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RESUMO 

O sistema de resfriamento de água da Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. com capacidade 

nominal de refrigeração de 1231kW fora analisado e modelado com o propósito de avaliar o 

sistema. O modelo de estudo foi implementado com os dados reais das variáveis de processo. 

O objetivo é, sobretudo, validar o modelo em regime permanente e obter a capacidade de 

refrigeração da máquina em função da energia cedida pelo compressor.   

Palavras-Chave: chiller; ciclo real de refrigeração; tetrafluoretano HFC-134a 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The water Chiller with cooling capacity of 1231kW installed and in use at Fábrica Carioca de 

Catalisadores S.A. has been analysed and is modelled forward simulating in the platform 

UNISIM. This study has the main objective of modelling and validating the real model based 

on comparison with measured parameter for steady state conditions. Based on the validate 

model, it is expected to be able to evaluate modifications of thermal load therefore obtain the 

refrigerating effect per power input. 

Keywords: Chiller; refrigeration cycle; tetrafluoethane HFC-134a 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 1.1 Resenhas históricas da Refrigeração 

A refrigeração de fluidos representa um importante avanço da humanidade. 

Armazenamento de alimentos, grãos, a baixas temperaturas, trouxe à vida humana a 

capacidade de desenvolver-se em locais fixos, e, então, a construção de vilas. A prática da 

refrigeração e do ar condicionado existe desde o período Paleolítico. O resfriamento por meio 

de gelo e neve é citado ao longo da evolução do homem. Foi constatado que em regiões de 

clima quente, áreas naturais de armazenamento como cavernas ou rachaduras do solo, 

possibilitam a conservação de gelo e neve após o inverno. De fato, em lugares onde  não havia 

neve, buscavam-nas em montanhas próximas. Durante a Idade Média, os nobres europeus 

mandavam encher de neve buracos e trincheiras, na estação do inverno, para que pudessem 

resfriar bebidas e sobremesa. Foram descritos muitos dispositivos engenhosos onde se usava a 

evaporação da água para esfriar o ar e tornar a vida mais amena. A água foi o primeiro 

refrigerante, com uma longa história que se estende até os tempos modernos. Com a passagem 

dos anos, os métodos de armazenagem e manuseio foram melhorados, mas em todas as partes 

do mundo o gelo natural continuava sendo empregado  (P.E., November 2004). 

Com os progressos crescentes verificados na agricultura e consequente aumento nos 

volumes de produção, tornou-se necessário criar condições para a conservação dos alimentos. 

O leite, por exemplo, não conseguia sequer manter-se próprio de um dia para o outro, 

surgindo, pois, a necessidade da refrigeração dos alimentos para que se não deteriorassem. O 

escocês William Cullen conseguiu, em 1755, criar um pouco de gelo usando vapor de água 

em vácuo dentro de uma campânula. Mais tarde Gérard Nairne adicionou ácido sulfúrico à 

experiência anterior e conseguiu certos avanços. Em 1805, nos Estados Unidos, tinha sido 

patenteada uma máquina que trabalhava à base de compressão de éter, embora a primeira 

máquina industrial com a mesma base de funcionamento tenha aparecido em 1855 

(STROBEL, 2008). 

A par disto experimentavam-se máquinas frigoríficas por expansão e compressão de 

ar. Um médico americano usou estas técnicas nos seus instrumentos para maior alívio dos 

seus doentes, produzindo gelo em qualquer época do ano tendo sido muito questionado pela 
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sociedade, que o acusava de querer fazer o papel de Deus. Em 1859 o francês Ferdinand Carré 

inventa a primeira máquina de refrigeração por absorção (JORDAN; PRIESTER, 1956). Entre 

1872 e 1877 várias experiências foram feitas com base na compressão de amônia. Em 1874, 

um professor suíço, Raoul Picter, usou o dióxido de enxofre para conseguir um sistema de 

refrigeração por compressão. Com este sistema criou-se em 1876, na cidade de Londres, a 

primeira pista de patinação sobre o gelo. Ainda em 1876, Coleman conseguiu criar uma 

máquina de refrigeração de ar. O Domelre foi o primeiro frigorífico doméstico, fabricado em 

Chicago no ano de 1913. Posteriormente foi comercializado o Kelvinator, em 1918, e em 

1919, aparece no mercado a marca Frigidaire. No ano seguinte dois suecos inventaram um 

frigorífico. Em 1931 é se inicia o fabrico industrial deste tipo de aparelhos e em 1939 aparece 

finalmente o primeiro frigorífico com dois compartimentos e duas temperaturas. Anos mais 

tarde apareceu o congelador para uso doméstico, conseguindo-se assim a manutenção dos 

alimentos por muito mais tempo. Atualmente os sistemas de refrigeração são indispensáveis 

em inúmeras vertentes da sociedade moderna: controle de bactérias em hospitais, mitigação 

fungos em armazenamento de alimentos, esfriar fluidos para troca térmica impedindo danos a 

equipamentos sensíveis ao calor, entre outras importantes aplicações (P.E., November 2004). 

 

1.2  Motivação 

Apesar da evolução significativa na produção, sempre crescente, dos sistemas de 

refrigeração e de ar condicionados, esses sistemas contribuem direta e indiretamente para os 

problemas do aquecimento global e destruição do ozônio, haja vista novos parâmetros de 

construção de sistemas de refrigeração baseado em propriedades como ODP (Ozone 

Depletion Potential) e GWP (Greenhouse Warming Potential). O impacto destes sistemas no 

ambiente pode ser reduzido por operar com fluidos refrigerantes menos prejudiciais e de 

maior eficiência energética. O mercado mundial de fluidos refrigerantes tem sido dominado 

pela família de hidrocarbonetos halogenados químicos. Determinados produtos químicos 

estão disponíveis a baixo custo e são altamente estáveis com boas propriedades termo físicas, 

baixa toxicidade, e compatibilidade com lubrificantes comuns (CONSULTING GROUP DE 

MARÇO, 1992).  

Atualmente as indústrias de processos são confrontadas com um crescente ambiente 

competitivo, sempre em sucessivas mudanças de condições de mercado e regulamentações 
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governamentais. Não obstante, elas têm ainda a demanda de aumentar a produtividade, 

rentabilidade e confiabilidade. 

A simulação é uma abordagem de estudo que vem sendo cada vez mais utilizada nas 

mais variadas áreas do conhecimento. A simulação computacional de sistemas consiste na 

utilização de determinadas técnicas matemáticas empregadas em computadores digitais as 

quais permitem modelar o funcionamento de praticamente todos os tipos de operação, 

problemas e processos do mundo real, sem a necessidade de obter protótipos e investimentos 

físicos no campo. Com isso, a simulação tem sido cada vez mais aceita e empregada como 

uma ferramenta técnica que permite aos analistas, dos mais diversos segmentos (economistas, 

engenheiros, biólogos, médicos, físicos, matemáticos, químicos, técnicos em informática, 

etc.), verificar ou encaminhar soluções com a profundidade desejada, aos problemas com os 

quais lidam diariamente.  

O software de simulação UNISIM é uma ferramenta computacional  para análise de 

projetos. A flexibilidade inerente contribui através de sua configuração, combinado com a 

precisão e robustez fornecida, que conduz a representar um modelo mais realista. É 

implementado em uma vasta variedade de projetos, incluindo petróleo e gás, refino, 

processamento químico, estudo de meio ambiente, geração de energia e aplicações em 

sistemas de refrigeração e criogênicos. 

 

1.3 Objetivos 

O presente estudo funda-se em realizar uma análise técnica do sistema de refrigeração 

de água tipo chiller na Fábrica Carioca de Catalisadores S.A.  Distrito Industrial de Santa 

Cruz-Rio de Janeiro. A abordagem compreende a identificação de conceitos de transferência 

de calor e termodinâmica na indústria, ademais avaliar o coeficiente de desempenho do ciclo 

real de compressão a vapor para máquina de água gelada modelo UNITOP; fabricante 

FRIOTHERM. A avaliação tem a finalidade de encontrar os parâmetros relevantes, condições 

operacionais e propor soluções que aumentem a eficiência global do sistema, diminuindo os 

custos operacionais e, consequentemente, convertendo-os em ganhos para empresa.  Um outro 

objetivo é a implementação preliminar do fluxograma do processo num simulador comercial 

de processos,  
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1.4 Organização do Trabalho 

Após a apresentação da motivação deste trabalho, o mesmo será dividido nos 

seguintes capítulos:  

 CAPÍTULO 2. Revisão Bibliográfica: apresenta os principais conteúdos que servem de 

embasamento para o desenvolvimento do trabalho, dentre eles uma introdução aos 

principais ciclos de refrigeração, que se subdividem em ciclos de compressão de vapor 

e os diferentes fluidos  refrigerantes, abrangendo suas principais características físico-

químicas. 

 CAPÍTULO 3. METODOLOGIA: consiste em apresentar os dados de projeto e dados 

operacionais da máquina para que se obtenha valores com ordem de grandeza próxima 

aos valores reais esperados da análise, e compará-los à valores nominais de projeto. 

 CAPÍTULO 4. DISCUSSÕES: discute os modelos teóricos para a máquina de 

refrigeração e faz-se a implementação do ciclo real de refrigeração no software de 

processos UNISIM®. 

 CAPÍTULO 5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES: apresenta as conclusões obtidas nas 

análises dos resultados e exprime sugestões para o desenvolvimento de trabalhos 

futuros.  

.  



 

 

 

23 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Conceitos básicos 

A finalidade de um sistema de refrigeração é transferir o calor de um ambiente 

refrigerado que está com a temperatura mais baixa que o meio  (BORGNAKKE; SONNTAG, 

2009). O gradiente negativo de temperatura é então estabelecido do meio para a câmara 

fazendo com que haja fluxo de calor natural. Refrigeradores elementares utilizam gelo no 

ponto de fusão ou dióxido de carbono no ponto de sublimação a pressão atmosférica, para 

prover o efeito da refrigeração. Porém, esses métodos não são capazes de manter um sistema 

de refrigeração contínuo. Então, pensou-se em um fluido de trabalho que se recircula pelo 

sistema, ora absorvendo calor ora liberando-o, o que finalmente originou as máquinas de 

refrigeração e a bomba de calor  (JORDAN; PRIESTER, 1956). 

O conceito moderno de calor foi desenvolvido a partir de experimentos realizados por 

James Prescott Joule, durante a década posterior a 1840. Ele demonstrou que para qualquer 

fluido, uma quantidade fixa de trabalho por unidade de massa era necessária para cada 

elevação de grau de temperatura causada pela agitação das moléculas. Joule também observou 

que a temperatura original do fluido antes de agitá-lo, poderia ser reestabelecida pela 

transferência de calor do fluido quente para uma fonte fria, ou seja, a relação entre a energia 

fornecida ao sistema e a energia retirada do sistema foi interpretada como trabalho e calor 

(SMITH; NESS; ABBOTT, 2001). 

