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1. RESUMO 

A refrigeração é um processo termodinâmico o qual sua principal utilização está 

na remoção de calor de um ambiente com o objetivo final de mantê-lo a uma 

temperatura constante e controlada. Esta pode ser operada por um ciclo tradicional, 

composto por um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um 

evaporador. No entanto este ciclo apresenta desvantagens como ruídos e alto gasto 

energético. Uma solução seria a utilização de um ciclo por absorção, o qual se utiliza 

de uma fonte quente para promover a liberação do fluido refrigerante. Uma 

alternativa de fornecimento de energia para este sistema é a utilização de coletores 

solares. O presente trabalho teve por objetivo projetar uma unidade de refrigeração 

por absorção com aquecimento solar. Os cálculos indicaram que para a cidade de 

Santos/SP um sistema de refrigeração por absorção com capacidade máxima de 

refrigeração de 519 Btu/h irá necessitar de um coletor solar com área de 2,36 m2. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A refrigeração é um processo termodinâmico em que calor é retirado de um 

sistema isolado para o ambiente, através de um fluido denominado refrigerante. A 

segunda lei da termodinâmica trata simplesmente das transferências energéticas 

entre corpos. O fluxo de calor ocorre sempre no sentido daquele que tiver maior 

energia, ou seja, do corpo de maior temperatura para o de menor energia (ÇENGEL 

& BOLES, 2006). 

Nos sistemas de refrigeração por absorção um fluido secundário na fase líquida 

(absorvente) é responsável por absorver o fluido primário na fase vapor 

(refrigerante). A energia responsável por operar esse ciclo é majoritariamente 

térmica. O ciclo básico de refrigeração por absorção opera com dois níveis de 

pressão estabelecidos pelas temperaturas de evaporação (TE) e condensação (TC), 

respectivamente. O ciclo é composto basicamente por gerador, condensador, 

evaporador e absorvedor. No gerador, calor de uma fonte (no caso, do sol) é 

adicionado ao sistema a uma determinada taxa de calor (QG), fazendo com que 

parte do refrigerante vaporize à temperatura de geração (TG) e se separe da 

solução. Esse vapor segue para o condensador, onde o calor de condensação é 

removido do ciclo, por meio de água ou ar, a uma taxa (QC), fazendo com que o 

refrigerante retorne para a fase líquida à temperatura de condensação (TC). Após 

esta etapa hidrogênio é acrescentado ao sistema, de modo que este continue 



operando à pressão constante, porém acarrete na redução da pressão parcial do 

fluido. No evaporador, refrigerante líquido, a uma baixa pressão e temperatura, retira 

calor do meio que se deseja resfriar a uma taxa (QE), retornando novamente para a 

fase de vapor à temperatura de evaporação (TE). Na sequência, ocorre a separação 

do fluido do hidrogênio, onde é direcionado ao absorvedor. O fluido refrigerante que 

ainda se encontra na fase gasosa retorna juntamente com o hidrogênio para o 

começo do sistema, antes do evaporador. A parte que se liquefez é então absorvida 

em água, retornando então para o gerador (BORGNAKKE & SONNTAG, 2009; 

ANDERSON & PALMQUIST, 1983, ABNT, 2009). 

Os sistemas de refrigeração por absorção, utilizando a solução binária amônia-

água, passaram a ser empregados comercialmente, a partir de 1859, com o intuito 

de produzir gelo. Nessa mistura, a água faz o papel do fluido secundário, ou seja, 

responsável por absorver os vapores de amônia. Por utilizarem amônia como 

refrigerante, cuja temperatura de congelamento é -77°C, tais sistemas são 

normalmente empregados no campo da refrigeração, em grandes instalações 

industriais, que requeiram temperaturas inferiores a 0°C. Contudo, o uso desta 

solução se estendeu, a partir das décadas de 1960 e 1970, para equipamentos de ar 

condicionado de pequeno a médio porte (SILVA, 2004).  

