Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Itamar Vandelli

Proposta de aprimoramento de um sistema de adsorção para
produção combinada de aquecimento de água e refrigeração com
uso de energia solar

São Paulo
2010

Itamar Vandelli

Proposta de aprimoramento de um sistema de adsorção para produção
combinada de aquecimento de água e refrigeração com uso de energia solar

Itamar Vandelli

Proposta de aprimoramento de um sistema de adsorção para produção combinada
de aquecimento de água e refrigeração com uso de energia solar

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Processos Industriais

Data da aprovação ____/_____/_______
___________________________________
Prof. Dr. Marco Antonio Soares de Paiva
(Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Marco Antonio Soares de Paiva (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Roberto de Aguiar Peixoto
EEM – Escola de Engenharia Mauá
Prof. Dr. Efraim Cekinski
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Itamar Vandelli

Proposta de aprimoramento de um sistema de adsorção para produção
combinada de aquecimento de água e refrigeração com uso de energia
solar

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo - IPT, como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Mestre em Processos
Industriais
Área de Concentração: Desenvolvimento
Otimização de Processos Industriais

e

Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio Soares de Paiva

São Paulo
Março/2010

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

V226p

Vandelli, Itamar
Pro posta de a primoramen to de um si ste ma de adsorção para produção combinada
de a que cimen to de água e refrigeração com uso de energía solar. / Itamar Vandelli.
São Pa ulo , 20 10.
141p.; + 1 cd-rom
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto de Pesq uisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Marco A. Soares de Paiva

1. Aquecimento de água 2. Refrigeração por adsorção 3. Energia solar 4.
Habitação 5. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
10-19

CDU

69 7.329(043)

Dedicatória

À Roseli...

"Florebo Quocumque Ferar"

Agradecimentos

Primeiramente ao Prof. Dr. Marco Antonio Soares de Paiva pela paciência e
dedicação em me orientar de forma positiva de maneira a permitir que este trabalho
tivesse a coerência teórica necessária.

Á professora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas Edna Gubitoso e a Ester
Baptista dos Santos pela formatação do texto conforme as normas do IPT bem como
pela editoração competente que tornaram o conteúdo da dissertação inteligível.

Á minha esposa Roseli, minha sogra Dona Marlene e meus cunhados Paulo e Ana
pelo apoio.

RESUMO
Este trabalho analisa um sistema híbrido para a produção de água quente
sanitária e resfriamento do compartimento de um refrigerador utilizando um ciclo de
refrigeração por adsorção a ser empregado em unidades residenciais, comerciais ou
industriais tendo como fonte primária a energia solar. O foco é a aplicação em
unidades residenciais de pequeno porte onde há a necessidade de água quente
para banho doméstico e de refrigeração para a conservação de alimentos e/ou
produção de gelo.
O trabalho está dividido em cinco capítulos que vão desde a visão mais abrangente
das tecnologias disponíveis para a refrigeração solar até a descrição do
funcionamento de um sistema híbrido. Primeiramente é apresentado um resumo
dos principais ciclos de refrigeração que operam utilizando a luz solar como fonte de
energia mostrando as várias opções de tecnologias existentes e descrevendo para
cada uma delas os princípios de funcionamento dos refrigeradores. Em seguida são
descritos os dois tipos básicos de conversores de energia solar, ou seja, a célula
fotovoltaica e o coletor solar térmico mostrando as vantagens e desvantagens de
cada um bem como suas aplicações. Quanto ao coletor solar térmico, enfoca-se
principalmente o de placas planas, mostrando sua conveniência ao propósito deste
trabalho. Apresenta-se um histórico do desenvolvimento dos sistemas de
refrigeração que operam utilizando um ciclo adsortivo, mostrando os diversos tipos
de máquinas existentes, as técnicas de recuperação energética e de transferência
de massa, bem como as inovações introduzidas nos leitos de adsorventes.
Quanto ao assunto de materiais e substâncias mais convenientes, são descritos os
desenvolvimentos de adsorventes/adsorvatos bem como as possibilidades de
aplicação da refrigeração por adsorção empregando a energia solar. É feita a
descrição detalhada do trabalho de desenvolvimento de um sistema híbrido de
aquecimento de água e produção de refrigeração realizado no Institute of
Refrigeration and Criogenics da Universidade Shangai Jiao Tong na China, onde
experimentos práticos foram conduzidos. São quantificados os resultados de
aquecimento e refrigeração obtidos, bem como sua correlação com as diversas
variáveis envolvidas no processo.
O foco do presente trabalho é adaptar o sistema original proposto pelos
pesquisadores chineses de forma a permitir a sua utilização pelas famílias urbanas
brasileiras, seguindo as determinações da lei solar da cidade de São Paulo, bem
como avaliar a viabilidade de introdução de algumas modificações. A primeira delas
é a recuperação de energia térmica no condensador para melhorar a eficiência do
sistema. A outra avaliação trata da substituição do adsorvato original por outro de
fibra de carvão ativado em tecido (FCA). Finalmente será avaliada a possibilidade de
introduzir melhorias no sistema de transferência de massa do sistema de adsorção,
visando à redução do período de tempo do ciclo. Com essas análises, foram obtidos
parâmetros preliminares de projeto que podem permitir o desenvolvimento de um
sistema híbrido de aquecimento e refrigeração à energia solar adaptado á situação
brasileira.
Palavras-chave: energia solar; refrigeração por adsorção; refrigeração solar;
aquecedor de água; sistema hibrido de aquecimento e refrigeração por energia
solar.

ABSTRACT
Investigation of the feasiability for the use of solar energy on a combined
production of water heating and refrigeration by means of an adsorption cycle
This work analizes an hybrid system for the production of sanitary hot water
and cooling of a refrigerator box by means of an adsorption refrigeration cycle to be
used in residential, industrial and commercial units using solar energy as primary
energy source. We shall focus on small size residential units where there is the
necessity of hot water for domestic purposes and refrigeration for food preservation
and/or ice production.
This work is divided into 5 chapters comprehending since the overview of the
available solar energy cooling technologies until the description of the hybrid system.
Firstly it is presented an overview of the main cooling systems using solar energy as
primary energy source showing the various options of existing technologies and
describing for each of them the working principles of the refrigerators.
Than it is described the two basic types of solar energy converters, i.e. the
photovoltaic solar cell and the solar collector panel, showing the advantages and
disadvantages for each of them as well as their main applications. Regarding the
solar collector, it is focused principally on the flat plate type showing its convenience
for the purpose of this work. It is presented an historical view of the adsorption
refrigeration systems developments showing the various types of existing machines,
heat and mass recovering techniques as well as the innovations in the adsorbent
beds.
In the materials area, it is described de developments of adsorbents and adsorbates
as well as the possibilities of application for the adsorption cooling using solar
energy. It is made the detailed description of the development work realized at the
Institute of Refrigeration and Criogenics of the Shangai Jiao Tong University in China
where practical experiments were realized. The heating and cooling effects are
shown as well as their correlation with the variables involved in the process.
The focal point of this work, is to adapt the original system proposed by the chinese
researchers to allow its use by urban brazilian families following the determinations of
the solar law of São Paulo city, as well as to evaluate the feseability of some
modifications to be introduced: first it will be demonstrated the advantages of
condenser heat recovering to improve system efficiency. Next it will be evaluated the
possibility of using activated carbon fiber (ACF) to substitute the original adsorvate
activated carbon. Finally it will be made a proposal to improve the mass transfer
system to allow cycle time reduction. With these analyses preliminary design
parameters were obtained which will allow the development of an hybrid heating and
cooling system using solar energy for application to a practical brazilian system.

Keywords: solar energy; adsorption refrigeration; solar refrigeration; water heater;
solar energy heating and cooling hybrid system.
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1 INTRODUÇÃO
A energia é produto crucial para quaisquer sociedades modernas que pretendam
existir de forma independente e soberana. Da relevância desse tema, advém o
enorme esforço dedicado pelos governos nacionais na busca de alternativas
energéticas que possam garantir suprimentos constantes e á baixo custo desse
insumo vital. Nesse aspecto encontra-se o Brasil mais uma vez privilegiado sujeito a
uma insolação abundante que se aproveitada pode converter-se em energia barata,
ecológica e eficiente sem a necessidade de inundações de reservatórios, linhas de
transmissão e/ou dejetos poluentes.
1.1 Energia elétrica
O fornecimento de energia elétrica para o aquecimento de água e refrigeração tem
um papel importante no mundo atualmente. No Brasil, com o advento e
popularização do chuveiro elétrico esse fenômeno é ainda mais marcante.
O Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica da Eletrobrás
(Procel):
[...] estima que existam entre 25 e 27 milhões de chuveiros elétricos
instalados no Brasil (Procel, 2007). Esses equipamentos, além de
consumirem cerca de 5% de toda a eletricidade produzida no país,
são responsáveis por aproximadamente 18% do pico de demanda do
sistema elétrico nacional. Por outro lado, para gerar a energia elétrica
necessária para ligar o chuveiro elétrico somente no horário de
ponta, ou seja, das 18 às 21 horas, se gasta muita água. Em outras
palavras, o chuveiro elétrico responde pela construção e operação de
18% de todas as usinas de energia elétrica construídas no Brasil, ou
seja, cerca de 12.600 MW de potência no horário de ponta (quase
uma Usina de Itaipu que hoje opera com 14.000 MW). Neste horário
de pico de demanda, várias termelétricas são acionadas para gerar
energia para o banho habitual e pouco sustentável do brasileiro.
(CIDADES SOLARES, 2009)

Cada novo chuveiro elétrico instalado custa para o sistema elétrico cerca de R$
3.520,00 entre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Claro que
este custo imposto pelo conjunto de chuveiros recai sobre o bolso do consumidor na
forma de tarifas de energia que se paga mensalmente.
Uma das opções mais baratas e tecnologicamente mais simples para se resolver
esse problema é o aproveitamento da energia solar para aquecimento de água
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utilizando a tecnologia existente. Os aquecedores solares são equipamentos que
reduzem significativamente o consumo de energia elétrica e gás dos usuários de
água quente.
Um aquecedor solar bem dimensionado pode com facilidade suprir em qualquer
região do país mais de 70% das necessidades de água quente dos consumidores
em residências enquanto que os outros 30% poderiam ser supridos com tecnologias
convencionais como o próprio chuveiro elétrico ou aquecedores a gás (NADER,
2009). Com isto, um domicílio poderia economizar por ano, em média cerca de R$
400,00 na conta de energia elétrica.
Para o conjunto dos 11 milhões de habitantes de São Paulo, o potencial de
economia anual na conta de energia elétrica seria da ordem de R$ 1 bilhão,
dependendo naturalmente da viabilidade técnica de instalação em unidades
residenciais multifamiliares tais como prédio de apartamentos. Para o setor elétrico,
e indiretamente para nós, os consumidores de energia, o potencial de economia em
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ultrapassaria os R$ 9 bilhões.
Além dos ganhos financeiros, há que se considerar também outros aspectos. A
substituição da energia elétrica utilizada no aquecimento de água para banhos
reduziria os danos ambientais decorrentes da implantação de novas usinas
hidrelétricas.
No caso do aquecimento da água de banhos ser obtido por meio da queima de gás
(GLP ou gás natural), a redução de consumo de combustíveis fósseis tem
conseqüências óbvias na diminuição do impacto ambiental.
Conforme se pode observar na figura 1 a seguir, aproximadamente 71% de toda
energia elétrica utilizada nas residências brasileiras vai para o aquecimento de água
para banho e para o acionamento de geladeiras, freezers e aparelhos de ar
condicionado.
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Figura 1 – Uso final da energia elétrica no setor residencial.
Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras (2007).

Um outro fato importante é a participação do consumo residencial no total de energia
produzida no país. Conforme se pode observar na tabela 1 a seguir, o setor
residencial participa com 22% do consumo total de energia elétrica, ou seja, sendo
71% dessa energia utilizada para aquecimento de água e refrigeração em geral,
podemos deduzir que aproximadamente 15,62% de toda a energia elétrica
produzida no país é utilizada para esses fins. Considerando que a produção anual
de energia elétrica do Brasil em 2007 foi de 419,3 TWh, e que a Usina Hidrelétrica
de Itaipu foi responsável por 65,5 TWh (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA,
2007), é possível concluir que esses 15,6 % mencionados representam 71 % de
toda a energia produzida por Itaipu.
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Tabela 1 – Composição setorial do consumo de eletricidade.

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2007)

1.2 Energia solar
O Brasil, com seu território situado em sua maioria em latitudes entre o Equador e o
Trópico de Capricórnio, apresenta uma incidência de energia solar bastante
favorável. O máximo de potência instantânea incidente em qualquer local da Terra é
de cerca de 1000 W/m2. A média anual de energia incidente na maior parte do Brasil
varia entre 4 kWh/m2dia e 5 kWh/m2dia.
Está disponível na página do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica
Sergio de Salvo Brito (Cresesb) um programa de computador gratuito para o cálculo
da disponibilidade de radiação solar no Brasil que é denominado Sundata. Um Atlas
Solarimétrico baseado em dados de satélite encontra-se disponível no sítio da
Universidade Federal de Santa Catarina (Labsolar). Existe também o Atlas
Solarimétrico do Brasil com base em medições terrestres que foi elaborado pela
Universidade Federal de Pernambuco em parceria com o Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica (Cepel) e encontra-se disponível para aquisição no Cresesb.
A figura 2 mostra as possibilidades de utilização de energia solar. Conforme se pode
observar a energia solar pode ser utilizada tanto de forma ativa quanto passiva.
Neste trabalho os esforços serão focados na utilização da energia em sua forma
ativa para o aquecimento de água e refrigeração simultaneamente.
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Figura 2 – Resumo das possibilidades de utilização da energia solar.
Fonte: Cardozo et al. (2005).

1.2.1 Aquecimento de água por energia solar
O aquecimento de água para fins sanitários através da energia solar é uma
tecnologia consolidada e amplamente utilizada em todo o mundo, inclusive no Brasil.
Utilizando coletores solares e reservatórios térmicos consegue-se aquecer água
para banho ou outras finalidades domésticas, comerciais ou industriais.
O principio de funcionamento é simples e confiável: o sol incide sobre coletores
solares que captam a energia do sol, transformando-a em energia térmica que é
acumulada na água. Esta, por sua vez, torna-se menos densa e sobe por convecção
natural ao reservatório térmico colocado logo acima. A água fria é então captada da
parte inferior do reservatório, dirigindo-se ao coletor térmico e, dessa maneira, a
circulação de água e o aquecimento continuam até o instante em que as “perdas de
energia” pelo coletor e outros componentes do sistema sejam iguais aos ganhos
obtidos pela incidência do sol.
Em muitas residências não é possível, por questões de espaço, a instalação dos
coletores abaixo do reservatório térmico e assim o fluxo de água por convecção
natural não é viável. Nesses casos, instala-se uma microbomba de circulação
forçada que é acionada todas as vezes que a diferença entre a temperatura da água
do coletor e do reservatório atingir um certo valor. A desvantagem desse sistema
está na dependência da energia elétrica para o acionamento da microbomba.
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As figuras 3 e 4 ilustram as varias possibilidades de instalação de sistemas solares
de aquecimento de água em residências.

Figura 3 - Instalação de sistemas de aquecimento solar de água.
Fonte: Panesi (1999)

Figura 4 – Detalhes da instalação de sistemas de aquecimento solar de água
Fonte: Soletrol Aquecedores Solares (2009)
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Existe diferentes tipos de coletores para diferentes níveis de temperatura e
condições climáticas, sendo que, no Brasil, em função das condições favoráveis de
insolação e poucos locais sujeitos a longos períodos de temperaturas baixas, a
totalidade dos fabricantes produz coletores de placas planas ou sem qualquer
isolação, como é o caso dos coletores para aquecimento de água de piscina.
Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e
Aquecimento (Abrava) até recentemente existiam no Brasil cerca de 500.000
coletores solares residenciais instalados. O setor conta com 140 fabricantes e tem
uma média histórica anual de crescimento de 35%, sendo que em 2001 atingiu o
patamar

de

50%

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

REFRIGERAÇÃO,

AR

CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO, 2001). Em 2007 foram
vendidos no país 573.000 m2 de coletores solares, correspondendo a uma economia
equivalente a 20 milhões de KWh/ano (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS,
2007, p.27 ).
Na tabela 1 na seção 1.1, pode-se verificar que o setor residencial foi o responsável
pelo consumo de 22% de toda a energia elétrica produzida no país em 2006. A
figura 1 acima mostra que desse total, 24% foi utilizado nos chuveiros elétricos para
o aquecimento de água sanitária. Sendo assim, o gasto de energia elétrica para o
aquecimento de água nos chuveiros elétricos corresponde a 5,3% de toda a energia
elétrica produzida ou consumida no país.
Examinando-se a figura 1 acima novamente, pode-se observar que uma parcela
ainda mais significativa da energia elétrica é utilizada para propósitos de
resfriamento, ou seja, 22% para geladeira, 5% para o freezer e 20% para o
acionamento de aparelhos de ar condicionado. Dessa forma, um total de 47% de
toda a energia elétrica consumida nos lares brasileiros é utilizada para a produção
de efeito frigorífico de alguma maneira, quer seja para a conservação de produtos
perecíveis em refrigeradores e freezers, quer seja para a refrigeração de ar. Uma
vez que 22% do consumo nacional de energia elétrica é residencial e que desse
total 47% é utilizado para a produção de efeito frigorífico, então podemos deduzir
que 10,3% do consumo nacional de energia elétrica é utilizado para a produção de
efeito frigorífico nas residências brasileiras. Somando-se o total utilizado para a
produção de efeito frigorífico de 10,3% com a quantidade necessária para o
aquecimento de água de 5,3%, chegamos á conclusão que 15,6% de toda a energia

21

elétrica produzida no país é utilizada nas residências apenas para a produção de
efeito frigorífico e aquecimento de água.
Pode-se constatar que a utilização da energia solar ou outras fontes alternativas
apresentam um potencial elevado na área de refrigeração e ar condicionado
domésticos
1.2.2 Refrigeração solar
O numero de refrigeradores solares tem crescido anualmente. Lazzarin et al. (1999)
relatou que, em 1985, havia no mundo 600 unidades de refrigeração acionadas por
energia solar, perfazendo

uma capacidade de 180 kilowatt (kW) . Em 1993, a

capacidade total instalada já era de 740 kW e, em 1997, já se encontravam em
operação 7000 unidades de refrigeração, com um total de 1600 kW de potência
instalada.
Quase a metade dos sistemas de refrigeração existentes estão instalados e
operando na África para o armazenamento de vacinas. Existem poucos sistemas
presentemente disponíveis no mercado, como, por exemplo, os fotovoltáicos, os que
funcionam por compressão a vapor e os de absorção acionados por coletores
solares. Os sistemas de ar condicionado solar também operam regularmente. As
maquinas de refrigeração por absorção comerciais como, por exemplo, a japonesa
Yazaki, estão disponíveis no mercado.
Conforme Hans-Martin Henning do Fraunhofer Institute Ise da Alemanha,
aproximadamente 70 sistemas de ar condicionado acionados pela energia solar
estão em funcionamento na Europa com uma capacidade de refrigeração total de
6,3 MW, correspondendo a 17500 m2 de área total de coletores solar térmicos
(MEYER, 2005).
A população sempre crescente e a crise de energia trouxeram sérios problemas
para o meio ambiente do planeta. O uso de sistemas de refrigeração por
compressão de vapor acionado por motor elétrico tem sido questionado, pelo
impacto ambiental provocado pelos gases CFCs e HCFCs. Os substitutos mais
comuns, por exemplo o refrigerante R134a também apresentam o problema de
efeito estufa. Assim sendo, refrigerantes naturais tais como água, amônia, metanol
etc, contam com grande receptividade nas industrias de refrigeração e ar
condicionado, desde que se assegure também o uso eficiênte da energia.
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O uso dos gases aquecidos, provenientes de rejeitos de processos industriais, e da
energia solar para a refrigeração e ar condicionado têm sido bem aceitos pela
população. Vários sistemas de sorção foram desenvolvidos e mostraram-se
atrativos, mas a aplicação real ainda é limitada.
Sistemas de absorção à base de brometo de lítio e água em ar condicionado tem
tido um bom mercado nos últimos anos, especialmente no Japão, China e Coréia
(WANG et al., 1999).
A figura 5 mostra as fontes alternativas de energia térmica que podem ser utilizadas
para a refrigeração, bem como suas possíveis aplicações.

Figura 5 – Fontes alternativas de energia térmica e possíveis aplicações
Fonte: Dorgan, Steven e Dorgan (1995)

O Instituto Internacional de Refrigeração estimou que aproximadamente 15% de
toda a energia elétrica produzida no mundo atualmente é utilizada para processos
de condicionamento de ar e refrigeração de vários tipos (LUCAS, 1998). De acordo
com pesquisas estatísticas feitas pelo Japan Air Conditioning (JARN), Heating and
Refrigeration

News

e

Japan

Refrigeration

and

Air

Conditioning

Industry

Association.(JRAIA), a demanda por ar condicionado no mundo todo tem uma
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de
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INSTITUTE

OF
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REFRIGERATION, 2006). A taxa de crescimento global é de aproximadamente 17%
ao ano.
A necessidade de resfriamento é geralmente alta quando a radiação solar é alta, ou
seja, é nos dias quentes que necessitamos de aparelhos de ar condicionados
ligados e que utilizamos com maior freqüência as geladeiras.
Utilizando tecnologias desenvolvidas há longo tempo, a energia solar pode ser
convertida em eletricidade e/ou energia térmica e ambas as formas de energia
podem ser utilizadas para acionar sistemas de refrigeração. A implantação dessas
tecnologias no Brasil representa um potencial de economia de energia elétrica de
cerca de 10,3% apenas no setor residencial.
Na indústria, o resfriamento solar pode ser utilizado para a conservação de frutas ou
produção de gelo, para conservação de pescados ou ainda em processos industriais
em geral, reduzindo as perdas de produtos, diminuindo os gastos de combustível
para o acionamento de refrigeradores móveis, aumentando assim a competitividade
da indústria e agricultura nacionais e reduzindo o assim denominado custo Brasil.
O consumo de energia elétrica utilizada em sistemas de Refrigeração e Ar
condicionado nos supermercados corresponde a 75% do total de energia elétrica
consumida pelo setor (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2003). Dados do
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS, 1988), indicavam que em 1988, 48% do consumo de energia elétrica
nos edifícios comerciais e públicos se devia ás instalações de ar condicionado.
Dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (2006, p.23) indicam
que os aparelhos de ar condicionado são responsáveis pelo consumo de 50% do
total de energia elétrica nos aeroportos.
Assim como acontece com o aquecimento de água, a idéia de utilização da energia
solar para se produzir efeito frigorífico também não é recente. Um refrigerador
acionado por energia solar foi apresentado pela primeira vez em Paris em 1872, por
Albel Pifre (THEVENOT, 1979) que utilizou uma caldeira com aquecimento solar
para fornecer calor para uma maquina de absorção, produzindo uma pequena
quantidade de gelo.
Mais tarde, sistemas de refrigeração acionados por energia solar foram instalados
em todo o mundo, com maior destaque para países tais como Austrália, Espanha, e
EUA. A maioria desses sistemas são do tipo por absorção e projetados para fins de
condicionamento de ar.
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À medida em que as pessoas tem cada vez mais acesso ás redes de energia
elétrica em todo o mundo, a população tende a escolher sistemas de
condicionamento de ar do tipo compressão a vapor ou seja que necessitam de um
motor elétrico que por sua vez

se utiliza de eletricidade para acionar um

compressor.
Antes da crise de energia dos anos 70, as pesquisas e desenvolvimento de sistemas
de refrigeração acionados termicamente por energia solar eram bem reduzidas. Com
a energia barata, os sistemas por compressão de vapor acionados eletricamente
desempenharam um papel importante no mercado. Naquela época, a tecnologia
fotovoltaica (PV) era cara, tinha baixa eficiência e não estava tão disponível quanto
hoje.
Em função das limitações energéticas em algumas áreas, especialmente após a
crise de energia dos anos 70, a energia solar, como fonte renovável, tornou-se
novamente uma modalidade energética que passou a merecer atenção especial dos
pesquisadores. As pesquisas e desenvolvimento no campo da energia solar
cresceram rapidamente juntamente com as pesquisas na refrigeração solar.
Com a invenção do motor de corrente continua (DC) a tecnologia fotovoltaica foi
primeiramente utilizada para bombear água. Mais tarde o motor da bomba foi
modificado para acionar sistemas de compressão de vapor. Bombas de água e
refrigeradores acionados por sistemas fotovoltáicos tornaram-se desde então um
negócio relativamente grande.
Em seguida os pesquisadores integraram o então chamado refrigerador Peltier, cujo
princípio é mostrado na figura 6, com painéis fotovoltaicos para criar refrigeradores
solares simples, porém ineficientes.