Diante do exposto, a energia adicionada a um fluido como trabalho e retirada desse 

mesmo fluido como calor, estendeu-se para uma energia que está contida no próprio fluido, a 

energia interna das moléculas que compõem o fluido. Portanto, a adição ou rejeição de calor a 

uma substância causa uma alteração no grau de movimento de translação e rotação das 

moléculas.  

A satisfação da primeira lei da termodinâmica por si só não é suficiente para garantir 

que um processo ou ciclo ocorra de maneira contínua. Em sentido amplo, a segunda lei da 

termodinâmica está baseada em dois postulados, e, envolve o fato de que processos ocorrem 

num dado sentido, por exemplo: uma xícara de café esfria em virtude da transferência de calor 

para o meio, todavia o calor não flui naturalmente do meio mais frio para o meio mais quente. 

Consome-se mais gasolina quando um sobe um morro, mas na descida o nível a mais gasto 
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não é reestabelecido. Estes dois exemplos ilustram a segunda lei da termodinâmica 

(BORGNAKKE; SONNTAG, 2009).  

 

2.2 Ciclos Termodinâmicos  

Um ciclo termodinâmico consiste em uma série de processos termodinâmicos que 

retorna o fluido de um sistema ao seu estado inicial. Um processo termodinâmico pode ser 

definido como o processo da evolução de um sistema energético termodinâmico a partir de 

um estado inicial para um estado final. Caminhos através do espaço de variáveis 

termodinâmicas são geralmente especificados pela exploração de certas variáveis 

termodinâmicas constantes (SMITH; NESS; ABBOTT, 2001). 

Alguns dos processos termodinâmicos de superfície nos quais as propriedades P, V, T 

se relacionam, são dados a seguir: 

 Processo Isobárico: é um processo termodinâmico, em que a pressão 

permanece constante. P = 0. 

 Processo Isocórico: também chamado de processo isovolumétrico, é um 

processo durante o qual o volume permanece constante.  V = 0 

 Processo Isotérmico: é uma mudança no qual a temperatura do sistema 

permanece constante.  T = 0. 

 

2.2.1 Ciclo de Carnot 

As condições necessárias para que uma máquina térmica de refrigeração opere 

segundo um Ciclo de Carnot é satisfazer que as transferências de calor ocorram sob 

temperatura constante, e, que os processos de incremento e redução de temperatura seja 

isoentrópicos. Além disso, todos os processos termodinâmicos do ciclo devem ser reversíveis.  

O ciclo de Carnot, conforme é mostrado na figura 1, opera entre funções isotérmicas e 

adiabáticas. Ele é dimensionado para processos de compressão e expansão sem transferência 

de calor com a vizinhança, e, para processos de mudança de fase com diferenças de 

temperatura infinitesimais entre o reservatório e o meio. Divide-se em quatro processos: 

compressão, condensação, expansão e evaporação. Os processos termodinâmicos do ciclo 
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ocorrem sem que as temperaturas do meio e do reservatório se alterem o que implica o ciclo 

poder funcionar fornecendo e recebendo calor em ambos os sentidos de circulação do fluido 

de trabalho. O fato deste ciclo operar na região de equilíbrio de fases deve-se pelo 

comportamento da temperatura na curva de vapor. 

 

 

Figura 1 - Ciclo de refrigeração de Carnot 

Fonte: www.learnthermo.com 

 

Os processos são: 

1-2. Sob baixa pressão e temperatura do estado 1 o refrigerante entra no evaporador 

onde o calor latente necessário para evaporação é transferido da fonte fria para a vizinhança. 

2-3. O vapor saturado do estado 2 entra no compressor e é comprimido 

isoentropicamente para o estado 3. É válido ressaltar o trabalho do compressor neste processo. 

3-4. O vapor saturado entra no condensador no estado 3 e é condensado a pressão e 

temperatura constante para o estado 4, onde o refrigerante já é líquido saturado. O calor 

rejeitado neste processo é o calor latente levado da fonte quente para o meio. 

4-1. O líquido expande isoentropicamente.   

 

O coeficiente de desempenho da máquina de Carnot é dado pela equação 2.1 e 2.2: 
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A equação 2.2 fornece o rendimento máximo obtido por uma máquina térmica 

operando sob reservatórios com temperaturas constantes , que são referentes ao 

evaporador e ao condensador respectivamente. 

 

2.3 Ciclos de Refrigeração  

Baseado na Primeira Lei da Termodinâmica, pode-se dizer que o ciclo de refrigeração 

opera de maneira reversa. O efeito reverso da máquina térmica deve-se ao fato de transferir 

uma quantidade de calor de uma fonte fria e liberar uma quantidade de calor para fonte 

quente, e para que isso ocorra o sistema tem um custo correspondente ao trabalho realizado 

por uma fonte externa ao ciclo. Através das equações 2.3 e 2.4 onde  é o calor da fonte 

fria, o  é o calor da fonte quente, e W é o trabalho realizado por uma fonte externa, 

conclui-se que o trabalho necessário para que o fluido de operação realize o caminho inverso 

do ciclo termodinâmico convencional, é a diferença entre as quantidades de calor liberada e 

absorvida pelo sistema. 

 

(2.3) 

 

 

(2.4) 

 

 

2.3.1 Ciclo ideal de compressão a vapor 

Para que um dispositivo opere segundo um ciclo termodinâmico e que não produza 

outros efeitos, além da transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente, é 

impossível construir um refrigerador sem receber trabalho externo. Deve-se notar que em um 

ciclo de refrigeração o objetivo principal é retirar , o calor transferido do espaço 

refrigerado para o refrigerante. Portanto, para um ciclo ideal de refrigeração adotando o fluido 

de trabalho como volume de controle, conclui-se que a energia calorífica que sai do fluido, 
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 de um reservatório térmico à temperatura , mais o trabalho específico de expansão 

do fluido na válvula, são energeticamente idênticos à quantidade de calor que entra no fluido, 

 a um reservatório térmico de temperatura , mais a energia mecânica de trabalho do 

compressor, W(vide Figura2). Nesse contexto, um refrigerador opera com o refrigerante 

recebendo calor a baixa temperatura de um corpo a baixa temperatura e transfere essa mesma 

quantidade de calor a alta temperatura para um corpo a alta temperatura. Isso só é possível 

porque o compressor fornece trabalho ao refrigerante, dessa forma, um refrigerador não viola 

a segunda lei da termodinâmica e funciona como uma máquina térmica que opera entre dois 

reservatórios de baixa temperatura e de alta temperatura. 

Em um ciclo ideal de refrigeração, o calor é transferido dos reservatórios de baixa 

temperatura e de alta temperatura com temperatura constante.   

 

 

Figura 2 - Diagrama T,s - Ciclo ideal de compressão de vapor 

Fonte: www.ebah.com.br 

 

 

2.3.2 Ciclo real de refrigeração por compressão de vapor 

Considerações práticas do ciclo de refrigeração por compressão de vapor modificaram 

os processos reversíveis do ciclo ideal, principalmente, a condição de saída do evaporador e 

de entrada do compressor. Para fazer o aproveitamento energético completo do calor latente 

de refrigeração no evaporador, é desejável que o processo de evaporação do líquido seja 

conduzido até o estado de vapor saturado, porém, em uma unidade prática de refrigeração o 
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ponto de estado da entrada do compressor é levado para fora da curva de saturação de vapor, 

no estado de vapor superaquecido. Assim, à medida que se afasta do ponto para a direita do 

diagrama T-s (vide Figura 3) exige-se um trabalho maior de compressão do compressor. 

Entretanto, é uma necessidade prática do ciclo fazer com que o gás refrigerante torne 

superaquecido porque dessa maneira evita carregamento de líquido para dentro do 

compressor, o que, impactaria nas condições de lubrificação da máquina, bem como nas 

incrustações provenientes da circulação de líquido no interior do compressor, das tubulações e 

conexões. Além disso, compressores são projetados para elevar pressões de gases e vapores, 

não de líquidos, sendo suscetíveis a calço hidráulico. 

 

 

Figura 3 - Diagrama T,s – Ciclo real de compressão a vapor .  

Fonte: www.ebah.com.br 

 

O calor rejeitado no condensador oriundo de uma mudança de fase a pressão e 

temperatura constante no ciclo ideal, também foi modificado devido a necessidade prática do 

ciclo refrigeração de compressão a vapor. O vapor condensado pode ser resfriado a uma 

pressão constante, no entanto para uma temperatura abaixo da temperatura de saturação, a 

qual corresponde a pressão de líquido saturado do condensador. Além disso, a condição de 

subresfriamento na saída do condensador otimiza o processo de expansão da válvula e 

aumenta a troca térmica no evaporador devido a maior diferença entre as entalpias de entrada 

e saída e o aumento de volume líquido para a posterior mudança de fase, aumentando assim a 

capacidade de refrigeração latente no interior do trocador, todavia, é necessário atentar-se 

para a diferença de temperatura desejada entre as correntes.  
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O ciclo real difere do ciclo ideal porque o termo ideal dentro do contexto 

termodinâmico significa que em um ciclo termodinâmico os processos se comportam como o 

especificado teoricamente, a compressão como um processo termodinâmico isoentrópico e o 

fluido refrigerante mantém-se a pressão e temperatura constante durante todo o processo de 

mudança de fase e transferência de calor, no evaporador e no condensador. De fato, em um 

ciclo real surgem pontos de estados distintos do ciclo ideal, não se consegue uma 

transferência de calor isotérmica entre o ambiente refrigerado e a vizinhança. No que diz 

respeito aos componentes mecânicos do ciclo, existem perdas indesejáveis no compressor, no 

condensador, na válvula, no evaporador, nas tubulações, no motor elétrico, etc 

(MCCONKEY, 1978). 

Naturalmente, do ponto de vista de operação econômica, é desejável que o refrigerante 

possua características físicas e térmicas que resultam em um mínimo de requisitos de potência 

de eixo por unidade de capacidade de refrigeração, isto é, um alto coeficiente de desempenho. 

As mais importantes propriedades do refrigerante que influenciam a capacidade de 

refrigeração e a performance do ciclo de compresssão de vapor são: o calor latente de 

vaporização, o volume específico de vapor, a taxa de compressão, e o calor específico tanto 

na fase gasosa quanto na fase líquida. De fato, um alto valor de calor latente acompanhado 

por um volume específico baixo na fase vapor requer uma alta taxa de compressão o que 

aumenta a capacidade do compressor e a corrente elétrica consumida, pois o trabalho de 

compressão adiabática é diretamente proporcional a  (SASS; 

BOUCHÉ; LEITNER, 1979). Cabe salientar que no caso de estudo apresentado o compressor 

possui uma potência elétrica nominal de 550kW. 
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Figura 4 - Diagrama Pressão vs. Entalpia para um ciclo ideal e real. 

