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“Concentre todos seus pensamentos na tarefa que está 

realizando. Os raios de sol não queimam até que 

sejam colocados em foco” (Alexander Graham Bell) 

 



 

 

RESUMO 

 

Dado a relevância dos estudos sobre o gasto energético em sistemas de refrigeração, este 

trabalho tem como objetivo analisar uma configuração de um sistema de refrigeração por 

absorção movido apenas por energia solar. Esta configuração se difere das outras 

encontradas na literatura, ao utilizar apenas uma fonte primária de energia. Outras 

configurações utilizam sistemas híbridos com duas ou mais fontes energéticas primária. 

Tomou-se como base para os cálculos um frigobar de 82 litros, que opera á temperatura 

ambiente -4 a 5°C. Fez-se determinadas considerações para efeito de simplificação de 

cálculos. Analisou-se o balanço de massa e energia, as transferências de calor que 

ocorram por condução e por convecção, a mistura de fluidos absorventes e refrigerantes 

e a capacidade de geração e consumo de energia para o sistema. Dimensionou-se os 

equipamentos mais significativos como placa fotovoltaica e baterias. Ao final, comparou-

se o custo estimado de implantação deste sistema com o custo utilizando energia elétrica 

convencional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2014, o consumo de energia elétrica 

nas edificações comerciais é de 16,3% do total consumido no país, sendo que cerca de 

40% deste consumo é referente ao uso de ar condicionado (CENERGEL, 2017). 

 

De acordo com dados da ABRAVA, os custos de energia com refrigeração industrial 

representam cerca de 70% a 80% do custo total de utilização de uma instalação industrial 

em um ciclo de 15 a 20 anos. Isso provoca a procura e pesquisa de meios que diminuam 

o consumo energético dessas plantas, visando o aumento da eficiência energética. Através 

de uma análise mais ampla do ciclo de vida de uma instalação é possível perceber que 

custos iniciais mais elevados com investimentos visando o menor consumo energético, é 

possível obter a redução de custo no longo prazo.   

 

Uma alternativa para sistemas de refrigeração é a refrigeração por absorção. Este processo 

pode utilizar fontes térmicas acessíveis e renováveis, como o calor rejeitado pelas usinas 

de cogeração e a energia solar, que se mostra como uma opção sustentável de oferta de 

energia para essa finalidade. (ÇENGEL, 2013). Utilizando de um coletor solar a fim de 

captar a energia térmica necessária é possível desenvolver sistemas de energia solar para 

uso em ciclos de refrigeração por absorção, reduzindo assim a energia total utilizada. 

(MENDONÇA, 2010). 

 

Através deste estudo pretende-se analisar a utilização de energia solar como fonte térmica 

e elétrica mover um sistema de refrigeração por absorção. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a utilização da energia solar como fonte de energia térmica e elétrica em um 

sistema de refrigeração por absorção. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Calcular o balanço de massa e energia em cada etapa do sistema utilizando a 

primeira lei da termodinâmica; 

 Determinar o quantitativo de placas fotovoltaicas e baterias para a energia total 

consumida no sistema baseado em um consumo estimado; 

 Analisar o custo benefício do sistema baseado em um comparativo com fonte de 

energia elétrica convencional. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os sistemas de Refrigeração por Absorção quando comparados aos de compressão de 

vapor, possuem um menor consumo de energia mecânica e elétrica. (BERECHE, 2007). 

Tendo ainda, como vantagem a possibilidade de aproveitamento de qualquer fonte de 

calor, como por exemplo o uso de rejeitos de outros ciclos térmicos e a energia solar. 

(ASHRAE, 2009). 

 

No sistema de refrigeração por absorção são utilizadas soluções que envolvem a absorção 

de um fluido refrigerante por um fluido de transporte (absorvente). Durante o processo 

ocorre a separação desses fluidos por uma fonte de calor, onde o fluido refrigerante é 

evaporado e sofre as transformações termodinâmicas ao longo do ciclo, gerando o efeito 

de refrigeração. No final do processo os fluidos são unidos novamente, retomando o ciclo. 

(MILLER, 2017). 

 

3.1. FLUIDOS DE TRABALHO 

 

Existem vários tipos de soluções refrigerante-absorvente que podem ser utilizadas. Na 

Tabela 1 encontram-se alguns exemplos. 

 

Tabela 1- Pares utilizados de refrigerante absorvente. 

ABSORVENTE REFRIGERANTE 

Água Amônia, Metil amina ou outras aminas alifáticas 

Solução de água e brometo de lítio Água 

Solução cloreto de lítio e metanol Metanol 

Ácido sulfúrico Água 

Hidróido de sódio ou potássio ou misturas Água 

Nitrato de lítio Amônia 

Sulfocianeto de amônia Amônia 

Tetracloroetano Cloreto de etila 

Dimetil éter tetraetileno glicol Cloreto de metileno 

Óleo de parafina Tolueno ou pentano 

Glicol etílico Metil amina 

Éter dimetilico ou glicol tetraetilico Monofluor dicloro metano ou diclorometano 

Fonte: ABREU, 1999. 
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De acordo com ASHRAE (2009), as seguintes características são importantes para 

seleção de pares adequados de refrigerante-absorvente: 

 

 Ausência de fase sólida: o par de refrigerante-absorvente não deve apresentar fase 

sólida para as composições e temperaturas que serão submetidos. A formação de 

fase sólida pode interromper o fluxo e gerar problemas no equipamento. 

 

 Volatilidade: o refrigerante deve ser mais volátil que o refrigerante para facilitar 

a separação durante o processo. Caso contrário o custo e a energia necessária para 

ser fornecida podem aumentar. 

 

 Afinidade: O absorvente deve ter uma boa afinidade com o absorvente para as 

condições de trabalho. Alta afinidade permite uma quantidade menor de 

absorvente utilizada para um mesmo efeito de refrigeração. 

 

 Pressão: as pressões de operação devem ser moderadas. Pressões elevadas 

requerem equipamentos de paredes espessas e com maiores gastos energéticos. O 

vácuo gerado requer equipamentos volumosos que precisam de dispositivos 

especiais para redução de perda de carga. 

 

 Estabilidade: alta estabilidade química é necessária para evitar a formação de 

gases, sólidos ou substâncias corrosivas ao longo dos anos de serviço do sistema. 

 

 Corrosão: a maioria dos fluidos absorventes geram a corrosão dos equipamentos. 

Por isso, deverão ser utilizados inibidores de corrosão caso os fluidos forem 

corrosivos. 

 

 Segurança: precauções devem ser tomadas caso os fluidos utilizados sejam 

tóxicos, inflamáveis ou estejam em alta pressão. 

 

 Transporte: avaliar as propriedades dos fluidos, como viscosidade e tensão 

superficial, de forma a reduzir os gastos energéticos do sistema. 



17 

 

 

Dentre as mais utilizadas na indústria estão as soluções de água (H2O) com brometo de 

lítio (LiBr). Água com cloreto de lítio e amônia (NH3) com água também são utilizados 

(MILLER, 2017). 

 

Nas soluções de brometo de lítio e água (LiBr/H2O), a água e utilizada como fluido 

refrigerante e o brometo de lítio como absorvente. Essas misturas podem ser apenas 

utilizadas em temperaturas de refrigeração maiores que 0 ºC, devido ao ponto de fusão da 

água, onde a formação de substâncias sólidas é prejudicial ao ciclo (MENDONÇA, 2010). 

Por isso, são normalmente utilizadas em condicionamento de ambientes (BERECHE, 

2007). 

 

Nas misturas de água e amônia (NH3/H2O), a água é utilizada como absorvente e a 

amônia como refrigerante. Nessas soluções a temperatura de refrigeração pode ser menor 

que 0ºC. (MENDONÇA, 2010). Como a água é um absorvente volátil, o sistema precisa 

de um componente adicional chamado retificador, pois no vapor gerado pela fonte de 

calor contém certa quantidade de vapor de água, que precisa ser retirada e é prejudicial 

ao desempenho do sistema. (BERECHE, 2007). 

 

A amônia é considerada um bom solvente para o cobre, por isso, sistemas com esse fluido 

refrigerante não devem ter componentes de cobre devido a corrosão. Os materiais mais 

utilizados para sistemas com amônia são aço carbono e aço inoxidável. Quando o aço 

carbono é utilizado, também é necessária a adição de inibidores de corrosão, composto 

por sais em pequenas quantidades, que formam uma camada protetora na superfície do 

material em contato com o fluido. (HEROLD, 2016). 