O sistema de refrigeração por difusão, ou seja, aquele em que há uma mistura 

ternária entre água-amônia-hidrogênio funciona pelo fato que o terceiro composto é 

adicionado ao sistema visando reduzir a pressão parcial da amônia, alterando assim 

suas temperaturas de condensação/evaporação, excluindo a necessidade de uso de 

bombas e válvulas de expansão, possibilitando a operação deste sem que se 

adicione qualquer fonte externa de energia, com exceção de térmica para o 

desprendimento da amônia, para sua operação, tornando assim um equipamento 

silencioso, ideal para usos em ambientes domésticos ou de ensino (SILVA, 1979). 

Desde a crise do petróleo em meados de 1970, o setor energético brasileiro tem 

buscado meios alternativos de fontes de energia, sendo um dos mais amplamente 

estudado a utilização da energia solar. Um de seus principais usos tem sido para os 

casos de eletrificação rural através da instalação de coletores solares fotovoltaicos, 

no qual estes promovem a conversão da luz solar em energia elétrica visando o 

funcionamento de eletrodomésticos básicos do dia a dia, como por exemplo 

televisões, liquidificadores, rádios e geladeiras (DASOL & ABRAVA, 2014; LEYVA et 

al, 2014). 



O sistema de refrigeração por absorção será utilizado em conjunto com um 

sistema de coletores solares. Estes irão aquecer um fluido, o qual estará 

percorrendo entre as placas o sistema gerador do ciclo, permitindo o 

desprendimento do refrigerante sem que se queime um combustível ou acione uma 

resistência elétrica. 

A energia solar servirá também neste caso para que o sistema opere de forma 

inteligente a manter um ambiente climatizado com temperatura constante. Isso será 

possível uma vez que com a redução da intensidade solar, o sistema receberá 

menos calor, e haverá uma menor liberação de amônia no ciclo e 

consequentemente uma redução da capacidade de remoção de energia do 

ambiente. No entanto, esta mesma redução de intensidade acarretará em uma 

menor transferência de calor pelas paredes para o ambiente, reduzindo assim o 

fluxo de calor necessário para manter o ambiente com a temperatura desejada. 

 

3. OBJETIVO 

O trabalho teve por objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica do ciclo de 

refrigeração por absorção e projetar uma unidade de condicionamento de ar com 

esse princípio. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para o projeto do sistema de refrigeração, foi utilizado o modelo de cálculo de 

ciclo de refrigeração por absorção presente em Silva (1979). 

A figura 1 apresenta o ciclo recomendado pelo supracitado autor. 

 



 

Figura 1 - Ciclo de refrigeração por absorção otimizado – Adaptado de Silva 

(1979) 

 

A tabela 1 fornece os valores dos balanços de massa e energia do ciclo da figura 

1.  

Tabela 1 - Balanço de massa e energia do ciclo de refrigeração – Adaptado de Silva (1979) 

Ponto 

P 

(psig) 

T 

(°F) 

x 

(lbNH3/lbSolução) 

H 

(Btu/lb) 

ṁ 

(lb/h) 

ṁ. H 

(Btu/h) 

1 20 90 0,402 -47 8,07 -380 

2 155 188 0,402 72,5 8,07 585 

3 155 188 0,967 637 1,08 688 

4 155 130 0,996 586 1 586 

5 155 130 0,605 9,8 0,08 1 

6 155 220 0,318 120 7,07 841 

7 155 106 0,318 -16,8 7,07 -119 

7L 20 - 0,318 -16,8 7,07 -119 

8 155 87 0,996 62 1 62 

9 155 30 0,996 -4 1 -4 

9L 20 - 0,996 -4 1 -4 

10 20 10 0,996 515 1 515 

11 20 82 0,996 581 1 581 



O cálculo da área de troca térmica necessária para fornecer energia suficiente ao 

fluido que alimentará o gerador foi obtido através da equação 01 (CARVALHO). 