Fonte: Castro (1999) 

 

 Através de tabelas de propriedades físicas de saturação (DATABASE, 2016), obtém-

se valores de calor específico de líquidos maiores que os valores de calor específico de vapor, 

no entanto, é interessante operar o fluido refrigerante em faixas onde obtém-se os valores 

mais baixos para líquidos e os valores mais altos para vapor. Logo, estabelecer bem as 

condições de operação do ciclo quanto aos valores do calor específico para fase líquida e para 

fase vapor, elevam o efeito de refrigeração do ciclo por unidade mássica de refrigerante. Uma 

primeira observação é notória na condição de sub-resfriamento do ciclo real representado pelo 

ponto 3´ da figura 4, e, uma segunda observação está na condição de superaquecimento do 

ciclo real frigorífico, representado pelo ponto 1`  da figura 4. O objetivo do ciclo teórico real é 

obter uma temperatura de descarga adiabática baixa para que o efeito de superaquecimento 

seja o menor possível na entrada do compressor e com isso uma baixa taxa de compressão o 

que implica na preservação dos componentes do compressor em uso. 

Na região do condensador, representada pela curva que uni o ponto 2´ ao ponto 3` da 

figura 4, os níveis de pressões elevadas podem tornar os trocadores de calor robustos para a 

aplicação do ciclo de refrigeração. 

 A região de saturação do fluido no evaporador deve ser controlada para que o 

refrigerante em condições de pressão e temperatura de operação estejam acima dos valores de 
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condições normais de pressão e temperatura local atmosféricos, ou seja, se a pressão de 

vaporização do fluido de retorno estiver acima da pressão atmosférica local, a possibilidade 

do gradiente de pressão arrastar umidade do ar para dentro do sistema é minimizada, evitando 

pontos de congelamento no interior da máquina o que causaria obstrução no escoamento. Há 

um outro fator de contaminação do refrigerante na presença de ar atmosférico no interior do 

sistema. 

 

2.3.3 Conceito de Trabalho no ciclo de refrigeração por compressão de vapor 

 Na verdade, o que muda de um ciclo de refrigeração reversível para um ciclo de 

refrigeração irreversível é quantidade de calor fornecido para a fonte quente , não só, 

mas também, o processo reversível difere do processo irreversível na troca de calor com 

diferença finita de temperatura entre o refrigerante e o meio. Um processo de troca de calor 

aproxima-se de um processo reversível quando a diferença de temperatura entre os dois 

corpos tende a zero. Portanto, os processos de troca de calor entre o refrigerante e o meio 

ocorrem através de uma diferença finita de temperatura e, consequentemente, são 

irreversíveis; e quanto maior a diferença de temperatura maior a quantidade de calor trocado e 

maior será a irreversibilidade do sistema. As equações para o trabalho térmico de eixo do 

ciclo convencional são descritas nas equações 2.5 e 2.6: 

 

                (2.5)  

 

   (2.6) 

 

Para exemplificar as diferenças entre os processos reversíveis e irreversíveis, 

 são mantidos fixos e, com isso, as integrais cíclicas de   

tornam-se mais negativas. Não existe o caso em que um refrigerador opere sob temperaturas 

fixas e o calor rejeitado no processo irreversível seja menor que o calor rejeitado no processo 

reversível, dada relação conhecida como desigualdade de Clausius.  Segue a equação 2.7 e 2.8 



 

 

 

32 

que ilustra a desigualdade de Clausius para um ciclo de refrigeração (BORGNAKKE; 

SONNTAG, 2009): 

 

  
(2.7) 

 

   
(2.8) 

 

2.4 Unidades do ciclo de refrigeração  

O ciclo de refrigeração é um agrupamento ordenado de componentes básicos com 

funções distintas, de forma que a ausência de um deles tornará inviável a realização do ciclo.  

Para realização do ciclo de refrigeração é necessária a circulação de um fluido 

refrigerante, o qual sofrerá variações de estado físico, pressão e consequentemente de 

temperatura durante seu caminho.  Ou seja, o ciclo real de refrigeração da máquina de água de 

gelada UNITOP é composto das seguintes unidades básicas: compressor centrífugo, 

condensador, dispositivo de expansão, evaporador, mais o fluido refrigerante ou veículo 

condutor de calor.  

 

2.4.1 Compressor centrífugo 

O objetivo do compressor centrífugo é realizar trabalhos sobre o gás fornecendo – lhe 

energia suficiente para percorrer os componentes do ciclo de compressão a vapor. O gás é 

impulsionado pelo compressor centrífugo sob as mesmas condições de um fluido 

incompressível, onde a energia cinética absorvida pelo gás com a rotação do compressor irá se 

converter em energia de pressão. O ganho de pressão do gás infere sobre o mesmo um 

aumento de temperatura desejado pelo ciclo termodinâmico, embasado nas relações 

termodinâmicas das propriedades (GONZALEZ; STUART, 2008). 

O compressor centrífugo, ilustrado na figura 5, bem como a bomba centrífuga, é capaz 

de operar com altas vazões de operação. Com base nas relações de afinidade para bombas 

centrífugas, sabe-se que, teoricamente, a vazão real de operação é linearmente proporcional à 
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velocidade angular do rotor. A quantidade de refrigerante aspirado pelo compressor é muito 

importante para o dimensionamento da carga térmica ao longo do ciclo de refrigeração e evita 

fenômenos de surge no equipamento.   

 

 

Figura 5 - Compressor centrífugo. 

 Fonte: www.piping-engineering.com 

  

A vazão volumétrica aspirada pelo compressor é descrito pela equação 2.9, 

onde  é o volume específico do vapor superaquecido à temperatura de evaporação.  

Devido a perdas no próprio compressor ou um eventual vazamento em conexões, o volume 

real de aspiração é maior que volume teórico. Tal circunstância é considerada mediante o 

rendimento volumétrico λ. Portanto sabe-se a que a vazão real aspirada pelo compressor é 

dada pela equação 2.10: 
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O consumo teórico de potência de um compressor pode ser escrito conforme a 1ª Lei 

da Termodinâmica para volume de controle na equação 2.11 (SASS, BOUCHÉ e LEITNER, 

1979): 

 

 

 

  

 

onde o h representa a variação de entalpia entre a entrada e a descarga do 

compressor. A entalpia é uma propriedade de estado, por conseguinte pode ser obtida através 

de um ponto de estado definido, ou pode ser calculada segundo a relação de Clausius-

Clayperon, mostrada na equação 2.12, que envolve algumas relações de propriedades 

termodinâmicas. 

 

 

(2.12) 

 

2.4.2 Trocadores de Calor – Condensador e Evaporador   

O caso mais simples de um trocador de calor (vide figura 6) sem mistura e de 

transferência direta de calor é tubo-duplo, consistindo basicamente de dois tubos concêntricos 

onde uma corrente passa no interior do tubo interno e a outra passa no espaço entre os dois 

tubos. No intuito de simplificar as equações para trocadores de calor em geral, é feita uma 

simples análise para dois tubos que trocam calor entre si. As linhas de corrente no interior dos 

tubos ou escoam em paralelo, ou escoam em sentidos opostos, contra-corrente. Sabe-se, que a 

configuração contra-corrente corresponde, para um caso, a melhor transferência de energia 

por unidade de área na superfície dos tubos do trocador de calor. De modo que, as diferenças 

de temperatura para um trocador de calor contra-corrente referentes à entrada e saída, são:  
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  e  . Ademais, as hipóteses simplificadoras são 

comumente utilizadas na análise de trocadores de calor: 

1. Regime Permanente; 

2. Escoamento incompressível; 

3. Bi-dimensional; 

4. Escoamento completamente desenvolvido( desenvolvimento térmico e 

dinâmico); 

5. Coeficientes convectivos médios; 

6. Condução axial desprezível, tanto no fluido quanto no sólido( número de 

Péclet >100); 

7. Ausência de aquecimento por atrito viscoso; 

8. Temperatura de cada corrente é considerada como sendo a temperatura média 

de mistura. (SPHAIER, Fevereiro 2014) 

9. Escoamento axi-simétrico. 

10.  Média logarítmica das diferenças de temperatura 

 

 

Figura 6 - Trocador de calor casco-tubo. 

 Fonte: www.spiralfinnedtube.com 
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2.4.2.1  Coeficiente global de transferência de calor: U 

Como a transferência de calor é direta, ocorrendo de um fluido quente para um fluido 

frio através de uma espessura de parede, utiliza-se um coeficiente de transferência de calor 

global que leve em consideração a troca térmica entre o fluido quente, a parede sólida e o 

fluido frio. Diante disso, uma expressão geral baseada na Lei de Resfriamento de Newton 

pode ser escrita para a transferência de calor do fluido quente diretamente para a parede do 

tubo, conforme mostrado na equação 2.13:  

 

  (2.13) 

 

onde  é o diferencial de taxa de transferência de calor para a corrente quente,  

é o coeficiente de transferência de calor por convecção calculado baseando-se no elemento de 

área superficial associado a corrente do fluido quente ,  é a temperatura do fluido 

quente e  a temperatura de superfície. Do mesmo modo, pode-se escrever a expressão 2.13 

para a corrente de fluido frio, na expressão 2.14:  

 

 (2.14) 

 

A Figura 7 faz referência a distribuição de temperatura em um trocador de calor com 

arranjo contra corrente para três casos diferentes de capacidade térmica dos fluidos: 

 

Figura 7 - Distribuição de temperatura no trocador de calor contra-corrente 

Fonte: Heat Exchangers Handbook. 
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Baseado nas hipóteses de regime permanente, fluxo de calor unidimensional e o 

volume de controle sem geração de energia, a solução para o problema de transferência de 

calor entre os fluidos e a parede pode ser descrita na forma de resistências térmicas em série, 

bem como ilustra a figura 8 e a equação 2.16. Far-se-á a soma da resistência térmica do fluido 

quente para a parede sólida, da resistência da própria espessura de parede e da resistência da 

parede para o fluido frio. O conceito de resistência térmica ilustrado na equação 2.15, partiu 

do conceito de resistência elétrica. 

 

                                   

(2.15) 

 

Portanto, substituindo a equação 2.13 e 2.14 na equação 2.15, obtém-se a equação 

2.16, que escreve a associação das resistências térmicas em série para uma área superficial de 

parede cilíndrica:  

 

 

(2.16) 

 

onde  é o coeficiente de transferência de calor por convecção do fluido quente,  a 

condutividade térmica do material da parede,  é o coeficiente de transferência de calor por 

convecção do fluido frio,  é a resistência térmica de incrustação na parede externa do tubo 

,  a resistência térmica de incrustação na parede interna do tubo, l a espessura de parede e 

 o raio interno do tubo. 
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Figura 8 - Associação das resistências térmicas em série para trocadores de calor 

Fonte: Heat Exchangers Handbook. 