 

3.2. DESCRIÇÃO GERAL DO CICLO 

 

No ciclo de absorção, comparando-se com o ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor, o compressor e substituído por um conjunto gerador-absorvedor, e o fluido 

frigorífico é substituído por uma solução refrigerante-absorvente (GUIMARÃES, 2011). 

 

Uma análise comparativa dos componentes dos ciclos por absorção e por compressão de 

vapor é mostrado na Figura 1, onde são mostrados os elementos em comum dos dois 

processos. 
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Como o trabalho de compressão é proporcional a variação do volume, o trabalho gasto 

pela bomba para elevar a pressão de um líquido, que é incompressível, é muito menor que 

o trabalho gasto para levar a pressão do vapor em um ciclo de compressão (MENDONÇA, 

2010). 

 

Figura 1- Comparação entre os ciclos por compressão e por absorção. 

 

Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR, 2004. 

 

Assim, como conclui GUIMARÃES, 2010: o ciclo de absorção pode ser considerado um 

ciclo que consome calor, enquanto o ciclo de compressão é um ciclo que consome 

trabalho. 

 

De acordo com MENDONÇA, 2010, o ciclo de absorção pode ser dividido em quatro 

componentes principais, que estão descritos a seguir: 

 

 Gerador: Uma fonte de calor externa (queima de combustível, energia solar, 

geotérmica) aquece a mistura dos fluidos refrigerante e absorvente. O fluido 

refrigerante, mais volátil, evapora, deixando uma solução com concentração 

menor desse fluido, e é enviada para o condensador. A solução agora rica em 

fluido absorvente passa por uma válvula redutora de pressão e se encaminha para 

o absorvedor. 
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 Condensador: o fluido refrigerante, no estado gasoso, transfere energia ao meio 

externo, condensando-se. A seguir o fluido passa por uma válvula de expansão, 

onde tem a temperatura e pressão reduzidas e é enviada ao evaporador. 

 

 Evaporador: o calor é transferido da região a ser refrigerada para o fluido 

refrigerante, evaporando o mesmo. A seguir se encaminha ao para o absorvedor. 

 

 Absorvedor: No absorvedor ocorre a mistura entre solução proveniente do gerador 

e o vapor do evaporador, onde é feita a absorção do fluido refrigerante pelo fluido 

absorvente. Essa solução, que deve ser completamente líquida, é resfriada, para 

garantir esse estado, e é bombeada para o gerador, iniciando-se novamente o ciclo. 

 

Um esquema simplificado de um ciclo de refrigeração por absorção é mostrado na Figura 

2. 

 

Figura 2 - Esquema simples do ciclo de refrigeração por absorção. 

Fonte: OLIVEIRA JÚNIOR, 2004. 

 

Para um melhor aproveitamento do potencial de energia fornecida ao sistema, inclui-se, 

além nos componentes já citados, um regenerador de calor, onde a solução rica em fluido 

absorvente (de maior temperatura) troca calor e aquece a solução após a saída da bomba, 

antes de entrar no gerador. (MENDONÇA, 2010). Ajudando o fluído a entrar no gerador 

pré-aquecido, compensando assim as perdas de calor naturais nessa etapa. 
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3.3. APROVEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR 

 

Em função do proposto, onde traçamos como objetivo a utilização de energia solar como 

fonte de energia exclusiva para o sistema de refrigeração, faz-se necessário a abordagem 

dos fenômenos envolvidos no transporte da energia proveniente do sol. 

 

A radiação solar transporta para a atmosfera terrestre aproximadamente 5 x 107 GW de 

energia e sua incidência por unidade de área fora da atmosfera terrestre é de 1367 W/m2 

(Duffie e Beckman, 2006). 

 

Ao passar pela atmosfera a radiação solar interage com os elementos presentes na mesma, 

desta forma podendo sofrer diversos desvios, atenuações e bloqueios. Parte dos raios 

solares incide diretamente sobre uma área específica, esta fração da energia é conhecida 

como radiação solar direta. O restante da radiação é afetado por efeitos de espalhamento, 

absorção ou reflexão que pode ser causado pelos diversos componentes da atmosfera. Por 

fim, a potência por unidade de área que recebemos na superfície terrestre é de 

aproximadamente 1000 W/m2 (GUIMARÃES, 2011). 

 

De todo o espectro eletromagnético, a região mais adequada para a transferência de calor 

é a de comprimentos de onda de 10-7 m até 10-4 m, incluindo toda faixa visível da luz, 

além de uma parcela de ultravioleta e infravermelho (INCROPERA, 2002). Podemos 

chamar esta faixa de transferência de calor de espectro térmico, conforme apresentado no 

Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Distribuição espectral da radiação solar. 

 

Fonte: GUIMARÃES, 2010. 

 

O sol apresenta características de emissão de radiação semelhantes a um corpo negro 

mantido a 5800 K. A radiação se concentra na região de baixo comprimento de onda (0 

< λ < 3 μm) do espectro térmico com pico ocorrendo em aproximadamente 0,5 μm. Esta 

região é conhecida como Banda Solar e pode ser observado no Gráfico 1 (GUIMARÃES, 

2011). 

 

É importante, para o aproveitamento da incidência dos raios solares, observar que a terra 

percorre uma trajetória elíptica ao redor do sol e a terra possui uma inclinação de 

aproximadamente 23,5º com relação ao plano equatorial. Com o passar do ano, o efeito 

desta trajetória elíptica pode ser observado nas estações do ano e o efeito da inclinação 

da terra pode ser verificado com a variação da posição angular do sol, como 



22 

 

 

exemplificado na Figura 3. É válido considerar também, que a terra possui rotação em 

seu próprio eixo, variando dessa forma, a emissão de luz solar ao longo dos dias. 

 

Figura 3 - Trajetória do movimento aparente do Sol diferente ao longo do ano. 

 

Fonte: VILLALVA, 2015. 

 

Para um melhor aproveitamento da energia solar, é de suma importância verificar a 

posição do sol para o posicionamento de fontes de absorção da energia solar. Sendo que 

a forma mais comum de aproveitamento da energia solar é através da energia fototérmica, 

na forma de coletores solares, e da energia fotovoltaica, como em painéis fotovoltaicos. 

 

3.4. FOTOTÉRMICA 

 

A energia solar pode ser absorvida por uma superfície absorvedora e, por um processo de 

convecção, transmitida para um fluido ou então a radiação solar pode ser redirecionada 

para um fluido através de placas coletoras e transmitindo esta energia. Esta metodologia 

de “coleta” da energia solar é conhecida como fototérmica e tem como objetivo aumentar 

o estado energético de um fluido canalizando a energia solar. 

 

Em ciclos de refrigeração por absorção a energia solar é amplamente utilizada como fonte 

de calor para o gerador. Através do uso de concentradores de energia solar, é possível 

atingir, em geradores, temperaturas acima de 150ºC, e assim atender completamente as 

exigências do ciclo com alto rendimento. (MENDONÇA, 2010). 
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Na Escola de Engenharia de Sevilha, no ano de 2008, foi implantado um sistema de 

refrigeração de fonte de calor híbrida entre energia solar e a gás. Após um ano de coleta 

de dados, foi possível observar que até 75% de geração de calor necessária para o gerador 

era proporcionada de fontes solares. Porém em dias nublados foi possível observar uma 

participação de 40% de energia solar, além de ser necessário manter a limpeza e 

manutenção dos coletores de energia solar em dia. (BERMEJO, 2010). 

 

Um protótipo de refrigerador por absorção de vapor de baixa potência operando com o 

par água-brometo de lítio cujo gerador opera apenas através de energia solar é viável, em 

condições climáticas favoráveis, necessitando de energia elétrica para as bombas do 

sistema. (GUIMARÃES, 2011). 

 

A eficiência de um coletor solar pode ser medida, desconsiderando perdas, através da 

razão entre a quantidade de calor absorvida pelo fluido de trabalho (Qútil) e a energia 

radiante incidente no coletor (Qincidente). 

 

𝜂 =  
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
=

𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝐺 . 𝐴𝑒𝑥𝑡
  

 

O calor útil pode ser obtido analisando a temperatura de entrada (T1) e saída (T2) do fluido 

no coletor, considerando o calor específico do fluido (CP) e a vazão mássica (mf) do 

mesmo. Assim, pela Primeira Lei da Termodinâmica: 

 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 =  𝑚𝑓 . 𝐶𝑝. (𝑇2 − 𝑇1) 

 

Substituindo as equações tem-se: 

 

𝜂 =  
 𝑚𝑓 . 𝐶𝑝. (𝑇2 − 𝑇1)

𝐺 . 𝐴𝑒𝑥𝑡
 

 

3.5. FOTOVOTAICO 

 

De fato, a utilização de energia solar para alimentar sistemas de ar condicionado é 

possível e viável tecnicamente. Tanto a conversão de energia térmica, quanto a conversão 
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de energia solar em energia elétrica, podem ser utilizadas. Em sistemas de ar 

condicionado solar que utilizam o processo elétrico, como compressão de vapor, utilizam 

painéis fotovoltaicos como alimentação no compressor do ciclo. (ARA, 2010). 