Figura 6 – Princípio de funcionamento de um refrigerador Peltier.
Fonte: MSPC - Informações Técnicas (2009)
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O efeito Peltier é o inverso do termopar: uma corrente elétrica é forçada a passar por
junções de metais diferentes, resultando em aquecimento de uma e resfriamento de
outra. A corrente elétrica gerada pelo painel fotovoltáico causa o efeito de
aquecimento e resfriamento nas junções metálicas sendo que a junção fria fica
localizada no ambiente a ser resfriado enquanto a junção quente fica do lado
externo.
Estes sistemas são usados nos projetos de refrigeração da Organização mundial da
saúde(OMS) World Health Organization. A OMS iniciou o desenvolvimento da
refrigeração solar através de painéis fotovoltaicos em 1979, seguindo á conferencia
mundial para o meio ambiente do Rio de Janeiro.
A primeira especificação de um refrigerador solar para uso médico foi publicada pelo
"Programa Expandido de Imunização (PEI) ". A OMS e o Fundo Internacional de
Emergência para as crianças (Unicef) adotaram um procedimento de certificação
para garantir que os refrigeradores de diferentes companhias tivessem os mesmos
padrões.
Em 1993, a OMS relatou que os refrigeradores acionados por energia solar
poderiam melhorar o transporte e armazenagem de vacinas no PEI, sendo melhores
do que os refrigeradores a querosene (refrigerador acionado a querosene por
absorção de difusão tipo Electrolux) e vacinas poderiam, dessa maneira, ser
distribuídas mais eficientemente.
Em 1996, a OMS concluiu que os refrigeradores solares tinham significantes
benefícios, preenchendo as atividades de imunização. Além disso, o sistema de
potência fotovoltaico poderia ser coordenado com outras aplicações no centro
médico. Contudo, a OMS decidiu paralisar a implementação de um programa que
focasse exclusivamente em refrigeradores solares para vacinas, sob a alegação de
que ele não poderia competir com as unidades acionadas a gás em termos de
investimento e custos de operação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996).
A Agência Internacional de Energia (AIE) inaugurou o programa de aquecimento e
refrigeração solar em 1976. Este programa ainda esta em andamento. A refrigeração
solar esta focada na tarefa 25, "Ar condicionado assistidos por energia solar em
construções" que se iniciou em primeiro de junho de 1999 e terminou em 31 de maio
de 2004. Uma nova tarefa (nr. 38) chamada "Refrigeração e ar condicionado
solares" foi inaugurada em outubro de 2006.
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A refrigeração solar tem sido o principal tema em muitas conferências, como, por
exemplo, a IIR em 1982 (Energia solar para refrigeração e ar condicionado,
Jerusalém), Ises em 1997 (Principal negócio solar, Taejon), Ises em 2003 (Goteborg,
Suécia), Eurosun em 2004 (Freiburg, Alemanha). Uma seção internacional sobre
"Aquecimento e refrigeração solar" foi organizada durante o Congresso Nacional ATI
em Perugia, Itália, em 2006.
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2 OBJETIVOS DO TRABALHO
Este trabalho tem os seguintes objetivos principais:
a)

investigar na literatura trabalhos tratando da produção combinada de
aquecimento e resfriamento, tendo como fonte primária a energia solar;

b)

analisar o funcionamento e desempenho de um sistema híbrido de
aquecimento e refrigeração desenvolvido por pesquisadores chineses da
Universidade Jiao Tong;

c)

adaptar o tamanho do sistema analisado no item anterior ás necessidades
de uma família urbana brasileira na cidade de São Paulo conforme leis
específicas;

d)

desenvolver um modelo matemático simplificado que permita estimar
parâmetros de desempenho energético do sistema;

e)

avaliar a possibilidade de alteração do adsorvato com o propósito de
melhorar os parâmetros de desempenho do sistema;

f)

propor uma melhoria para o sistema de transferência de massa visando a
diminuição do tempo de ciclo.
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3 CONCEITOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção serão descritos os princípios de funcionamento das máquinas de
refrigeração que se utilizam da energia solar como fonte de energia. Primeiramente
serão mostradas as opções tecnológicas existentes e em seguida serão descritos os
princípios e funcionamento de cada um dos subsistemas constituintes dos
equipamentos de refrigeração solar.
3.1 Introdução
Os sistemas de resfriamento solar são geralmente constituídos de 3 subsistemas: o
de conversão de energia, o de refrigeração e finalmente o recipiente ou ambiente a
ser refrigerado. A figura 7 resume as tecnologias existentes para a refrigeração solar

Figura 7 – Opções tecnológicas de refrigeração solar.
Fonte: Pridasawas e Lundqvist (2003).

3.2 Sistemas de conversão de energia
Começando com a entrada de energia solar, há 2 fluxos significativos: coletores
solares térmicos para o aquecimento ou células fotovoltaicas para a geração de
eletricidade.

As

células

fotovoltaicas

também

podem

ser

utilizadas

para

aquecimento, porém seria necessário converter a energia elétrica produzida em
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energia térmica através de uma resistência, o que representa uma destruição
inconveniente de energia. Além disso, células fotovoltaicas são mais caras,
requerem processos mais complexos de fabricação e são menos eficientes do que
coletores solares. Enquanto que um coletor solar de placas planas fabricado no
Brasil

pode

atingir

até

62%

de

eficiência

(INSTITUTO

NACIONAL

DE

METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL, 2008), uma célula
fotovoltaica das melhores do mundo apenas recentemente conseguiu ultrapassar a
marca de 25% (INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2009), tendo sido desenvolvida pela
Universidade de New South Wales na Austrália.
Como, neste trabalho, a principal finalidade do conversor de energia solar é o
aquecimento, as analises serão focadas nos coletores solares térmicos que
convertem a energia solar em energia térmica diretamente, são mais eficientes e
baratos e sua tecnologia de fabricação é amplamente difundida no país.
Diferentes tipos de coletores solares térmicos produzem diferentes níveis de
temperaturas. Isso indica que o nível de temperatura pode adequar-se à
necessidade de vários ciclos.
Em um coletor solar térmico, os ganhos de energia em seu absorvedor advêm da
absorção direta da luz solar e, adicionalmente, da absorção da radiação
infravermelha do vidro quente que se constitui na cobertura.
As mais importantes perdas de energia são a emissão de radiação infravermelha
para o meio, a convecção natural entre o absorvedor e o vidro, assim como a
condução de calor nas partes traseiras e laterais do coletor. Assim sendo, a
eficiência dos coletores solares depende de todos esses fatores e pode ser definida
como sendo a razão entre a produção útil de energia térmica e a radiação solar total
incidente (insolação). Quanto maior a temperatura do coletor, maior será a troca
térmica com o exterior e, portanto, a temperatura final do fluido de trabalho está
relacionada com a eficiência do coletor.
Existem 3 tipos principais de coletores solares: coletor de placa plana, coletor de
tubos evacuados e coletor concentrador (ótico).
3.2.1 Coletor solar de placas planas
O coletor solar de placas planas é geralmente a escolha mais econômica para
aplicações onde baixas temperaturas são requeridas (60 a 70°C), tal como nos
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sistemas de aquecimento de água. Nesse tipo de coletor, não é necessário nenhum
sistema de rastreamento do sol e as rotinas de manutenção são mais simples do
que as necessárias para outros tipos de coletores (Figura 8).

Figura 8 – Coletor solar de placas planas.
Fonte: Thermo/Solar Ziar (2009)

Várias melhorias tem sido introduzidas nos coletores de placas planas com o
propósito de aumentar sua eficiência tais como a utilização de tintas seletivas que
reduzem a irradiação

ou até mesmo evacuando-se o interior da placa com o

propósito de se reduzir as perdas por convecção como os fabricados pela empresa
Thermo/Solar Ziar s.r.o. A figura 9 a seguir mostra as interações térmicas que
ocorrem em um coletor de placas planas
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Figura 9 - Interações térmicas que ocorrem em um coletor solar
de placas planas.
Fonte: David (2006)

No Brasil existem muitas empresas fabricantes de sistemas solares de aquecimento
de água, inclusive de coletores solares de placas planas, existindo até mesmo um
sistema de certificação de qualidade e eficiência para esses equipamentos,
realizado pelo Inmetro. As tabelas do Inmetro para equipamentos solares poderá ser
acessada através dos seguintes links:
a)

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/coletoresSolares.pdf

b)

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/reservatoriosSolar.pdf

3.2.2 Coletor solar de tubos evacuados
Os coletores solares de tubos evacuados (CTE) são adequados para usos onde
temperaturas médias são necessárias, como, por exemplo entre 100 e 150 °C
(PRIDASAWAS, 2006). Geralmente são feitos de tubos de vidro e são
herméticamente selados.
Os tubos de vidro contém um absorvedor com um fluido térmico circulando dentro ou
um sistema de tubos de calor. A pressão dentro é de vácuo parcial (menor do que 1
kPa). Essa baixa pressão tem como objetivo reduzir a perda de calor por convecção.
A maioria desses coletores são do tipo sem rastreamento e alguns utilizam refletores
para melhorar seu desempenho.
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Figura 10 – Coletor solar plano de tubos evacuados
Fonte: US Department of Energy (2009)

Figura 11 – Detalhe do Coletor solar plano de tubos evacuados
Fonte: Apricus Solar Water (2009)

Figura 12 – Detalhe do tubo de vácuo
Fonte: Solar Water Heater (2009)
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Figura 13 – Outro modelo de coletor solar de
tubos evacuados
Fonte: Solar Water Heater (2009)

Figura 14 – Detalhe do tubo de calor
Fonte: Apricus Solar Water (2009)

Conforme se pode observar nas figuras 10, 11, 12, 13 e 14, os coletores de tubos
evacuados são mais complexos de serem construídos e, portanto, mais caros. Além
disso, não existe ainda nenhum fabricante desse tipo de equipamento no Brasil.
3.2.3 Coletor solar concentrador
Hoje em dia utilizam-se dois tipos de coletores solares concentradores de foco
linear: o concentrador parabólico composto (CPC) e o concentrador de calha
parabólica (CCP). A estrutura simplificada desses 2 tipos são mostradas na figura 15
a seguir:
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cobertura transparente da abertura

Figura 15 – Esquema de funcionamento de um CPC - coletor solar parabólico concentrador
composto e de um PTC- coletor solar concentrador tipo calha parabólica.
Fonte: Pridasawas (2006)

O coletor solar concentrador ótico é adequado para aplicações onde altas
temperaturas são necessárias, ou seja, acima de 150°C.
Em um coletor solar de placas planas a grande área do absorvedor causa grandes
perdas de energia. Quando se concentra a radiação incidente da abertura em um
absorvedor menor como ocorre neste tipo de coletor, as perdas de energia por área
de absorvedor podem ser reduzidas. Nesses casos é necessário um sistema de
rastreamento para seguir o movimento do sol para se manter a concentração.
O Concentrador Parabólico Composto (CPC), contudo, não necessita de sistema de
rastreamento, uma vez que a relação de concentração é relativamente baixa. A
principal contribuição é através da radiação solar direta ao invés da radiação difusa,
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o que difere do modo operacional do coletor solar plano que absorve tanto a
radiação solar direta como a difusa.
A temperatura do fluido no CPC pode atingir entre 100 e 150ºC e sua desvantagem
esta no fato de que seu aproveitamento energético advém principalmente da
radiação solar direta, limitando seu desempenho em dias nublados.
Assim sendo, os critérios de escolha do coletor solar como fonte de energia térmica
para o ciclo híbrido de aquecimento e refrigeração são os seguintes:
a)

simplicidade de fabricação, baixo custo e disponibilidade comercial no
Brasil;

b)

capacidade de aquecimento de água entre 80 e 100°C(1);

c)

apresentar boa captação de energia solar direta e difusa sem a
necessidade de sistemas de rastreamento;

d)

não necessitar de partes móveis.

Será detalhado em um capítulo adiante que o sistema híbrido de aquecimento de
água e refrigeração requer que a temperatura da água quente seja superior a cerca
de 80°C.
3.3 Sistemas de refrigeração
O efeito frigorífico é um fenômeno endotérmico, onde a fonte de energia térmica é o
espaço ou produto que se deseja refrigerar. As alternativas tecnológicas para se
conseguir efeito frigorífico são:

1

a)

dissolução de solutos em solventes;

b)

fusão;

c)

vaporização;

d)

sublimação;

e)

expansão de um gás previamente comprimido;

f)

efeito termoelétrico (Peltier);

g)

desmagnetização adiabática;

h)

efeito termoacústico.

A temperatura máxima de 100°C deve-se ao fato de que acima desse valor seriam necessários
reservatórios pressurizados o que tornaria o sistema mais caro e complexo. Além disso, a
temperatura elevada limitaria o uso da tubulação térmica de água quente disponível no mercado.
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A maioria das maquinas de ar condicionado e refrigeração existentes no mercado
para aplicações residenciais e comerciais operam com base na evaporação de um
fluido refrigerante, isto é, por vaporização. Nesse sistema ocorre a transferência de
calor para um fluido de trabalho a baixas temperaturas, que se evapora. As
tecnologias que utilizam esse principio são:
a)

compressão de vapor;

b)

ejeto-compressão;

c)

sorção.

A tabela 2 a seguir ilustra algumas características marcantes de diferentes tipos de
sistemas de refrigeração acionados por energia solar. Os ciclos termicamente
acionados operam por absorção, adsorção, reação química, resfriamento por
dessecante, ciclos de refrigeração por compressão de vapor e por ejetor. Os ciclos
fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica que pode ser convertida
em energia térmica através de uma resistência e, que por sua vez, pode ser utilizada
como fonte de energia térmica para o acionamento de motores Stirling. Estes podem
ser utilizados como acionadores para os ciclos de compressão de vapor. Além disso,
os ciclos fotovoltaicos podem produzir efeito frigorífico através do efeito termoelétrico
(refrigerador Peltier descrito na figura 6, item 1.2.2) ou, utilizando motores elétricos
em ciclos de refrigeração por compressão de vapor
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Tabela 2 – Tecnologias existentes de refrigeração acionadas por energia solar.
Tecnologia Solar
Ciclo de
Refrigeração

Aplicações Disponíveis Atualmente

Células
Fotovoltaicas
Potencia para
geladeira de 30 l
(Watts)

Coletores
Térmicos
Tgen/Tregen
(°C)

COPciclo
Refrigeração

Ar Condicionado

Exemplos de
Aplicação

Ciclos Acionados por Eletricidade/Trabalho
Compressor de
Vapor
Termoelétrico
Stirling

16 - 40

√

poucos mW

√

8,0 - 50

√

3,0 5,0

√

HR, SR, CB

0,5

a

√

VT, CB, CT

3,0

b

√

CB, LT

Ciclos Acionados Térmicamente
0,6 - 0,8

AC, IP

Absorção

80 - 190

√

Adsorção

80 300

√

0,3 - 0,8

√

CB, IP, VS

Reação Quimica

80 - 300

√

0,1 - 0,2

a

√

IP, VS, FS

Duplex Rankine

>120

√

0,3 - 0,5

b

√

AC

Refrigeração por
dessecante

40 - 80

√

0,5 - 1,5

√

AC

80 - 150

√

0,3 - 0,8

√

AC

Ejetor

√

√

simples
estágio

Fonte: Fléchon et al. (19992; GORDON; NAG, 20003. apud PRIDASAWAS, 2006,
tradução nossa)
Legenda: AC – Ar condicionado, CB – Espaço refrigerado, CT – Carros e
transportes em geral, FS – Armazenamento de alimentos, IP –
Produção de gelo, HR –Refrigerador doméstico, LT – Aplicação
para baixa temperatura, SR – Refrigeradores pequenos, VS –
Armazenamento vacinas, VT – Transporte de vacinas

A maioria dos sistemas de refrigeração acionados por energia solar encontrados na
literatura são utilizados em sistemas de ar condicionado. Apenas os ciclos de
adsorção e químico são empregados em aplicações onde temperaturas mais baixas
são necessárias (abaixo de 0°C). A temperatura da fonte térmica acionadora varia
dependendo do tipo e dos refrigerantes usados nos ciclos.
A principal função do ciclo de refrigeração vislumbrada neste trabalho é a produção
de efeito frigorífico para a conservação de vacinas e alimentos. Embora com as
devidas alterações o efeito frigorífico também poderia ser utilizado para o
condicionamento de ar. Assim sendo, seguindo-se as orientações encontradas na
literatura e em função de experimentos já realizados em protótipos bem sucedidos, o
ciclo híbrido combinado de aquecimento e refrigeração solar escolhido para a
investigação é o ciclo de sorção (adsorção).

2

Fléchon et al. (1999) parte “a” da tabela, baseado em radiação solar de 5 Kwh/m2/dia.
Gordon e Nag (2000) parte “b” da tabela

3
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Os ciclos de sorção dividem-se como mostrado na figura 16 :

Figura 16 – Divisão dos ciclos de sorção.
Fonte: Leite et al. (2006).

Os diferentes ciclos de sorção utilizam essencialmente como energia térmica:
a)

gases quentes provenientes da queima de combustíveis;

b)

vapor de processo;

c)

rejeitos térmicos diversos;

d)

energia solar.

Os ciclos de sorção são similares aos ciclos convencionais de compressão de vapor,
uma vez que possuem os mesmos processos de evaporação, expansão e
condensação de uma substancia pura que é utilizada como fluido de trabalho. A
principal diferença entre os ciclos de sorção e o de compressão de vapor esta no
fato de que a movimentação do fluido de trabalho não ocorre por compressão
mecânica, mas sim por interações físico-químicas entre diferentes fases.
3.3.1 Refrigeração por absorção
Nas máquinas que funcionam por absorção, o vapor de um fluido é absorvido por
uma solução com a qual tem grande afinidade (liquido-gás) ou por um sólido com o
qual ele reage quimicamente formando um novo produto (sólido-gás). O esquema de
funcionamento desses 2 tipos esta mostrado na figura 17 a seguir.
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Parte a

Parte b

Figura 17 – Esquema dos ciclos de absorção líquida (a) e sólida (b).
Fonte: Leite et al. (2006)

Os principais pares de trabalho para serem utilizados em aplicações de ar
condicionado são o brometo de lítio-água e o cloreto de lítio-água. Para aplicações
em câmaras frigoríficas e maquinas de gelo, o par mais utilizado é a amônia-água
(Figura 18).
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Parte a

Parte b

Figura 18 - Esquema do ciclos de absorção intermitente (a) e
continuo de simples efeito (b).
Fonte: MSPC - INFORMAÇÕES TÉCNICAS (2010)

3.3.2 Refrigeração por adsorção
Um sistema de refrigeração por adsorção operando por batelada, e acionado por
energia solar é um sistema fechado, o qual consiste de 2 fases principais no ciclo de
refrigeração:

refrigeração/adsorção

e

regeneração/dessorção.