 

2.4.2.2 Balanço de Energia para Trocadores Casco – Tubo: 

A equação 2.17 corresponde ao balanço de energia que ocorre no fluido quente e a 

equação 2.18 corresponde ao balanço de energia que ocorre no fluido frio(vide figura 9). É 

interessante adicionar o balanço de energia 2.19 e 2.20 para o fluido em equilíbrio de fases, ou 

seja, a transferência de calor necessária para que o fluido absorva ou libere energia para a 

mudança de fase, de acordo com a propriedade intrínseca latente da substância.  

 

 

Figura 9 - Balanço de energia para o volume de controle do trocador. 

Fonte: Shah e Sekulic (2003) 

 

                  (2.17) 
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 (2.18) 

  

  
(2.19) 

  

 (2.20) 

 

onde  é a capacidade térmica referente do fluido quente,  é a capacidade térmica 

referente ao fluido frio,  é o diferencial de temperatura referente ao fluido quente,  é o 

diferencial de temperatura referente ao fluido frio,  é a quantidade de calor necessária 

para ocasionar a mudança de fase e L é o calor latente de vaporização ou condensação do 

fluido refrigerante. 

 

2.4.2.3Balanço de Energia para escoamento laminar em dutos: 

A priori, é válido ressaltar as equações 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24 que regem o movimento 

e a transferência de calor em um fluido para o escoamento axi-simétrico em dutos (FOX; 

PRITCHARD; MCDONALD, 2009): 

 

 

(2.21) 

 

(2.22) 

 

 

(2.23) 

 

 

(2.24) 
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As equações de movimento e de energia servem de base para as correlações 

amplamente utilizadas em transferência de calor por convecção forçada, estão fundadas em 

pelo menos quatro números adimensionais importantes que regem o comportamento do 

escoamento externo e interno de um fluido, são eles: Número de Reynolds ilustrado na 

equação 2.25,  Número de Prandtl ilustrado na equação 2.26 e Número de Nusselt ilustrado na 

equação 2.27 e Número de Pèclet ilustrado na equação 2.28: 

 

 

(2.25) 

 
(2.26) 

 
(2.27) 

 
(2.28) 

 

onde U é igual a velocidade média do escoamento representada por u¯ na lista de 

índices deste trabalho, α é a difusividade térmica do fluido, µ a viscosidade absoluta do fluido 

e κ a condutividade térmica do fluido. Considerando a transferência de calor em um 

escoamento laminar que ocorre no interior de um duto para um fluido newtoniano, 

incompressível, em regime permanente, desprezando os efeitos de variações de propriedades 

físicas, de dissipação viscosa e forças de corpo.   

A equação 2.29, refere-se ao balanço de energia para um volume de controle de 

comprimento  na direção do escoamento. Para o estudo de caso da máquina de 

refrigeração de água, este balanço apresentado na equação 2.29 está vinculado à água de 

processo e à água de resfriamento que escoam dentro dos tubos do condensador e do 

evaporador. 

 

 (2.29) 
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Substituindo a propriedade extensiva pela propriedade intensiva da substância, obtém-

se a equação 2.30: 

 

 

(2.30) 

 

onde  é a taxa líquida de variação de entalpia por advecção para o volume de 

controle, ou simplesmente vazão de entalpia. O fluxo é o fluxo líquido de calor através da 

parede do duto. A entalpia  não é exatamente a média da entalpia na área transversal ao 

escoamento, mas uma média que leva em consideração o perfil de velocidade;  é chamada 

de entalpia média de mistura e  é a velocidade média do escoamento na área transversal do 

tubo. Fato é, que o balanço de energia apresentado na equação 2.30 não foram considerados 

os efeitos de condução de calor na direção axial do escoamento e, associada à variação de 

entalpia média de mistura está a temperatura média de mistura , de modo que a equação 

2.30 pode ser descrita na forma da equação 2.31: 

 

 

(2.31) 

 

onde   representa a variação da temperatura média de mistura da água de processo 

por comprimento de tubo,  é o calor específico da água na temperatura de operação,  é a 

velocidade média de escoamento,   é a densidade da água na temperatura de operação,  é 

área da seção transversal do tubo, e  é o perímetro do tubo. Como a entalpia é função da 

temperatura, a definição para a temperatura média de mistura é dada por 2.32. Diante disso, é 

válido destacar que a temperatura média de mistura é uma temperatura transportada pela 

energia térmica advectiva do escoamento.  

 

 

(2.32) 
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 Com isso, obtém-se uma nova diferença de temperatura para o escoamento interno 

2.33: (SPHAIER, Fevereiro 2014) 

 

 (2.33) 

 

onde  é o fluxo de calor que atravessa a superfície do tubo responsável pela 

transferência de calor entre as correntes quente e fria. Utilizando a equação 2.31, escreve-se a 

equação 2.34 em função do diâmetro hidráulico da seção transversal do tubo: 

 

 

(2.34) 

 

2.4.2.4 Média logarítmica das diferenças de temperaturas –  MLDT - para trocadores 

de calor contra-corrente  

Diferentemente do que ocorre em trocador com escoamento paralelo, em um trocador 

de calor contra-corrente a temperatura de saída do fluido frio pode ser superior a temperatura 

de saída do fluido quente, ao contrário do que ocorre no escoamento em paralelo donde as 

temperaturas de saída podem atingir no máximo o equilíbrio térmico. Seguem as equações 

2.35 e 2.36 que descrevem as diferenças de temperaturas dos fluidos na entrada e na saída do 

trocador contra-corrente: 

 

 (2.35) 

  

 (2.36) 

 

onde  é a temperatura de entrada do fluido quente,  é a temperatura de saída 

do fluido quente,  corresponde a temperatura de entrada do fluido frio e  é referente a 

temperatura de saída do fluido frio. Nesse contexto, define-se a média logarítmica das 
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diferenças de temperaturas na equação 2.37, assumindo um valor constante para o coeficiente 

global de transferência de calor U: 

 

 

(2.37) 

 

onde  é referente à média logarítmica das diferenças de temperaturas.  

É útil observar diferentes estudos de caso para a operação dos trocadores de calor. Ou 

o fluido quente ou o fluido frio podem estar em operação sob mudança de fase, e isso ocorre 

na temperatura e pressão de equilíbrio, então, é válido fazer um comparativo à capacidade 

térmica dos fluidos. Quando um fluido estiver mudando de fase a capacidade térmica do 

mesmo é muito maior que a do outro fluido. 

Embora existam configurações distintas para diferentes tipos e arranjos de trocadores 

de calor, foram desenvolvidas expressões algébricas para o fator de correção F, que 

basicamente estabelece uma razão entre as temperaturas de entrada e saída do fluido quente e 

do fluido frio. Ou seja, a forma apropriada para a equação 2.37 é obtida através da equação 

2.38 (INCROPERA; DEWITT, 1998): 

 

 (2.38) 

 

2.4.2.4 Números de unidades de transferência de calor – NUT 

O método efetividade NUT é um parâmetro popular e eficiente no campo de 

trocadores de calor. Consiste basicamente em um número adimensional com significado físico 

e relevante em trocadores de calor. O número de unidades de transferência de calor, bem 

como a efetividade de trocadores de calor são parâmetros de análise a serem definidos pelas 

equações 2.39, 2.40 e 2.41 (WELTY, WICKS, et al., 2008). É útil observar diferentes estudos 

de caso para a operação dos trocadores de calor. Ora o fluido quente ora o fluido frio podem 

estar em operação sob mudança de fase, e isso ocorre na temperatura e pressão de equilíbrio, 

então, é válido fazer um comparativo à capacidade térmica dos fluidos. Quando um fluido 
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estiver mudando de fase a capacidade térmica do mesmo é muito maior que a capacidade 

térmica do outro fluido. 

 

 

(2.39) 

  

 

(2.40) 

  

 

(2.41) 

 

onde  é a efetividade do trocador se comparado a um outro trocador o qual as 

diferenças de temperaturas são máxima e  é a menor capacidade térmica admissível. 

 

2.4.3 Válvula de expansão 

Outra unidade do sistema de refrigeração é a válvula de expansão (Vide figura 11). 

Assim, quando um fluido escoa em uma linha e subitamente encontra-se uma restrição na 

passagem, ocorre um processo de estrangulamento. O resultado deste processo é uma queda 

abrupta da pressão do escoamento. Normalmente observa-se o aumento da velocidade do 

escoamento na restrição, mas tanto a energia cinética à montante como à jusante são 

pequenas; não há trabalho realizado através da fronteira do volume de controle; a energia 

potencial não é significativa; o processo de transferência de calor pode ser desprezado 

dependendo da configuração; isto é, a equação 2.42 da Primeira Lei da Termodinâmica,  

reduz-se para as entalpias de entrada  e  de saída  do volume de controle (vide equação 

2.43)  
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Figura 10 - Válvula de expansão ou regulagem de fluxo em corte para diâmetros de 3 e 4 

polegadas, classe de pressão de 30kgf/cm2 e temperatura de 244K a 393K. 

Fonte: Valvugas Catalogo800034-0 

 

    

(2.42) 

  

 (2.43) 
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Figura 11 - Diagrama P,T para um fluido puro mostrando a curva de pressão de vapor e a linha 

de volume constante em uma fase única da substância. 

 Fonte: Smith, Ness e Abbott (2001). 

 

A figura 11 mostra o comportamento das propriedades termodinâmicas no processo de 

expansão, diferente dos gráficos apresentados por fabricantes de válvulas que mostram a 

relação descrita na equação 2.44. A partir do diagrama P,T apresentado na figura 11, pode-se 

observar a curva de pressão de vapor e linhas isovolumétricas tracejadas ao longo do 

diagrama. Essas linhas representam o comportamento do fluido os valores de pressão e 

temperatura do fluido a volume constante. 

A válvula atua na linha para que a pressão do evaporador seja mantida constante com 

a vazão de líquido refrigerante que atravessa a sede da válvula. A pressão dentro do 

evaporador pode cair ou subir de acordo com o aumento ou diminuição de vazão de 

refrigerante. O processo de expansão deve ser bem controlado pela operação do ciclo porque 

irá definir o volume de fluido refrigerante presente no evaporador para enfim  transferência de 

calor de vaporização de resfriamento do meio. A quantidade de fluido no evaporador em 

constante equilíbrio de fases é o objetivo principal do ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor, além do processo de compressão posterior à evaporação. O dimensionamento de 

válvulas de controle de vazão(vide figura10), que varia para cada tipo de válvula, relaciona a 

vazão que atravessa a sede da válvula com o coeficiente de vazão da válvula e a diferença de 
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pressão ocasionada no escoamento em função da gravidade específica do fluido refrigerante. 