 

Células fotovoltaicas são responsáveis por transformar energia solar em energia elétrica 

utilizando propriedades dos materiais semicondutores, como por exemplo o Silício em 

conjunto com elementos como Boro e o Fósforo. Caso um fóton incida com energia 

suficiente na placa para excitar um elétron, haverá a circulação de corrente elétrica de 

corrente contínua (SERRÃO, 2010). 

 

Baseando-se em fontes confiáveis é possível se obter dados da radiação diária média 

mensal para cada localidade. Com estes dados é possível calcular a potência mínima do 

sistema, desconsiderando as perdas, utilizando apenas especificações técnicas de painéis 

comerciais (SERRÃO, 2010). 

 

3.6. COMBINAÇÕES DE FONTES DE ENERGIA 

 

As fontes de energia podem ser combinadas de diferentes formas a fim de se obter melhor 

eficiência e menor consumo. No trabalho de GUIMARÃES, 2011, o gerador, do tipo 

serpentina, é primariamente movido a energia solar proveniente de um acumulador solar 

construído de garrafas PET. Já a bomba era movida a eletricidade. Após os testes iniciais, 

constatou-se que o sistema não alcançava o desempenho desejado. Então, foi acrescido 

ao gerador uma outra inserção energética, proveniente um queimador a gás. Outras 

adequações também foram necessárias, como: ajuste na relação mássica do fluido, 

realização de vácuo no sistema e adição de elementos de controle. Após essas 

modificações obteve-se efeitos frigoríficos aceitáveis conforme o que foi proposto pelo 

autor. 

 

A proposta do trabalho de CRUZ, 2015, propõe o uso de rejeito térmico proveniente de 

diferentes pontos de saída em uma caldeira industrial como fonte térmica para o gerador 

e energia elétrica como fonte de potência para a bomba.  Este estudo foi de cunho 

inteiramente teórico. Ele analisou a eficiência do sistema em comparação com gastos 

energéticos e financeiros. Ao final o autor verificou, teoricamente, que o sistema é 

vantajoso à planta industrial estudada.
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4. METODOLOGIA 

 

A primeira parte do estudo consiste na definição dos parâmetros base para os cálculos das 

etapas do processo. Através da seleção de um modelo de refrigerador comercial para base 

de comparação. Pode-se fixar valores essenciais para serem encontradas as variáveis do 

processo, possibilitando o dimensionamento. 

 

O refrigerador comercial referência será a “Cervejeira Consul Mais”, onde é possível 

obter os seguintes parâmetros, conforme Manual do Produto: 

 

 Temperatura de -4 ºC à 5ºC; 

 

 Volume de 82 litros; 

 

 Consumo energético 91 W 110V / 90 W 220V; 

 

 Tempo indicado para refrigeração do volume interno a partir da temperatura 

ambiente (38 ºC baseando-se na ISO 23953-2) de duas horas; 

 

 Dimensões da Cervejeira de 48 cm x 87 cm x 58 cm. 

 

Para calcular a energia necessária para gerar a variação da temperatura interna utiliza-se 

a equação fundamental da calorimetria, onde as temperaturas inicial e final variam entre 

38 ºC e -4 ºC, respectivamente. 

 

𝑄 = 𝑚 𝑐𝑝 (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

 

𝑄 → Quantidade de calor necessária; 

 

𝑚 →  Massa do elemento contida no espaço; 

 

𝑇𝑖  →  Temperatura inicial do ambiente; 
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𝑇𝑓 → Temperatura final do ambiente. 

 

O ciclo de refrigeração por absorção utilizado é composto pelas seguintes etapas: 

evaporação, absorção, bombeamento, regeneração, geração, retificação, condensação, 

expansão e redução de pressão, como representado na Figura 4. Estão descritas na ordem, 

cuja qual, se propõe dimensionar através da realização de balanço de massa e energia. 

 

Figura 4 - Esquema geral do ciclo de absorção. 

Fonte: CRUZ, 2015. 

 

Após o balanço de massa e energia será possível obter a quantidade de calor necessária 

que entra ou sai de cada etapa. Com este dado será calculado o trocador de calor ou fonte 

de calor da respectiva etapa. 

 

Durante os cálculos foram feitas considerações simplificadoras, que não geram desvios 

significativos, para as análises. As considerações adotadas podem ser encontradas nos 

trabalhos de CRUZ, 2015, e GUIMARÃES, 2011, bem como no ASHRAE Handbook 
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Fundamentals, 2017. As seguintes considerações serão adotadas para o volume de 

controle isolado nos cálculos de balanço de massa e energia: 

 

a. Os fluxos de calor e massa se dão em regime permanente; 

 

b. As perdas de cargas nas tubulações são desprezíveis; 

 

c. As trocas de calor secundárias são insignificantes; 

 

d. O refrigerante é a amônia; 

 

e. As quedas de pressão ocorrem através das válvulas ou capilares; 

 

f. Os aumentos de pressão ocorrem apenas através da bomba; 

 

g. Não há perda de calor pelas paredes; 

 

h. As válvulas são consideradas adiabáticas; 

 

i. A bomba é considerada isentrópica; 

 

j. Líquido saturado na entrada da bomba da solução; 

 

k. Líquido saturado na saída da solução fraca do gerador (Ponto 4); 

 

l. Líquido saturado na saída do condensador; 

 

m. Líquido saturado no retorno do retificador para o gerador; 

 

n. Vapor saturado na entrada do condensador e saída do evaporador. 

 

Para obtenção das propriedades termodinâmicas da solução, alguns diagramas 

relacionando as principais propriedades são utilizados. Normalmente, diagramas de T-s 

ou h-s são encontrados para substâncias puras, porém nos sistemas de refrigeração por 
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absorção a fração mássica é uma propriedade importante que deve ser considerada. 

Diagramas de entalpia x fração mássica (h-x) são os mais utilizados, com temperatura e 

pressão como parâmetros, conforme Gráfico 2 e Gráfico 3. (HEROLD, 2016). 

 

Gráfico 2 - Diagrama de entalpia por fração mássica. 

 

Fonte: HEROLD, 2016. 
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Gráfico 3 - Diagrama de pressão por temperatura. 

 

Fonte: HEROLD, 2016. 

 

ETAPA 1 – ABSORÇÃO: 

 

i. Análise da mistura do refrigerante e absorvedor, a fim de encontrar a temperatura 

de equilíbrio.  

 

ii. A mistura deve ocorrer em um reservatório e deve-se garantir que esta esteja na 

fase líquida antes de passar pela bomba. 

 

iii. Os seguintes parâmetros devem ser verificados: 

 

a. Temperatura de entrada do fluido refrigerante; 

 

b. Temperatura de entrada do fluido absorvedor; 

 

c. Temperatura de saída de 40,8ºC; 
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d. Pressão de saída de 2,9 bar; 

 

e. Vazão mássica para entrada na bomba. 

 

Balanço de massa e energia no absorvedor: 

 

Q̇a +  h1 . m1̇ =  h12 . m12̇ +  h6 . m6̇  

 

ṁ1x1 =  m6̇ x6 + m12̇ x12 

 

�̇�  → Vazão mássica da solução; 

 

𝑚1̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 1; 

 

𝑚6̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 6; 

 

𝑚12̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 12; 

 

𝑄𝑎  → Taxa de transferência de calor no absorvedor; 

 

ℎ1  → Entalpia de entrada do refrigerante; 

 

ℎ3  → Entalpia de saída do absorvedor; 

 

ℎ7  → Entalpia de entrada da solução água-amônia fraca; 

 

𝑥1  → Fração mássica de refrigerante no ponto 1; 

 

𝑥12  → Fração mássica de refrigerante no ponto 12; 

 

𝑥6  → Fração mássica de refrigerante no ponto 6. 
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ETAPA 2 – BOMBA:  

 

Os seguintes parâmetros devem ser verificados para o cálculo de dimensionamento da 

bomba: 

 

a. Pressão de entrada da bomba; 

 

b. Pressão de saída da bomba; 

 

c. Consumo energético da bomba. 