O

refrigerante

(também chamado de adsorvato ou fluído de trabalho) é vaporizado no evaporador
local onde se obtém o resfriamento e, depois, é e adsorvido pela substancia sólida,
que possui uma altíssima porosidade microscópica. No processo de regeneração, o
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adsorvente é aquecido até que o refrigerante seja dessorvido e retorne ao
evaporador, que age como um condensador.
Existem muitos pares de refrigerantes/adsorventes. A tabela 3 resume as possíveis
combinações.
Tabela 3 – Possíveis combinações de adsorventes/adsorvatos para ciclos
de adsorção.
Adsorvente

Adsorvato

Calor de Adsorção
KJ/Kg-1

Observações

Silica Gel

Alcool Metílico

1000 - 1500

Não adequado acima de 200°C.
Usado na maioria para refrigeração
com dessecante

H2 O

2800

H2 O

3000

H2O
NH3
CO2
CH3OH
C2H4
NH3
H2O
CH3OH
C2H5OH

3300 - 4200
4000 - 6000
800 - 1000
2300 - 2600
1000 - 1200
2000 - 2700
2300 - 2600
1800 - 2000
1200 - 1400

Alumina Ativada

Zeólita (vários tipos)

Carvão Ativado

Zeólitas naturais tem valores inferiores
aos das Zeólitas sintéticas
reage a aproximadamente 100°C

Fonte: Srivastava e Eames (1998, tradução nossa)

A escolha do par adequado depende da aplicação. Para ar condicionado e
refrigeradores domésticos, os pares zeólita-água e gel de silica-água são suficientes,
enquanto que, para camâras frigoríficas e máquinas de gelo, os pares carvão
ativado-metanol, carvão ativado- amônia e zeólita-água são os mais adequados.
(SRIVASTAVA; EAMES, 1998).
Os ciclos de fisissorção e quimissorção são similares uns aos outros. A diferença
entre estes ciclos são os processos que ocorrem no seu interior. O potencial que
provoca o processo de fisissorção é de natureza física de adsorção, enquanto que
para o processo de quimissorção, é de natureza química de adsorção.
As diferenças entre os processos de adsorção física e química estão descritos no
quadro 1 a seguir.
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Adsorção fisica

Adsorção quimica

1 - Forças que causam o processo de adsorção
O processo fisico de adsorção ocorre devido ás forças
de Van der Waals que causa a aderencia das molécu
las sendo adsorvidas á fase sólida do asorvente.Ocor
rendo na superficie do adsorvente, este processo não
provoca nenhuma deformação ou mudança microscó
pica neste. As moléculas aderidas podem ser liberadas
aplicando-se calor

O processo de adsorção quimica ocorre devido á
Aderências covalentes ou iônicas. O adsorvente e o
Adsorvato compartilham elétrons entre si formando
um composto superficial complexo. As forças dessas
Aderências são muito mais fortes do que as forças
de Van der Waals

2 - Operação Termodinâmica do ciclo
A adsorção fisica é um processo reversível. Para se com
pletar os ciclos de adsorção e dessorção é necessário
fornecer-se calor ao adsorvedor para se aumentar a tem
peratura do adsorvente. O calor de adsorção geralmente
não excede os 80 KJ/mol ( Webb, 2003)

O processo de adsorção quimica é muito difícil de
ser revertido. Para se completar o ciclo é necessário
Fornecer-se mais calor para se atingir alta energia
cinética de reação. O calor de adsorção atinge os
800 KJ/mol (Webb,2003). O volume do adsorvente
Também se altera significativamente durante o ciclo

3 - Os meios de trabalho
Muitos pares podem ser usados como por exemplo
carvão ativado/amônia
carvão ativado/metanol
silica gel/água

Há 2 grupos de pares de trabalho:
sais de amônia com compostos alcalinos tais como
BaCl2, MnCl2, SrCl2, etc..
Hidrogênio e hidridos metálicos com baixa histerese
intermetálica ou lã de compostos metalicos, como
por exemplos LaNi5, LaNi4, etc...

4 - Numero de adsorvedores
Um adsorvedor é o suficiente para o ciclo básico. Para
se melhorar a eficiencia do ciclo basta se aumentar o
numero de adsorvedores

Para pares de hidridos metálicos, o hidrogênio não se
altera para a fase liquida. São portanto necessários
2 adsorvedores

Quadro 1 - Diferenças entre fisissorção e quimissorção.
Fonte: Pridasawas (2006, tradução nossa).

3.3.2.1 Sistema de refrigeração por adsorção sólida intermitente
O principio de funcionamento é bastante simples e o ciclo de refrigeração ideal pode
ser representado por duas isóbaras e duas isósteras intercaladas como ilustrado nas
figuras 19 e 20. As curvas “a” representam as isósteras, isto é, funções com
concentração de fase adsorvida constante.
Operação do sistema
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Regeneração:
a)

durante o dia o sol aquece o coletor solar que contém o leito de
adsorvente acoplado e onde se encontra adsorvido o adsorvato ou fluido
de

trabalho.

A

temperatura

do

leito

então

eleva-se

da

temperaturaambiente até a temperatura de evaporação do adsorvato.
Este é um processo termodinâmico endotérmico onde a energia solar é
absorvida pelo coletor/adsorvedor convertendo-se em energia térmica
conforme indicado na linha C-D das figuras 19 e 20 que mostra as
interações térmicas que ocorrem no adsorvedor/coletor;
b)

ao atingir a temperatura de evaporação, o adsorvato é dessorvido do leito
de adsorvente evaporando-se e dirigindo-se a um condensador. O
processo de condensação ocorre até que o adsorvedor atinja a
temperatura máxima e até que o adsorvato tenha sido vaporizado
conforme indicado na linha D-A;

c)

do condensador o líquido dirige-se ao evaporador onde se encontra a
câmara fria;

Adsorção:
d)

á noite, o coletor é resfriado segundo um processo à concentração
constante abrindo-se sua parte inferior para permitir troca de calor com o
ar ambiente. Dessa forma a pressão do sistema cai atingindo um nível
mínimo e se igualando á pressão de vapor do adsorvato no evaporador,
conforme indicado na linha A-B;

e)

o adsorvato então começa a evaporar no evaporador dirigindo-se ao leito
de adsorvente onde é adsorvido. O processo de evaporação na câmara
fria é endotérmico, isto é, há resfriamento da câmara que se deseja
resfriar enquanto que no leito de adsorvente o processo é exotérmico ou
seja a adsorção do adsorvato pelo adsorvente causa o aquecimento do
leito, que deverá trocar calor com o meio ambiente, conforme indicado na
linha B-C, uma vez que o coletor se encontra aberto. Ao final da
adsorção (ponto C da figuras 19 e 20 ) o adsorvedor está á pressão de
saturação da fase gasosa no evaporador;
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f)

quando amanhece e o sol começa a aparecer, o coletor é novamente
fechado para a captação da energia térmica reduzindo as perdas e o ciclo
se inicia novamente.

Nesse sistema, as principais transferências de calor ao meio ocorrem:
a)

no condensador: devido á mudança de fase do adsorvato que é
condensado, o calor latente de condensação do vapor de refrigerante
deverá ser liberado ao meio ambiente;

b)

no coletor/adsorvedor: devido ao fato de o processo de adsorção ser
exotérmico, o calor latente da mudança de fase do adsorvato
(condensação) deverá ser liberado ao meio ambiente. (linhas A-B e B-C
das figuras 19 e 20 a seguir).

Figura 19 – Esquema de funcionamento do ciclo de um refrigerador por
adsorção utilizando energia solar.
Fonte: Leite et al. (2006).
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Figura 20 – Ciclo termodinâmico ideal de um ciclo térmico por adsorção
Fonte: Leite et al. (2006).

As figuras 21 e 22 a seguir mostram os esquemas de um refrigerador solar que
funciona com um ciclo por adsorção intermitente com o adsorvedor (leito de
adsorção) integrado ao coletor.

Figura 21 – Esquema de um refrigerador solar por adsorção
intermitente com adsorvedor integrado ao coletor.
Fonte: Hu (1996).
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Figura 22 - Fotografia e esquema de um refrigerador solar por adsorção.
Fonte: Hildbran et al. (2004, tradução nossa).
Legenda: adsorvedor integrado com o coletor solar (1) com os detalhes:cobertura de
vidro
(A) filme de teflon
(B) tubo revestido com superfície Seletiva
(C) e internamente revestido com Papyex, tubo central para o transporte de vapor
(D) leito de sílica gel
(E) isolação térmica ao redor do coletor
(F) venezianas de resfriamento do evaporador (2) fechadas (2a) e abertas (2b),
condensador (3), gabinete refrigerado (4), tanque graduado (5), válvula(6),evaporador e
armazenamento de gelo (7).

A maioria dos sistemas de refrigeração por adsorção sólida instalados no mundo são
do tipo intermitente. O par de trabalho mais freqüente é o carvão ativado/metanol,
que é geralmente usado para a produção de gelo.
Muitos sistemas integram o leito de adsorção e o coletor solar juntos, o que significa
que o leito de adsorvente é empacotado no coletor solar. Muitos projetos especiais
de coletores solares de placas planas e de tubos evacuados cheios com adsorvente
foram propostos e testados tais como o coletor solar de placas planas com carvão
ativado/metanol (LI; WANG, 2003) e o coletor solar de tubos evacuados com carvão
ativado/etanol (DAÍ; SUMATHY, 2003) conforme a figura 23 a seguir.
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Figura 23 - Adsorvedor tubular com cobertura de vidro
sob vácuo (Hong Kong). Temperatura máxima
nos tubos: 130°C a 135°C e eficiência térmica
docoletor-adsorvedor de 30 a 40%.
Fonte: Daí e Sumathy (2003).

A amônia também pode ser usada como refrigerante, mas nesse caso são
necessários projetos especiais com aço inox ou alumínio para o coletor solar. Li,
Wang e Lu (2002) estudaram os efeitos dos parâmetros de projeto e condições
ambientais no desempenho de um refrigerador solar por adsorção sólida.
Os resultados mostraram que os parâmetros significativos para a operação do
sistema são o numero de coletores solares e a transferência de calor entre a placa
metálica e o adsorvente. As condições ambientais também afetam fortemente o
desempenho do refrigerador solar.
Uma maquina de fabricar gelo solar sem válvula é um sistema que, além de não
possuir válvulas também não possui nenhuma parte móvel. Sistemas desse tipo são
mostrados na figuras 24 e 25. Sistemas de refrigeração por adsorção sem válvula
com carvão ativado/metanol foram propostos e estudados por muitos pesquisadores
tais como Hu (1996), Li et al. (2004), Li et al. (2005), Sumathy, (2004) e Leite et al.
(2006).
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Figura 24 - Maquina de gelo "no valve" de carvão ativado-metanol
desenvolvida em Xangai, China. Produção média de gelo:
4 Kg/m2dia.
Fonte: Li et al. (2004).

Figura 25 - Maquina de carvão ativado-metanol para fabricação de gelo do LES/UFPB
(Universidade Federal da Paraíba). Capacidade de produção: 6,05 kg/m2dia à
temperatura de -2°C.
Fonte: Leite et al. (2006).

Um estudo recente realizado por Anyanwu e Ogueke (2005) sugere que o par
adsortivo zeólita/água é a melhor solução para aplicações de ar condicionado,
enquanto que o par carvão ativado/amônia é a melhor solução para aplicações que
necessitem temperaturas baixas como, por exemplo, para a preservação de
alimentos e congelamento. Os parâmetros mais importantes para a operação do
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sistema são as temperaturas de adsorção e condensação. A temperatura de
evaporação tem pouco efeito no desempenho do sistema (ANYANWU; OGUEKE,
2005).
Varias companhias tem produtos comerciais tais como a Zeotech GmbH da
Alemanha, que utiliza zeólita/água (SCHMIDT, 2005), Zeopower dos EUA
(TCHERNEV, 2006) e BLM da França (PONS et al., 2007).
3.3.2.2 Sistema de refrigeração por adsorção sólida contínuo
Mesmo sendo o sistema intermitente a configuração mais freqüente, também é
possível operar o sistema continuamente. Um sistema contínuo consiste de um
condensador, uma válvula de estrangulamento, um evaporador e um reator de
sorção (Figura 26). Oertel e Fischer (1998) construíram um sistema de resfriamento
por adsorção continuo para a armazenagem de frio utilizando o par adsortivo sílica
gel/metanol.
Eles utilizaram coletores solares de placas planas para captação da energia solar.
Uma temperatura de refrigeração de –2°C foi atingida com uma temperatura de
reação de 80 a 90°C.
Zhang e Wang (2002) propuseram um sistema de adsorção sólida de operação
contínua, para o aquecimento e resfriamento. Durante o dia, o sistema trabalha no
modo de aquecimento, produzindo 30 Kg de água quente a 48°C. Á noite, no modo
resfriamento o sistema fornece 0,13 MJ/m2 de área de coletor solar.

Figura 26 – Ciclo do sistema de adsorção sólida contínuo para
aquecimento e resfriamento.
Fonte: Pridasawas (2006).
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Outros ciclos de refrigeração por adsorção com a utilização de energia solar com
diferentes graus de complexidade já foram testados tais como, por exemplo, os
ciclos combinados de adsorção-ejetor e adsorção-dessecante. Neste trabalho,
porém, será priorizado o ciclo intermitente, por ser este o mais simples e econômico
e o mais comumente utilizado.
A intensidade solar varia conforme as estações do ano. Quanto mais quente o clima,
geralmente maior é a intensidade da radiação solar e maior é a necessidade por
refrigeração, tanto para ambientes (ar condicionado) quanto para a conservação de
alimentos (refrigeradores).
Vários refrigeradores solares por adsorção utilizando o par carvão ativado-metanol
foram desenvolvidos sendo que a maioria utiliza adsorvedores/coletores de placas
planas em um único dispositivo (HAJJI; WOREK; LAVAN, 1991; ILOEJE, 1985;
LEITE et al., 2006; PONS; GRENIER, 1987). A transferência de calor do coletor para
o meio ambiente diminui a eficiência do sistema.
Assim, desenvolveram-se coletores solares de tubos evacuados para melhorar a
eficiência de aquecimento, pois eles reduzem as ‘perdas térmicas’ características
dos coletores planos. Esse tipo de aquecedor apresenta problemas se utilizado
como adsorvedor e coletor ao mesmo tempo, pois o resfriamento do adsorvedor que
é necessário para se completar o ciclo é mais complicado.
Á noite faz-se necessário o resfriamento do leito adsortivo e para se conseguir isso,
a parte inferior do coletor é aberta, para se permitir circulação de ar para o processo
de resfriamento. Em paises onde á noite a temperatura é relativamente baixa, esse
processo é eficaz, mas no Brasil, no verão, não é incomum ocorrerem temperaturas
noturnas superiores a 25°C, e isso dificulta a eficiência da refrigeração do leito.
Se forem utilizados coletores solares evacuados e com tubos de calor, a eficiência
de aquecimento do leito de adsorção é alta, contudo o processo de resfriamentoadsorção-evaporação apresentará dificuldades para rejeitar calor para o meio
ambiente. Se forem utilizados coletores/adsorvedores solares de placas planas para
refrigeração, ele deve ser adequado tanto para um bom aquecimento durante o dia
como para um bom resfriamento á noite.
Como se pode observar, as necessidades de aquecimento e resfriamento são
concorrentes, sendo necessário um compromisso para se assegurar um efetivo
resfriamento do leito de adsorção á noite e simultaneamente uma perda de
aquecimento mínima durante o dia.
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Outra dificuldade construtiva a se considerar é o fato de que o sistema de adsorção
trabalha sob vácuo para permitir que se atinjam temperaturas de evaporação do
metanol próximas ás do congelamento da água no evaporador. Manter o sistema
sob vácuo nem sempre é facilmente conseguido. A fim de se obter alta eficiência do
aquecimento solar, coletores solares com tubos evacuados são utilizados em países
frios.
3.3.2.3 A refrigeração solar nas aplicações domésticas
A tabela 4 mostra os sistemas de refrigeração solar existentes no mercado
destinados á aplicações domésticas.
Tabela 4 – Sistemas de refrigeração solar disponíveis para aplicações domésticas.
Compania

Sundanzer
(Sundanzer, 2005)

Polar Power
(Polar Power, 2005)

Steca
(Iliaktis, 2005)

Global Solar
Refrigerator
(Low Keep, 2005)

Modelo

Volume
litros

Consumo de
energia

DCR 165

164,24

DCR 225

229,37

DCF 165

164,24

DCF 225

229,37

SPR-10-12/24 VDC

271,85

Modelo de 12/24 VDC
Alt. 60", Larg. 25,5", Prof. 24"

1980 US$

SPR-10-120 VAC

271,85

Modelo de 120 VAC
Alt. 60", Larg. 25,5", Prof. 24"

1895 US$

SPR-10B-12/24
VDC

271,85

Modelo de 12/24 VDC
Alt. 53,5", Larg. 24", Prof. 24"

1875 US$

SPR-10B-120 VAC

271,85

Modelo de 120 VAC
Alt. 53,5", Larg. 24", Prof. 24"

1790 US$

900001

30

Refrigerador, 12 VDC, PV 35 Wp

1.069 €

900002

50

Refrigerador + Freezer, 12 VDC PV 80 Wp

1.184 €

900003

60

Refrigerador, 12 VDC, PV 35 WP

1.135 €

2 + Global Solar
Refrigerator

56,63

3 Amp. X 12 VDC, faz até 6 lbs. de cubos de
gelo por dia

995 US$

8
-1
Amp - hr.dia
10
-1
Amp - hr.dia
25
-1
Amp - hr.dia
40
-1
Amp - hr.dia

90
Wh.dia-1
200
-1
Wh dia
90
-1
Wh dia
80
-1
Wh.dia

Descrição

Preço
999 US$

Refrigerador acionado á bateria de 12/24 VDC,
refrigerante R134a

1099 US$
999 US$
1099 US$

Fonte: Pridasawas (2006).

O numero de refrigeradores solares utilizados nas aplicações domesticas ainda é
pequeno. Muitos sistemas foram financiados e instalados pela Agência Francesa
para a matriz de energia em áreas remotas dos territórios franceses de ultramar para
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melhorar as condições de vida. A capacidade total é dita como sendo maior do que
200 kWp na Polinésia, Guiana e Martinica (FLÉCHON et al., 1999).
Esses refrigeradores podem também ser encontrados em áreas remotas na América
do Norte e no Oriente Médio. Muitas companhias vendem os refrigeradores solares
tais como a Sundanzer, Polar Power Inc. e Steca.
3.4 Utilização de energia solar em ciclos combinados de aquecimento e refrigeração
utilizando adsorção sólida
Conforme já foi mostrado anteriormente, nos ciclos de refrigeração por adsorção
convencionais onde o coletor e o leito de adsorção estão montados em uma única
unidade, ocorrem várias perdas de energia térmica que contribuem para que seu
coeficiente

de

desempenho

COP

seja

pequeno.

Essas

perdas

ocorrem

principalmente no coletor/adsorvedor durante o processo de adsorção e resfriamento
do leito de adsorvente e no condensador durante a mudança de fase do adsorvato
de vapor para líquido saturado.
No entanto, em várias situações não só é necessário termos refrigeração, como
também é necessário termos aquecimento. Esse é o caso de residências, hotéis,
supermercados ou em várias atividades industriais que utilizam a água quente em
seus processos produtivos.
Nesses casos, as perdas térmicas que ocorrem nos ciclos de refrigeração por
adsorção, onde o coletor e o leito de adsorvente estão montados em uma única
unidade, podem ser armazenadas aquecendo-se fluídos como por exemplo óleo
térmico ou água.
Estes fluidos, por sua vez, serão utilizados nos processos onde a energia térmica é
necessária e dessa forma o coeficiente de desempenho do conjunto refrigerador
mais aquecedor aumenta, contribuindo para tornar o sistema competitivo
economicamente.
O fluído mais utilizado, menos poluente e mais barato é a água, que para os
propósitos deste trabalho é o mais adequado uma vez que pode ser utilizada
diretamente no banho doméstico tornando o sistema mais econômico.
Nesse sentido, pesquisadores se dedicaram a estudar sistemas visando melhorar o
coeficiente de desempenho de ciclos por adsorção. Em seguida apresentaremos
alguns trabalhos desenvolvidos :
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3.4.1 Trabalhos gerais
Os pesquisadores Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004), do Departamento
de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade de Chiang
Mai da Tailândia propuseram um ciclo combinado de refrigeração por adsorção e
aquecimento compacto e pratico para a produção de água quente e refrigeração.
Um protótipo foi construído e o seu COP (coeficiente de desempenho) foi levantado.
O sistema operou intermitentemente conforme o diagrama esquemático mostrado na
figura 27.

Figura 27 – Diagrama esquemático de um sistema de aquecimento e refrigeração por
adsorção.
Fonte: Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004).
Legenda: 1- Coletor solar de placas planas; 2 – Adsorvedor; 3 – Evaporador; 4 –
Condensador; 5 – Reclever; 6 – Aquecedor Auxiliar; 7 – Tanque de água
quente; 8 – Dispositivo de controle de temperatura; 9 – Enchimento de
metanol;10 – Bomba de Automóvel; 11 – Bomba d'água; 12 – Indicador de
Pressão.

O arranjo físico do sistema é mostrado na figura 28 a seguir.
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Figura 28 – Arranjo físico do sistema solar de aquecimento
e refrigeração por adsorção.
Fonte: Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004)

Conforme apresentado na figura 27, os principais componentes do sistema incluem
um trocador de calor de tubo duplo utilizado como adsorvedor, 2 (o diâmetros
externos dos tubos interno e externo são ½" e 1 5/8" respectivamente). O tubo
interno foi embrulhado com uma malha de aço inoxidável e então preencheu-se o
espaço entre os tubos interno e externo com carvão ativado. Utilizou-se um total de
4 Kg de carvão ativado para o adsorvedor. O evaporador foi fabricado com tubos de
cobre posicionados verticalmente, com diâmetro externo de ½" e instalados em uma
caixa de refrigeração isolada térmicamente. O par de adsorção utilizado foi carvão
ativado/metanol. A principal fonte térmica foi a energia solar e um queimador de GLP
foi utilizado como fonte auxiliar de energia. A energia térmica foi armazenada na
água de circulação.
Antes do experimento foi feita uma verificação no sistema para se sanar todos os
problemas indesejáveis e então iniciou-se o teste seguindo-se a seguinte sequência:
a)

enchimento de 4 Kg de carvão ativado no adsorvedor e de metanol liquido
no evaporador;

b)

funcionamento do sistema para o ciclo completo: resfriamento, adsorção,
aquecimento e dessorção sob as condições de projeto (pressão do
adsorvedor entre 0,04 e 0,4 bar, temperatura média da água de
resfriamento de 28°C e temperatura da água de aquecimento entre 75 e
95°C;
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c)

registro das pressões e temperaturas no adsorvedor, condensador e
temperatura na caixa refrigerada assim como do nível do refrigerante
(adsorvato) no evaporador;

d)

analise de todos os dados experimentais e interpretação das informações
obtidas para a determinação do desempenho do sistema.

Resultados obtidos
Os dados de irradiação solar correspondentes ao período de testes encontram-se
registrados conforme mostrado na figura 29. A irradiação global horizontal diária
registrada foi de 17,4 MJ/m2, 16,95 MJ/m2 e 18,4 MJ/m2 respectivamente para os
dias 17, 19 e 23/05.

Figura 29 – Perfil de irradiação solar na Tailândia
Fonte: Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004).

A figura 30 a seguir mostra a temperatura do carvão ativado no coletor/adsorvedor
solar em função da temperatura da fonte auxiliar de calor.
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Figura 30 – Temperatura do carvão ativado em função da
temperatura da fonte auxiliar.
Fonte: Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004).

A figura 31 mostra o perfil de energia de insolação do coletor/adsorvedor tendo sido
verificada as incidências totais diárias de 14,2 MJ/m2, 13,8 MJ/m2 e 15 MJ/m2 para
os dias 17, 19 e 23/05 respectivamente.

Figura 31 – Perfil de energia de insolação no coletor/
adsorvedor solar.
Fonte: Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004).

Finalmente a figura 32 mostra os perfis de temperatura da água de circulação tendo
sido verificado o aquecimento durante o processo de adsorção de 25 para 37°C, de
24,8 para 34,1°C e de 28,5 para 33°C nos dias 17, 19 e 23/05 respectivamente.
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Figura 32 – Aquecimento da água de circulação no sistema
híbrido de aquecimento e refrigeração.
Fonte: Thumautok, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004).

