

evaporador. 
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Por fim, o ciclo de absorção apresentou menor custo operacional que o ciclo 

de compressão de vapor para atender a mesma demanda frigorífica, demonstrando 

vantagem financeira em seu uso na indústria. 

Conclui-se que, entre as configurações estudadas, o sistema de refrigeração 

por absorção com trocadores de calor da solução e do refrigerante possui viabilidade 

técnica de implementação em frigoríficos, demonstrando um bom desempenho para 

um SRA de simples efeito, demandando uma pequena quantidade de biomassa para 

realizar a separação da amônia e apresentando baixo custo operacional, tornando-

se uma alternativa aos sistemas de refrigeração por compressão de vapor. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Além das avaliações e análises realizadas no presente estudo, existem 

diversos aspectos que merecem uma abordagem mais detalhada, considerando o 

potencial técnico de aplicação dos sistemas de absorção na estocagem de 

alimentos. 

Portanto, recomenda-se a modelagem de ciclos de absorção com duplo ou 

múltiplos efeitos, observando o ganho de desempenho com a incorporação de cada 

equipamento. Ademais, o cálculo da demanda de arrefecimento também se faz 

importante considerando que este é um fator que determinará a área do sistema.  

Fora do aspecto técnico, se torna imprescindível a avaliação do custo de 

implementação e da viabilidade financeira dos ciclos propostos e dos ciclos com 

incorporação de mais efeitos, de forma a garantir o retorno do investimento e 

promover a competitividade dos sistemas de absorção frente aos sistemas 

convencionais de compressão de vapor. 
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 APÊNDICE 1 – BALANÇO DE ENERGIA E MASSA PARA O CICLO 1 

 

Os balanços de massa e energia nos componentes do ciclo estão 

apresentados a seguir: 

1.1 Bomba 

A função da bomba é promover o aumento da pressão, considerando que o 

equipamento apresenta uma eficiência de 80%. Dessa forma, consome-se apenas 

uma pequena parcela de trabalho. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

η =
h − ℎ

ℎ − ℎ
 

1.2 Válvulas de expansão 

Já nas válvulas de expansão ocorre um processo isentálpico, promovendo o 

a redução da pressão.  

�̇� = �̇�     𝑒    �̇� =  �̇�  

𝑥 = 𝑥     𝑒    𝑥 =  𝑥  

ℎ = ℎ     𝑒    ℎ =  ℎ  

1.3 Gerador 

No gerador ocorre o processo endotérmico, no qual o equipamento recebe o 

calor da fonte de energia térmica para aquecer a solução e separar o fluido 

refrigerante. 

�̇� + �̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

1.4 Retificador 

O retificador possui a função de purificar o fluido refrigerante por meio de um 
processo de arrefecimento. 

�̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  
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1.5 Condensador 

No condensador ocorre a transferência de calor para vizinhança por meio do 

arrefecimento com objetivo de condensar o fluido refrigerante. 

�̇� =  �̇�  

𝑥 =  𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

1.6 Evaporador 

Nesse equipamento ocorre a retirada de calor do ambiente a ser refrigerado 

por meio da evaporação do fluido refrigerante. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

1.7 Absorvedor 

Por fim, no absorvedor ocorre a absorção do fluido refrigerante pelo fluido 

absorvedor em um processo exotérmico, formando a solução que será encaminhada 

novamente ao gerador. 

�̇� + �̇� = �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  
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 APÊNDICE 2 – BAÇANÇO DE ENERGIA E MASSA PARA O CICLO 2 

 

Os balanços de massa e energia nos componentes do ciclo estão 

apresentados a seguir: 

2.1 Bomba 

A função da bomba é promover o aumento da pressão, considerando que o 

equipamento apresenta uma eficiência de 80%. Dessa forma, consome-se apenas 

uma pequena parcela de trabalho. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

η =
h − ℎ

ℎ − ℎ
 

2.2 Válvulas de expansão 

Já nas válvulas de expansão ocorre um processo isentálpico, promovendo o 

a redução da pressão.  

�̇� = �̇�     𝑒    �̇� =  �̇�  

𝑥 = 𝑥     𝑒    𝑥 =  𝑥  

ℎ = ℎ     𝑒    ℎ =  ℎ  

2.3 Gerador 

No gerador ocorre o processo endotérmico, no qual o equipamento recebe o 

calor da fonte de energia térmica para aquecer a solução e separar o fluido 

refrigerante. 

�̇� + �̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

2.4 Retificador 

O retificador possui a função de purificar o fluido refrigerante por meio de um 
processo de arrefecimento. 

�̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  
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2.5 Condensador 

No condensador ocorre a transferência de calor para vizinhança por meio do 

arrefecimento com objetivo de condensar o fluido refrigerante. 

�̇� =  �̇�  

𝑥 =  𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

2.6 Evaporador 

Nesse equipamento ocorre a retirada de calor do ambiente a ser refrigerado 

por meio da evaporação do fluido refrigerante. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

2.7 Absorvedor 

Por fim, no absorvedor ocorre a absorção do fluido refrigerante pelo fluido 

absorvedor em um processo exotérmico, formando a solução que será encaminhada 

novamente ao gerador. 

�̇� + �̇� = �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

2.8 Trocador de calor do refrigerante 

Esse equipamento busca baixar a temperatura do fluido que sai do 

condensador trocando calor com o fluido que sai do evaporador, considerando 

efetividade de 85%. 