 

𝑊𝑏
̇ = �̇�𝑣(∆𝑃) 

 

�̇�  → Vazão mássica da solução água-amônia forte; 

 

𝑣 → Volume específico da solução água-amônia forte; 

 

∆𝑃 → Aumento de pressão do fluido; 

 

𝑊𝑏
̇ → Trabalho realizado pela bomba. 

 

ETAPA 3 – TROCADOR DE CALOR: 

 

No trocador de calor ocorre a transferência de calor entre solução de maior temperatura, 

proveniente do gerador, e a solução de menor temperatura, na saída da bomba. Isso 

possibilita um aumento na performance do sistema, aumentando a temperatura na entrada 

do gerador.  

 

Balanço de massa e energia no trocador de calor: 

 

ℎ3 . 𝑚3 −  ℎ2 . 𝑚2̇̇ =  ℎ4 . 𝑚4̇ −  ℎ5 . 𝑚5̇  

 

𝑚2̇  → Vazão mássica da solução no ponto 2; 
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𝑚3̇  → Vazão mássica da solução no ponto 3; 

 

𝑚4̇  → Vazão mássica da solução no ponto 4; 

 

𝑚5̇  → Vazão mássica da solução no ponto 5; 

 

ℎ2  → Entalpia específica da solução no ponto 2; 

 

ℎ3  → Entalpia específica da solução no ponto 3; 

 

ℎ4  → Entalpia específica da solução no ponto 4; 

 

ℎ5  → Entalpia específica da solução no ponto 5. 

 

ETAPA 4 – VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO:  

 

O processo de expansão na válvula de redução de pressão pode ser considerado 

isoentálpico e tem a finalidade de reduzir a pressão na entrada do absorvedor. Os 

seguintes parâmetros devem ser verificados: 

 

a. Pressão de entrada; 

 

b. Pressão de saída. 

 

m5̇ =  m6̇  

 

𝑥5 =  𝑥6 

 

ℎ5 =  ℎ6 

 

𝑚5̇  → Vazão mássica da solução no ponto 5; 
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𝑚6̇  → Vazão mássica da solução no ponto 6; 

 

𝑥6 → Fração mássica do refrigerante no ponto 6; 

 

𝑥5 → Fração mássica do refrigerante no ponto 5; 

 

ℎ5  → Entalpia específica da solução no ponto 5; 

 

ℎ6  → Entalpia específica da solução no ponto 6. 

 

ETAPA 5 – GERADOR: 

 

No gerador calcula-se a quantidade de calor a ser fornecida a mistura dos fluidos a fim de 

prover a separação entre o refrigerante e o absorvedor. Os seguintes parâmetros devem 

ser verificados: 

 

a. A temperatura de entrada (previamente calculada na análise do 

absorvedor); 

 

b. Temperatura das saídas; 

 

c. Vazão mássica após a separação dos fluidos refrigerante e absorvedor. 

 

O calor fornecido ao gerador pode ser dado, por exemplo, pela dissipação da energia 

gerada pelas placas fotovoltaicas através de uma resistência submersa na solução. O calor 

dissipado será considerado como completamente absorvido pelo fluido dentro do gerador. 

 

Balanço de massa e energia no gerador: 

 

Q̇g +  h3 . m3̇ +  h8 . m8̇ =  h4 . m4̇ + h7 . m7̇  

 

ṁ3x3  +  ṁ8x8 =  m4̇ x4 +  m7̇ x7 
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𝑚3̇  → Vazão mássica da solução no ponto 3; 

 

𝑚4̇  → Vazão mássica da solução no ponto 4; 

 

𝑚7̇  → Vazão mássica da solução no ponto 7; 

 

𝑚8̇  → Vazão mássica da solução no ponto 8; 

 

𝑄�̇�  → Taxa de transferência de calor necessária no gerador; 

 

ℎ3  → Entalpia específica da solução no ponto 3; 

 

ℎ4  → Entalpia específica da solução no ponto 4; 

 

ℎ7  → Entalpia específica da solução no ponto 7; 

 

ℎ8  → Entalpia específica da solução no ponto 8; 

 

𝑥3 → Fração mássica do refrigerante no ponto 3; 

 

𝑥4 → Fração mássica do refrigerante no ponto 4; 

 

𝑥7 → Fração mássica do refrigerante no ponto 7; 

 

𝑥8 → Fração mássica do refrigerante no ponto 8. 

 

ETAPA 6 – RETIFICADOR: 

 

As pressões de vapor da água, comparadas as da amônia, não são desprezíveis. Como 

consequência, o vapor na saída do gerador possui certa quantidade de água (geralmente 

em torno de 5%), que prejudicaria o desempenho do sistema com um acúmulo de água 

no evaporador. (HEROLD, 2016). 
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O retificador é o elemento responsável para garantir para maior grau de pureza do 

refrigerante, e consiste em promover a transferência de calor e massa para a separação 

dos componentes. (CRUZ, 2015). Segue balanço de massa do retificador: 

 

�̇�𝑟 + ℎ9 . 𝑚9̇ +  ℎ8 . 𝑚8̇ =  ℎ7 . 𝑚7̇  

 

ṁ9x9  +  ṁ8x8 =  m7̇ x7 

 

𝑚7̇  → Vazão mássica da solução no ponto 7; 

 

𝑚8̇  → Vazão mássica da solução no ponto 8; 

 

𝑚9̇  → Vazão mássica da solução no ponto 9; 

 

𝑄�̇�  → Taxa de transferência de calor necessária no retificador; 

 

ℎ7  → Entalpia específica da solução no ponto 7; 

 

ℎ8  → Entalpia específica da solução no ponto 8; 

 

ℎ9  → Entalpia específica da solução no ponto 9; 

 

𝑥7 → Fração mássica do refrigerante no ponto 7; 

 

𝑥8 → Fração mássica do refrigerante no ponto 8; 

 

𝑥9 → Fração mássica do refrigerante no ponto 9. 

 

ETAPA 7 – CONDENSADOR: 

 

Considera-se que o fluido refrigerante entra no condensador como vapor saturado e saí 

como líquido saturado. Para os cálculos os seguintes parâmetros devem ser verificados: 
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a. Temperatura de entrada (previamente calculada na etapa do gerador); 

 

b. Temperatura de saída; 

 

c. Vazão mássica do refrigerante. 

 

Balanço de massa e energia do condensador: 

 

�̇�𝑐 +  ℎ9 . 𝑚9̇ =  ℎ10 . 𝑚10̇  

 

𝑚9̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 9; 

 

𝑚10̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 10; 

 

𝑄�̇�  → Taxa de transferência de calor necessária na condensação; 

 

ℎ9  → Entalpia específica do refrigerante no ponto 9; 

 

ℎ10  → Entalpia específica do refrigerante no ponto 10. 

 

ETAPA 8 – EXPANSÃO: 

 

A passagem do fluido pela válvula de expansão é um processo isoentálpico o qual o fluido 

entra como líquido saturado e expande. Para os cálculos os seguintes parâmetros devem 

ser verificados: 

 

a. Pressão de entrada; 

 

b. Pressão de saída; 

 

c. Temperatura de entrada; 

 

d. Temperatura de saída; 
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e. Vazão mássica. 

 

m10̇ =  m11̇  

 

h10 =  h11 

 

m10̇  → Vasão mássica no ponto 10; 

 

m11̇  → Vazão mássica no ponto 11; 

 

h10  → Entalpia específica no ponto 10; 

 

h11  → Entalpia específica no ponto11. 

 

ETAPA 9 – EVAPORAÇÃO: 

 

Na evaporação o refrigerante entra a -10°C a pressão de 2,9bar e na saída é considerado 

vapor saturado. Os seguintes parâmetros devem ser verificados: 

 

a. A temperatura do refrigerante deve estar definida abaixo da temperatura 

mínima do ambiente a ser refrigerado; 

 

b. Considera-se que o líquido refrigerante entra no evaporador como líquido 

saturado e sai como vapor saturado; 

c. Verifica-se as entalpias de entrada e saída; 

 

d. Determina-se a quantidade de calor a ser retirado baseando-se nos dados 

técnicos da Cervejeira Consul Mais. 

 

Balanço de massa e energia no evaporador: 

 

h11 . m11̇ +  Qė =  h12 . m12̇  
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m11̇ = m12̇ =  
Qė

(h12 − h11)
 

 

𝑚11̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 11; 

 

𝑚12̇  → Vazão mássica do refrigerante no ponto 12; 

 

𝑄�̇�  → Taxa de transferência de calor necessária na evaporação; 

 

ℎ11  → Entalpia específica do refrigerante no ponto 11; 

 

ℎ12  → Entalpia específica do refrigerante no ponto 12. 

