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1 RESUMO 

Estudos mostram que o calor residual em diversos processos industriais é 

relevante e, portanto, pode ser reaproveitado. O objetivo desse trabalho foi projetar 

um sistema de armazenamento de energia a longo prazo, utilizando a propriedade de 

super-resfriamento de phase change materials (PCMs), e aplicá-lo para reaproveitar 

calor residual. As propriedades termofísicas do acetato de sódio tetra-hidratado (SAT) 

foram determinadas por métodos de calorimetria para posterior simulação em 

programa de fluidodinâmica computacional. Usando o programa, será possível 

modelar um sistema de armazenamento de energia e variar os parâmetros envolvidos 

para otimizá-lo.  

2 INTRODUÇÃO 

Em certos processos industriais pode-se haver uma grande perda de energia 

térmica, chamada de calor residual. Por exemplo, na produção de alumínio primário, 

metade da energia consumida é perdida na forma de calor residual, e o custo com 

energia equivale a 40% do custo total do processo. Assim, pode-se dizer que é 

relevante recuperar ou armazenar essa energia (NOWICKI e GOSSELIN, 2012). 

Uma maneira de armazenar energia térmica é por meio de sistemas conhecidos 

como thermal energy storage (TES). Os PCMs são substâncias que, por absorção ou 

liberação de calor, podem ter seu estado físico alterado e podem ser usados em 

sistemas TES, constituindo um tipo específico desse sistema chamado latent heat 

thermal energy storage (LHTES). 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desse projeto é desenvolver um sistema LHTES de 

armazenamento a longo prazo, operando a partir do princípio de super-resfriamento 

de um PCM selecionado, possibilitando também o transporte da energia armazenada. 

Os objetivos específicos são: a aplicação tanto em meio residencial como em 

meio industrial, o estudo da viabilidade econômica e da eficiência energética do 

sistema desenvolvido. 

4 METODOLOGIA 

Para determinação das características termofísicas do SAT (PCM 

selecionado), foi usado um método similar ao descrito por Sandnes e Rekstad (2006). 

A Figura 1 ilustra o sistema de calorimetria montado, no qual três tubos de ensaio com 

amostras têm suas temperaturas medidas por registradores. 



Figura 1 – Sistema experimental. 

 

Fonte: Os Autores, 2016. 

Inicialmente, foram usadas amostras de água como substância referência para 

determinar a perda de calor de cada tubo de ensaio. As amostras, em triplicata, foram 

resfriadas no sistema desde 60 °C até a temperatura ambiente. Os dados foram 

tratados em planilha eletrônica Excel®. Em seguida, amostras em triplicata do PCM 

foram aquecidas até 70 °C (sabendo que o ponto de fusão da substância é de 

aproximadamente 55 °C) e resfriadas nos tubos de ensaio até temperatura ambiente. 

Depois, cristalizou-se as amostras pela adição de um cristal do sal e aguardou-se até 

que a temperatura das amostras atingisse a ambiente novamente. Outra vez, os dados 

foram tratados em planilha eletrônica Excel®. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Existem PCMs com tendência a sofrer naturalmente um processo de super-

resfriamento, significando que quando no estado líquido, é possível que o material 

seja resfriado até uma temperatura abaixo do ponto de fusão, sem haver solidificação. 

Posteriormente, pode-se iniciar a cristalização do material, desencadeando sua 

solidificação e resultando na liberação do seu calor latente de fusão. A temperatura 

do PCM aumentará até uma faixa próxima do seu ponto de fusão (SANDNES e 

REKSTAD, 2006). 

Sendo assim, pelo super-resfriamento de PCMs em sistemas LHTES, é 

possível armazenar energia térmica a longo prazo e até transportá-la. No entanto, um 

sistema LHTES possui diversas variáveis. Para agilizar a avaliação dos parâmetros 

envolvidos, planeja-se usar a ferramenta Fluent do software ANSYS Workbench®, de 

fluidodinâmica computacional, uma vez que essa avaliação seria muito limitada 

experimentalmente. 



6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se observar na reta superior da Figura 2 a representação do resfriamento da 

fase líquida do SAT durante o experimento de calorimetria, ocorrendo uma variação 

de calor sensível apenas. 

Figura 2 – Diagrama de entalpia por temperatura das amostras de SAT. 

 

Fonte: Os Autores, 2016. 

Estima-se que essa reta inicial tenha variação de temperatura de 30 °C e 

variação de entalpia de 100 kJ/kg para cada amostra. Sendo 𝑐𝑝 = 𝑑𝐻 𝑑𝑇⁄ , obtém-se 

um calor específico da fase líquida de 𝑐𝑝,𝑙 = 3,33 kJ/kg∙°C. 

Ao atingir aproximadamente 20 °C, o aumento da temperatura e subsequente 

diminuição da mesma representam a recristalização das amostras. O intervalo de 

temperatura máxima e mínima da cristalização é de 55 °C a 40 °C e a variação de 

entalpia é de, aproximadamente, 125 kJ/kg para as amostras 1 e 2 e 75 kJ/kg para a 

amostra 3. 

Quando a curva do diagrama alcança novamente a temperatura de 40 °C, ela 

se torna uma reta, indicando que o material solidificou completamente e o resfriamento 

passa a ser governado pelo calor específico da fase sólida. Estima-se que a reta final, 

referente ao resfriamento da fase sólida, tenha variação de temperatura de 20 °C e 

variação de entalpia de 75 kJ/kg para cada amostra. Logo, obtém-se um calor 

específico da fase sólida de 𝑐𝑝,𝑠 = 3,75 kJ/kg∙°C. 
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