Os resultados obtidos indicaram que os coeficientes de desempenho do
aquecimento COPh foram de 0,11, 0,092 e 0,082 para os dias 17,19 e 23/05
respectivamente, onde COPh pode ser definido como
COPh= (Energia térmica fornecida á água + energia térmica fornecida ao leito de
adorvente)/(energia solar incidente nos coletores)
Verificou-se também que a temperatura da água depende da capacidade do
coletor/adsorvedor.
3.4.2 Estudo de caso
Um trabalho mais completo com o propósito de melhorar o desempenho dos ciclos
por adsorção foi desenvolvido pelos pesquisadores chineses R.Z. Wang, Y.X. Xu,
J.Y. Wu, M. Li e H.B. Shou, do Instituto de Refrigeração e Criogenia da Universidade
Shangai Jiao Tong (WANG et al., 2000), que propuseram um ciclo combinado capaz
de fornecer aquecimento e refrigeração. Após terem exposto a teoria de
funcionamento do sistema construíram e instalaram um protótipo.
Esta pesquisa mostrou que o sistema híbrido de aquecimento de água sanitária e
fabricação de gelo acionado por energia solar é razoável e que o ciclo combinado de
aquecimento e resfriamento é significativo para a utilização pratica em sistemas por
adsorção.
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Os elementos básicos constituintes do sistema são: um aquecedor, um banho de
água, um leito de adsorção por carvão ativado-metanol e um espaço refrigerado
conforme mostrado na figura 33.
Em seguida descreveremos a proposta feita pelos pesquisadores chineses bem
como os resultados obtidos.

Figura 33 - Esquema do sistema híbrido de aquecimento e refrigeração solar utilizando
adsorção sólida.
Fonte: Wang et al. (1999).
Legenda: 1- coletor solar de tubos evacuados; 2,20 – tubos de água; 3 – reservatório térmico; 4cobertura do tanque; 5 – adsorvedor; 6,9,10,11,12,15,18 – válvulas; 7 – caixa
d'agua; 8 – condensador metanol-ar; 13 – tubo capilar; 14 – receptor; 16 –
evaporador; 17 – câmara fria ou refrigerador; 19 – reservatório de serviço.

3.4.2.1 Descrição de funcionamento do sistema
O princípio de funcionamento do sistema conforme se pode observar do esquema
da figura 33 e diagrama p-T-x da figura 34 é o seguinte:
Dessorção:
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a) durante o dia a luz solar incide de forma direta ou difusa sôbre o coletor solar
térmico 1 que a transforma em calor e que é utilizado para aquecer água
sanitária que se encontra armazenada no reservatório térmico 3. O fluxo de
água do coletor para o reservatório pode ocorrer por convecção natural
(termosifão) ou forçada. Na conveção natural, o coletor 1 se encontra
posicionado abaixo do reservatório de água quente 3. Nessa instalação, a água
é aquecida no coletor pela incidência dos raios solares e, tendo uma densidade
menor do que a água fria existente no fundo do reservatório térmico, se dirige
para a parte superior do reservatório, ao mesmo tempo em que a água fria do
fundo do reservatório se desloca para o coletor solar criando um fluxo contínuo.
O sistema de aquecimento de água também poderia funcionar com os
coletores posicionados acima do reservatório (convecção forçada), porém
neste caso seria necessário o emprego de uma microbomba centrífuga bem
como um sistema de monitoramento de temperatura para promover a
circulação forçada da água dos coletores para o reservatório e vice-versa.
Esse sistema nada mais é do que o já conhecido equipamento de aquecimento
solar fabricado comercialmente em muitos países inclusive no Brasil. A
diferença aqui esta no fato de que o reservatório térmico foi modificado para
acomodar em seu interior um leito de adsorvente que será utilizado no
processo de refrigeração por adsorção.
O aquecimento da água no reservatório irá simultaneamente transferir energia
ao leito de adsorvente onde se encontra adsorvido o adsorvato (também
chamado de fluido de trabalho ou refrigerante) metanol.
Durante o dia, o aumento da temperatura da água do reservatório 3, fará com
que esta troque calor com o leito de adsorvente que se encontra dentro do
reservatório. Essa troca térmica fará com que a temperatura do adsorvente
aumente até que atinja a temperatura de saturação do metanol conforme
indicado na linha 1-2 do diagrama p-T-x (fig. 29). Nesse ponto o adsorvente
inicia a dessorção do adsorvato que se vaporiza e se dirige através de um
canal de transferência de massa até o condensador 8.
Note-se que mesmo após atingir a temperatura de saturação do adsorvato, a
temperatura do leito do adsorvente continua aumentando á medida em que a
temperatura da água no reservatório aumenta. Isso ocorrera até que a luz solar
se interrompa ou a troca de calor do coletor solar e/ou reservatório térmico com
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o meio ambiente sejam iguais aos ganhos de energia térmica decorrentes da
incidência da luz solar (linha 2-3 do diagrama p-T-x);
b) no condensador 8, o adsorvato retorna ao estado líquido trocando calor com
o meio ambiente, ou seja, nesse processo o calor latente de condensação do
adsorvato não é aproveitado;
c) do condensador 8 o adsorvato líquido dirige-se a um tanque receptor 14 e de
lá ao evaporador 16 que se encontra no interior da câmara fria ou refrigerador 17;
d) ao final do dia, quando o sol desaparece, o leito de adsorvente atinge sua
temperatura mais alta (ponto 3 do diagrama p-T-x).
Para que o processo de adsorção se inicie é necessário que se resfrie o leito
de adsorvente para que dessa maneira a pressão do sistema seja reduzida ao
ponto em que o adsorvato existente no evaporador 16 atinja sua pressão de
vapor e dessa forma o processo de evaporação possa se iniciar;
e) a maneira de reduzir a pressão do leito de adsorvente é drenar a água
quente para o reservatório de água de serviço 19 e encher o reservatório
térmico 3 com água proveniente da caixa d'água 7, que se encontra á
temperatura ambiente. A água quente drenada para o reservatório de serviço
poderá então ser utilizada para o banho doméstico ou outros fins.
Adsorção:
f) com a alimentação de água fria ao reservatório 3, o leito de adsorvente
trocara calor com a água e se resfriara. Nesse processo a água fria ira se
aquecer.
Com isso a pressão do sistema é reduzida a um nível abaixo da pressão de
vapor do adsorvato que se encontra no evaporador 16. O metanol começa a
evaporar dirigindo-se ao reservatório 14. A evaporação do metanol no
evaporador causa o efeito frigorífico desejado resfriando a câmara fria ou
refrigerador 17 que pode dessa maneira ser utilizada tanto para a conservação
de alimentos quanto para a produção de gelo;
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g) do reservatório 14 o vapor de metanol passa para o condensador metanol-ar 8
e em seguida para o leito de adsorvente 5 que se encontra dentro do
reservatório térmico 6;
h) ao atingir o leito de adsorvente 5, o vapor de metanol é adsorvido pelo
carvão ativado que é utilizado como adsorvente. Esse processo é exotérmico,
isto é, a adsorção do metanol pelo carvão ativado causa o aquecimento do leito
de adsorvente.
Como o leito se encontra mergulhado no banho de água fria do reservatório
térmico 3, o calor gerado no processo de adsorção é transferido por condução
e convecção á água do reservatório. Dessa forma, o calor que antes era
perdido no coletor/ adsorvedor conjunto é agora aproveitado ajudando a
aquecer a água sanitária de vários graus á noite quando não há sol.
Vantagens:
As vantagens do sistema híbrido em relação ao sistema de refrigeração por
adsorção com coletor/adsorvedor em um só conjunto ou sistema de refrigeração por
absorção são:
a) recuperação do calor latente do adsorvato:
Como o processo de adsorção é exotérmico, o calor latente do adsorvato é
transferido ao leito de adsorvente e deste, á água do reservatório 3,
aquecendo-a;
b) recuperação do calor sensível do leito de adsorvente:
Para se resfriar o leito de adsorvente e assim permitir o reinicio do ciclo de
adsorção, a água quente é drenada para um tanque de serviço e água fria é
aduzida a reservatório térmico fazendo com que o leito de adsorvente troque
calor com a água que, desta forma, necessitará menos energia para se
aquecer até a temperatura de inicio de dessorção. O resfriamento do leito 5
causará o aquecimento da água de alguns graus;
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c) simplicidade na construção e menor custo do sistema de captação de
energia:
Uma vez que o adsorvedor não se encontra junto com o sistema de captação
de energia (coletor solar), não são necessárias partes móveis e/ou controles
para se abrir o coletor/adsorvedor á noite para que ocorra o seu resfriamento,
ou fechar-lo durante o dia para permitir seu aquecimento eficiente. Isso
contribui para a simplicidade e baixo custo de fabricação;
d) sistema de captação de energia disponível no mercado brasileiro:
O sistema de refrigeração por adsorção trabalha com temperaturas
relativamente baixas quando comparado com outros sistemas como, por
exemplo, o sistema por absorção. Assim, com pequenas alterações que
promovam a melhoria de eficiência, é perfeitamente possível encontrar-se no
mercado nacional coletores de placas planas que sejam adequados a serem
utilizados no sistema híbrido sem que haja a necessidade do desenvolvimento
de coletores com outras tecnologias ainda indisponíveis no parque fabril
brasileiro e com custos maiores.
Desvantagens:
a) perda do calor latente de condensação do metanol para o meio ambiente:
Durante o processo de dessorção, a condensação do metanol saturado ocorre
no condensador 8 que troca calor com o meio ambiente ou parcialmente com
um banho de água. Essa energia poderia ser aproveitada e utilizada para préaquecer a água da caixa d’água 7. Ao final do dia, quando a água da caixa 7
fosse aduzida ao reservatório térmico 3, a energia recuperada do condensador
8 reduziria a quantidade de energia necessária para aquecer a água do
reservatório térmico 3 até a temperatura de início de dessorção o que
melhoraria a eficiência do sistema;
b) quantidade de gelo ou refrigeração produzida é influenciada pela
temperatura ambiente:
Como o processo de condensação do adsorvato no trocador 8 depende da
temperatura ambiente, quanto maior for a temperatura, menor será o
resfriamento do adsorvato e, por conseqüência, menor será o efeito frigorífico
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produzido. Isso ocorre porque o efeito frigorífico produzido no interior do
evaporador 16 é :

Onde,
efeito frigorífico produzido devido á evaporação do metanol líquido no
interior do evaporador 16;
efeito frigorífico perdido para de reduzir a temperatura do metanol líquido
condensado até á temperatura de evaporação no interior do evaporador 16.
c) funcionamento do sistema depende da irradiação solar:
Utilizando-se apenas o coletor solar, em dias nublados quando a irradiação
solar é reduzida, o sistema simplesmente não operará adequadamente tanto
para o aquecimento de água quanto para a produção de efeito frigorífico que
depende de temperaturas ainda maiores.
Assim, é necessária a instalação de um sistema auxiliar de aquecimento no
interior do reservatório térmico 3. No Brasil, os sistemas solares disponíveis
comercialmente já são fornecidos com resistências elétricas para o
aquecimento auxiliar como uma das opções.
Na experiência conduzida pelos pesquisadores chineses do Instituto de
Refrigeração e Criogenia da Universidade Shangai Jiao Tong, ao invés de
utilizarem aquecedores solares, o sistema foi testado com aquecedores
elétricos. Dessa forma, com o aquecimento de 61 MJ obteve-se como resultado
o aquecimento de 120 litros de água de 22°C até 92°C, enquanto foram
produzidos 9 Kg de gelo à temperatura de -1,5°C.
O coeficiente de desempenho do sistema COPsistema foi de

0,0591 e o

coeficiente de desempenho do ciclo COPciclo foi de 0.41, onde:

Depois dessa experiência conduzida em laboratório, foi reconstruído o ciclo
utilizando-se um verdadeiro refrigerador doméstico com aquecedor elétrico de água.
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Quando 55 MJ de energia térmica foram adicionados aos 120 kg de água
originalmente a 21°C e com temperatura de condensação controlada a
aproximadamente 30°C, o resultado foi que 4 Kg de água contida no evaporador à
base de metanol foram congelados a -2°C. A capacidade de resfriamento do gelo e
o refrigerante no evaporador mantiveram o espaço refrigerado de 100 litros a uma
temperatura abaixo de 5°C por 3 dias.
Além disso, foi realizada uma simulação teórica que apresentou boa consonância
com os resultados experimentais.
A água quente teve nessa experiência que atingir temperaturas acima de 80 °C para
que o sistema adsortivo de produção de gelo funcionasse adequadamente,
assegurando dessorção suficiente do adsorvato metanol do adsorvente carvão
ativado.
Devido ao uso de um reservatório térmico de aquecimento solar comercial á pressão
atmosférica e ao fato de o leito de adsorvente estar imerso na água em seu interior,
a temperatura do adsorvente é menor do que 100°C, o que mantém o adsorvato
metanol estável quimicamente.
O leito de adsorvente foi projetado como um grupo de tubos com um diâmetro de 50
mm, sendo que cada tubo é preenchido com carvão ativado. No centro do leito
incorporou-se um canal de 10 mm para a adequada transferência de massa (vapor
de metanol para a adsorção e dessorção). Um total de 30 tubos com comprimento
de 800 mm foram cheios com 22 Kg de carvão ativado.

Figura 34 – Diagrama p-T-x para um sistema ideal combinado de
aquecimento e refrigeração com recuperação de calor.
Fonte: Wang et al. (1999).
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Baseando-se no conceito mostrado na figura 33, a operação do sistema híbrido
pode ser mostrada na figura 34 que representa o ciclo ideal e através do qual a
recuperação de calor e a operação ideal do refrigerador estão mostradas no
diagrama p-T-x.
Na figura 34 o ponto 0 representa a temperatura da água de alimentação, 0-1
representa o aumento da temperatura do banho de água em função da recuperação
do calor, 1-2 representa o aquecimento do adsorvedor 5 como um todo, ou seja do
adsorvente carvão ativado e do adsorvato metanol que se encontra dessorvido em
seu interior, 2-3

representa o processo de dessorção do adsorvato metanol do

adsorvedor 5 onde os níveis de concentração “x” do adsorvato no interior do
adsorvente são reduzidos á medida em que a temperatura do adsorvedor 5
aumenta, 3-4 representa o resfriamento do adsorvedor 5 da pressão de
condensação até a pressão de início de

evaporação do metanol no interior do

evaporador 16 e finalmente 4-1 representa o processo de adsorção do vapor de
metanol pelo carvão ativado fechando dessa forma o circuito. No ciclo ideal
representado pela figura 34, a linha 2-5 representa a passagem do vapor de metanol
da condição de vapor superaquecido á temperatura Tg1 para vapor saturado á
temperatura de condensação Tc.. Finalmente a linha 5-6 representa o resfriamento
do condensado de metanol da temperatura Tc até a temperatura de início de
evaporação Te.
O calor útil Qu do coletor solar, contribuirá tanto para o aquecimento da água no
tanque quanto para o aquecimento do adsorvedor. Com o aquecimento, o
adsorvedor provocara a dessorção do adsorvato do leito de adsorvente. O
desenvolvimento teórico bem como as simulações praticas á seguir foram
desenvolvidas pelos pesquisadores do Instituto de Criogenia da Universidade
Shangai Jiao Tong.
A equação de energia pode ser escrita como:

(1)
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Onde,

: calor adicionado ao banho de água quente. Nesse termo:

massa de água no reservatório 3,
calor específico da água;

: calor sensível do leito de adsorvente metálico e massa
de adsorvente em seu interior. Nesse termo:
massa metálica do adsorvedor 5,
calor específico do metal do adsorvedor 5,
massa do adsorvente carvão ativado no
Interior do adsorvedor 5,
calor específico do adsorvente carvão ativado;

: calor sensível do adsorvato no adsorvente antes da

dessorção. Nesse termo:
concentração do adsorvato metanol no adsorvente
carvão ativado em kg de adsorvato por kg de
adsorvente na condição de início da dessorção,
calor específico do metanol líquido no interior do
adsorvedor 5 antes do início da dessorção;

: calor de dessorção;

: calor sensível do adsorvato que permanecer no leito de

adsorvente após a dessorção. Nesse termo:

concentração do adsorvato metanol que
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permanece no adsorvente carvão ativado após o
término do processo de dessorção.
O calor de dessorção pode ser escrito como:

(2)

Onde,
: calor específico de dessorção

que é uma função da concentração de

adsorvato no adsorvente “x”.
Para o par de adsorção escolhido carvão ativado-metanol, a equação de
adsorção/dessorção pode ser escrita como:

(ver comentários itens 2 e 3 nas paginas 82 e 83)

(3)

Onde, para o carvão ativado tipo “Xangai YK”, que é um produto fabricado á partir da
casca do coco:

: capacidade de adsorção que pode ser expressa como a quantidade de adsorvato
metanol presente no adsorvente carvão ativado expressa em Kg de adsorvato por
kg de adsorvente;
K: parâmetro característico do par de refrigeração por adsorção carvão ativado –
metanol. Os pesquisadores chineses informaram para K o valor 10,21 (ver
comentário 3 do autor na seção 3.4.2.3);
: capacidade de adsorção á temperatura T = Ts e pressão P = Ps onde Ts é a
temperatura de saturação á pressão Ps e T é a temperatura de adsorção. Os
pesquisadores chineses informaram para x0 o valor 0,284;
n: parâmetro característico do par de refrigeração por adsorção carvão ativadometanol. Os pesquisadores informaram para n o valor 1,39;
Ts: temperatura de saturação do metanol á pressão Ps (pressão de saturação). Os
pesquisadores indicaram para Ts o valor 288,3 K.
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O termo hd pode ser calculado á partir da equação de Clausius-Clapeyron onde Ts =
Tc (temperatura de condensação) mostrado na equação (4):

(4)
Na equação (4), R é a constante universal dos gases e A é a constante da equação
de Clausius-Clapeyron fornecida na tabela 5.
Á noite, a água quente do reservatório térmico é drenada para um reservatório de
serviço ou é utilizada diretamente. Água fria é então aduzida ao reservatório térmico
para resfriar o leito de adsorvente. O calor sensível do leito, bem como o calor de
adsorção, fará com que a temperatura da água no tanque aumente de vários graus
fazendo com que essa energia seja aproveitada. A temperatura de adsorção Ta2 é
determinada pelo balanço de energia entre a água fria aduzida ao reservatório
térmico e o leito de adsorvente a ser resfriado. O calor sensível para se resfriar o
leito de adsorvente da temperatura Tg2 a Ta2 é:

(5)
Onde,
: calor sensível das massas do adsorvedor e adsorvente;

calor sensível do adsorvato no leito adsorvente;

calor de adsorção que pode ser calculado da seguinte forma:

(6)

: calor sensível do adsorvente durante o processo de adsorção.
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O calor sensível para o resfriamento é transferido á água fria aduzida ao reservatório
térmico, o que fará com que a temperatura da água no tanque aumente de vários
graus.
Conforme mostrado na figura 29, se a temperatura da água fria aduzida ao
reservatório térmico for T0, então a temperatura da água após a adsorção é:

(7)
Esta temperatura Ta2 é também a temperatura de adsorção para o refrigerador.
O refrigerante dessorvido é condensado e então flui para o evaporador. Quando a
pressão do leito de adsorvente for menor do que a pressão de evaporação, o
refrigerante líquido no evaporador irá evaporar causando o efeito de refrigeração.
A quantidade de refrigeração produzida é:
(8)
(9)
Onde,
: calor latente de vaporização;
conteúdo específico de adsorvato no adsorvente antes da dessorção;
: conteúdo específico de adsorvato no adsorvente após a dessorção.

Uma parcela da refrigeração será utilizada para resfriar o refrigerante líquido
da temperatura de condensação Tc até a temperatura de evaporação Te, e o calor
Qcc correspondente é:
(10)
O COP

ciclo

que é a relação entre o efeito frigorífico produzido e a energia térmica

fornecida ao leito de adsorvente pode ser escrito como:
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(11)
Onde,
calor para a regeneração do leito de adsorção que é expresso como:

(12)
Onde,

: calor sensível para se aquecer a água no reservatório
térmico.
O calor sensível para se aquecer o reservatório foi desprezado. Normalmente em
uma maquina de produção de gelo por adsorção movida a energia solar, o coletor se
encontra na mesma unidade que o adsorvedor e assim sendo Qágua = 0 e Qu
representa o aquecimento total para o adsorvedor. Nesse caso a energia Qc deve
ser removido ao longo de toda noite para que o efeito de refrigeração ocorra.
O resfriamento por convecção natural apresenta dificuldades para a remoção de Qc
principalmente nas cidades brasileiras localizadas mais ao norte onde as
temperaturas ambientes podem ser elevadas mesmo á noite.
Assim sendo, o sistema híbrido tem 2 resultados úteis:
Um é o efeito frigorífico e seu coeficiente de desempenho solar pode ser escrito
como:

(13)
O COPsolar é a razão entre o efeito frigorífico produzido e a energia solar
incidente sobre os coletores solares durante o dia.

total
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O outro efeito é o aquecimento da água no reservatório térmico e sua eficiência solar
pode ser descrita como:
(14)
Onde,
G(t): densidade de fluxo solar incidente na área total de coletores solares expressa
em KJ;

∫G(t)dt

: energia solar total incidente durante todo o dia na área de coletores
solares.

Para se obter G(t) multiplicou-se a densidade de fluxo solar específica (expressa em
KJ/m2) e que varia ao longo do dia pela área total de coletores solares.
Para o ciclo de refrigeração propriamente dito, sua eficiência pode ser estimada pela
seguinte equação:

(15)
3.4.2.2 Simulação de desempenho
Com a proposta de um sistema híbrido de aquecimento de água e resfriamento por
energia solar, os parâmetros para a simulação estão listados na tabela 5 a seguir.
No projeto original, um adsorvedor tubular de aço inoxidável com diâmetro de 230
mm foi utilizado e preenchido com carvão ativado sendo que a massa do adsorvedor
e do carvão foram de 5 Kg e 28 Kg respectivamente (WANG et al., 2000).
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Tabela 5 – Parâmetros de simulação de um sistema híbrido
de aquecimento de água e produção de gelo.
MATERIAIS
MASSA
CALOR ESPECIFICO
Kg
J/Kg°K

Carvão Adsorvente

Ma = 28

Cpa = 900

Adsorvedor
aço inoxidável

Mm = 5

Com = 902

Água no tanque

Mágua = 50

Cpágua = 4180

Metanol: Cpl = 750 (J/Kg°K), x0 = 0,284 Kg/Kg, K = 12,21,
n = 1,39, Ts = 288,3K, A = 4413, Le = 1102 KJ/Kg.
Fonte: Wang et al. (1999).