Portanto, a vazão da válvula geralmente segue uma relação de raiz quadrada com a queda de 

pressão, dada pela equação 2.44: 

 

 

(2.44) 

 

onde  é o coeficiente de vazão da válvula calculado pelo fabricante,  é a vazão 

que escoa pela sede da válvula,  é a pressão do condensador,  é a pressão do 

evaporador e  é a densidade do líquido refrigerante na pressão e temperatura de 

entrada da válvula. Neste caso do ciclo de refrigeração, pode-se considerar a densidade de 

líquido saturado em ponto de bolha. A válvula de expansão é citada, devido a tamanha 

importância do dispositivo para o ciclo.  

 

2.5 Fluidos Refrigerantes 

Por definição, um refrigerante é qualquer corpo ou substância que absorve calor da 

vizinhança. A correlação com o ciclo de compressão de vapor,é o fluido de trabalho que 

alternadamente condensa e vaporiza com a rejeição ou a absorção de calor, respectivamente. 

Os processos de evaporação e condensação ocorrem a pressão e temperatura constante. 

Portanto, o fluido recebe e rejeita calor latente de vaporização e condensação durante os 

processos de mudança de fase que ocorrem no ciclo.  

A troca de calor latente no evaporador a temperatura e pressão constante significa que 

o sistema precisa de valores menores para a vazão mássica do refrigerante. Denomina-se um 

refrigerante ideal para o ciclo de compressão de vapor, na proporção em que as propriedades 

químicas, físicas e termodinâmicas do fluido se adequam a unidade de refrigeração 

(JORDAN; PRIESTER, 1956). 

Em primeira medida, não há um único fluido refrigerante que seja capaz de usar em 

todas as aplicações de refrigeração. Existem critérios rigorosos na escolha de um refrigerante, 

como:  
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a) Os fluidos refrigerantes não devem ser tóxicos à saúde humana. 

b) Não devem ser inflamáveis ou ter risco de explosão. 

c) As pressões desejadas para o ciclo devem operar sob uma faixa segura. 

Vazamentos são mais difíceis de serem prevenidos ou estancados, quando o 

sistema opera a alta pressão. 

d) A vazão de refrigerante a ser usada no ciclo de refrigeração por compressão de 

vapor é um critério imprescindível no dimensionamento do compressor, bem como 

na potência elétrica e na potência consumida. 

e) O fluido lubrificante do compressor, geralmente, em instalações industriais, deve 

ser analisado para que o refrigerante escolhido não venha a reagir com mesmo e 

nem forme uma mistura carregando-o para dentro do condensador e do 

evaporador. Todas as conexões de entrada e saída do compressor devem passar por 

uma inspeção de estanqueidade no equipamento. A escolha do fluido lubrificante é 

baseada nas propriedades tribológicas e no ponto de congelamento. 

f) Sabendo-se que o fluido de trabalho opera a baixas temperaturas, é necessário um 

cuidado com a admissão de umidade de ar no sistema o que nas condições de 

serviço, o vapor de água congela no interior das tubulações causando uma elevada 

perda de pressão. 

 

2.5.1 Vaporização do refrigerante  

A substância dada como o refrigerante está na fase líquida, e, à medida que lhe é 

fornecido calor, sob pressão local constante, a agitação molecular aumenta e a temperatura da 

substância também aumenta. O movimento molecular do líquido com a adição de calor passa 

a ser mais desordenado, e quanto mais se aquece as moléculas mais rápidas elas se 

movimentam e mais próximo à vaporização se encontrará o líquido. Devido ao contínuo 

fornecimento de calor, ocorre que algumas moléculas próximas à superfície podem escapar da 

massa líquida, quando têm energia cinética suficiente para vencer as forças que as prendem às 

moléculas do restante do líquido e as forças de pressão local constante que é exercida sobre a 

superfície do líquido refrigerante. Ao adicionar mais calor ao líquido, a agitação molecular 

aumenta tanto que, a partir de um dado instante, não somente as moléculas superficiais, mas 

também as moléculas do interior do líquido conseguem escapar. Portanto, ocorre o 
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aparecimento de bolhas de vapor em todo o líquido e este entra em ponto de bolha. De fato, a 

partir daí a temperatura não mais se altera. A temperatura permanece constante até o título de 

100%. Isso ocorre porque o calor absorvido pelo refrigerante durante a vaporização é usado 

basicamente para vencer as forças atrativas entre as moléculas, aumentando as distâncias 

médias entre elas, mas não para aumentar a agitação molecular, ligada a variação de 

temperatura (ALVES FILHO; OLIVEIRA; ROBORTELLA, 1984). Quando todas as 

moléculas da substância se desprendem da superfície o refrigerante encontra-se na fase vapor. 

A figura 12 mostra um diagrama de fases característico  de uma substância do tipo fluido 

refrigerante. 

 

Figura 12 - Diagrama P,T 

Fonte: www.wikiwand.com 

 

2.5.2 Escolha do Refrigerante 

O ciclo de compressão a vapor requer mudança de fase líquido-vapor a baixas 

temperaturas e pressões. Diante disso, aspectos importantes são necessários quanto as 

propriedades dos refrigerantes: 

 Alto calor de vaporização – quanto maior o calor de vaporização, maior o 

efeito de refrigeração por unidade de vazão mássica de refrigerante;  
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 Baixo volume específico – minimiza o trabalho requerido por quilograma de 

refrigerante, em especial, no trabalho de expansão da válvula; 

 Temperatura crítica elevada – deve ser maior que a temperatura 

correspondente à pressão de condensação; 

 Baixas pressões de saturação nas temperaturas de operação para evitar 

equipamentos pesados com tubos e vasos de paredes espessas; (MARTINS-

COSTA, 2012) 

No quadro 1 apresentam-se algumas das propriedades do fluido refrigerante R134a, 

amplamente empregado em sistemas industriais de refrigeração, em especial, na máquina 

escolhida como objeto de estudo.  

 

Quadro 1 - Propriedades do refrigerante R134a. 

 

Especificações do R-134a: Unidades Valores 

Fórmula química   CH2F-CF3 

Designação química TETRAFLUORETANO  

Ponto de bolha @1atm °C -26,2 

Temperatura crítica °C 101,1 

Pressão crítica Bar 40,55 

Densidade crítica kg/m3 509 

Ponto de congelamento °C -101,1 

Massa específica do líquido@40°C kg/m3 1147 

Ozone depletion potential - 0 

GWP - 1300 
         Fonte: AXIMA (2008)        

 

A figura 13 faz um comparativo com outros fluidos voláteis, e, ilustra diferentes curva 

de pressão de vapor tornando claro as diferenças de faixas de operação de saturação. 

Inclusive, a curva de pressão de vapor da água é a que mais se destaca pela larga faixa de 

equilíbrio de fases. 
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Figura 13 - Diagrama T,s para diferentes substâncias. 

 Fonte: www.lume.ufrgs.br 

 

2.6. Modelo termodinâmico de Peng-Robinson 

O modelo termodinâmico deve apresentar exatidão próxima ao ponto crítico, em 

particular o fator de compressibilidade e a densidade do líquido. A equação do modelo deve 

ser aplicada para todos os fluidos de processo de modo a descrever o comportamento dos 

gases e prever a formação da fase líquida. 

O modelo termodinâmico de Peng-Robinson considera os parâmetros do fluido de 

processo em termos das propriedades críticas: Temperatura crítica (Tc) , Pressão crítica (Pc) e 

do fator acêntrico (w). A equação 2.45 é o modelo apropriado para simular o comportamento 

do fluido refrigerante, da água de processo e da água de resfriamento. Segue a seguinte 

formulação copiada do simulador UNISIM R390 HONEYWELL®.: 
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(2.45) 

 

Os coeficientes a, α e b são calculados conforme as equações correspondentes: 2.46, 

2.47, 2.48: 

 

(2.46) 

  

 

(2.47) 

  

 (2.48) 

 

onde o termo κ é apresentado na equação 2.49. Já o fator acêntrico w está ilustrado na 

equação 2.50. A temperatura  e a pressão  estão descritas nas equações 2.51 e 2.52, 

respectivamente: 

 

 (2.49) 

  

 (2.50) 

  

 
(2.51) 

  

 
(2.52) 
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Capitulo 3 – METODOLOGIA 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia da abordagem, a análise e modelagem do 

sistema de refrigeração, e a construção preliminar de um fluxograma-base de uma unidade de 

refrigeração em ambiente UNISIM R390 HONEYWELL®. 

 

3.1 Metodologia de abordagem do Sistema  

A metodologia consistiu das seguintes etapas: 

1. Coletar as informações dos dados da máquina: a partir dos fluxogramas de 

engenharia e plano de construção das unidades relacionadas ao ciclo real de resfriamento da 

água de processo na Fábrica Carioca de Catalisadores S.A.; 

2. Escolher um volume de controle para representar os processos termodinâmicos e de 

transferência de calor do ciclo de refrigeração do chiller; 

3. Reuniões com as equipes da fábrica: a finalidade de entender melhor o sistema, 

compreender as interações entre as máquinas empregadas e, assim, conseguir construir uma 

representação que melhor descreve o sistema de refrigeração de água gelada.  

 4. Recopilar dados numéricos reais: a partir das etiquetas das especificações do 

fabricante foi possível identificar as unidades do sistema e, então, realizar buscas no banco de 

dados on-line e no acervo de documentos da fábrica. Desta maneira, foram obtidos dados a 

partir da placa de identificação de cada máquina, dos planos de construção e de detalhes, das 

especificações segundo fornecedores, dos manuais dos fabricantes, das especificações de set-

point dos processos da fábrica e das propostas técnicas de pré-aquisição. 

5. Análise térmica de cada componente da máquina: foram determinadas as 

capacidades de refrigeração, a capacidade de aquecimento, o trabalho envolvido e trabalho de 

expansão da válvula, visando o balanço energético do ciclo em regime permanente;  

6. Calcular a eficiência do sistema: foi calculado o coeficiente de performance teórico 

fazendo o volume de controle em cada unidade de refrigeração; 

7. Implementar o fluxograma preliminar de processo no ambiente de simulação do 

software UNISIM. 
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3.2 Descrição geral do Sistema em Estudo   

Este trabalho foi baseado em dados reais do sistema de refrigeração da máquina de 

água gelada da Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. (FCCSA). Na FCCSA são fabricados 

catalisadores que são consumidos nas refinarias de petróleo para que cadeias extensas de 

hidrocarbonetos sejam fragmentadas em cadeia menores, a partir daí obter derivados do 

petróleo. 

O catalisador é uma composição química a base de ZeólitaY, Silicato de sódio, 

Caulim, Alumina, Terras Raras, entre outros componentes. O catalisador tem um aspecto de 

pó seco, bem fino, de cor alaranjada claro.  

A produção de catalisador envolve unidades de produção complexas e que trabalham 

sob um ambiente altamente corrosivo, devido a presença de ácidos e íons de cloro em quase 

todas as unidades de processo. Fato é, que para transportar o sólido em forma de pó entre as 

unidades em operação, muitas das vezes ele é misturado a água, e depois, faz-se a secagem.  