 

Para obter os parâmetros termodinâmicos de cada ponto do sistema, foram utilizados os 

dados presentes na dissertação de mestrado de Dário da Rosa Cruz, de 2015, que foram 

obtidos pelo software Engineering Equation Solver (EES). Com esses parâmetros já 

definidos é possível calcular os balanços de massa e energia de cada componente como 

volume de controle isolado.  

 

O modelo do software foi validado com simulações feitas no programa e comparadas com 

os resultados encontrados e publicados pela ASHRAE 2009 para sistemas de refrigeração 

por absorção água/amônia de simples efeito. As considerações iniciais utilizadas pela 

ASHRAE foram mantidas no software. Foram obtidos resultados similares de Coeficiente 

de Performance (COP) entre as duas simulações, com variação de 1,92%. (CRUZ, 2015) 

 

O coeficiente de performance (COP) de um sistema por absorção é calculado pela 

equação abaixo: 

 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑄�̇�

�̇�𝑔 +  �̇�𝑏

 

 

𝐶𝑂𝑃 → Coeficiente de performance do sistema; 

 

𝑄�̇� → Taxa de transferência de calor no evaporador; 
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�̇�𝑔 → Taxa de transferência de calor no gerador; 

 

�̇�𝑏 → Potência da bomba. 

 

Para calcular a eficiência da refrigeração é necessária a comparação com o COPideal, que 

é obtido pelas relações entre as temperaturas de trabalho do ciclo de absorção. 

 

𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 =  
𝑇𝑒(𝑇𝑔 −  𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝑇𝑔(𝑇𝑐 − 𝑇𝑒)
 

 

𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 → Coeficiente de performance ideal; 

 

𝑇𝑒 → Temperatura de evaporação; 

 

𝑇𝑔 → Temperatura do gerador; 

 

𝑇𝑐 → Temperatura de condensação; 

 

𝑇𝑎𝑚𝑏 → Temperatura ambiente. 

 

Conhecendo os valores de COP e COPideal é possível calcular a eficiência de refrigeração, 

pela equação abaixo: 

 

𝜀 =
 𝐶𝑂𝑃

𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

 

𝜀 → Eficiência de refrigeração; 

 

𝐶𝑂𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 → Coeficiente de performance ideal; 

 

𝐶𝑂𝑃 → Coeficiente de performance do sistema. 
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ETAPA 10 – DIMENSIONAMENTO DE PAINEIS SOLARES: 

 

O dimensionamento dos painéis solares estará atrelado a geração de energia necessária 

para o funcionamento exclusivamente do sistema. Desta forma podemos considerar que 

as fontes de consumo de energia do sistema será o montante que deve ser gerado pelos 

painéis solares; 

 

EnergiaConsumo = EnergiaGeração 

 

Onde: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 × 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 + 𝑄𝐺𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

No mercado os painéis são catalogados por sua potência de geração. Para determinação 

da quantidade ideal de painéis para o sistema é necessário encontrar a potência total 

necessária: 

 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑙 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑃𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜
 

 

Para o cálculo do tempo de exposição é utilizado o conceito de Horas de Sol Pico (HSP), 

que se baseia no gráfico de Irradiação Solar x Horas do Dia, conforme Figura 5. Este 

conceito trata-se de uma aproximação da área do gráfico, que representa a energia 

disponível proveniente da radiação solar, para uma irradiação de pico constante para uma 

quantidade de horas equivalente. HSP é o equivalente de uma hora padrão a uma 

irradiação de 1000W/m2. 
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Figura 5 - Dias com diferentes valores de horas de sol pleno. 

 

Fonte: PINHO e GALDINO, 2014. 

 

O Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito (CRESESB) fornece 

informações sobre o potencial solar de regiões de todo o país, tornando possível a 

obtenção dos valores médios de HSP de localidades específicas para o dimensionamento 

do sistema, conforme apresentados no Quadro 1 e Gráfico 4. 

 

Quadro 1 - Irradiação solar média no plano inclinado em Aracruz ao longo dos meses. 

 

Fonte: CRESESB, 2019. 
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Gráfico 4 - Irradiação solar média no plano inclinado em Aracruz ao longo dos meses. 

 

Fonte: CRESESB, 2019. 

 

Em um caso real, existem perdas atreladas a geração de energia por placas fotovoltaicas, 

dentre elas temos: 

 

 Perdas por temperatura [7,0% - 18,0%]: O aquecimento das células fotovoltaicas 

reduz seu rendimento naturalmente; 

 

 Incompatibilidade Elétrica [1,0% - 2,0%]: Perdas atreladas a fabricação das placas 

e suas conexões; 

 

 Acúmulo de Sujeira [1,0% - 8,0%]: Acúmulo de partículas nas placas bloqueiam 

a chegada de radiação solar; 

 

 Cabeamento CC [0,5% - 1,0%]: Perdas por efeito Joule nas conexões elétricas de 

corrente contínua; 

 

 Cabeamento CA [0,5% - 1,0%]: Perdas por efeito Joule nas conexões elétricas de 

corrente alternada; 

 

 Inversor [2,5% - 5,0%]: Na transformação de corrente contínua para alternada é 

notável o aquecimento dos inversores, o que indica percas por efeito Joule. 
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Para a definição da quantidade de painéis necessários para o funcionamento do sistema 

teremos: 

 

QuantidadePainéis =
EnergiaConsumo

HSP × ηtotal × PotênciaPainél
 

 

ETAPA 11 – DIMENSIONAMENTO DAS BATERIAS: 

 

Sistemas fotovoltaicos não são capazes de prover a todo momento a quantidade ideal de 

energia necessária. A irradiação solar pode ser insuficiente ou excedente, variando ao 

longo do dia. A fim de poder alimentar de forma adequada os equipamentos que 

demandam potência do sistema, utilizam-se baterias para armazenar e distribuir a energia 

gerada pelas placas. 

 

As baterias comumente encontradas no mercado são as baterias automotivas e as baterias 

estacionárias. Baterias automotivas são dimensionadas para descargas de até 10% e para 

fornecerem quantidades elevadas de corrente em curtos períodos. Baterias estacionárias 

são as recomendadas para a armazenagem e utilização em sistemas de geração solar, por 

poderem alcançar profundidades de descarregamento de até 80% e serem projetadas para 

durar mais. 

 

Baterias estacionárias são catalogadas em Tabelas de tempo de descarregamento x 

ampère-hora fornecido. A taxa de descarregamento influencia na corrente fornecida, 

sendo necessário considerar o tempo médio de uso do equipamento que será utilizado 

para o dimensionamento. 

 

O primeiro passo para o dimensionamento da bateria é a conversão do consumo em Watt-

hora para Ampère-hora, baseando-se na voltagem desejada para o sistema (Comumente 

entre 12V e 48V): 

 

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =
PotênciaSistema

Voltagem𝐷𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎
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Nos catálogos dos fabricantes são fornecidos os valores máximos de descarga, o que 

reduz consideravelmente o número de ciclos que a bateria é capaz de suportar, sua vida 

útil. A amperagem-hora de fornecimento deve ser proporcional a profundidade de 

descarregamento desejada. 

 

O arranjo das baterias deve considerar a amperagem necessária, utilizando-se arranjos em 

paralelo para aumentar a mesma, e a voltagem, dispondo-as em séria para aumentá-la. 

 

QuantidadeBaterias =  
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 ×  

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐻𝑜𝑟𝑎𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑥 %𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. ANÁLISE DOS PARÂMETROS TERMODINÂMICOS 

 

Os parâmetros termodinâmicos, tais como fração mássica, temperatura e pressão, foram 

retirados do trabalho de CRUZ (2015), devido a semelhança entre fluidos de trabalho. 

Entretanto, aplicou-se uma variação na transferência de calor do evaporador para se 

equiparar ao frigobar Consul Mais, sendo necessário recalcular toda as etapas do 

processo. 

 

A fim de se obter a transferência de calor mínima no evaporador, foi considerado o calor 

necessário para resfriar o ambiente interno do frigobar da temperatura ambiente, 38°C, 

para -4°C em duas horas. Essa taxa inclui a variação de temperatura do ar e de produtos 

presentes no frigobar, onde foi adotada a hipótese de que 90 por cento do volume interno 

estaria preenchido por cerveja.  

 

Assim, o volume de cerveja considerado será de 73,8 litros. 

 

Pela aplicação da equação da calorimetria, somando-se a energia necessária para gerar a 

variação das temperaturas do ar e da cerveja na parte interna do frigobar para a 

temperatura desejada, em um tempo de duas horas, foi possível obter a taxa de 

transferência de calor mínima no evaporador: 

 

𝑄�̇� = 1,44 kW. 