O fluxo de energia solar incidente foi o da cidade de Xangai e a energia total
radiante incidente no coletor foi assumida como sendo

. A

eficiência do coletor solar foi assumida como sendo de 46% (dependendo do
produto).
Foi utilizado um coletor solar tubular á vácuo com tubo de calor (área útil de
aproximadamente 2m2). Seus parâmetros de desempenho estão baseados no
desempenho do produto. A tabela 6 mostra os resultados simulados para o clima
típico de Xangai nas 4 estações do ano.
Na simulação, admitiu-se uma incidência solar específica diária de 20

, que

foi alterada para cada estação do ano. Os resultados da simulação mostraram que o
calor sensível e o calor de adsorção no leito de adsorvente causarão um aumento na
temperatura da água de 6 a 10° C tornando o sistema como um todo mais eficiente
uma vez que a água quente será utilizada para o banho doméstico. Também
descobriu-se que o efeito frigorífico é fortemente influenciado pela temperatura de
condensação, ou seja quanto mais baixa, maior será o efeito frigorífico. Esse
fenômeno pode ser observado na tabela 6 onde a quantidade de gelo produzida por
dia aumenta á medida que a temperatura de condensação diminui.
O trocador de calor utilizado nos testes realizados é do tipo metanol-ar e portanto
nos meses quentes do hemisfério norte, quando a quantidade de gelo é mais
necessária, foi quando ocorreu a menor produção.
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Tabela 6 – Resultados simulados anuais do sistema híbrido.
Estações

janeiro - março

abril - junho

julho - setembro

outubro - dezembro

Temperatura da água

10

15

25

10

20

25

35

15

-10

-10

-10

-10

19,6

23,7

31

19,5

86,6

93,1

100

84,9

COPciclo

0,48

0,44

0,32

0,51

COPsolar

0,042

0,044

0,038

0,046

. solar

0,372

0,361

0,341

0,37

produção diária

7,9

6,3

3,05

8,7

de alimentação T0 (°C)
Temperatura de
condensação Tc (°C)
Temperatura de
evaporação Te (°C)
Temperatura de
adsorção Ta2 (°c)
Temperatura de
geração Tg2 (°C)

de gelo (Kg)

Fonte: Wang et al. (1999).

3.4.2.3 Pesquisa experimental
Após a analise do projeto conceitual foi realizada uma pesquisa experimental,
utilizando um aquecedor elétrico para emular o efeito térmico causado pelos
coletores solares. Foi assumido que o coletor solar fornece à água uma potência de
energia térmica média de 500 W/m2, ou seja, um aquecedor elétrico de 1500 W
imerso na água do reservatório térmico pode emular 3 m2 de coletores solares tipo
tubos evacuados. Como o objetivo do trabalho é estudar os fenômenos
termodinâmicos do processo de adsorção/dessorção propriamente dito, não se levou
em consideração o rendimento do coletor pois como já informado anteriormente isso
depende do fabricante e do modelo utilizado bem como das condições climáticas.
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O desempenho do sistema híbrido com aquecedor elétrico de água e refrigerador
solar pode ser descrito pela equação:

(16)
Conforme já descrito anteriormente, o COPsistema é a relação entre o efeito frigorífico
no interior do evaporador 16 e a energia térmica útil fornecida pelo coletor solar ao
reservatório térmico 3.

(17)
O sistema experimental foi cheio com 120 litros de água, contudo foi considerado
que, na China, um sistema de mercado já seria bom com 60 litros de água quente e
uma capacidade de refrigeração de 5 Kg de gelo por dia.
A tabela 7 mostra os resultados experimentais onde COP60 é o coeficiente de
desempenho do sistema para uma saída diária de apenas 60 litros de água quente.
O COP60 é calculado com base nos dados experimentais através da equação:

(18)
Onde,
Q60 : energia térmica dos 60 Kg de água que foram subtraídos do volume original de
120 litros.
Tabela 7 – Resultados experimentais.
Data do teste

Energia de
Aquecimento
MJ

10 e 11/04/1999

Água Quente

Gelo
COP60

COPciclo

COPsistema

●

9

0,129

0,41

0,0591

0,575

-1,2

6

0,113

0,386

0,0548

0,665

-1,2

4,5

0,095

0,37

0,0478

0,635

°C

Kg

°C

Kg

61

92

120

-1,5

15 e 16/04/1999

44,5

81

120

20 e 21/04/1999

39,4

72

120

Fonte: Wang et al. (1999).
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Figura 35 – Protótipo de sistema de produção de
água quente e refrigeração com a
utilização de adsorção sólida.
Fonte: Wang et al. (1999).

Deve-se ressaltar que o sistema híbrido de aquecimento solar e refrigeração foi
simulado com um aquecedor elétrico e um refrigerador os quais podem satisfazer as
necessidades de uma família. A figura 35 mostra o novo sistema com os ciclos
combinados.
O aquecedor de água incorporado ao adsorvedor é como antes, mas aqui a caixa de
gelo foi substituída por um refrigerador. As pesquisas aqui não focaram no
aquecimento e fabricação de gelo, mas no aquecimento e refrigeração como numa
geladeira convencional.
A fim de garantir uma boa condensação, que é fundamental para uma boa
refrigeração, o condensador foi mergulhado parcialmente em um banho de água o
qual dissipava o calor para o meio ambiente por convecção natural de forma mais
eficaz do que se o condensador trocasse calor apenas com o ar.
O evaporador foi modificado a partir de um dispositivo fabricador de gelo para um
evaporador armazenador de gelo. Sete tubos de aço inox de 50 mm x 410 mm foram
instalados em um evaporador com formato de caixa. O total de 4 kg de água nesses
tubos foram utilizados para o armazenamento de gelo e se encontram diretamente
imersos no banho de metanol no evaporador.
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A refrigeração fez com que a temperatura do metanol no evaporador caísse
causando um efeito frigorífico na caixa do refrigerador e enquanto isso o processo
de transformação de água em gelo no evaporador se iniciou.
Para a monitoração do processo, 6 sensores de temperatura tipo resistores de
platina, mostrados na figura 36, foram distribuídos em uma caixa de refrigeração de
450 x 380 x 580 mm com volume de aproximadamente 100 litros. O sensor 1 foi
montado na superfície do evaporador, os sensores 2 e 3 foram posicionados a 90
mm de distância abaixo da superfície do evaporador, os sensores 4 e 5 foram
posicionados a 250 mm abaixo da superfície do evaporador e, finalmente, o sensor 6
foi posicionado no fundo da caixa.

Figura 36 – Arranjo dos sensores de temperatura.
Fonte: Wang et al. (1999).
Legenda: 1~6 – PT 100, 7 – evaporador, 8 – placa suporte 1, 9
– placa suporte 2, 10 – Geladeira.

Funcionamentos típicos foram: carga de 120 kg de água no tanque com temperatura
de 20°C, temperatura de condensação de 30 °C (que é conseguida imergindo o
condensador parcialmente em um tanque de água para garantir bom resfriamento).
O fornecimento de energia térmica através do aquecedor elétrico foi fixado nos
valores de 55 MJ, 50 MJ e 40 MJ.
A figura 37 mostra os resultados experimentais para um fornecimento de 55 MJ de
energia através do aquecedor elétrico. Pode-se notar que depois de 5 horas de
aquecimento ocorre uma pequena queda de temperatura que representa o início da
dessorção (válvula de dessorção aberta). O processo de dessorção necessita de
aquecimento, sem o qual a temperatura do leito de adsorvente cai.
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Depois de 10 horas de aquecimento o processo de dessorção cessou e a água
quente foi drenada e substituída com água fria da rede pública o que causou uma
súbita caída da temperatura do banho de água e do leito de adorvente.
Quando a pressão do leito de adsorvente foi inferior á pressão de evaporação, o
processo de adsorção se reiniciou. Depois de 15 horas de operação, o começo da
adsorção provocou um rápido aumento da temperatura do leito de adsorvente
devido ao aquecimento decorrente do processo de adsorção.

Figura 37 - Temperatura do adsorvente e do banho de água em
função do tempo para um Fornecimento de energia térmica
de 55MJ através de aquecedor elétrico.
Fonte: Wang et al. (1999).

A figura 38 mostra as mudanças nas temperaturas da caixa de refrigeração quando
sujeita a um ciclo combinado de aquecimento/resfriamento. O sensor 1 mostra a
temperatura da superfície do evaporador depois do inicio da adsorção. Essa
temperatura abaixa rapidamente a –1,5°C e depois sobe a –0,1°C. Nas 4 horas
seguintes essa temperatura se mantém na faixa de 0 a –1°C. Esse processo é o de
transformação de água em gelo. Quando os 4 kg de água nos tubos dentro dos
tubos no evaporador são congelados, a temperatura do sensor 1 ainda abaixa até –
2°C.
Depois de 24 hr, a operação de aquecimento/refrigeração foi interrompida e as
variações de temperatura na caixa do evaporador foram analisadas. O exemplo
típico do sensor 1 onde a temperatura subiu e se estabilizou a 0°C e a caixa de
refrigeração se manteve fria em função dos 4 Kg de gelo no evaporador.
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Foi observado que durante um período de 15 a 70 horas as temperaturas dentro da
caixa fria (sensores 1 a 6) foram mantidas abaixo de 5°C o que prova que a caixa do
refrigerador é adequada para o armazenamento frigorífico. Apenas uma operação do
ciclo de aquecimento/refrigeração foi suficiente para garantir 55 horas de
armazenamento de comida.

Figura 38 - Variação das temperaturas dentro da geladeira em
função do tempo conforme o ciclo de aquecimento/
refrigeração.
Fonte: Wang et al. (1999).

A figura 39 mostra os registros do ciclo em um diagrama p-T-x correspondente ao
aquecimento da água com 55 MJ, de calor com água de alimentação a 20°C, onde
se destaca a recuperação de energia pelo banho de água. A temperatura de
adsorção Ta2 atingiu 27,3°C em função da recuperação do calor latente e de
adsorção. A energia recuperada foi de 3,7 MJ, que corresponde a 6,7% do total da
energia alimentada ao processo.
Os dados registrados são bem coerentes com um diagrama p-T-x ideal no qual o
ciclo consiste de 2 isósteres (aquecimento e resfriamento) e 2 isobáricas (dessorção
á pressão de condensação e adsorção á pressão de evaporação).
A figura 40 mostra o processo de resfriamento quando a caixa de refrigeração tem
uma carga de água de 250 ml, onde o contentor de água esta colocado na posição
dos pontos 4 e 5 mostrados na figura 38. Depois de 2 horas de resfriamento, a
temperatura da água cai de 18 para 6°C e depois de 6 horas a temperatura da água
é muito próxima á dos sensores 4 e 5.
Os resultados experimentais mostraram que, para os casos de aquecimento com 50
e 55 MJ, a menor temperatura na superfície do evaporador foi de –2°C, os 4 kg de
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água no evaporador foram resfriados pelo metanol e congelados completamente.
Uma operação como esta, permitirá a uma caixa resfriada, ou geladeira de 100
litros, permanecer a 4°C por mais de 55 horas.
Para um aquecimento de 40 MJ, como indicado na figura 41, o efeito frigorífico é
óbvio, embora os 4 kg de água não pudessem ser totalmente congelados. Foi
observado que é possível manter a caixa resfriada de 100 litros a uma temperatura
de 4°C por mais de 24 horas.
Comparando os 3 experimentos acima citados, verificou-se que um aquecimento de
50 MJ é o valor mais adequado para a obtenção de boas quantidades de
aquecimento de água e de resfriamento no refrigerador.

Figura 39 - Diagrama p-T-x para o ciclo de refrigeração por adsorção
com a recuperação do calor sensível e de adsorção pelo banho
de água para aquecimento de 55 MJ.
Fonte: Fonte: Wang et al. (1999).

Figura 40 - Teste de efeito frigorífico da geladeira
Fonte: Wang et al. (1999).
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Figura 41 - Diagrama p-T-x para o ciclo de refrigeração por adsorção com recuperação
do calor sensível e de adsorção pelo banho de água para
aquecimentos de 50 MJ (parte a) e 40 MJ (parte b).
Fonte: Wang et al. (1999).

Sobre o trabalho dos pesquisadores da Universidade Shangai Jiao Tong, podem ser
feitos os seguintes comentários:
Comentário 1:
Na pesquisa experimental foi utilizada uma resistência elétrica de 1500 watts com o
propósito de emular os coletores solares. A potencia de energia térmica util
fornecida á água do reservatório foi de 500 watts/m2,ou seja,a resistência elétrica
emularia uma rede de coletores com 3 m2. Isso significaria que, após 10 horas de
operação, quando a dessorção terminasse, a energia total utilizada seria de 15 Kwh.
Em Joules seriam:
Energia utilizada = 15 Kwh x 3,59996 MJ/Kwh = 53,994 MJ.

(19)

Essa energia é próxima dos 55 MJ utilizados em um dos experimentos, sendo que
os demais levaram em consideração uma energia de 40 e 50 MJ. Esses valores de
energia térmica são correspondentes a um dia típico em Xangai no verão.
A questão que se apresenta é se a área de coletores estabelecida seria adequada
para garantir o funcionamento do sistema ao longo do ano, independentemente da
estação, uma vez que, mesmo no inverno do hemisfério norte, as geladeiras das
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residências e comerciais devem funcionar pois se encontram em ambientes
aquecidos.
Consultando o programa “Radiasol” desenvolvido pela Universidade do Rio Grande
do Sul (2009) que fornece a radiação solar horária para inúmeros locais ao redor do
mundo, podemos ver na figura 42 os resultados para Xangai e São Paulo.

Figura 42 – Radiação solar mensal média para
São Paulo e Xangai
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009)
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Tabela 8 - Radiação solar diária média mensal para Xangai e São Paulo.
RADIAÇÃO SOLAR MÉDIA MENSAL - MJ/M2

Xangai

9,622

São Paulo

janeiro

16,208

fevereiro

março

julho

agosto

9,546 14,212 17,144 19.722 17,668 21,846

21,724

18.000

14,172

10,47

8,796

15,244

13,326

13,494

14,504

17,97

16,338

14,245

17,976 14,622

abril

maio

12,97 11,418

junho

10,56 11,556

setembro outubro novembro dezembro

média

Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2009)

Conforme se observar, há uma grande variação da radiação incidente ao longo do
ano, indo de 8,79 MJ/m2 em dezembro, até 21,84 MJ/m2 em julho. Além disso, é
necessário considerar a eficiência dos coletores solares. No projeto conceitual foi
considerado uma radiação incidente diária de 20 MJ/m2, uma área de captação de 2
m2 e uma eficiência de 46%.
Pela tabela 8 fornecida pelo programa Radiasol, pode-se verificar que a radiação
incidente corresponde aos meses mais quentes do ano. Se utilizarmos os mesmos
dados para o coletor do projeto experimental, onde a área útil de coletores solares
era de 3 m2, teremos:
•

Energia utilizada = 53,994 MJ;

•

Energia incidente = 53,994 MJ/0,46 = 117,378 MJ;

•

Energia incidente/m2 = 117,378 MJ / 3m2 = 39,12 MJ/m2.

Ora, pela tabela 8, pode-se observar que, em nenhum mês do ano a incidência solar
em Xangai é dessa magnitude. Se for adotado o critério de que a água deve ser
aquecida a uma temperatura mínima de 80°C, para garantir o bom funcionamento do
sistema, conforme informado pelos pesquisadores, então, pela tabela 7, isso
corresponde a uma energia de aquecimento da água no reservatório de 44,5 MJ.
Com a eficiência de 46% do coletor solar teremos a necessidade de uma energia
incidente de 44,5 MJ/0,46 = 96.73 MJ. Isso significa que para o mês de maior
radiação que é julho (radiação incidente de 21,84 MJ/m2), a área mínima dos
coletores solares para garantir um correto funcionamento do sistema deve ser:
•

Área mínima dos coletores solares = 96,73 MJ / 21,84 MJ/m2 = 4,43 m2.
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Essa área possibilitará o funcionamento do sistema apenas no mês mais quente. Se
considerarmos o mês mais frio que é dezembro e onde a radiação incidente é de
apenas 8,79 MJ/m2 então a área máxima dos coletores solares será:
•

Área máxima dos coletores solares = 96,73 MJ/ 8,79 MJ/m2 = 11,00 m2.

Assim, em Xangai o sistema de captação deverá ser projetado com uma área entre
4,43 m2 a 11,00 m2 para permitir um adequado funcionamento do sistema
aquecendo a água a 80 °C, dependendo também da eficiência dos coletores
utilizados.
Comentário 2:
onde x representa a

A equação (3) foi apresentada como sendo

capacidade de adsorção em Kg de adsorvato por Kg de adsorvente, K e n são
parâmetros típicos do par adsortivo, que no caso presente é o carvão ativadometanol, e x0 é a capacidade de adsorção á temperatura Ts que é a temperatura de
saturação. T é a temperatura do sistema.
O termo “capacidade de adsorção” nos leva a considerar o quanto de adsorvato o
adsorvente pode ainda receber. Interpretando-se dessa forma, é natural pensar-se
que, quanto maior for a temperatura, mais adsorvato terá sido dessorvido e,
consequentemente, a capacidade de adsorção do adsorvente será maior.
No entanto, realizando algumas simulações com a equação (3) da forma como se
encontra

originalmente

proposta,

pudemos

observar

que

a

diferença

de

concentração de adorvato ∆x entre a condição de máxima concentração (xconc), no
inicio da dessorção e a de mínima concentração (xdil) após o processo de dessorção
ter sido completado é da ordem de alguns quilogramas de adsorvato para cada
quilograma de adsorvente.
Isso implica uma enorme energia de refrigeração que é muito maior do que a
energia adicionada ao sistema água mais leito de adsorvente.
Sendo assim, conclui-se que o sinal negativo existente antes da constante "K" esta
equivocado. Simulando a equação novamente sem este sinal, chega-se a valores de
adsorvato, cujas energias de refrigeração, somadas aos valores de energia
despendidos para o aquecimento de água, são compatíveis com as energias
introduzidas no sistema conforme informado no trabalho.
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Assim o termo "capacidade de adsorção" deve ser entendido como "quantidade
específica de adsorvato presente no adsorvente", ou seja, quantidade de adsorvato
por quilo de adsorvente.
Dessa forma, com a equação (3), corrigida verifica-se que quanto maior for o valor
de T, menor deve ser o valor de x conforme mostrado na figura 34 onde se encontra
o ciclo teórico de adsorção/dessorção e confirmado pelas experiências praticas
mostradas nas figuras 39 e 41.
Comentário 3:
A constante "K" utilizada na equação (3) apresenta 2 valores, sendo um o constante
na tabela 5, isto é, 12,21 (Seção 3.4.2.2) e o outro citado na seção 3.4.2.1, isto é,
10,21. Realizando algumas simulações, pode-se verificar que não há muita diferença
de resultados utilizando um ou outro valor. No entanto, o valor de K 12,21 parece ser
aquele que fornece as melhores aproximações para os valores das temperaturas Tg1
e Tg2 medidos.
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4 APLICAÇÃO A UM CASO PRÁTICO BRASILEIRO
Nesta seção serão avaliadas a viabilidade de implementação de 4 melhorias ao
sistema híbrido de aquecimento e refrigeração originalmente descrito pelos
pesquisadores do Instituto de Refrigeração e Criogênia da Universidade Shangai
Jiao Tong:
a)

alteração do sistema de condensação;

b)

adaptação do sistema original ás condições brasileiras;

c)

alteração do adsorvente;

d)

alteração no sistema de transferência de massa.

4.1 Alteração do sistema de condensação
No projeto original, o condensador era do tipo metanol-ar. Em seguida construiu-se
um protótipo onde o condensador foi mergulhado parcialmente em um banho de
água com o propósito de reduzir a temperatura de condensação para um valor de
cerca de 30°C, o que conforme pôde ser demonstrado melhora o efeito frigorífico e,
portanto, a quantidade de gelo produzida.
A alteração do sistema de condensação proposta para o caso prático brasileiro,
aproveita a energia térmica “perdida para o meio ambiente” no condensador
utilizando-a para o pré aquecimento da água a ser aduzida ao reservatório térmico
onde se encontra o leito de adsorvente. Dessa forma, a quantidade de energia
térmica necessária para aquecer a água até a temperatura de início de dessorção
será menor. Isso melhora o coeficiênte de desempenho do sistema.
O sistema aqui proposto vai utilizar-se de sistemas convencionais de aquecimento
de água por energia solar. Esses sistemas são compostos basicamente por
reservatórios térmicos e coletores solares (ver figura 4). Os reservatórios são
sempre que possível instalados no mesmo nível ou logo abaixo das caixas d’água
das residências, estando conectados ás caixas d’água através de tubulação com o
propósito de permitir o seu enchimento sem a necessidade de sistemas de
bombeamento. Os coletores solares são instalados nos telhados e no Brasil são
orientados para o norte geográfico para otimizar a captação de energia solar. Os
coletores solares são sempre que possível, posicionados em um nível abaixo dos
reservatórios térmicos para permitir que haja a circulação de água aquecida pelo
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princípio de termosifão. Em alguns casos, quando o posicionamento dos coletores
não puder ser abaixo do reservatório térmico, utilizam-se bombas de circulação o
que encarece o sistema e o torna mais suscetível a vazamentos.
O ar no forros das residências fica bem mais quente do que o ar nos demais
cômodos das casas. Esse fato dificultaria a troca térmica no condensador metanol-ar
do projeto original proposto pelos pesquisadores chineses reduzindo ainda mais a
quantidade de gelo produzida. Como a temperatura média da água aduzida pelo
sistema público na cidade de São Paulo é de 20,2°C, é possível utilizar essa fonte
de relativa baixa temperatura para resfriar o adsorvato.
Essa medida, além de melhorar o efeito frigorífico, permite melhorar o coeficiente de
desempenho do sistema com o aproveitamento da água pré-aquecida que foi
utilizada para o resfriamento do adsorvato.
O esquema do sistema híbrido proposto modificado ficaria como mostrado na figura
43 a seguir:
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Figura 43- Esquema do sistema híbrido de aquecimento e refrigeração modificado
Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda: 1 – tanque de água quente, 2 – tubos do adsorvedor, 3 – canal central de
transferência de massa, 4 – caixa d’água, 5 – trocador de calor secundário, 6 –
coletor solar de placas planas, 7 – reservatório de serviço, 8 – válvula de
transferência, 9 – válvula de transferência, 10 – trocador de calor primário, 11 –
refrigerador, 12 – evaporador, 13 –controlador de acionamento das válvulas, 14
– válvula de adução de água fria, 15 – chuveiro, 16-válvula de controle de água
do chuveiro, 17 – válvula de transferência, 18 – tanque de condensação, 19 –
válvula de transferência, 20 – válvula de adução de água fria.
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4.1.1 Operação do sistema híbrido modificado
a)

Processo de dessorção com as válvulas 8, 9 e 19 fechadas e válvula 17
aberta:
•

os coletores solares 6 aquecem a água do reservatório 1 por
convecção natural ou forçada (utilizando uma microbomba);

•

a água quente troca calor com os tubos do adsorvedor 2 que estão
cheios com carvão ativado em pó ou granulado;

•

ao ser aquecido, o metanol adsorvido no carvão ativado é
dessorvido evaporando e saindo do adsorvedor pelos canais de
transferência de massa 3;

•

dos canais de transferência de massa 3, o vapor de metanol dirigi-se
ao tanque de condensação 18;

•

no tanque de condensação 18,

o vapor de metanol passa pelo

trocador de calor primário 10, condensando ao trocar calor com a
água aduzida pelo sistema publico, que se encontra a uma
temperatura menor. Uma válvula flutuadora no interior do trocador
de calor 10 permite a passagem de condensado de metanol que se
dirige ao trocador de calor secundário 5 existente no interior da caixa
d’agua 4 ;
•

ao passar pelo trocador de calor 5, o metanol condensado passa da
condição de liquido saturado para liquido resfriado reduzindo ainda
mais sua temperatura, e é dirigido em seguida para o evaporador 12.