Todos estes equipamentos presente na planta apresentam limitações a elevadas 

temperaturas: bombas centrífugas, bombas de deslocamento positivo, tanques em fibra de 

vidro, tubulações em fibra de vidro, condensadores, moinhos. E para que o produto escoe por 

eles, é necessário resfriá-lo, principalmente, antes de entradas de bombas onde o fluido quente 

encontra-se próximo a pressão de vapor. 

 No processo existem muitos trocadores de placas planas, pequenos, médios e grandes, 

justamente com a finalidade que o fluido quente de processo seja resfriado, e 

consecutivamente bombeado ou utilizado em equipamentos com componentes sensíveis à 

altas temperaturas. A presença de inúmeros reatores na planta aumenta a probabilidade de 

reações exotérmicas ocorrerem em sistemas de mistura, este fato faz com que a água gelada 

não só troque calor mas também seja consumida no volume dos reatores. 

As máquinas DE-5801B e DE-5801C destinadas para o sistema de refrigeração de 

água da FCCSA, estão localizadas na unidade 500 de Utilidades da FCCSA no Distrito 

Industrial de Santa Cruz-RJ. Estas máquinas foram fabricadas pela FRIOTHERM GROUP 

COMPANY, um grupo com sede na Suíça e somente na América, detém de mais de 80.000 

chillers em operação. No Brasil, a assistência técnica e comercial é feita pela FRIO BRASIL. 

Estas máquinas alimentam reatores, trocadores de calor placa plana, filtros e vários 

equipamentos da planta que dependem da água gelada tanto para o consumo quanto para a 
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troca de calor. Fato é, que na ausência da máquina de água gelada DE-5801B/C, a Fábrica 

Carioca de Catalisadores S.A. pode parar de operar.  

As máquinas DE-5801B e DE-5801C operam alternadamente ou não-

simultaneamente, quando a DE-5801B está operando a DE-5801C está em espera, e, quando 

DE-5801C está operando a DE-5801B está em espera. A máquina DE-5801B é um pouco 

diferente da máquina DE-5801C, embora sejam do mesmo fabricante. Decidiu-se por estudar 

a máquina DE-5801C porque opera exatamente segundo um ciclo real termodinâmico de 

compressão a vapor, além de dispor de equipamento rotativo, equipamento de transferência de 

calor, válvulas, tubulações, juntas e conexões, vasos de pressão e outros tipos de 

equipamentos que a alimentam. 

 

3.3 O simulador UNISIM 

Para a análise dos processos nas indústrias químicas, de petróleo e gás natural, é 

utilizado o software UNISIM em sua versão R390, desenvolvido pela HONEYWELL®. Esse 

software pode ser aplicado para simulação e projeto em estado estacionário e transiente de 

vários equipamentos industriais como trocadores de calor, vasos separadores, compressores, 

colunas de destilação, fornos, etc. 

O UNISIM é um software de modelagem de processos que fornece em estado 

estacionário a simulação de um processo dinâmico. Ele fornece ferramentas úteis para ajudar 

os engenheiros evoluir projetos de otimização de processos com os riscos do projeto anterior, 

sem comprometer despesas de capital. Então, a simulação da máquina de água gelada serve de 

ótimo exemplo para a validação de resultados operacionais, bem como uma análise de 

construção da máquina, haja vista o conhecimento adquirido pelo fabricante ao longo de anos. 

O simulador é bastante amplo para uma análise estrita dos coeficientes de 

transferência de calor global, das propriedades físicas, químicas e termodinâmicas da água e 

do refrigerante tetrafluoretano R-134a; disponibiliza gráficos de variáveis dependentes e 

independentes que podem ser realizados para fins de estudo de dimensionamento de 

trocadores de calor casco-tubo e de compressores. 
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3.4 Escolha do Modelo Termodinâmico 

Em termos globais, não é possível escolher um modelo termodinâmico universal, que 

consiga reproduzir num simulador, todas as características intrínsecas de todos os compostos, 

bem como todas as mudanças que atuam sobre estes, durante um processo. Logo o UNISIM 

permite a escolha de fluid packages, que têm associado a estes, o pacote termodinâmico Peng-

Robinson (vide equação 2.45). Os fluid packages são escolhidos de acordo com algumas 

características dos compostos usados, que no caso do presente trabalho, são: um sistema de 

hidrocarbonetos e um sistema de compostos puros reais.  O resultado do modelo de simulação 

depende do grau de ajuste do modelo termodinâmico utilizado e das características do sistema 

em avaliação. 

Quando se desenvolve o modelo virtual, é importante assegurar-se que as propriedades 

dos componentes puros ou de misturas sejam estimadas de forma adequada. A seleção de um 

método de estimação adequado é uma das etapas mais importantes numa simulação, pois vai 

afetar os resultados finais da mesma. Com base nesta informação, se escolheu o modelo 

termodinâmico Peng-Robinson para descrever os processos da unidade de refrigeração. 

 

3.5 Unidades e Condições operacionais do sistema de refrigeração 

Este trabalho foi baseado em dados de medição das variáveis de processo medidas por 

instrumentos de medição que fazem a indicação local e no painel. Foram coletados dados 

experimentais de operação das principais propriedades termodinâmicas: pressão, temperatura 

e vazão. Os valores dessas propriedades facilitam o entendimento das relações 

termodinâmicas em uma máquina térmica.  

A planta de processo tem uma demanda nas unidades de processamento de 

aproximadamente  de água gelada. A água utilizada no processo, parte é consumida 

e parte retorna para unidade de Utilidades, portanto, obedecendo a Lei da Continuidade, há no 

caminho de volta da água gelada uma adição de volume de água de reciclo para que a vazão 

de entrada na máquina de água gelada seja igual a vazão de saída, dessa maneira o processo é 

realimentado com a mesma vazão desejada. A água gelada é armazenada em um tanque e 

bombeada para o processo com uma pressão de , a mesma água bombeada 

retorna para máquina DE-5801C e é resfriada novamente.  
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As unidades de processo da máquina podem ser acompanhadas pelos engenheiros de 

processo, conforme mostra a figura 14.  

 

 

Figura 14 - Sinóptico do sistema supervisório da unidade de refrigeração.  

Fonte: FCCSA 

 

A figura 14 ilustra um sinóptico do sistema de água gelada para as duas máquinas DE-

5801B e DE-5801C. A partir desta figura é possível identificar algumas linhas de processo 

que fazem parte do funcionamento da máquina. Além disso, há neste sinóptico a possibilidade 

de fazer a leitura de valores de variáveis de processo importantes para o controle da produção. 

A figura 15 ilustra, basicamente, o ciclo fechado de refrigeração em cada máquina de água 

gelada, bem como parte das linhas de água de processo e água de resfriamento.  

O fabricante da máquina de refrigeração UNITOP-FRIOTHERM, disponibilizou à 

Fábrica Carioca de Catalisadores S.A. desenhos técnicos sobre os trocadores de calor casco-

tubo (condensador e evaporador), cálculos estruturais sobre vaso de pressão incluindo classe 

de pressão do vaso, tipo de fluido de trabalho, e manual de operação e manutenção da 

máquina modelo UNITOP 22B – 4086U Chiller Centrífugo Compressor Série 39.  
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O manual de operação e de manutenção da máquina é dividido em seis capítulos: o 

primeiro capítulo aborda as informações gerais da máquina, bem como as especificações e 

dados de segurança sobre o refrigerante R-134a cujo nome químico 1,1,1,2-Tetrafluoretano 

Hidrocarboneto halogenado. O segundo capítulo trata da descrição do processo da máquina o 

qual é o mais relevante para o estudo de caso apresentado neste trabalho. O conteúdo do 

capítulo 2 baseia-se em dados de projeto especificados de acordo com os valores desejados 

das variáveis de processo. Cabe ressaltar que a capacidade mássica de refrigerante da  

máquina é de 750kg, para densidade do líquido de tetrafluoretano no valor de 1.154  

em 37,5 , obtém-se um volume na máquina de 650litros, aproximadamente. Deste modo, os 

dados de projeto fornecido pelo fabricante para modelar o sistema de refrigeração da máquina 

é apresentado nos quadros 2, 3 e 4 a seguir: 

 

Quadro 2 – Dados de Projeto do Compressor 

 

COMPRESSSOR: Unidades Valores 

Tipo Uniturbo 22BX 

Capacidade de Refrigeração kW 1231 

Capacidade de Aquecimento kW 1441 

Temperatura de evaporação °C 3,4 

Temperatura de condensação °C 46,8 

Velocidade RPM 21000 

Potência absorvida no acoplamento kW 341 
 

Quadro 3 – Dados de Projeto do Evaporador 

 

EVAPORADOR: Unidades Valores 

Temperatura de entrada do meio °C 16 

Temperatura de saída do meio °C 5 

Vazão de refrigeração do meio m³/h 96 

Número de tubos   340 

Número de passes   4 

Perda de carga   0,9 
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Quadro 4 – Dados de Projeto do Condensador 

 

CONDENSADOR: Unidades Valores 

Temperatura de entrada do meio °C 32,8 

Temperatura de saída do meio °C 45,4 

Vazão do meio m³/h 99 

Número de tubos  340 

Número de passes  4 

Perda de carga  0,9 
 

Já os dados de construção compilados sobre o condensador e o evaporador para o 

dimensionamento real dos trocadores de calor tipo casco-tubo foram retirados dos respectivos 

desenhos: Nº TC.1.1.29337-COND CONDENSADOR ; Nº 

TC.2.1.29337-COND CONDENSADOR ; Nº 

T.C.1.1.29337-EVAP   EVAPORADOR  ;Nº 

T.C.2.1.29337-EVAP EVAPORADOR ; Nº 

T.C.3.1.29337- EVAP EVAPORADOR  (CASCO) 

O capítulo 3 do manual refere-se ao sistema de controle automático da máquina. 

Menciona os instrumentos de medição das variáveis de controle da máquina, circuitos e portas 

lógicas relacionados aos instrumentos de medição, e comunicação destes instrumentos com o 

painel de controle posicionado em uma tela na própria máquina havendo uma interface capaz 

de alterar valores das variáveis manipuladas da máquina e ainda ajustar valores desejados para 

a operação da máquina. Anexado à tela de controle da máquina, porém não instalado na 

própria máquina e sim no processo de entradas e saídas de água de resfriamento e de água de 

processo, estão os instrumentos de medição do processo que fornecem informações para o 

painel de controle de operação localizado na sala de operação onde todas as variáveis de 

controle da máquina e de processo podem ser monitorados em telas de SDCD, não só, mas 

também manipuladas conforme a demanda de produção das unidades da Fábrica. Os 

operadores de área devem estar sempre atentos às variações das variáveis de processo para 

que os dispositivos de alarme e emergência da máquina não sejam acionados e a máquina 

consequentemente desligada. Uma vez desligada, a máquina sai de um regime permanente 
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para um regime transiente, e, restabelecê-la para o devido alinhamento com o processo é um 

evento que depende do tempo.   