 

A =
q̇

I.η
                          (01) 

 

Sendo: 

A, a área de troca térmica, em m²; 

q̇, o fluxo de calor para aquecer o fluido, em 
kcal

h
; 

I, a intensidade solar média da região, em 
kcal

m2.h
; 

 η, a eficiência do coletor solar, adimensional. 

 

A quantidade de energia necessária no gerador foi obtida a partir do balanço de 

energia com base na primeira lei da termodinâmica (equação 02), apresentada por 

Levenspiel (2002). 

 

q̇ − W = ṁ. (ΔH +  ΔEc + ΔEp)̇                              (02) 

 

Sendo: 

W, o trabalho realizado ou recebido pelo sistema, em 
kcal

h
; 

ṁ, a vazão mássica do sistema, em 
kg

h
; 

ΔH, a variação de entalpia, em 
kcal

kg
; 

ΔEc, a variação de energia cinética, em 
m2

s2  

ΔEp, a variação de energia potencial, em 
m2

s2  

 

5. RESULTADOS 

A figura 2 apresenta o volume de controle definido no ciclo estudado. A figura 3 

fornece o equipamento onde foram realizados os balanços energéticos. 

 



Figura 2 - Ciclo de refrigeração com volume de controle definido 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Equipamento em estudo 

 

A energia necessária ao gerador foi quantificada por meio da primeira lei da 

termodinâmica de maneira simplificada, considerando apenas o fluxo de calor e as 

variações de entalpia do sistema (equações de 04 até 18). 

 

q̇ = ṁ. ΔH                      (04) 

6 

3 

2 

5 



     ṁ. ΔH = (ṁ. ΔH)s − (ṁ. ΔH)e                   (05) 

          (ṁ. ΔH)s = ṁ6. H6 + ṁ3. H3                   (06)          

               m6 = 3,20 kg/h                    (07) 

               h6 = 66,67 kcal/kg                   (08) 

               m3 = 0,49 kg/h                    (09) 

               h3 = 353,89 kcal/kg                   (10) 

         (ṁ. ΔH)s = 3,20
kh

h
. 66,67

kcal

kg
+ 0,49

kg

h
. 353,89

kcal

kg
= 386,84

kcal

h
             (11) 

         (ṁ. ΔH)e = ṁ2. H2 + ṁ5. H5                   (12) 

               m2 = 3,66 kg/h                    (13) 

               h2 = 40,27 kcal/kg                   (14) 

               m5 = 0,036 kg/h                    (15) 

               h5 = 5,44 kcal/kg                    (16) 

         (ṁ. ΔH)e = 3,66
kg

h
. 40,27

kcal

kg
+ 0,036

kg

h
. 5,44

kcal

kg
= 157,58

kcal

h
              (17) 

q̇ = 386,84
kcal

h
− 157,58

kcal

h
= 239,26

kcal

h
                 (18) 

 

A área de troca térmica necessária para fornecer o fluxo q̇ de calor necessário foi 

obtida através da equação 01. Considerou-se para o rendimento um valor médio de 

60%. O valor da irradiação solar média na cidade de Santos foi obtido com base em 

Pereira et al (2006). 

 

A =
q̇

I.η
                      (01) 

q̇ = 239,6 
kcal

h
                    (19) 

I = 168,74 
kcal

m2.h
                    (20) 

 η = 60% = 0,60                    (21) 

A =
239,26

kcal

h

168,74
kcal

m2.h
.0,60

= 2,36 𝑚2                   (22) 

 

O resultado dos cálculos indicou um coletor solar para alimentar o gerador deste 

ciclo de refrigeração com uma área de 2,36 m². 

 

 



6. CONCLUSÃO 

A pesquisa realizada permitiu concluir que para a cidade de Santos um coletor 

solar com área total de 2,36 m² será suficiente para o funcionamento de energia ao 

ciclo estudado com capacidade máxima de refrigeração de 519 
Btu

h
. 

Sugere-se para estudos construir uma unidade de coleta solar com a área obtida, 

de modo a se comparar com os valores obtidos. 
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