O volume de água existente no tanque de condensação 18 é o mesmo do
reservatório térmico 1. Essa água é aquecida pelo trocador de calor 10 durante o
processo de condensação do metanol e será aproveitada para encher o reservatório
térmico 1 ao final do dia.
Capacidades volumétricas iguais permitirão o aproveitamento integral da energia
térmica acumulada na água decorrente da condensação do metanol. Para reduzir as
perdas de energia da água, o tanque de condensação 18 possui uma isolação
térmica.
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A caixa d’agua 4 é um reservatório convencional utilizado nas residências brasileiras
com capacidade em torno de 500 litros e também possui isolação térmica.
Como a temperatura nos forros das residências tende a ser elevada principalmente
no verão, a isolação térmica da caixa reduzirá o aquecimento da água acima da
temperatura de adução do sistema público, o que, por sua vez, reduzirá a
temperatura do metanol condensado quando passar pelo trocador de calor 5.
Após um dia de aquecimento pelos coletores solares, a água no interior do
reservatório térmico está bem quente e, para que o processo de adsorção se inicie,
deve-se baixar a pressão no sistema, o que é feito reduzindo a temperatura do leito
de adsorvente.
O processo de redução de temperatura do leito de adsorvente e, consequentemente,
da pressão do sistema fará com que o metanol condensado que se encontra no
evaporador 12 atinja a pressão de vapor à temperatura de formação de gelo no
refrigerador.
A forma de reduzir a temperatura do leito de adsorvente é drenar a água que se
encontra no interior do tanque de condensação 18 para o reservatório térmico 1.
b)

Processo de Adsorção:
•

O controlador de acionamento das válvulas,13, fecha a válvula 17 e
abre a válvula 8 permitindo a drenagem da água quente do
reservatório térmico 1 para o reservatório de serviço 7;

•

Após a drenagem da água quente do reservatório 1 para o
reservatório de serviço 7, o controlador 13 fecha a válvula 8 e abre a
válvula 9 permitindo dessa forma o enchimento do reservatório
térmico 1 com a água mais fria proveniente do tanque de
condensação18. Este por sua vez será preenchido com água fria
proveniente do sistema publico através da tubulação controlada pela
válvula de adução de água fria 20;

•

Após o enchimento do reservatório térmico com a água proveniente
do tanque de condensação 18, o controlador 13 fecha a válvula 9 e
abre a válvula 19, conectando o evaporador 12, que se encontra no
interior do refrigerador 11, com o leito de adsorvente resfriado 2;

•

Tendo a pressão do sistema sido reduzida em função do
resfriamento do leito de adsorvente 2, o adsorvato metanol existente
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no interior do evaporador atinge sua pressão de vapor e evapora,
dirigindo-se ao leito de adsorvente onde é adsorvido pelo carvão
ativado e assim o ciclo sereinicia.
A adsorção do vapor de metanol pelo carvão ativado é um processo exotérmico, ou
seja, haverá troca de calor entre o leito de adsorvente e a água no interior do
reservatório térmico 1, aquecendo-a e permitindo o aproveitamento dessa energia.
O objetivo do trocador de calor primário 10 que se encontra no interior do tanque de
condensação 18 é aproveitar a energia térmica de condensação do adsorvato,
transferindo-a á água que, ao final do dia, alimentará o tanque de água quente 1.
A função do trocador de calor secundário 5 que se encontra no interior da caixa
d’agua 4 é resfriar o condensado de metanol tornando sua temperatura a mais
próxima possível da temperatura da água aduzida pelo serviço público para permitir
a otimização do efeito frigorífico produzido.
A energia térmica transferida á água da caixa 4 pelo processo de resfriamento do
condensado de metanol será desperdiçada á medida em que a água da caixa for
utilizada para as necessidades diárias.
No entanto, como será mostrado mais adiante, o aumento de temperatura da água
da caixa 4, bem como o respectivo desperdício de energia térmica, serão muito
pequenos quando comparados ao aproveitamento de energia obtido pelo tanque de
condensação 18.
Foi estudada pelo autor a possibilidade de eliminação do tanque de condensação 18
e concentrar todo o processo de condensação do adsorvato na caixa d’água 4 com a
finalidade de se reduzir custos. No entanto essa possibilidade foi descartada por 3
motivos:
a)

a caixa d’água 4 possui um volume bem maior do que o reservatório
térmico 18, ou seja, normalmente o volume da caixa d’água de uma
residência brasileira varia entre 500 e 1000 litros. Assim sendo, a energia
de condensação do adsorvato que seria fornecida á água da caixa não
seria totalmente utilizada uma vez que o volume do reservatório térmico 1
originalmente proposto é bem menor (120 litros);

b)

a utilização da água da caixa para outros fins que não necessitem de
água aquecida iria também desperdiçar parte da energia;
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c)

para permitir a acumulação de energia, a caixa d’água deveria possuir
isolação térmica. Como apenas parte da energia decorrente da
condensação do adsorvato seria utilizada, então, caso a caixa fosse
utilizada com exclusividade para o sistema de acumulação térmica, isso
significa que com o tempo a temperatura da caixa aumentaria
aumentando também a temperatura do condensado de metanol e
consequentemente reduzindo o efeito frigorífico desejado.

Como pode se observar, as necessidades de aquecimento da água (para melhoria
do coeficiente de desempenho do sistema) e de redução da temperatura do
condensado de metanol (para aumentar o efeito frigorífico) competem entre si. Há
que se procurar uma solução de compromisso.
Dessa forma, a melhor solução encontrada foi a separação dos tanques de
recuperação térmica (tanque de condensação 18) e de resfriamento do adsorvato
(caixa d’água 4).
4.1.2 Cálculo do coeficiente de desempenho para o sistema híbrido modificado
O sistema original proposto pelos pesquisadores da Universidade de Shangai
propunha um tanque de 120 litros. Assim, para se calcular o novo coeficiente de
desempenho do sistema híbrido modificado vai se adotar as mesmas condições
operacionais do projeto original, ou seja, o reservatório térmico 1 possui volume de
120 litros.
Para calcularmos os novos coeficientes de desempenho do sistema híbrido
modificado, vamos completar a tabela 7 com os valores de efeito frigorífico Qref-Qcc,
energia térmica fornecida à água Qágua, energia térmica fornecida ao leito de
adsorvente, Qg, bem como a quantidade de adsorvato dessorvido do leito de
adsorvente (∆x).
No experimento original, conforme já apresentado na tabela 7, temos 3 valores de
energia adicionada á água Qu: 61 MJ, 44,5 MJ e 39,4 MJ. Para o caso de Qu = 61
MJ temos:

(20)
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Então,

Ou seja, a capacidade de refrigeração é:

(21)
Como,

Então,

E para Qg temos:
Qg = 3,61/0,41 = 8,79 MJ
A quantidade Qg é a energia térmica que é transferida da água quente no tanque ao
leito de adsorvente para que o processo de refrigeração ocorra.
Para o calculo de ∆x, que é a variação de concentração de adsorvato contida no
adsorvente procede-se da seguinte maneira:
(22)
(23)
Onde,
22 Kg: adsorvente carvão ativado;

93

: calor latente de evaporação do adsorvato metanol;
calor específico do adsorvato metanol obtido da tabela 6;
: temperatura de condensação;
temperatura de evaporação obtida nos resultados do
projeto original mostrado na tabela 7.
Então:
(24)
Como

Então,

Portanto, se conseguirmos transferir ao leito de adsorvente Qg = 8,79392 MJ,
obteremos uma quantidade de refrigeração de Qref – Qcc = 3,61 MJ que será o
suficiente para produzirmos aproximadamente 9 Kg de gelo, conforme obtido no
experimento realizado.
Para o calculo da energia transmitida á água temos:

(25)
Como, para o caso de Qu=61 MJ, η tem um valor de 0,575 (Tabela 9), então a
quantidade de energia térmica fornecida á água é:
(26)
A seguir mostramos o resumo dos valores para todos os experimentos da tabela 7.
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Tabela 9 - Resumo dos indicadores de desempenho da tabela 7.
tagua

Qu

°C

°C

gelo
temp.
Kg

COPciclo COPsistema

η

Qg

°C

MJ

Qref - Qcc

Qagua
MJ

∆x

MJ

61

92

-1,5

9

0,41

0,0591

0,575

8,7929

3,6051

35,075

0,15286

44,5

81

-1,2

6

0,386

0,0548

0,665

6,3176

2,4386

29,595

0,1034

39,4

72

-1,2

4,5

0,37

0,0475

0,635

5,0581

1,8715

25,019

0,07935

Fonte: Elaborado pelo autor

É importante ressaltar que, se somarmos a quantidade de energia entregue á água,
Qágua,com a quantidade de energia entregue ao leito de adsorvente Qg, o valor
obtido é inferior a Qu,que é a quantidade de energia entregue á água através do
sistema de aquecimento. A razão para isso é que ocorre transferência de calor do
reservatório térmico para o meio ambiente, que são significativas e serão tanto
maiores quanto maior for a temperatura interna do reservatório. Apenas como
exemplo, a NBR 15569 sugere perdas térmicas de 15% para o armazenamento de
água a 45°C.
A figura 44 mostra em mais detalhes a transferência de calor entre o trocador de
calor primário 10 e a água do tanque de condensação 18.
O vapor de metanol que é dessorvido do leito de adsorvente dirige-se ao tanque de
condensação 18, onde fluindo através do trocador de calor 10 resfria-se ao trocar
calor com a água do condensador e passa á condição de líquido saturado. Para
determinar-se a quantidade de calor trocada, será necessário determinar a
temperatura de condensação do metanol á pressão de dessorção do sistema.
Examinando as figuras 39 e 41 do projeto experimental conduzido pelos
pesquisadores chineses, pode-se observar que para as 3 quantidades de energia
térmica (55MJ, 50MJ e 40MJ) fornecidas á água, a pressão P de dessorção do
metanol do leito de adsorvente é praticamente constante. Esta é a mesma pressão
existente no tanque de condensação 18. Nas figuras 39 e 41 pode-se observar que
o valor de Ln P é aproximadamente 9,9. Então calcula-se P da seguinte maneira:
Ln P =9,9 Pa
e 9,9 = P
P = 19930,4 Pa
1 Pa = 0,007501 mmHg
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P = 149,49 mmHg
Onde,
P: Pressão na qual ocorre o processo de dessorção do metanol e que é a mesma
pressão no tanque de condensação 18.
Pode-se calcular a temperatura de condensação T utilizando-se a equação de
Antoine:

(27)
Conforme Smallwood (1996, p.61-62) obtemos os valores das constantes para o
metanol:
A= 8,08097;
B= 1582,271;
C= 239,726,
onde P é expresso em mmHg e T em graus Celsius.
Assim, para P=149,900 mmHg, obtem-se T= 28,22 °C.

tanque de condensação 18

isolação térmica

entrada de vapor de
metanol superaquecido

valvula de adução de água fria

agua do sistema publico

trocador de calor
primário

20

10

troca de calor com a
água do reservatório

boia para permitir passagem de metanol
condensado

saída de metanol liquido
saturado

Figura 44 – Detalhes do processo de troca de calor e condensação do
metanol no tanque de condensação.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Como pode ser observado da figura 37, as temperaturas de início e fim de
dessorção do metanol (Tg1 e Tg2, respectivamente) são superiores á temperatura de
condensação do metanol á mesma pressão de condensação P=149,900 mm Hg.
Dessa maneira, o vapor de metanol que chega ao tanque 18 se encontra
superaquecido tendo sua temperatura variando de Tg1 a Tg2. Portanto, o processo de
condensação do metanol, no tanque 18, passa por 2 processos:
a)

transformação do vapor superaquecido em vapor saturado;

b)

mudança de fase do vapor saturado para líquido saturado.

Assim, a equação de troca de calor entre o adsorvato e a água do tanque 18 através
do trocador de calor 10 pode ser expressa como:
(28)
Onde,
: quantidade total de energia transferida á água do tanque de condensação 18;
: energia transferida á água para a transformação do vapor superaquecido em
vapor saturado;
: calor latente de mudança de fase do adsorvato de vapor saturado para líquido
saturado.
Para o processo (a), a equação de energia fornece:

(29)
Onde,
: massa de vapor dessorvido do leito de adsorvente;
: calor específico do adsorvato metanol;
: temperatura final, isto é, do vapor saturado;
: temperatura inicial do vapor superaquecido.
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A massa de vapor dessorvida, mvapor, a uma determinada temperatura pode ser
escrita:
(30)
ou
(31)
onde,
: massa de adsorvente = 22 Kg
: concentração de adsorvato a uma temperatura T que pode ser escrita como:

Então,
(32)
A equação 29 pode ser escrita:

(33)

(34)
Para que se possa determinar a energia térmica fornecida á água do tanque de
condensação 18 através do trocador de calor primário 10, é necessário ainda
determinar as temperaturas de inicio e fim do processo de dessorção, ou seja, Tg1 e
Tg2.
A figura 37 mostra os resultados da temperatura versus o tempo de ciclo de um dos
experimentos realizados, em que o valor de energia térmica Q era de 55MJ.
Conforme pode-se observar, a temperatura Tg1 do adsorvente (carvão ativado) no
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inicio da dessorção está entre 64°C e 66°C. Essa temperatura não deve variar com
a quantidade total de energia térmica Q fornecida ao leito de adsorvente desde que
esta seja suficiente para permitir o início do processo de dessorção. O que varia com
a quantidade total Q de energia térmica fornecida ao adsorvente é a temperatura
final Tg2 bem como a quantidade total de adsorvato metanol dessorvida do leito de
adsorvente, ou seja, a diferença

entre a quantidade de metanol dessorvida no

leito de adsorvente no início e no fim do processo de dessorção. Essa diferença é
expressa por:

Onde,
quantidade de adsorvato (metanol) dessorvida no adsorvente (carvão ativado)
no início do processo de dessorção;
: quantidade de adsorvato (metanol) dessorvida no adsorvente (carvão ativado)
no fim do processo de dessorção.
Para se determinar Tg2, tem-se que determinar a quantidade de energia térmica Q
fornecida ao sistema. Examinando-se na tabela 9, os resultados dos experimentos
realizados pelos pesquisadores chineses, escolheu-se o valor de Q=61 MJ pelas
seguintes razões:
a)

É a quantidade de energia térmica que resultou na maior produção de
gelo (9 kg);

b)

Permitiu que a água no interior do reservatório térmico atingisse a maior
temperatura (92°C).

Na tabela 9, pode-se observar que, para a energia térmica fornecida de Q=61 MJ, a
quantidade de adsorvato (metanol) dessorvida do leito de adsorvente (carvão
ativado) foi de

=0,15286

Para se determinar Tg1 e Tg2 que satisfizessem a condição escolhida na tabela 9,
elaborou-se uma planilha Excel contendo temperaturas Tg1 variando de 60°C a 75°C

99

e para cada uma delas variou-se Tg2 de 75°C a 90°C. (ver anexo 1). Esses intervalos
foram escolhidos observando-se a figura 32 onde estão mostrados os valores de
temperatura para o início do processo de dessorção e de final do processo de
dessorção para uma quantidade de energia térmica fornecida de 55 MJ.
Com base nas fórmulas fornecidas, calculou-se ∆x, Qref, Qcc para temperaturas de
condensação variando de 20°C a 40°C e Qref-Qcc para cada uma das temperaturas
de condensação.
Na planilha do Apêndice A pode-se observar que as soluções mais próximas são:
Solução 1:
∆x = 0,154278
Tg1 = 64°C = 337,15K
Tg2 = 85°C = 358,15K
Solução 2
∆x = 0,153995
Tg1 = 65°C = 338,15K
Tg2 = 87°C = 360,15K
Solução 3
∆x = 0,153301
Tg1 = 66°C = 339,15K
Tg2 = 89°C = 362,15K
Substituindo os valores de temperatura Tg1 e Tg2 da solução 1 na equação (34)
temos:

(35)
Para o processo b), ou seja mudança de fase de vapor saturado para líquido
saturado, o calor latente pode ser expresso como:
(36)
Onde,
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: calor latente de evaporação do adsorvato metanol
Então,

A quantidade de energia fornecida á água do tanque de condensação 18 é:
(37)
O aumento de temperatura da água no interior do tanque 18 em função da energia
térmica recebida pela água decorrente da condensação do metanol no trocador de
calor primário 10 é calculado por:

(38)
Onde,
energia térmica recebida pela água do tanque 18 através do trocador de
calor 10 e que é igual a Qtotal;
quantidade de água no interior do condensador 18 e que foi estabelecida
como sendo igual a 120 litros;
calor específico da água;
temperatura final da água no tanque de condensação 18;
temperatura inicial da água no tanque 18 antes do processo de
condensação se iniciar e que conforme estabelecido é de 20,2 °C = 293,35K
Então,

(39)
Substituindo

por

obtém-se:
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Ou seja, utilizando um condensador como fonte de resfriamento do vapor de
metanol durante seu processo de condensação, o aumento da temperatura da água
em seu interior será:
(40)
Repetindo a operação para as outras 2 soluções próximas temos os resultados
mostrados na tabela 10.
Tabela 10 – Resumo dos valores termodinâmicos das soluções
Tg1

Tg2

°C

°C

1

64

85

2

65

87

solução

3
66
89
Fonte: Elaborado pelo autor

Qvapor

Qcond

Qtotal

Tf,água

∆t,água

MJ

MJ

MJ

°C

°C

0,154278

0,115291

3,740218

3,855509

27,87

7,67

0,153995

0,11854

3,733454

3,851994

27,86

7,66

0,153301

0,12143

3,716629

3,838059

27,84

7,64

∆x

A tabela 10 estabelece os valores possíveis de temperaturas de inicio e fim de
dessorção que fornecerão como resultado valores de

∆x muito próximos ao

indicado na tabela 9, para o caso de fornecimento de 61 MJ, que era ∆x = 0,15286.
Os valores constantes da tabela 9 foram determinados pelas experiências realizadas
na Universidade Xangai Jiao Tong. Até o momento esta se considerando um
reservatório térmico 1 conforme proposto originalmente pelos pesquisadores
chineses (120 litros) e, esta se aproveitando a energia térmica do trocador de calor
primário 10, que é transferida á água do condensador 18, para o pré aquecimento da
água de alimentação do reservatório térmico 1.
Como se pode observar na tabela 10, os valores não variam significativamente para
as 3 soluções selecionadas. Assim sendo, para efeito de calculo adotaremos os
dados da solução 1.
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Na equação (36) foi considerada a condensação total do vapor saturado de metanol.
No inicio do processo, quando o gradiente de temperatura entre a água do tanque
18 e o vapor saturado de metanol é maior, a velocidade de condensação também é
maior. O gradiente de temperatura entre a água do tanque 18 e o condensado de
metanol diminui porque a temperatura da água no tanque 18 aumenta, devido á
transferência de calor do metanol.
Não foi considerado qualquer subresfriamento do condensado no tanque 18, pois á
medida em que o vapor se condensa, o líquido condensado acionara a bóia
existente, fazendo com que o condensado saia do trocador ainda na condição de
líquido saturado.
Conforme já descrito, no final do dia, essa água aquecida será aduzida ao
reservatório térmico 1.
O sistema modificado, ora proposto, oferece 2 vantagens:
1)

reduz a temperatura de condensação contribuindo para o aumento
doefeito frigorífico produzido;

2)

aproveita o calor latente de condensação do adsorvato para pré aquecer
a água do tanque 18 que será aduzida ao reservatório 1 ao final do dia.