No capítulo 4 do manual, diz respeito à instalação de operação; o capítulo 5 descreve 

os compressores centrífugos e seus componentes. Finalmente o capítulo 6 refere-se à 

instalação dos componentes da máquina, principalmente, o compressor centrífugo que é um 

conjunto extremamente complexo em seu funcionamento e em sua montagem mecânica.  

 

CONDENSADOR:  

O condensador da máquina é responsável por esfriar o gás proveniente do compressor, 

que foi comprimido para a pressão desejada da curva isobárica do ciclo de refrigeração. 

Como, as propriedades termodinâmicas muitas das vezes são dependentes, o aumento de 

pressão provoca um aumento de temperatura, portanto a temperatura de entrada do gás no 

condensador é conhecida a partir de um novo ponto de estado na pressão de descarga do 

compressor. Admitindo a compressão adiabática e isentrópica, é possível observar qual é a 

temperatura do fluido após a compressão. 

O trocador de calor casco-tubo do condensador segue uma configuração e um arranjo 

conforme está ilustrado na figura 15.  

 

 

Figura 15 - Configuração e arranjo do trocador de calor casco tubo. 

Fonte: Shah e Sekulic (2003) 
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Escoamento externo do gás R-134a ao redor do feixe tubular do condensador, vide 

figura 16: 

 

 

Figura 16 - Escoamento do gás R-134a através do feixe tubular do condensador. 

 Fonte: Kern (1965) 

 

As fileiras de tubos no condensador encontram-se alternadas em relação à direção da 

velocidade de escoamento do gás refrigerante. O arranjo é caracterizado pelo diâmetro do 

espelho, diâmetro dos tubos, passos transversal e passos longitudinal geralmente cotados a 

partir das linhas de centro do desenho. O coeficiente de transferência de calor associado a um 

escoamento externo no tubo, dos 340 tubos que compõem o condensador, é função de sua 

posição no feixe tubular, ou seja, é um coeficiente de transferência de calor de convecção 

local que varia à medida que o escoamento avança entre as fileiras do feixe tubular. Para fins 

do cálculo do coeficiente global de transferência de calor U (vide equação 2.16), mediante as 

diferenças que acontecem no coeficiente de transferência de calor local devido o escoamento 

ao redor do feixe tubular, será considerado um coeficiente médio de transferência de calor  

para a totalidade do feixe tubular.  

As dimensões, o arranjo e a configuração do condensador é diretamente proporcional 

ao coeficiente médio de transferência de calor por convecção, logo, o feixe tubular do 

trocador casco-tubo do condensador tem um passo transversal de 24mm, um passo 

longitudinal de 20,79mm, a diagonal entre os tubos mede 24mm, um arranjo do tipo triangular 

com 60° entre os lados do triângulo, o diâmetro dos tubos mede 19,2mm, uma configuração 

de 4 passes, o comprimento do casco de 4000mm, o bocal de entrada de 150,2mm e o bocal 
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de saída de 101,6mm. Diante disso, é válido ressaltar a vazão mássica de projeto do gás 

refrigerante de 8,5kg/s, que escoa do compressor para o condensador, a capacidade de 

aquecimento do condensador, análogo a uma bomba de calor, que é igual a 1441kW, a 

configuração da matriz do feixe tubular do condensador que é dividida em quatro passes, com 

85 tubos em cada quarto do espelho, e um número de 18 fileiras na direção transversal do 

escoamento do gás R-134ª. Nesse contexto, a área total de troca térmica dos 340 tubos 

aletados com o gás refrigerante é igual a 81,4  e o volume do casco é igual a 1,13 .  

No quadro 5 são mostrados dados importantes para a interpretação do condensador. 
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Quadro 5 – Dados de projeto do condensador 

 

Dados Técnicos do Condensador: Unidades Valores 

Gás Refrigerante R-134ª kg/kgmol 102 

Vazão de mássica de refrigerante kg/s 8.5 

Numero de tubos   340 

Passo Longitudinal  mm 20,8 

Passo Transversal   mm 24 

Diâmetro intero do tubo mm 19,253 

Diâmetro do casco mm 600 

Diagonal do passo mm 24,01 

Densidade do vapor @ (6,5bar, 25 ) vapor.sat kg/m3 32,35 

Área da seção transversal do tubo m2 0,000291 

Comprimento do casco m 4 

Área total da superfície do tubo m2 81,4 
Calor específico do fluido @ (6,5bar, 25 ) 
vapor.sat    kcal/gK  0,24657 

Condutividade térmica @ (6,5bar, 25 ) vapor.sat  W/mK  0.013825 

Viscosidade absoluta @ (6,5bar, 25 ) vapor.sat  cP  0.011693 

Volume específico @ (6,5bar, 25 ) vapor.sat  m3/h  0,030912 

Diâmetro do bocal de entrada do gás mm 150,24 

Diâmetro do bocal de saída do líquido mm 101,6 
Diâmetro do bocal de entrada da água de 
resfriamento mm 127 

Diâmetro do bocal de saída da água de resfriamento mm 127 

Vazão de água de resfriamento m3/h 131 

Pressão de trabalho do casco bar 2 

Pressão de entrada da água bar 5,5 

Temperatura de entrada da água de resfriamento °C              24 

Temperatura de saída da água de resfriamento °C 27 
 

 

O condensador será dividido em duas partes: a primeira parte corresponderá a queda 

de temperatura do gás em aproximadamente 15% do volume superior do casco, e para 

aproximarmos o problema da realidade, nesta primeira etapa assumiremos uma correlação 

para um escoamento externo ao redor de um feixe tubular, dado que a fase do fluido 

refrigerante é 100% vapor superaquecido até que atinja o ponto de orvalho ou a condição de  

vapor saturado. O gás varia da temperatura de 50°C a 30°C na fase vapor e a água de 

resfriamento que escoa dentro dos tubos está a 24°C. A correlação adequada para a primeira 
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parte do problema, que corresponde aproximadamente 10% do volume superior do 

condensador, está representada na equação 3.1. O cálculo de  é feito para correlações que 

são características para o modelo do condensador. Zukauskas propôs uma correlação para 

calcular o coeficiente de transferência de calor para escoamento cruzado em torno de um 

cilindro circular da seguinte forma: para um número de fileiras menor do que 20, para um 

número de Prandtl entre 0,7 e 500, e, para um número de Reynolds na faixa de 1.000 a 

2.000.000 (INCROPERA; DEWITT, 1998), porém, esta correlação 3.2 tem grande utilidade 

apenas na entrada do condensador onde o escoamento é vapor superaquecido, na região do 

escoamento bifásico dentro da curva de vaporização, são designadas correlações diferentes.  

 

 

(3.1) 

  

 

(3.2) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

onde todas as propriedades , com exceção de , são avaliadas na média aritmética 

das temperaturas de entrada e de saída do fluido , e as constantes  e   

foram retiradas de tabelas (INCROPERA; DEWITT, 1998) para este tipo de escoamento 

externo. Embora a correlação tenha sido usada fora do domínio para o número de Reynolds. 

O valor calculado baseado na equação 3.2 é o calor que o refrigerante perde antes de 

ser resfriado até o ponto de orvalho. Quando o fluido se resfria até a região de saturação como 



 

 

 

65 

vapor saturado, inicia-se a condensação, e este processo continua até o fluido mudar de fase 

por completo e atingir o estado de líquido saturado. No interior do condensador da máquina 

esse processo é visivelmente acompanhado através do nível de líquido no interior do 

condensador, que permanece em torno de 10% a 15% de altura de líquido no fundo do casco. 

Portanto, somado ao valor calculado com base na equação 3.2, está o calor latente de 

mudança de fase cedido à água de resfriamento, descrito na equação 3.3. 

 

  

(3.3) 

 

onde  refere-se aos valores das entalpias de vapor 100% saturado(entalpia de 

entrada) e de líquido 100% saturado(entalpia de saída) (DATABASE, 2016). 

Existe um livro na literatura (SHAH; SEKULIC, 2003), que sugere um valor para o 

coeficiente global U em trocadores de calor tipo casco tubo, para um fluido quente tipo gás 

em médias pressões até 20bar, e água de resfriamento. Neste caso o valor do coeficiente 

global de transferência de calor U é igual a 484W/K. Com isso, a equação 3.4 é utilizada para 

fazer uma comparação, adotando valores de saída da água igual a 27 : 

 

  

 

Pode-se calcular a transferência de calor por outros dois métodos, ou pela variação de 

energia da água com  na equação 3.5 ou calculando a resistência equivalente 

citada em 2.19 e substituindo-a por . 

  

 

Enfim, para uma estimativa adequada do cálculo do trocador de calor tipo casco-tubo, 

como é o condensador da máquina DE-5801C, existe o interesse em conhecer a taxa global de 

transferência de calor U, bem como a queda de pressão ou a perda de carga associada ao 

escoamento do gás R-134a no casco através do feixe tubular. A potência do compressor 
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centrífugo ou o trabalho externo realizado para transferir o fluido de um reservatório frio para 

um reservatório quente, é de aproximadamente 341kW, que é a energia absorvida pelo gás em 

sua dinâmica de rotação. A energia carregada pelo gás é diretamente proporcional a queda de 

pressão que acontece no fluido ao escoar pelo casco, de modo que exista uma expressão para 

queda de pressão  ilustrada na equação 3.6, que relaciona o número de fileiras de tubos na 

direção longitudinal ao escoamento com o fator de atrito de Darcy-Weisbach ( ), a 

energia cinética do escoamento , e um fator de correção  que depende do número 

de  (INCROPERA; DEWITT, 1998). 

 

 

 

 

 

 

EVAPORADOR:  

O evaporador é um trocador de calor do tipo casco tubo, porém, com arranjos e 

configurações distintas do condensador. A função do evaporador é esfriar a água de processo 

e consequentemente provocar uma mudança de fase no líquido refrigerante. A temperatura de 

entrada do evaporador pode ser definida a partir de outras duas propriedades termodinâmicas 

independentes, haja vista a queda de pressão originada na válvula de expansão isoentalpica 

que por conseguinte provoca uma queda de temperatura no refrigerante. 

 O evaporador além de possuir um volume maior que o condensador, possui um 

arranjo de tubos e uma configuração diferente, otimizando a transferência de calor em seu 

interior. Na figura 17 está ilustrada a configuração do trocador de calor casco tubo do 

evaporador, e no quadro 6 estão mostrados os valores de variáveis importantes para o 

entendimento do funcionamento evaporador. Já a equação 3.7 refere-se à potência calorífica 

da unidade evaporadora e a figura 18 mostra uma vista de corte do trocador de calor casco 

tubo do evaporador. 

 



 

 

 

67 

 

Figura 17 - Arranjo e configuração do trocador casco tubo do evaporador. 