 

A temperatura de entrada o evaporador deve ser menor que a temperatura mínima de 

operação, por isso se adotou uma temperatura de -10°C. Conforme Tabela 2 verifica-se 

os seguintes resultados obtidos: 
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Tabela 2 - Resultados obtidos para o Evaporador. 

EVAPORADOR    

PONTO 12: PONTO 11: 

P12 290 kPa P11 290 kPa 

T12 20,69 °C T11 -10 °C 

x12 0,998 kg/kg x11 0,998 kg/kg 

 m12 0,00125 kg/s m11 0,00125 kg/s 

 h12 1332 kJ/kg h11 179,6 kJ/kg 

Fonte: Autores. 

 

Na análise do absorvedor, foram consideradas frações mássicas de amônia de 0,3053 

kg/kg e 0,998 kg/kg, provenientes da válvula redutora de pressão (ponto 6) e do 

evaporador (ponto 12), respectivamente. Conforme Tabela 3 abaixo os valores 

encontrados nos balanços: 

 

Tabela 3 - Resultados obtidos para os cálculos do Absorvedor. 

ABSORVEDOR 

PONTO 6:    PONTO 1:   

P6 290 kPa  P1 290 kPa 

x6 0,3053 kg/kg  T1 40,8 °C 

m6 0,0086 kg/s  x1 0,3938 kg/kg 

h6 93,16 kJ/kg  m1 0,0098 kg/s 

    h1 -45,71 kJ/kg 

Fonte: Autores. 

 

A bomba é responsável por elevar a pressão do sistema de 2,9 bar para 14,69 bar. Isso 

provoca um leve aumento na temperatura da solução. Esses resultados podem ser vistos 

na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados obtidos para a Bomba. 

BOMBA 

PONTO 2: 

P2 1469 kPa 

T2 41,1 °C 

x2 0,3938 kg/kg 

m2 0,0098 kg/s 

h2 -43,41 kJ/kg 

Fonte: Autores. 
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A potência da bomba será de: 

 

𝑊𝑏
̇  = 0,0023 kW 

 

O trocador de calor é responsável pela regeneração, aproveitando parte da energia 

proveniente da saída do gerador, com a solução em alta temperatura, e trocando calor com 

a solução na saída da bomba, de menor temperatura. Os resultados podem ser observados 

na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Resultados obtidos para o Trocador de Calor. 

TROCADOR DE CALOR 

PONTO 4:    PONTO 3: 

P4 1469 kPa   P3 1469 kPa 

T4 119,4 °C   T3 99,82 °C 

x4 0,3053 kg/kg   x3 0,3938 kg/kg 

m4 0,0085 kg/s   m3 0,0098 kg/s 

h4 333,6 kJ/kg   h3 166,3 kJ/kg 

PONTO 5:  PONTO 2: 

P5 1469 kPa  P2 1469 kPa 

T5 41,1 °C  T2 41,1 °C 

x5 0,3053 kg/kg  x2 0,3938 kg/kg 

m5 0,0085 kg/s  m2 0,0097 kg/s 

h5 93,16 kJ/kg  h2 -43,41 kJ/kg 

Fonte: Autores. 

 

Com a regeneração, a temperatura de entrada do gerador aumenta de 41,1 °C (ponto 2) 

para 99,82 °C (ponto 3), gerando um melhor aproveitamento da energia presente no ciclo, 

e consequentemente o COP, conforme Tabela 6. 
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Tabela 6 - Resultados obtidos para o Gerador. 

GERADOR 

PONTO 8:   PONTO 7:   

P8 1469 kPa P7 1469 kPa 

x8 0,3938 kg/kg T7 99,82 °C 

m8 0,0001 kg/s x7 0,9591 kg/kg 

h8 220,9 kJ/kg m7 0,0013 kg/s 

   h7 1514 kJ/kg 

PONTO 4:    PONTO 3:   

P4 1469 kPa P3 1469 kPa 

T4 119,4 °C T3 99,82 °C 

x4 0,3053 kg/kg x3 0,3938 kg/kg 

m4 0,3938 kg/s m3 0,0097 kg/s 

h4 333,6 kJ/kg h3 166,3 kJ/kg 

Fonte: Autores. 

 

No gerador, a potência necessária para fornecimento pelo painel solar será: 

 

𝑄�̇� = 3,21 kW 

 

No retificador, devido a presença de vapor de água na solução, ocorre a transferência de 

calor para o ambiente, gerando uma perda de energia. Os resultados se encontram na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Resultados obtidos para o Retificador. 

RETIFICADOR 

PONTO 7:       PONTO 9:     

P7 1469 kPa   P9 1469 kPa 

T7 99,82 ºC   T9 54,93 °C 

x7 0,9591 kg/kg   x9 0,998 kg/kg 

m7 0,001331316 kg/s   m9 0,00125 kg/s 

h7 1514 kJ/kg   h9 1339 kJ/kg 

PONTO 8:  

P8 1469 kPa  

x8 03938 kg/kg  

m8 0,0001 kg/s  

h8 220,9 kJ/kg  

Fonte: Autores. 
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A transferência de calor necessária para o retificador será de: 

 

𝑄�̇� = 0,33 kW 

 

No condensador, haverá a troca de calor com o meio, o vapor de amônia entrará como 

vapor saturado, a 54,93 °C e sairá como líquido saturado, a 38 °C. Os resultados se 

encontram na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados obtidos para o Condensador. 

CONDENSADOR 

PONTO 9       PONTO 10:   

P9 1469 kPa  T10 38 °C 

T9 54,93 °C  x10 0,998 kg/kg 

x9 0,998 kg/kg  m10 0,0012 kg/s 

m9 0,0012 kg/s  h10 179,6 kJ/kg 

h9 1339 kJ/kg     

Fonte: Autores. 

 

A transferência de calor necessária para o condensador será de: 

 

𝑄�̇� = 1,67 kW 

 

Nas válvulas de expansão ocorrem as reduções de pressão do sistema, os parâmetros 

encontrados se encontram na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Resultado obtidos para as Válvulas de Expansão. 

VÁLVULAS DE EXPANSÃO 

PONTO 5:       PONTO 6:     

P5 1469 kPa   P6 290 kPa 

T5 41,1 °C   x6 0,3053 kg/kg 

x5 0,3053 kg/kg   m6 0,0085 kg/s 

m5 0,0085 kg/s   h6 93,16 kJ/kg 

h5 93,16 kJ/kg         

PONTO 10:   PONTO 11:  

T10 38 °C  P11 290 kPa 

x10 0,998 kg/kg  T11 -10 °C 

m10 0,0012 kg/s  x11 0,998 kg/kg 

h10 179,6 kJ/kg  m11 0,0012 kg/s 

    h11 179,6 kJ/kg 

Fonte: Autores. 

 

No Gráfico 5 se encontra um resumo de todas as transferências de calor do ciclo estudado. 

 

Gráfico 5 - Resultado de todas as transferências de calor obtidas para o sistema. 

 

Fonte: Autores. 

Com esses resultados, é possível calcular o coeficiente de performance do sistema:  

 

COP = 0,445 

 

COPideal = 1,178 

 

Assim, a eficiência de refrigeração será de: 
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Observa-se que o valor do COP obtido neste estudo é igual ao valor obtido no estudo de 

CRUZ. Isto se deu porque utilizou-se, neste trabalho, os mesmos parâmetros do trabalho 

de CRUZ, os quais são usados no cálculo do COP. 

 

Já no trabalho de GUIMARÃES os valores de COP encontrados são de 0,264 e 0,769, 

experimental e teórico, respectivamente. Posteriormente GUIMARÃES avalia alterações 

no COP variando parâmetros como: temperatura do gerador, concentração do fluído 

refrigerante e a abertura da válvula de expansão. O trabalho de CRUZ não avaliou tais 

variações de parâmetros.  

 

MENDONÇA apresenta diferentes resultados de COP baseados na variação da 

temperatura da água na entrada da tubulação que aquece o gerador. Para a condição de 

baixa carga térmica solar o COP é de 0,688 e para alta carga térmica solar o COP é de 

0,701.  

 

A ASHRAE, 2017, em seu handbook, traz exemplos de ciclos de refrigeração por 

absorção em que um sistema de simples efeito que utiliza uma solução de água e amônia 

possui um COP de 0,571. 

 

Para melhor comparação entre as literaturas pode-se referir a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Comparação entre as literaturas. 