𝜀 =
𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
 

�̇� = �̇�      𝑒      �̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥       𝑒      𝑥 = 𝑥  
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 APÊNDICE 3 – BALANÇO DE ENERGIA E MASSA PARA O CICLO 3 

 

Os balanços de massa e energia nos componentes do ciclo estão 

apresentados a seguir: 

3.1 Bomba 

A função da bomba é promover o aumento da pressão, considerando que o 

equipamento apresenta uma eficiência de 80%. Dessa forma, consome-se apenas 

uma pequena parcela de trabalho. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

η =
h − ℎ

ℎ − ℎ
 

3.2 Válvulas de expansão 

Já nas válvulas de expansão ocorre um processo isentálpico, promovendo o 

a redução da pressão.  

�̇� = �̇�     𝑒    �̇� =  �̇�  

𝑥 = 𝑥     𝑒    𝑥 =  𝑥  

ℎ = ℎ     𝑒    ℎ =  ℎ  

3.3 Gerador 

No gerador ocorre o processo endotérmico, no qual o equipamento recebe o 

calor da fonte de energia térmica para aquecer a solução e separar o fluido 

refrigerante. 

�̇� + �̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

3.4 Retificador 

O retificador possui a função de purificar o fluido refrigerante por meio de um 
processo de arrefecimento. 

�̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  
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3.5 Condensador 

No condensador ocorre a transferência de calor para vizinhança por meio do 

arrefecimento com objetivo de condensar o fluido refrigerante. 

�̇� =  �̇�  

𝑥 =  𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

3.6 Evaporador 

Nesse equipamento ocorre a retirada de calor do ambiente a ser refrigerado 

por meio da evaporação do fluido refrigerante. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

3.7 Absorvedor 

Por fim, no absorvedor ocorre a absorção do fluido refrigerante pelo fluido 

absorvedor em um processo exotérmico, formando a solução que será encaminhada 

novamente ao gerador. 

�̇� + �̇� = �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

3.8 Trocador de calor da solução 

Esse equipamento busca pré aquecer a mistura forte que está sendo 

encaminhada ao gerador trocando calor com a mistura fraca que sai do gerador, 

considerando efetividade de 85%. 

𝜀 =
𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
 

�̇� = �̇�       𝑒        �̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥        𝑒        𝑥 = 𝑥  
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 APÊNDICE 4 – BALANÇO DE ENERGIA E MASSA PARA O CICLO 4 

 

Os balanços de massa e energia nos componentes do ciclo estão 

apresentados a seguir: 

4.1 Bomba 

A função da bomba é promover o aumento da pressão, considerando que o 

equipamento apresenta uma eficiência de 80%. Dessa forma, consome-se apenas 

uma pequena parcela de trabalho. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

η =
h − ℎ

ℎ − ℎ
 

4.2 Válvulas de expansão 

Já nas válvulas de expansão ocorre um processo isentálpico, promovendo o 

a redução da pressão.  

�̇� = �̇�     𝑒    �̇� =  �̇�  

𝑥 = 𝑥     𝑒    𝑥 =  𝑥  

ℎ = ℎ     𝑒    ℎ =  ℎ  

4.3 Gerador 

No gerador ocorre o processo endotérmico, no qual o equipamento recebe o 

calor da fonte de energia térmica para aquecer a solução e separar o fluido 

refrigerante. 

�̇� + �̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

4.4 Retificador 

O retificador possui a função de purificar o fluido refrigerante por meio de um 
processo de arrefecimento. 

�̇� = �̇� + �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ + �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  
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4.5 Condensador 

No condensador ocorre a transferência de calor para vizinhança por meio do 

arrefecimento com objetivo de condensar o fluido refrigerante. 

�̇� =  �̇�  

𝑥 =  𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

4.6 Evaporador 

Nesse equipamento ocorre a retirada de calor do ambiente a ser refrigerado 

por meio da evaporação do fluido refrigerante. 

�̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  

4.7 Absorvedor 

Por fim, no absorvedor ocorre a absorção do fluido refrigerante pelo fluido 

absorvedor em um processo exotérmico, formando a solução que será encaminhada 

novamente ao gerador. 

�̇� + �̇� = �̇�  
�̇� ∗ 𝑥 + �̇� ∗ 𝑥 = �̇� ∗ 𝑥  

�̇� = �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ − �̇� ∗ ℎ  
 

4.8 Trocador de calor da solução 

Esse equipamento busca pré aquecer a mistura forte que está sendo 

encaminhada ao gerador trocando calor com a mistura fraca que sai do gerador, 

considerando efetividade de 85%. 

𝜀 =
𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
 

�̇� = �̇�       𝑒        �̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥        𝑒        𝑥 = 𝑥  
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4.9 Trocador de calor do refrigerante 

Esse equipamento busca baixar a temperatura do fluido que sai do 

condensador trocando calor com o fluido que sai do evaporador, considerando 

efetividade de 85%. 

𝜀 =
𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇
 

�̇� = �̇�       𝑒        �̇� = �̇�  
𝑥 = 𝑥        𝑒        𝑥 = 𝑥  
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 APÊNDICE 5 – RESULTADOS DA MODELAGEM DO CICLO COMPLETO 

 

 

 

FONTE: A autora (2021) 