Fonte:  Shah e Sekulic (2003) 
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Quadro 6 - Dados de projeto do evaporador 

 

Dados Técnicos do Evaporador: Unidades Valores 

Gás Refrigerante R-134ª kg/kmol 102 

Vazão de gás kg/s 8,5 

Numero de tubos   340 

Passo Longitudinal mm 24 

Passo Transversal mm 20,8 

Diâmetro do tubo mm 19,253 

Diâmetro do casco mm 800 

Diagonal do passo mm 24 

Densidade do líquido @ @(2bar, -10 )líq.sat kg/m³ 1327,1 

Área da seção transversal do tubo m2 0,000291 

Comprimento do casco m 4 

Área total da superfície dos tubos m2 81,4 

Calor específico do @ 2bar líq.sat    Kcal/gK      0.31443 

Condutividade térmica @(2bar, -10 )líq.sat  W/mK    0.096491 

Viscosidade absoluta @ (2bar, -10 ) líq.sat  cP        0.30355 

Volume específico @ (2bar, -10 ) líq.sat  m3/h 0.00075351 

Diâmetro do bocal de entrada do líquido mm 101,6 

Diâmetro do bocal de saída do gás mm 203,2 

Diâmetro do bocal de entrada de água de processo mm 127 

Diâmetro do bocal de saída de água gelada mm 127 

Vazão de água gelada m3/h 130 

Pressão do casco bar 6,5 

Pressão da água bar 4 

Temperatura da água de processo °C                    

Temperatura da água gelada °C 5 

Posição da Válvula % 
 Variável 
dependente 

Posição do difusor % 
 Variável 
dependente 
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Figura 18 - Escoamento através do feixe tubular do evaporador. 

Fonte: Kern (1965) 

 

As fileiras de tubos no evaporador encontram-se alternadas em relação à direção da 

velocidade do escoamento do refrigerante. O arranjo é caracterizado pelo diâmetro do 

espelho, diâmetro dos tubos, passos transversal, passos longitudinal e ângulo entre os passos 

geralmente cotados a partir das linhas de centro do desenho. O coeficiente de transferência de 

calor associado a um tubo, dos 340 tubos que compõem o evaporador, é função de sua 

posição no feixe, ou seja, é um coeficiente de transferência de calor de convecção local que 

varia à medida que o escoamento avança entre as fileiras do feixe tubular . Para fins do 

cálculo do coeficiente global de transferência de calor U (vide equação 2.16), mediante as 

diferenças que acontecem no coeficiente de transferência de calor local devido o escoamento 

ao redor do feixe tubular, será considerado um coeficiente médio de transferência de calor  

para a totalidade do feixe tubular. Diante disso, é válido ressaltar a vazão mássica de 

refrigerante de 8,5kg/s que escoa da válvula para o evaporador através de um tubo de 100mm 

de diâmetro externo. A configuração da matriz do feixe tubular do evaporador é dividida em 

quatro passes na metade inferior do casco, com 84 tubos em cada quarto da parte superior do 

espelho, e 86 tubos em cada quarto da parte inferior do espelho. Ademais, o trocador casco 

tubo do evaporador é composto de 56 fileiras na parte superior do espelho, 38 fileiras na parte 

inferior do espelho, ambos na direção transversal do escoamento do refrigerante R-134a, e de 

16 fileiras na direção longitudinal ao escoamento.  

 A capacidade de refrigeração do ciclo fornecida pelo fabricante é igual a 1231 kW, já 

a equação 3.7 refere-se à potência de refrigeração teórica que pode ser calculada para a 

unidade evaporadora. O cálculo de transferência de calor no evaporador pode ser realizado a 

partir do coeficiente global de transferência de calor U entre o fluido refrigerante a 2bar e a 

água de processo a 1,8bar proposto na literatura com o valor de 429kW (SHAH; SEKULIC, 
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2003); considerando a média logarítmica das diferenças de temperaturas e assumindo a 

condição de saída do refrigerante como vapor saturado, obtém-se a equação 3.8: 

 

 (3.7) 

  

 (3.8) 

 

onde foram consideradas a temperaturas de 10  para a entrada da água de processo, 

a temperatura de 5  para a saída da água de processo, e a temperatura de -3  para o 

refrigerante. Outro método para o cálculo de potência de refrigeração do evaporador é a partir 

da variação de energia do refrigerante, que é ilustrado na equação 3.9: 

 (3.9) 

 

Assumindo a condição de entrada do refrigerante com o título igual a 0,05: 

 

 

 

 

onde os dados referentes às entalpias de vaporização na temperatura e pressão do 

refrigerante foram retirados de tabela (DATABASE, 2016). 

Devido as diferenças encontradas em alguns resultados esperados, decidiu-se fazer o 

processo reversível quanto aos cálculos apresentados, dessa forma, considera-se a variação de 

energia interna da água como o valor base da transferência de calor no evaporador, e a partir 

da energia interna da água, calcula-se o valor da vazão mássica de refrigerante que circula 

pelo evaporador que é diferente do valor anteriormente considerado de projeto.   
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Capitulo 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido as diferenças encontradas em alguns resultados esperados, decidiu-se fazer o 

processo reversível quanto aos cálculos apresentados, dessa forma, considera-se a variação de 

energia interna da água como o valor base da transferência de calor no evaporador, e a partir 

da energia interna da água calcula-se na equação 4.1 o valor da vazão mássica de refrigerante 

que circula pelo evaporador que é diferente do valor anteriormente considerado de projeto.   

 

 

 
(4.1) 

 

Como resultado e discussão desse trabalho, os valores de capacidade de refrigeração 

apresentados pelo fabricante 1231kW divergem dos valores calculados teoricamente 

702,7kW. No entanto, sabe-se que a potência de refrigeração apresentada pelo fabricante da 

máquina fora calculada com a vazão mássica de 8,5kg/s e provavelmente assumiram outras 

variáveis no cálculo de equilíbrio de fases, material, isolamento térmico, entre outros fatores 

que tornam o cálculo mais eficaz.  

 A implementação das unidades do ciclo de refrigeração no simulador está apresentado 

na figura 19. Todos os dados de projeto estudados e compilados foram inseridos no simulador 

e esperava-se uma resposta de imediato, principalmente correlação aos cálculos de 

transferência de calor dos trocadores. Todavia, obteve-se um resultado não muito satisfatório 

na presente corrida, mas que pode vir a contribuir na continuação deste trabalho futuro. Os 

gráficos plotados de transferência de calor e temperatura ficaram instáveis no âmbito das 

faixas de variação das diferenças das temperaturas.  
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Figura 19 - Tela do ciclo de refrigeração no simulador UNISIM , realizada neste trabalho. 
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Com base nos dados já apresentados no item 3.6, definir-se-á diferentes 

coeficientes de desempenho para a máquina de refrigeração. O coeficiente de 

performance COP, é calculado de acordo com a capacidade de refrigeração do 

evaporador e o custo de operação de energia requerida para transferir o calor de um 

reservatório frio para um reservatório quente. 

 Para o ciclo de Carnot, a eficiência esperada da máquina deve ser a maior se 

comparada às máquinas reais, pois Carnot definiu uma máquina térmica reversível que 

opere entre dois dados reservatórios a temperatura constante. O coeficiente de 

desempenho de Carnot é a apresentada a equação 4.2, que depende apenas das 

temperaturas dos reservatórios. 

 Já o coeficiente de desempenho da máquina de refrigeração calculado pelos 

dados de projeto do fabricante é apresentado na equação 4.3. Quanto ao coeficiente de 

desempenho teórico calculado com base neste trabalho, ou através da variação da 

energia interna da água ou através do coeficiente global de transferência de calor para 

trocador casco tubo do evaporador, são apresentados na equação 4.4 e 4.5.   

 

 

(4.2) 

  

 
(4.3) 

  

 
(4.4) 

  

 
(4.5) 

 

A máquina real de refrigeração de água está aquém da máquina ideal de Carnot, 

pois são considerados processos relevantes dentro do ciclo de refrigeração, 

principalmente, as diferenças finitas de temperatura entre o reservatório e o meio, além 
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do trabalho de compressão do vapor, e das correlações de transferência de calor por 

convecção forçada para escoamento externo e interno na região de equilíbrio. De fato, o 

COP calculado a partir de dados de projeto do fabricante é 44% menor que o COP de 

Carnot.   

Foram plotados alguns gráficos durante as simulações, mas, apenas um 

satisfatório é apresentado neste trabalho, onde se estabeleceu variações para a 

temperatura de entrada e saída do refrigerante no evaporador e então verificado a 

influência das variações de temperatura na média logarítmica das diferenças das 

temperaturas, e como isso interfere no cálculo do Coeficiente de Desempenho (COP) da 

máquina, mostrado na figura 20. 

 

 

Figura 20 - Relação entre o COP e a variação da temperatura 

 

 

Quanto maior for a diferença das temperaturas entre o refrigerante e a água, 

maior é o coeficiente de performance, seja a diferença na condição de entrada do 

trocador ou na condição de saída do trocador casco tubo do evaporador. 
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Capitulo 5 – CONCLUSÃO 

O ciclo fechado de refrigeração opera sob dois grandes controladores de vazão e 

pressão: a válvula de expansão e o difusor do compressor. Qualquer alteração na vazão 

de água a ser esfriada, ou o difusor ou a válvula atuam no sistema. Além disso, todo o 

equilíbrio entre a quantidade de vapor condensado e a quantidade de líquido refrigerante 

evaporado é essencial para que as vazões volumétricas que circulam pelos volumes de 

controle do ciclo sejam controladas, o que pode alterar significativamente o volume no 

interior dos trocadores, provocando um aumento do nível de líquido saturado no casco. 

Grandes diferenças no volume evaporado, causam também um aumento da potência de 

compressão ou da corrente de consumo do motor do compressor, pois aumenta a relação 

de volume a ser comprimido. Os diagramas P.h; T,s; P,T; P,v; T,v; P,v,T são 

imprescindíveis para o esclarecimento do comportamento das propriedades 

termodinâmicas. 

Para concluir, uma das principais características do ciclo é o fluido refrigerante 

que permite a transição de fases em pequenas faixas de temperatura e pressão, e, com 

isso definiu-se trabalhar com substâncias voláteis que operassem com temperaturas 

abaixo do ambiente refrigerado, porém em um processo cíclico, como uma máquina 

térmica, obedecendo a conservação de energia do volume de controle e o sentido natural 

de transferência de calor entre dois reservatórios com temperaturas diferentes. Enfim, é 

mostrada uma foto da máquina de refrigeração de água gelada DE-5801C modelo 

UNITOP 22B – 4086U Chiller Centrífugo Compressor Série 39, coforme ilustra a 

figura 19. 
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Figura 21 -  Máquina de Água Gelada DE-5801C 
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ANEXO A 

 

Diagrama Pressão -Entalpia do R134a 

 