 COP FONTE 

ENERGÉTICA 

REFRIGERANTE ABSORVEDOR 

TCC 0,445 Fotovoltáica Amônia Água 

CRUZ 0,445 Rejeito 

Térmico 

Amônia Água 

GUIMARÃES 0,264 ~ 

0,769 

Fototérmica e 

Gás Natural 

Água Água e Brometo 

de Lítio 

MENDONÇA 0,688 ~ 

0,701 

Fototérmica e 

Gás Natural 

Água Água e Brometo 

de Lítio 

ASHRAE 0,571 Teórica Amônia Água 

Fonte: Autores. 
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5.2. ANÁLISE DE FORNECIMENTO ENERGÉTICO 

 

Através dos dados de irradiação obtidos pela CRESESB temos: 

 

 Irradiação mínima (kWh/m2.dia ou h/dia): 3,69 

 

 Irradiação média (kWh/m2.dia ou h/dia): 4,97 

 

 Irradiação máxima (kWh/m2.dia ou h/dia): 6,41 

 

A demanda energética do sistema será a demanda de entrada de calor no gerador e a 

potência exigida pela bomba. O tempo de utilização diária do sistema será assumido como 

de 1 hora diária de funcionamento, a fim de verificar a quantidade de painéis necessárias 

por hora de uso.  

 

Sistemas de refrigeração possuem demanda energética variada, relacionado com variáveis 

tais como o ganho energético do volume de controle ao entrar em contato com o ambiente 

externo através de abertura do volume para acessar seu conteúdo, a utilização de 

termostatos para desligar o sistema quando o volume de controle alcançar a temperatura 

desejada, e as condições do ambiente externo (Umidade e temperatura, por exemplo). 

 

EnergiaConsumo= (Wbomba+ QGerador) x Horas de Funcionamento 

 

EnergiaConsumo= (0,02262 kW+3,21 kW) x 1 horas 

 

EnergiaConsumo= 3,2347 kWh 

 

A fim de considerar um funcionamento pleno com condições adversas, os maiores valores 

de perdas associadas ao sistema devem ser considerados, fazendo com que o arranjo de 

placas fotovoltaicas forneça apenas η = 68,837%. 
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A placa comercial selecionada para o dimensionamento é a Canadian Solar 330P CS6U, 

que possui uma potência de geração nominal de 330W a uma irradiação de 1000 W/m2. 

A inclinação escolhida á a de 0° Norte, devido ao seu menor valor médio. 

 

O dimensionamento da quantidade de painéis solares para as condições supracitadas, 

conforme Tabela 11, será: 

 

Tabela 11 - Relação de quantidade de painéis por HSP para inclinação de 0° norte. 

IRRADIAÇÃO HSP (h/dia) PAINÉIS POR HORA TRABALHADA 

Mínima 3,69(junho) 3,859 

Média 4,97 2,865 

Máxima 6,41(fevereiro) 2,221 

Fonte: Autores. 

 

O valor final de painéis deve ser arredondado para cima ao final dos cálculos a fim de 

dimensionamento de custo. 

 

O sistema deve contar com baterias para armazenamento de carga em momentos de 

excesso energético e serão utilizadas quando a energia solar estiver abaixo do necessário 

para o funcionamento do sistema. 

 

As baterias recomendadas para este tipo de armazenamento são as baterias estacionárias, 

que podem ser dimensionadas a partir da demanda de ampère-hora (Ah) do sistema, 

Tabela 12. O valor de ampere-hora está atrelado a voltagem do sistema montado com as 

baterias. Quando em série aumentam a voltagem do circuito e quando em paralelo 

aumentam a corrente. 

 

Tabela 12 - Demanda energética das baterias. 

VOLTAGEM (V) AMPERE-HORA (AH) POR HORA DE FUNCIONAMENTO 

12 269,5584 

24 134,7792 

48 67,38961 

Fonte: Autores. 
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No dimensionamento deve ser considerado que o descarregamento das baterias não deve 

ultrapassar 80% da sua profundidade de descarga. A amperagem de fornecimento da 

bateria varia com o seu tempo de descarregamento, sendo necessário levar em 

consideração o modelo da bateria e o manual do fabricante. Neste caso será utilizada a 

bateria estacionária da marca FREEDOM, modelo DF4001. 

 

Se considerarmos um tempo de funcionamento de 8 horas, voltagem de 48V, irradiação 

solar de junho e 70% de profundidade de descarga, teremos: 

 

 Quantidade de painéis: 31 

 

 Ampere-Hora: 539,12 Ah 

 

 Capacidade em ampère-hora (Ah) a 25°C em regime de descarga de 8 horas com 

70% de profundidade de descarga: 134,4Ah. Dado encontrado no manual técnico 

do fabricante, conforme Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Capacidade em ampère-hora (Ah) a 25°C em diferentes regimes de descarga 

(tensão final 10,5V). 

 

Fonte: Catálogo técnico, Bateria Estacionária Freedom. 

 

 Número de baterias: 16 (quatro conjuntos em paralelo de quatro baterias em série).  

 

A análise financeira foi limitada a analisar os seguintes parâmetros:  

 

 O consumo médio mensal de um frigobar: 19 kWh/mês. Dado fornecido pelo 

INMETRO conforme Quadro 3. 
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Quadro 3 - Consumo médio mensal de um frigobar. 

 

Fonte: IMETRO, 2018. 

 

 A tarifa de energia: R$ 0.30331. Dado fornecido pela edp – ES, conforme Quadro 

4. 

 

Quadro 4 - Tarifa de energia elétrica de baixa tensão. 

 

Fonte: edp, 2018. 

 

 A tarifa de energia (dado disponível no site da edp); 

 

o R$ 0.30331 

 

 O preço da placa solar; 

 

o 31 placas solares 

 

o R$ 699,00 cada. Totalizando 21.669,00 reais 
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o A garantia de desempenho é de 25 anos. O que representa um custo que 

pode ser diluído em R$ 72,23 ao mês. 

 

 O preço da bateria. 

 

o 16 baterias 

 

o R$ 1.249,00 cada. Totalizando R$ 19.984,00. 

 

o O tempo de vida útil da bateria FREEDOM DF4001 para uma 

profundidade de descarregamento de 70% é de 250 ciclos, o que pode 

durar aproximadamente um ano. 

 

o Sendo assim, o custo diluído por mês é de R$ 1665,00. 

 

O custo médio mensal do sistema de painéis solares e baterias é de R$ 1737,23. Já o custo 

mensal de energia para utilizar o frigobar seria R$ 5,76. Baseado nos dados encontrados, 

verifica-se que o investimento nos equipamentos do sistema proposto é muito superior ao 

custo de energia, de acordo com as tarifas de energia urbana, mais bem evidenciado na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Distribuição e custos do sistema. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Quantidade de placas solares 31 unidades 

Número de baterias 16 unidades 

CUSTO 

Placas Solares R$ 21.669,00 

Baterias R$ 19.984,00 

Custo médio mensal (Placas + Baterias) R$ 1.737,23 

Custo de energia mensal (frigobar Consul) R$ 5,76 

 Fonte: Autores.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Do ponto de vista técnico, após o balanço de energia e massa do sistema, constata-se que 

há um grande aporte energético na etapa de geração. Ou seja, é necessária uma grande 

quantidade de energia para que ocorra o aumento da temperatura da solução e, 

consequentemente, a separação da água e da amônia. Normalmente nesta etapa em ciclos 

de refrigeração por absorção são adotadas fontes de energia como combustão de gás 

natural ou rejeitos térmicos de processos industriais. 

 

A fim de criar uma base comparativa, são necessários 3,34 kJ para elevar a temperatura 

de 0,01kg de água de 38º C para 120º C em condições de pressão atmosférica a nível do 

mar. Dado que a vazão mássica do sistema é de 0,00975 kg/s, a necessidade do gerador 

de 3,21 kJ/s não desvia muito de condições normais de trabalho, apesar de ser uma 

solução em pressão elevada. 

 

Considerando a potência nominal da placa fotovoltaica selecionada, de 330 W, era de se 

esperar um elevado número de placas para suprir a demanda energética, motivo o qual 

este emprego para placas fotovoltaicas é incomum. Na adequação de condições de 

funcionamento do sistema para as piores possíveis, obteve-se um total de 31 painéis 

solares, o que poderia tornar até mesmo a instalação delas inviáveis em apenas um telhado 

residencial. 

 

As baterias apresentam um elevado custo de implantação e, diferente de painéis solares, 

possuem um elevado custo de manutenção ao longo dos anos, devido a sua curta vida útil. 