Como a água proveniente do tanque 18 tem uma temperatura maior do que a
temperatura da água aduzida pelo serviço publico então a energia solar necessária
para se aquecer a água no reservatório 1 até a temperatura de 92 °C será menor.
No projeto original desenvolvido na universidade chinesa, a temperatura de
condensação do metanol Tc foi mantida em 30 °C mergulhando-se o condensador
parcialmente em um banho de água. Com a modificação proposta neste trabalho, a
temperatura do condensado de metanol que sai do trocador de calor 10 será a de
líquido saturado, ou seja, 28ºC.
O liquido saturado passará pelo trocador de calor 5, no interior da caixa d’agua 4,
onde a temperatura da água é a do sistema publico, ou seja, 20,2°C, e se resfriara.
Assim, para o cálculo da temperatura final do condensado de metanol após
passagem pelo trocador 5, procedemos da seguinte forma:

(41)
Onde,
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: calor trocado entre o condensado de metanol e a água da caixa 4;
: massa de metanol resfriado no trocador 5;
: temperatura final do liquido resfriado;
: temperatura de entrada do condensado de metanol no trocador 5.
A massa de metanol é:
(42)

O calor transferido para a água da caixa 4 pelo metanol pode ser escrito como:

(43)
Onde,
calor trocado entre a água da caixa 4 e o condensado de metanol que passa
pelo trocador de calor 5;
: massa da água na caixa 4;
: temperatura final da água na caixa 4 após a passagem do metanol pelo
trocador 5;
temperatura inicial da água na caixa 4 antes da passagem do metanol pelo
trocador 5.
Ti,cx é a temperatura da água fornecida pelo sistema publico, ou seja 20,2°C
= 293,35 K. Para a massa de água da caixa, adotaremos um volume de 500 litros
que é o convencionalmente utilizado pelas residências brasileiras. Igualando as
equações (41) e (43), ou seja, as energias fornecida pelo metanol e recebida pela
água da caixa 4, temos:
(44)
Adotando-se Tf,resfr = Tf,cx = Tfinal ao final do processo de troca térmica, então,
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(45)

Ou seja, a energia transferida á água da caixa 4 pelo processo de resfriamento do
liquido saturado é tão pequena que praticamente mantém a temperatura da água
idêntica á aduzida pelo sistema publico.
Após passar pelo trocador 5 da caixa 4, o liquido resfriado de metanol se dirige ao
evaporador 12 que se encontra no interior do refrigerador 11.
Ao final do dia, quando a água quente do reservatório térmico 1 for substituída pela
água pré aquecida do tanque 18, a temperatura do leito de adsorvente se reduzirá
assim como a pressão do sistema. Dessa forma, o metanol resfriado que se
encontra no evaporador 12 atingirá sua pressão de vapor e vaporizara removendo
calor do interior do refrigerador 11. O efeito frigorífico decorrente da evaporação do
condensado de metanol no interior do refrigerador Qref - Qcc pode ser calculado da
seguinte forma:

Adotaremos a temperatura de evaporação utilizada nos experimentos realizados,
Tevap=-10°C. Então,

Assim, o efeito frigorífico é:
(46)
Então, para o caso 1, onde a quantidade de energia aduzida á água é de 61 MJ, o
COP com a modificação proposta é:

(47)
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Conforme proposto, com o aproveitamento da energia térmica recuperada no tanque
18, o COPsistema aumentou de 0,0591 para 0,0641 ou seja 8,46%.
O que se pode observar é que o efeito da redução da temperatura do condensado
de metanol sobre o COPsistema não é muito grande.
Por exemplo, se ao invés de resfriarmos o condensado de metanol a 20,2°C, ele
fosse mantido á temperatura de condensação de 28°C, o COPsistema se reduziria
para 0,0637 ou seja haveria uma redução de apenas 0,68% sobre o COPsistema .
4.2 Adaptação do sistema original ás condições brasileiras
Primeiramente dimensionaremos o sistema de aquecimento de água sanitária para a
cidade de São Paulo.
Levaremos em consideração os parâmetros indicados pela Associação Brasileira de
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (2009) e cujo objetivo é o
de oferecer uma metodologia simples de dimensionamento de sistemas de
aquecimento solar á luz do decreto nº 49.148 de 21/01/2008.
Essa lei obriga as novas residências da cidade de São Paulo a instalarem
equipamentos de aquecimento de água por energia solar que possam suprir pelo
menos 40% de toda a demanda anual de energia necessária para o aquecimento de
água sanitária de residências uni e multifamiliares (SÃO PAULO, 2008).
Nesta parte do trabalho, adota-se os procedimentos indicados no manual, e, se
calcula a quantidade de água quente necessária para banho sanitário para uma
família típica na cidade de São Paulo. Em seguida, adapta-se o sistema de
aquecimento de água proposto pelo manual, para operar com o sistema de
resfriamento modificado no capítulo anterior.
Conforme indicado no guia da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar
Condicionado, Ventilação e Aquecimento (2009) 4 fatores de cálculo devem ser
observados no inicio do processo de dimensionamento de uma instalação de
aquecimento solar:
1)

Consumo por habitante;

2)

Habitantes por unidade habitacional;

3)

Fator de ocupação;

4)

Fator de orientação.

106

4.2.1 Consumo por habitante
Este fator estabelece parâmetros para a definição do consumo de água quente para
compor o dimensionamento dos sistemas de aquecimento solar. Para o
dimensionamento foram sugeridos valores racionais de consumo nos principais
pontos de utilização de água quente, conforme a tabela 11.
Tabela 11 - Consumo de água quente por habitante.

Consumo diário por habitante (litros a 40ºC)
Vazão do chuveiro (I/min)
Tempo do banho (min)
Lavatório (I/usuário)
Cozinha (I/usuário)
Consumo total diário por habitante (I/min)

8
10
5
10
95

Fonte: Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento (2009).

Assim, foi identificado um valor médio e racional diário de água quente a 40°C de 95
litros por habitante. Este valor se encontra em sintonia com valores amplamente
utilizados em todo o mundo.
4.2.2 Moradores por unidade habitacional
Este fator estabelece parâmetros para a definição do número de habitantes por
unidade habitacional, relacionando-o com o numero de dormitórios. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta a contínua redução no número
de domicílios com 4 ou mais moradores em todo o país, apesar da variação de
região para região. Na cidade de São Paulo, segundo pesquisa realizada em 2007
pelo Perfil do Paulistano da Fundação Seade, a média de moradores por domicilio
na cidade era de 3,2 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REFRIGERAÇÃO, AR
CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO, 2009).
Para efeito de dimensionamento, vamos adotar os valores apresentados na tabela
12, relacionando o número de dormitórios por unidade com o número de habitantes
e vamos utilizar um racional numero máximo de 5 habitantes por unidade.
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Tabela 12 - Habitantes por unidade residencial unifamiliar.
Habitantes por unidade (n° de quartos + 1 ≤ 5)
1 quarto por unidade

2

2 quartos por unidade

3

3 quartos por unidade

4

4 quartos ou mais por unidade

5

Fonte: Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,
Ventilação e Aquecimento (2009).

4.2.3 Fator de ocupação
Este fator estabelece parâmetros para a definição da ocupação das edificações
multifamiliares de acordo com o número de unidades habitacionais. Este fator foi
inserido pelo fato de o consumo de água quente não ocorrer em todas as
residências simultaneamente, ou seja as famílias têm hábitos distintos o que faz com
que o consumo de água quente ocorra em um período ao longo do dia. Além disso,
quanto maior for o número de unidades familiares considerada, maior é a chance de
termos variação no número de habitantes em função de férias, viagens á trabalho ou
mudanças de endereço. À medida que o sistema de aquecimento solar tem seu
volume de armazenamento aumentado, sua capacidade de atender ás flutuações de
consumo também aumenta, bem como o desempenho global da instalação de
aquecimento solar. Os fatores de ocupação sugeridos também acompanham
números amplamente utilizados no mundo, conforme a tabela 13.
Tabela 13 - Fator de ocupação

Fator de ocupação
Até 9 unidades habitacionais

1

De 10 a 19 unidades habitacionais

0,9

De 20 a 39 unidades habitacionais

0,8

40 ou mais unidades habitacionais

0,7

Fonte: Associação Brasileira de Refrigeração, Ar
Condicionado, Ventilação e Aquecimento (2009).
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Como estamos tratando de uma unidade familiar, utilizaremos o fator de ocupação
igual a 1.
4.2.4 Fator de orientação
Este fator estabelece parâmetros para que a orientação dos coletores solares em
relação ao norte geográfico possa ser avaliado. A melhor orientação dos coletores
solares é sempre o mais próximo possível do norte geográfico. Á medida que os
desvios aumentam mais coletores solares devem ser instalados na edificação para
compensar a menor quantidade de radiação solar que incide sobre os coletores
(Tabela 14).
Tabela 14 - Fator de Orientação

Fator de orientação
Desvio do norte geografico de 0 a 30°

1

Desvio do norte geografico de 31° a 60°

1,13

Desvio do norte geografico de 61° a 90°

1,16

Fonte: Associação Brasileira de Refrigeração, Ar
Condicionado, Ventilação e Aquecimento (2009).

Neste trabalho, consideraremos que a orientação dos coletores encontra-se entre 0
e 30° do norte geográfico, ou seja, o fator de orientação será igual a 1.
4.2.5 Calculo da área de coletores solares
Para o cálculo da área de coletores solares necessária para o fornecimento de água
quente, deve-se levar em consideração 3 fatores:
1)

consumo de água quente por habitante;

2)

energia média demandada;

3)

área de coletores solares necessária.

Com base no consumo de água quente estabelecido anteriormente de 95
litros/habitante, vamos em seguida determinar a energia requerida, bem como a
área de coletores solares necessária (Tabela 15).
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Tabela 15 - Balanço energético
Resumo do balanço energético para unidade unifamiliar
Usuários por unidade habitacional

5

Volume de água por usuário (litros)

95

Consumo diário por unidade habitacional (litros)

475

Fator de ocupação

1

Temperatura de uso para banho residencial (°C)

40

Temperatura média da água fria na cidade de São Paulo (°C)

20,2

Energia útil demandada para aquecimento de água (kWh/dia)

10,93

Perdas térmicas (% para estocagem a 45°C conforme NB 15569)
Energia total demandada (kWh/dia)

15
12,56

Fonte: Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento
(2009).

O calculo da energia útil consumida é obtida pela seguinte equação:

(48)
Onde,
: energia útil consumida (calorias);
: massa de água no reservatório térmico (gramas);
: calor especifico da água (cal/grK);
: temperatura final para consumo (K);
: temperatura da água aduzida ao reservatório (K);
Ou seja,

(49)
Conforme a NBR 15569 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2008) para o calculo da produção da energia térmica necessária, deve-se levar em
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consideração uma “perda” de energia no reservatório térmico de 15% do total
(Tabela 16). Assim sendo:

(50)
Tabela 16 - Produção de energia necessária

Produção média de energia necessária
Fator de orientação ( conforme dec. regulamentação 49148)

1

Fator de correção de São Paulo para o coletor (conf. Lei SP 14459)

1,54

Produção média dária de energia necessária = 12,56 x 1 x 1,54 (kWh/dia)

19,34

Produção média mensal de energia necessária (kWh/mês)

580,2

Fração solar desejada

100

Produção média de energia mensal necessária para que o coletor aqueça a
580,2
água para fins sanitários (banho)(KWh/mês nominal)
Fonte: Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento
(2009).

A fração solar mínima requerida pela lei é de 40% sendo sugerida a utilização de
70% como a melhor solução custo-benefício. Isso permitiria a redução do numero de
coletores reduzindo o custo do sistema. No entanto, utilizando a fração solar de 70%
significa que, em parte do tempo, quando a irradiação solar for insuficiente, a água
do reservatório deverá ser aquecida por outros meios complementares tais como
gás ou energia elétrica.
O aquecimento complementar da água do reservatório é ainda mais importante no
sistema sugerido onde, além do aquecimento de água, propõe-se a produção de
resfriamento que pode ser utilizado para a conservação de bens perecíveis
(alimentos, vacinas, etc..) evitando dessa forma sua deterioração.
Para garantir que em 100% do tempo teremos a quantidade de energia solar
necessária

á

manutenção

do

sistema

de

aquecimento

de

água

e,

consequentemente, do sistema de refrigeração, vamos utilizar uma fração solar de
100%. Isso, no entanto, não evita que haja um sistema de aquecimento auxiliar.
Normalmente os reservatórios térmicos comerciais são fornecidos com 2
resistências de 3500 Watts, sendo uma de reserva.
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É importante observar que a energia consumida de 12,56 KWh/dia (tabela 15) é
apenas o suficiente para o aquecimento de 475 litros de água sanitária de 20,2 °C
(temperatura média da água aduzida na cidade de São Paulo) até 40°C.
Essa energia é insuficiente em quantidade e temperatura para que o leito de carvão
ativado que se encontra dentro do reservatório térmico possa dessorver o metanol.
Conforme pode-se observar na figura 37, após 5 horas de aquecimento da água
dentro do reservatório térmico, ocorre um pico de redução de temperatura do
adsorvente indicando o início do processo de dessorção quando a temperatura do
leito adsortivo atinge aproximadamente 64 a 66°C. Nesse ponto pode-se observar
que a temperatura da água esta mais alta, atingindo aproximadamente 70°C.
Com base nos critérios de escolha do coletor solar adotados (ver seção 3.2.3)
selecionou-se a utilização de coletores solares de placas planas disponíveis no
mercado brasileiro, os quais com a introdução de algumas melhorias tais como
aumento na isolação térmica e utilização de tintas seletivas poderão ter sua
eficiência aumentada permitindo

que se atinja a temperatura requerida para a

operação do sistema.
Para o calculo da área de captação devemos utilizar as tabelas do INMETRO cujos
“links” de acesso já foram mencionados, levando em consideração dois fatores:
1)

os coletores deverão ser capazes de aquecer a água a temperaturas
superiores a 80°C;

2)

a quantidade de coletores deve ser suficiente para aquecer também o
leito de adsorvente.

O item 1 tem a função de permitir que o metanol adsorvido no leito de adsorvente
possa ser dessorvido em quantidade suficiente para que o sistema de resfriamento
possa operar adequadamente. Isso requererá o aumento da eficiência dos coletores
apresentados na tabela do INMETRO para que a temperatura da água aumente.
Existem vários métodos para atingir esse propósito tais como evacuação do ar
interno para se reduzir as perdas por condução e convecção e revestimento da
placa coletora com tintas seletivas que reduzam sua radiação de energia térmica
para o meio. Se a eficiência dos coletores for maior, a conversão de energia solar
por metro quadrado será maior e, consequentemente, a quantidade de coletores
necessária será menor, reduzindo-se o custo do sistema.
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O item 2 tem a função de permitir que o processo de dessorção do leito de
adsorvente venha a ocorrer. Assim, a quantidade de coletores solares necessária
para que o sistema de aquecimento de água sanitária e resfriamento possa operar
deve levar em consideração não apenas o aquecimento de água no reservatório,
mas também a energia térmica a ser fornecida através da água ao leito de
adsorvente. Isso fará com que a quantidade de coletores necessários ao processo
seja maior, aumentando o custo do sistema.
Como pode-se observar, o custo do sistema de captação de energia solar
dependerá da tecnologia aplicada aos coletores com o propósito de aumentar sua
eficiência e da quantidade de energia necessária para o processo de dessorção.
A tabela 7 apresentou a influência da temperatura da água quente sobre a produção
de gelo. A temperatura do leito de adsorvente não poderá ser inferior a cerca de
65°C (o processo de dessorção não ocorre) e também não poderá ser superior a
100°C, pois o reservatório térmico não é pressurizado. Além disso, conforme já
informado, temperaturas elevadas provocam a instabilidade do metanol.
Assim, será aqui admitido que a temperatura de 92°C para a água quente do
reservatório térmico é a adequada para obtenção de valores adequados de
resfriamento sem comprometimento da estabilidade do metanol. Essa foi a
temperatura da água utilizada no trabalho realizado na Universidade de Jiao Tong, e
que produziu 9 Kg de gelo.
Utilizando os critérios do Guia de Parametrização da Lei Solar de São Paulo
chegamos a um reservatório térmico de 475 litros com água a 40°C. Se a
temperatura da água for 92°C, esta devera ser misturada com água fria para que se
obtenha a temperatura de conforto indicada de 40°C.
A massa de água com temperatura de 92°C necessária para que, quando misturada
com a água fria, se obtenha os 475 litros de água a 40 °C, pode ser obtida
igualando-se a energia necessária para se aquecer os 475 litros de água a 40°C á
energia necessária para se aquecer uma massa de água a 92°C a ser determinada.
Assim,

(51)
ou seja,
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(52)
Assim sendo, o tamanho do reservatório térmico para a situação brasileira, caso
houvesse sempre radiação solar para aquecer a água a 92°C, seria de 131 litros e,
portanto, 9,16% maior do que aquilo que os pesquisadores chineses estabeleceram
em seu experimento original, onde o volume do reservatório é de 120 litros.
No entanto, sabemos que nem todos os dias a radiação solar será adequada para
aquecer a água á temperatura máxima e, nesse caso, haverá falta de água quente
suficiente para os usuários. Assim, adota-se a fração solar de 100% o que faz com
que a produção de energia necessária á manutenção do sistema seja de 580,2 Kwh
contra apenas 406,14 Kwh caso adotasse o valor recomendado de melhor custo
benefício de 70%.
Além disso, o sistema possuirá meios auxiliares de aquecimento (resistência elétrica
ou gás). Dessa forma garante-se que em 100% do tempo teremos a temperatura de
92°C ou através do aquecimento solar apenas ou com a utilização de meios
auxiliares de aquecimento.
Os critérios de projeto do sistema podem variar conforme os custos dos
componentes (coletores solares e reservatórios térmicos), ou seja, mais coletores
solares significam reservatórios menores sempre respeitando os limites mínimo de
80°C de temperatura do leito de dessorvente (para que haja boa dessorção do
metanol) bem como o máximo de 100°C da temperatura da água no reservatório
(para que não haja instabilidade do metanol ou vaporização da água).
4.2.6 Determinação do leito de adsorvente
No projeto original os pesquisadores realizaram experimentos considerando um
sistema com volume de água quente de 120 litros e produção diária de gelo entre
4,5 a 9 Kg, dependendo da radiação solar. Considerou-se também que um sistema
comercial com 60 litros de água quente e produção diária de 5 Kg de gelo já seria
adequado.
Com 61 MJ de energia adicionada ao banho de água, os 120 litros aqueceram de
22°C para 92°C enquanto que 9Kg de gelo se formaram a uma temperatura de 1,5°C. Em seguida quando 55 MJ de energia foi adicionada aos 120 litros de água a
21°C do reservatório térmico, e mantendo a temperatura de condensação a 30°C,
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houve uma produção de 4 Kg de gelo a -2°C. Tal produção permitiu que o ar do
compartimento da geladeira de 100 litros mantivesse-se em valores inferiores a 5°C
por 3 dias.
No caso brasileiro adotaremos o tamanho do sistema de refrigeração proposto
originalmente pelos pesquisadores chineses pelas seguintes razões:
a)

O tamanho do tanque de água não varia muito em relação ao original,
sendo o brasileiro de 131 litros e o chinês de 120 litros (9,16% de
diferença);

b)

A radiação solar média anual em Xangai é de 15,244 MJ/m2·dia enquanto
que em São Paulo é de 14,245 MJ/m2·dia, ou seja, é apenas 7,01%
menor;

c)

O sistema adotado pelos pesquisadores chineses foi testado e resultados
práticos foram levantados tais como a produção de gelo, os coeficientes
de desempenho do ciclo e do sistema e o rendimento do aquecimento.

4.2.7 Determinação dos parâmetros de desempenho
No caso brasileiro os 131 litros de água necessitarão de 10,93 Kwh para aquecê-la
até a temperatura de 92°C e isso representa 39,35 MJ (sem contar as perdas do
reservatório térmico). Além disso, deveremos adicionar a esse valor a quantidade de
energia a ser acrescentada ao leito de adsorvente que é de 8,79 MJ (Tabela 9).
Assim, a quantidade de energia necessária para que a água se aqueça de 20,2°C
até 92°C e ocorra a produção de aproximadamente 9 Kg de gelo é de 39,35 + 8,79 =
48,14 MJ.
Na tabela 9, pode-se observar que, no experimento original, para o caso de Qu=61
MJ, Qg=8,7929 MJ e Qágua=35,075 MJ, ou seja, a quantidade de energia térmica
fornecida ao reservatório térmico (Qu) e bem maior do que a soma da quantidade de
energia térmica recebida pela água (Qágua)

e pelo leito de adsorvente(Qg). Isso

acontece por causa da transferência de energia térmica que ocorre do reservatório
térmico para o meio ambiente (“perdas”). O coeficiente de “perdas” pode ser
calculado dividindo-se a somatória das energias térmicas recebidas pelo leito de
adsorvente e pela água (Qg + Qágua), pelo total de energia térmica fornecida ao
reservatório térmico pelo conjunto de coletores solares (Qu). Assim sendo,
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(53)
Supondo-se que as “perdas” térmicas no reservatório utilizado no caso brasileiro,
sejam similares ás que ocorreram no experimento original, quando o fornecimento
de energia foi de 61 MJ e a temperatura do reservatório atingiu 92°C então com os
dados da tabela 15 temos:

O resultado é que deveremos fornecer á água Qu = 66,94 MJ para que o processo
no caso brasileiro funcione.
Com a recuperação da energia térmica de condensação do vapor de metanol no
tanque de condensação 18, o novo coeficiente de desempenho do sistema será:

(54)
Admitindo o mesmo volume de água do projeto original (120 litros), o COPsistema com
a recuperação da energia térmica pelo tanque de condensação 18 é de 0,0641, ou
seja, com o aumento da quantidade de água o desempenho do sistema como um
todo cai 9,5% em função da energia térmica fornecida á água do reservatório, das
perdas térmicas que aumentam e do efeito frigorífico que permanece o mesmo. No
entanto, se compararmos o COPsistema atual de 0,0580 com o COPsistema original de
0,0591 onde se introduziu 61 MJ de energia térmica á água do reservatório e não
houve a recuperação da energia de condensação, pode-se observar que a queda de
desempenho foi de apenas 1,8%
4.3 Alteração do adsorvente
A melhoria da transferência de massa e calor de e para o leito de adsorvente traz
significativa contribuição para a melhoria dos coeficientes de desempenho e
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capacidade de refrigeração dos ciclos de adsorção. Existem 2 modos principais para
se atingir isso. Um é a melhoria da transferência de calor e massa entre o leito de
adsorvente e a superfície de transferência de calor. O outro modo é desenvolver
materiais adsorventes com altas taxas de adsorção.
No trabalho original utilizou-se carvão ativado em “pellet”. Pesquisando a literatura,
pudemos verificar que as fibras de carvão ativado ou FCA (cuja sigla em inglês é
ACF) possuem muitas características intrínsecas que são superiores quando
comparadas com o carvão ativado peletizado ou granular. Cabe citar, a maior área
superficial, a cinética de adsorção inter-partículas mais rápida (El-MERRAOUI;
AOSHIMA; KANEBO, 2000; SUZUKI, 1994) e a maior facilidade de manuseio
especialmente quando são utilizadas na forma de cintas ou espuma.
Essa é a razão pela qual a fibra de carvão ativado tem sido utilizada em muitas
aplicações, tais como, separação de gases, armazenagem de gases e reações
catalíticas. Recentemente, muitos estudos foram conduzidos para investigar os tipos
potenciais de pares FCA-refrigerantes para o resfriamento adsortivo ou aplicações
em bombas de calor.
O coeficiente de desempenho de um sistema por adsorção utilizando FCA-metanol é
15% superior e a capacidade de refrigeração é de 2 a 3 vezes maior do que os
sistemas que se utilizam do carvão ativado comum. (WANG et al., 1997), (WANG et
al., 1999); (KANAMORI et al., 1997). Vasiliev et al. (2001) desenvolveram um
sistema de bomba de calor por adsorção operando com FCA-amonia.
Os mesmos autores também desenvolveram um ciclo adsortivo com FCA-metanol
onde a capacidade de adsorção do sistema atingiu 0,55 Kg/Kg na condição de
equilíbrio (VASILIEV, 2002). Utilizando uma FCA especialmente tratada, o tempo
estimado de adsorção do metanol é de 1/5 a 1/10 do tempo de adsorção do carvão
ativado normal (PONS; GUILLEMINOT, 1986).
Nesta seção utilizaremos como referência os resultados dos trabalhos de
Hamamoto et al. (2006a).
O objetivo é investigar numericamente o desempenho de um ciclo de adsorção
utilizando a FCA como adsorvente, visando elevar a capacidade de refrigeração e o
coeficiente de desempenho. Com isso poderemos avaliar a possibilidade da
aplicação da FCA no ciclo combinado de aquecimento e refrigeração.
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Usaremos a teoria de do equilíbrio da adsorção e tomaremos como base os dados
de equilíbrio de adsorção obtidos pelos mesmos pesquisadores (HAMAMOTO et al.,
2006b).
4.3.1 Analise Teórica
Foi feita uma simulação de um ciclo de refrigeração por adsorção de um único
estágio utilizando FCA como adsorvente e metanol como adsorvato.
O esquema esta mostrado na figura 45 abaixo:

Figura 45 - Diagrama esquemático de um sistema de refrigeração
por adsorção de estágio único.
Fonte: Hamamoto et al. (2006b).