As placas solares têm seu custo diluído em 25 anos de garantia enquanto as baterias têm 

uma vida útil estimada de apenas um ano.  

 

Comparando os custos básicos para implantação deste sistema (de acordo com o arranjo 

proposto) com o custo do consumo energético do frigobar escolhido, concluiu-se que não 

há vantagem financeira em adotar o sistema proposto. O valor elevado da implementação 

do sistema deve-se ao custo das placas fotovoltaicas e baterias, que possuem vida útil e 

perdem sua eficiência ao longo dos anos. 
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Um aproveitamento de energia solar através de coletores fototérmicos como apresentado 

no trabalho de GUIMARÃES (2016) poderia reduzir a quantidade necessária de placas 

fotovoltaicas, sem alterar a ideia inicial do trabalho. Adequações de parâmetros e 

considerações também podem ser feitos em análises futuras, tal como de limitar o uso de 

baterias através de um estudo real de caso ou assumir uma instalação de painéis mais 

efetiva, levando em consideração uma melhor angulação das placas. 

 

 

 

  



59 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDALLA, Kamal Nasreldin. Design And Testing Of Absorption Refrigeration 

System. Set. 2015. Disponível em: www.researchgate.net/publication/272028559. 

Acesso em: 08 set. 2018. 

 

ABRAVA, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Aquecimento. Disponível em: https://abrava.com.br/refrigeracao-industrial-rumo- 

a-plena-eficiencia-energetica-por-celina-bacellar-e-jose-castro/. Gerado em: 16 de 

Dezembro de 2019. 

 

ABREU, Ari Ferreira de. Sistema de Refrigeração por Absorção Intermitente: 

Concepção, Dimensionamento, Construção, Ensaio e Considerações Econômicas. 

1999. 199f. Tese de Doutorado em Energia – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1999. 

 

ARA, Paulo José Schiavon. Desempenho de Sistemas de Condicionamento de Ar com 

Utilização de Energia Solar em Edifícios de Escritório. 2010. 192 f. Dissertação 

Mestrado em Engenharia de Construção Civil – Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

Handbook – Fundamentals. Atlanta: IP Edition, 2009. 

 

BERECHE, Reynaldo Palácios. Avaliação de Sistemas de Refrigeração por Absorção 

H2O/LiBr e sua Possibilidade de Inserção no Setor Terciário Utilizando Gás 

Natural. 2007. 209f. Dissertação de Mestrado Acadêmico – Universidade Estadual de 

Campinas. Campinas, São Paulo. 2007. 

 

BERMEJO, P.; PINO, F. J.; ROSA, F., Solar Absorption Cooling Plant in Seville. Science 

Direct, Solar Energy. Volume 84, Issue 8, Pages 1503-1512. Elsevier, 2010. 

 

http://www.researchgate.net/publication/272028559


60 

 

 

BRANDÃO, Rafael Cardoso. Análise Exergética de um Ciclo de Refrigeração por 

Absorção Água-Amônia. 2015. 58f. Projeto de Graduação no Curso de Engenharia 

Mecânica – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. 

 

ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. 7ª edição. Porto Alegre, 

2013.  

 

CENERGEL. Disponível em: http://cenergel.com.br/post.aspx?id=89&nome=a-

eficiencia-energetica-em-edificios . Gerado em: 06 de janeiro de 2017. 

 

CRESESB, Centro de Referência para as Energias Solares e Eólicas Sérgio de S. Brito. 

Disponível em: www.cresesb.cepel.br/index.php#localidade_11685. Gerado em: 11 de 

julho de 2019. 

 

CRUZ, Diário da Rosa. Estudo da Viabilidade de um Sistema de Refrigeração por 

Absorção Amônia/Água Utilizando Rejeito Térmico. Defesa de Mestrado em 

Engenharia Mecânica, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 115f. São Leopldo, 2015. 

 

Curitiba. Electrolux do Brasil S.A. Manual de Instruções Eletrolux – Cervejeira. Pará, 

2018. 10 p. 

 

EDP, Energia de Portugal. Tarifas - clientes atendidos em Baixa Tensão (Grupo B). 

São Paulo, 2018. Disponível em: www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-

mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-baixa-tensao. Acesso em: 14 de abril de 

2019. 

 

GRAMIGNIA, Leandro. Modelagem e Avaliação de um Sistema de Refrigeração Por 

Absorção Para Residências e Instalações de Pequeno Porte. 76f. Trabalho de 

Graduação em Engenharia Mecânica - Faculdade de Engenharia do Campus de 

Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista. São Paulo, 2013. 

 

GUIMARÃES, L.G.M. Modelagem e Construção de Protótipo de Refrigerador Por 

Absorção de Vapor de Baixa Potência Operando Com o Par Água-Brometo de Lítio 

http://cenergel.com.br/post.aspx?id=89&nome=a-eficiencia-energetica-em-edificios
http://cenergel.com.br/post.aspx?id=89&nome=a-eficiencia-energetica-em-edificios
http://www.cresesb.cepel.br/index.php#localidade_11685
http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-baixa-tensao
http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tabela-de-fornecimento-de-baixa-tensao


61 

 

 

e Utilizando Fontes Térmicas de Baixa Temperatura. 159f. Dissertação de Pós-

Graduação - Universidade Federal de São João Del Rei. Minas Gerais, 2011. 

 

HEROLD, Keith E.; RADERMACHER, Reinhard; KLEIN, Sanford A. Absorption 

Chillers And Heat Pumps. Second Ediction. Taylor & Francis Group, 2016. 

 

IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade Tecnologia. Programa 

Brasileiro de Etiquetagem – Eficiência Energética. 31 p. Brasil, 2018. 

MENDONÇA, A.L.Z.L.G. Ar Condicionado Solar: Modelagem e Simulação. 2010. 

133f. Trabalho de Conclusão de Curso para Graduação em Engenharia Mecânica nas 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  

 

MENNA, Marcio Renato Mirapalheta; MÓDONES, Aparecido Nivaldo; PRAXEDES, 

Marco Aurélio; RAVAGNANI, Mauro Antônio da Silva Sá. Simulação de Sistemas de 

Refrigeração por Absorção Utilizando Programação Estruturada. Revista 

Tecnológica. Paraná. V. 16. p. 113 – 123. 2007. 

 

MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Ar-Condicionado e Refrigeração. 2ª edição. Grupo 

Editorial Nacional (GEN). Rio de janeiro, 2017. 

 

NETO, Micael Vieira. Modelação Energética de Sistemas de Absorção em TRNSYS. 

Defesa de Mestrado em Engenharia Mecânica na Especialidade de Energia e Ambiente, 

Faculdade de Ciências e Tecnologia. 85f. Coimbra, 2016. 

 

OLIVEIRA JUNIOR, Silvio; NETO, Alberto H.; FIORELLI, Flávio A.S.; TRIBES, 

Arlindo. Sistemas de Refrigeração por Absorção. 33f. Artigo. Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 2004.  

 

Ontario. Canadian Solar INC. Maxpower CS6U-325/330/335P. Canada. 2018. Catálogo 

de especificações, 2 p. 

 

PINHO, J.T.; GALDINO, M.A. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. 

Grupo de Trabalho de Energia Solar – GTES. CEPEL – CRESESB. 530f. Rio de 

Janeiro, 2014. 



62 

 

 

 

POLITO, Rodrigo. Consumo de energia no Brasil aumenta 1,5% em 2017, segundo 

ONS.  Valor Econômico, Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2018.Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/brasil/5303555/consumo-de-energia-no-brasil-aumenta-15-

em-2017-segundo-ons>. Acesso em 09 de setembro de 2018. 

 

SANTOS, Marco Aurélio dos. Fontes de Energia Nova e Renovável. 1. ed. - Rio de 

Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2013. 

São Paulo (Cidade). Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos. Manual de 

Instruções Consul. São Paulo, 2013. 

 

SERRÃO, Marcos Antônio dos Santos. Dimensionamento de um Sistema Fotovoltaico 

Para uma Casa de Veraneio em Pouso de Cajaíba-Paraty. 99f. Projeto para Graduação 

em Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010. 

 

SHORES, Nicholas. Governo Quer Ar-Condicionado Mais Eficiente a Partir de 2018. 

Estadão, São Paulo, 16 de outubro de 2017. Caderno de Economia e Negócios. Disponível 

em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-ar-condicionado-

mais-eficiente,70002046303>. Acesso em: 09 de setembro de 2018. 

 

Sorocaba. Johnson Controls – Divisão de Baterias. Bateria Estacionária Freedom. São 

Paulo. Catálogo técnico, 6 p. 

 

VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 

2. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2015. 