O sistema simulado é constituído de 4 trocadores de calor sendo um condensador,
um evaporador e 2 trocadores de calor (HEX1 e HEX2) que atuam como
adsorvedores e dessorvedores de forma alternada. A FCA esta armazenada em
HEX1 e HEX2.
Nesse experimento utilizou-se 2 fibras de carvão ativado diferentes, sendo uma a
FX-400 produzida pelo TOHO-Rayon e a outra a KF-1000, produzida pela TOYOBO,
ambas empresas japonesas.
A tabela 17 mostra as propriedades de ambos os produtos incluindo os dados
termofísicos obtidos dos testes de adsorção de nitrogênio.
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Tabela 17 - Propriedades termofísicas das FCAs FX-400 e KF-1000.
Propriedade termofísica

Unidade
de medida

Material
Densidade aparente da camada de fibra, ρfib

-3

gcm

FX-400

KF-1000

poliacrilonitrila

celulose

0,023

0,045

m

7·10 a 9·10

Área superficial BET

m2gr-1

1458

Área superficial de microporos pelo método-t

m2gr-1

705,4

Diâmetro da fibra

3

-6

-1

-6

15,4·10-6 a 25·10-6
1227
1129

Volume cumulativo de poros pelo método HK

m Kg

Volume de microporos pelo método t

m3Kg-1

3,73·10-4

6,07·10-4

Diâmetro médio dos poros

m

2,350·10-9

2,234·10-9

Largura dos poros pelo método HK

m

1,252·10-9

1,252·10-9

6,83·10

-4

6,48·10-4

Fonte: Hamamoto et al. (2006b).

O processo ocorre em 3 fases:
Fase 1
HEX2 = dessorvedor
HEX1 = adsorvedor
Válvulas V1 e V4 fechadas
Válvulas V2 e V3 abertas
1.1–

Em HEX2 ocorrre o processo de dessorção á pressão pcon que é a
mesma do condensador. Uma fonte externa á temperatura Th
aquece HEX2 e o vapor de refrigerante dessorvido flui ao
condensador onde é resfriado á temperatura Tcool por um fluido
refrigerante que remove o calor de condensação Qcon. O condensado
de metanol flui para o evaporador através de um tubo de conexão;

1.2–

Em HEX1 ocorre o processo de adsorção á pressão peva ,que é a
mesma

do

evaporador.

O

refrigerante

metanol

contido

no

evaporador evapora á temperatura Teva enquanto o calor de
vaporização Qeva é trocado com o fluído a ser resfriado. O vapor de
metanol é então adsorvido pela FCA enquanto um fluido refrigerante
remove o calor de adsorção Qads.

119

Quando as concentrações de refrigerante no adsorvedor e
dessorvedor estiverem próximas ou na condição de equilíbrio, o
ciclo se altera para a próxima fase.
Fase 2
Válvulas V1, V2, V3 e V4 fechadas.
2.1–

O adsorvedor HEX1 é aquecido por um fluido de aquecimento em
uma operação chamada de “processo de pré-aquecimento”;

2.2–

O dessorvedor HEX2 é resfriado por um fluido refrigerante em uma
operação chamada de “processo de pré- resfriamento”.
Quando as pressões do adsorvedor e dessorvedor estiverem quase
iguais ás pressões do condensador e evaporador respectivamente,
então o adsorvedor se conectara ao condensador e o dessorvedor
ao evaporador.

Fase 3
HEX2 = adsorvedor
HEX1 = dessorvedor
Valvulas V1 e V4 abertas
Valvulas V2 e V3 fechadas
3.1–

Em HEX1 ocorrre o processo de dessorção á pressão pcon que é a
mesma do condensador. Uma fonte externa á temperatura Th
aquece HEX1 e o vapor de refrigerante dessorvido flui ao
condensador onde é resfriado á temperatura Tcool por um fluido
refrigerante que remove o calor de condensação Qcon. O condensado
de metanol flui para o evaporador através de um tubo de conexão;

3.2–

Em HEX2 ocorre o processo de adsorção á pressão peva que é a
mesma

do

evaporador.

O

refrigerante

metanol

contido

no

evaporador evapora á temperatura Teva enquanto o calor de
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vaporização Qeva é trocado com o fluido a ser resfriado. O vapor de
metanol é então adsorvido pela FCA enquanto um fluido refrigerante
remove o calor de adsorção Qads.

A figura 46 mostra o diagrama de pressão-temperatura-concentração do ciclo de
adsorção operando com uma fonte térmica a 85°C e temperatura de condensação a
30°C para a FCA FX-400.

Figura 46 – Diagrama de pressão-temperatura-concentração
do ciclo de adsorção com FCA FX-400/metanol.
Fonte: Hamamoto et al. (2006b).

A taxas de adsorção e dessorção da FCA são muito maiores do que as do carvão
ativado granulado porque os microporos estão expostos na superfície de uma FCA.
Além disso é fácil conformar a fibra em feltro ou espuma.
A figura 47 mostra as medidas do equilíbrio de adsorção dos pares adsortivos FCA
FX-400/metanol e FCA KF-1000/metanol. A pressão relativa p/ps é a relação entre a
pressão do sistema, p, e a pressão de saturação do refrigerante, ps, á temperatura
do leito de adsorvente.
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Figura 47 – Medidas do equilíbrio de adsorção para os pares
adsortivos FX-400/metanol e FK-1000/metanol.
Fonte: Hamamoto et al. (2006b).

Os autores também plotaram os resultados para a sílica gel para efeitos
comparativos. A figura 48 mostra o diagrama pressão-temperatura-concentração
(p-T-q) para a FCA FX-400/metanol.

Figura 48 – Diagrama pressão-temperatura–concentração
(p-T-q) do sistema simulado.
Fonte: Hamamoto et al. (2006b).

No sistema simulado, a temperatura do fluido de aquecimento Thot é igual á
temperatura do leito de adsorvente ao final do processo de dessorção Th ou Tdes_end. A
temperatura do fluido de resfriamento Tcool é igual á temperatura do leito de
adsorvente no final do processo de adsorção Tads. A temperatura de condensação do
refrigerante Tcon no condensador assim como a temperatura do liquido a ser resfriado
Tchill são iguais á temperatura do refrigerante no evaporador.
No sistema real, no entanto, Thot é maior do que Th, Tcool é menor do que Tads e Tcon e
Tchill são maiores do que Teva. Contudo, tais diferenças de temperatura são
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desprezadas para efeito de transferência de calor com o objetivo de simplificar os
cálculos.
4.3.2 Equações básicas
Baseando-se nos dados de equilíbrio de adsorção obtidos na figura 47, as equações
da quantidade de adsorção de equilíbrio expressa em quilos de adsorvato metanol
por quilo de adsorvente FCA obtidas através de correlações de Langmuir para os
pares FX-400/metanol e KF-1000/metanol são respectivamente:

para o par FCA FX-400/metanol(1)

(55)

para o par FCA KF-1000/metanol(1)

(56)

As equações acima são utilizadas para avaliar o desempenho de adsorção do ciclo.
A pressão de vapor relativa ps é determinada pela temperatura do evaporador Teva
no processo de adsorção e pela temperatura do condensador Tcon no processo de
dessorção. A pressão de saturação ps é calculada com base na temperatura do leito
de adsorvente Tads (=Tcon), no processo de adsorção, e Tdes (=Th), no processo de
dessorção. A pressão de saturação do refrigerante é calculada pela equação de
Antoine listada na tabela 18 a seguir.
(1) Observações:
•

Na figura 47, a eq. (55) é representada pela curva Eq.(1) e a eq.(56) é
representada pela curva Eq.(2).

•

Na figura 47 a quantidade de adsorvato dessorvido no adsorvente é
representada pela letra “q*”. Neste trabalho, por uma questão de
uniformidade adotaremos a letra “x” para representar a quantidade de
adsorvato dessorvida no adsorvente.

123

A energia especifica de refrigeração (KJ/kg de adsorvente) de cada ciclo pode ser
calculada pela xpressão:

(57)
Onde L é o calor latente de vaporização e crliq é o calor específico do refrigerante
líquido metanol. Estes valores são calculados através das expressões fornecidas na
tabela 18.
A quantidade de calor para cada ciclo pode ser estimada pela seguinte expressão:
(58)
onde Qpreheat e Qdes-con representam, respectivamente, a quantidade de calor fornecida
durante o pré-aquecimento e durante o processo de dessorção/condensação.
Essas energias podem ser calculadas pelas seguintes expressões:

(59)

(60)
Onde Hdes é o calor de dessorção. cACF_layer é o calor especifico da camada de fibra de
carvão ativado calculada pela equação fornecida na tabela 18. xmax é a concentração
do adsorvato na FCA antes do inicio da dessorção. É o equivalente a xconc utilizado
para o carvão ativado em pellets ou pó.
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Tabela 18 – Equações para cálculo das propriedades físicas
Pressão de vapor saturado (Equação de Antoine)
ps = 133,3 X 10(A - (B/(T - 273,15+C))), A, B e C são as constantes de Antoine 8,072, 1574,99 e
238,86 respectivamente
Calor latente do adsorvato (Equação de Antoine)
L = ln(10)·R·(Teva + 273,15)2·B/(Teva + C)2, B e C são as constantes de Antoine para o
metanol 1574,99 e 238,86 respectivamente. Esta equação é derivada da equação de
Clausius-Clapeyron
Calor específico do adsorvato (equação de ajuste, R2 = 0,9994)
cpref = 3,7825 X 10-5·(T - 273,15)2 + 4,0943 X 10-3·(T - 273,15) + 2,3966. Faixa aplicavel de
temperatura: -248,15ºK < T < 360,15ºK
Calor específico da fibra de carvão ativado
cACF-layer = εfb·cvapor + (1 - εfb)·cfib, onde εfb é o espaço vazio da camada de FCA e cfib é o calor
específico da FCA
Espaço vazio da camada de FCA
εfb = (ρfib - ρACF_layer)/(ρfib - ρvapor), onde ρfib é a densidade da FCA, não da camada e ρvapor é a
densidade do vapor de adsorvato que é de 1,416 kg·m-3 a 0ºC
Fonte: Hamamoto et al. (2006b)

O efeito e refrigeração específico, SCE e o coeficiente de desempenho COP podem
ser estimados pelas seguintes expressões:

(61)

(62)
Os procedimentos de cálculo são mais simples do que quaisquer outros cálculos que
levam em consideração o tempo de ciclo. Uma vez que as temperaturas de todos os
componentes do sistema de refrigeração apresentado na figura 46 forem
conhecidas, então todos os estados do ciclo de refrigeração poderão ser calculados
á partir das equações (55) a (62).
Os valores dos parâmetros utilizados no ciclo estão listados na tabela 19 a seguir:
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Tabela 19 – Valores dos parâmetros utilizados para os cálculos com FCA.
Propriedades

Unidades

Valor

Kgm-3

850

Calor específico da FCA mono, cfib

KJKg-1K-1

0,941

Constante dos gases do adsorvato, R

KJKg-1K-1

0,2445

Calor específico de vapor do adsorvato, cvapor

KJKg-1K-1

1,291

Densidade da FCA mono, ρfib

Espaço vazio da camada de FCA, εfb

0,974

Fonte : Hamamoto et al. (2006b)

4.3.3 Resultados e conclusões sobre a viabilidade da aplicação da FCA para o ciclo
misto de aquecimento e refrigeração
Com o arranjo da figura 45 varias simulações foram realizadas com o objetivo de se
determinar o SCE e COP para ambas as FCAs utilizadas operando com metanol
como adsorvato. Foram alteradas as temperaturas de entrada do fluido de
aquecimento, fluido de resfriamento e fluido refrigerado.
Os resultados estão mostrados na figura 49 a seguir para a FX-400/metanol e na
figura 50 para a FK-1000/metanol.
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(a) Temp. do fluido refrigerado de -20ºC

(c) Temp. do fluido refrigerado de -5ºC

(e) Temp. do fluido refrigerado de 5ºC

(b) Temp. do fluido refrigerado de -10ºC

(d) Temp. do fluido refrigerado de 0ºC

(f) Temp. do fluido refrigerado de 15ºC

Figura 49 – Resultados experimentais do sistema de adsorção para FCA FX-400/metanol.
Fonte: Hamamoto et al. (2006b)
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(a) Temp. do fluido refrigerado de -20°C

(b) Temp. do fluido refrigerado de 0°C

Figura 50 – Resultados experimentais do sistema de adssorção para FCA KF-1000/metanol
Fonte: Hamamoto et al. (2006b)

Pode-se notar pelos experimentos realizados que SCE aumenta com o aumento da
temperatura de entrada do fluido de aquecimento. SCE e COP diminuem quando a
temperatura de entrada do fluido de resfriamento aumenta.
Há uma condição ótima para que o COP atinja seu maior valor. Essa condição se
altera com as temperaturas de entrada dos fluidos de aquecimento e resfriamento
para cada temperatura de entrada do fluido refrigerado. Quando a temperatura de
entrada do fluido de resfriamento aumenta, a temperatura ótima do fluido de
aquecimento se torna elevada.
Por exemplo, como mostrado na figura 50 no gráfico (a), a temperatura de entrada
ótima do fluido de aquecimento é de 50ºC quando a temperatura de entrada do
fluido de resfriamento for -15°C. Por outro lado, a temperatura de entrada do fluido
de aquecimento aumenta para 90ºC quando a temperatura do fluido de resfriamento
for 0ºC e a temperatura do fluido refrigerado for -20ºC.
Para chegarmos a essas conclusões basta se observar qual é o ponto mais alto da
curva de COP para a temperatura de entrada do fluido de resfriamento.
Essas

características

foram

também

notadas

para

outros

pares

adsorventes/refrigerantes (SAHA; BOELMAN; KASHIWAGI, 1995); (BOELMAN;
SAHA; KASHIWAGI, 1995).
O comportamento de SCE e COP são similares para ambas as FCAs analisadas. No
entanto o desempenho do sistema com FCA FX-400/metanol é melhor do que o com
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a FCA KF-1000/metanol porque a quantidade de adsorção de equilíbrio é
relativamente mais alta para o sistema com a FCA FX-400/metanol.
4.3.4 Adaptação para o caso brasileiro.
Na seção 4.1.2 obtivemos um efeito de refrigeração de Qref – Qcc = 3,66331 MJ
(eq. 46). Isso ocorreu com 22 Kg de adsorvente carvão ativado granular. Assim, o
SCE (efeito de refrigeração especifico) pode ser expresso como:

de carvão ativado granulado

(63)

Além disso, os demais parâmetros do sistema híbrido de aquecimento e refrigeração
são:
•

temperatura do fluido de resfriamento Tcool maior do que 20°C ;

•

temperatura do fluido de aquecimento Thot de 92ºC ;

•

temperatura de evaporação do metanol no evaporador Tchill = Teva de -10°C.

A figura 47 mostra que no caso da FCA FX-400 a capacidade de adsorção do
metanol (“x”) é de 2 a 3 vezes maior do que o que ocorre com o carvão ativado em
pó ou granulado. Isso nos leva á conclusão de que o efeito frigorífico que é
diretamente proporcional á massa de adsorvente também deveria ser maior do que
o que ocorre com o carvão em pó ou granulado. No entanto, tomando-se como base
os resultados práticos obtidos para ambas as FCAs analisadas (Figuras 49 e 50),
chegamos á conclusão de que a utilização da FCA para o ciclo misto de
aquecimento

e

refrigeração

não

representará

nenhuma

melhoria

no

seu

desempenho pelas seguintes razões:
a)

Para a temperatura de evaporação Tchill = -10ºC, temperatura de
resfriamento Tcool = 20°C e temperatura de aquecimento Thot = 92°C podese observar na figura 49 que para o par adsortivo que utiliza a FCA FX400/metanol, o SCE será inferior a 75 KJ/Kg enquanto que no sistema
misto de aquecimento e refrigeração original utilizando carvão ativado em
pó ou granular obtivemos um SCE = 166,51 KJ/Kg. Esse mesmo
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fenômeno pode também ser observado na figura 50 para o par adsortivo
que utiliza a FCA KF-1000/metanol;
b)

Consultando os catálogos dos fabricantes das FCAs FX-400 e KF-1000
podemos verificar que a densidade da FCA utilizada em tecidos se
encontra-se entre 0,03 a 0,07 g/cm3 (Richangsheng Imp. and Exp. Corp.)
enquanto que o catalogo da Casquímica Prod. Químicos Ltda indica uma
densidade para o carvão ativado em pó entre 0,25 a 0,65 g/cm3 e do
carvão granulado entre 0,48 a 0,53 g/cm3.

Assim sendo, a densidade da FCA em tecido é bem menor do que a do carvão
ativado granular ou em pó o que significa que utilizando o mesmo peso de FCA que
o de carvão ativado em pó ou granular para uma determinada aplicação, o volume
ocupado será maior.
O aumento de volume certamente implicara em tamanhos de leitos de adsorventes
maiores com todas as implicações que o aumento de volume terá sobre os custos
do projeto.
Portanto, no presente estudo, a utilização da FCA em substituição ao carvão em pó
ou granular não apresenta nenhuma vantagem sendo preferível a utilização do
adsorvente carvão em pó ou granular como originalmente proposto para o ciclo
misto de aquecimento e refrigeração.
4.4 Alteração do sistema de transferência de massa
No trabalho original proposto pelos pesquisadores da Universidade Xangai Jiao
Tong, o autor indica a existência de um canal central de transferência de massa para
todos os tubos que constituem o adsorvedor. Em outros trabalhos, os autores
mostram um canal central dentro de cada tubo o que facilitaria a transferência de
massa. Na seção 3.4.1 apresentamos as pesquisas desenvolvidas pelos
pesquisadores ThumautoK, Wongsuwan e Kiatsiriroat (2004) do Departamento de
Engenharia Mecânica da Faculdade de engenharia da Universidade de Chiang Mai
da Tailândia que propuseram um tubo interno de ½" perfurado e revestido com uma
malha de aço inoxidável como mostrado abaixo na figura 51.
No sistema hibrido original o leito de adsorvente era constituído de 30 tubos de
50.mm de diâmetro externo por 800 mm de comprimento cada um e que juntos

130

continham 22 kg de carvão ativado. Como vamos adicionar um tubo interno, que
permanecera vazio para permitir a adsorção/dessorção mais fácil do vapor de
metanol, teremos então que ter mais tubos para conter a mesma quantidade de
adsorvente uma vez que houve uma diminuição de volume interno disponível para o
carvão ativado.
Consultando-se o catalogo da empresa Grupo Feital (2009) vamos adotar tubos de
aço inox AISI 304 com 50,80 mm de diâmetro externo e 1,50 mm de parede. Assim,
o volume por metro linear ocupado pelo tubo é:

(64)
Sendo 30 tubos de 800 mm cada teremos 24 metros lineares e sendo 0,001794
m3/ml, então o volume total do leito de adsorvente é:

Este é o volume que o leito de adsorvente original, com apenas um canal central de
transferência de massa, ocupa para poder armazenar 22Kg de carvão ativado.
Para melhorar a transferência de massa, vamos adotar um tubo de ½" de diâmetro
externo dentro de cada tubo do leito de adsorvente. Pelo catalogo da Feital obtemos
um tubo de 12,70 mm de diâmetro externo com 1 mm de espessura de parede.
Assim, o novo volume por metro linear ocupado fica:

(65)
Assim, a nova quantidade de tubos será:
(66)
Como no leito original tínhamos 30 tubos de 800 mm cada perfazendo 24 metros
lineares, então adotando-se a mesma quantidade de tubos, cada um terá o
comprimento:

(67)
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Figura 51 – Esquema construtivo do tubo
do adsorvedor com canal de
transferência de massa central
Fonte: Tiansuwan, Hirunlabh e Kiatsiriroat
(1998)

Figura 52 – Detalhe de montagem do
tubo do adsorvedor com
canal de transferência de
massa central
Fonte: Critoph (2002)

O tubo do adsorvedor com canal de transferência de massa central tem como
vantagens permitir uma transferência de massa mais rápida o que reduz o tempo de
ciclo. Dessa forma pode-se obter uma produção de gelo maior (Figuras 51 e 52).
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5 CONCLUSÕES SOBRE O TRABALHO DE PESQUISA
A literatura, principalmente aquela publicada no Balanço Energético Nacional, é
pródiga em informações sobre o consumo de energia elétrica no Brasil, permitindo
estimar o quanto dessa energia é utilizada para aquecimento de água de banhos e
em refrigeração doméstica; com algumas hipóteses, é possível estimar que 15,62%
de toda a energia elétrica produzida no país é utilizada para o aquecimento de água
para fins sanitários e para refrigeração no âmbito doméstico.
Energia solar é comumente utilizada para a produção de água quente; a literatura
consultada na revisão bibliográfica indica a existência de vários trabalhos
apresentando a conversão da energia solar também para a produção de
resfriamento;
A literatura apresenta vários sistemas que permitem a conversão de energia solar
em resfriamento; dentre os principais, encontram-se os sistemas de sorção; os
sistemas de adsorção apresentam vantagens para uso no aquecimento e
resfriamento combinados a partir da energia solar:
a)

faixa de temperaturas desejadas no aquecimento (80 a 100 oC) e no;

b)

resfriamento (próximo a 0 oC); os sistemas a absorção exigiriam maiores;

c)

temperaturas de aquecimento, o que, por sua vez, demandaria outros
tipos;

d)

de coletores solares, mais custosos e complexos do que o de tipo plano;

e)

(tais coletores, não planos, também não aproveitam convenientemente a
energia solar difusa).

A literatura pesquisada apresentou um trabalho importante, desenvolvido na
Universidade Xangai Jiao Tong (WANG et al., 1999) no qual um sistema de
adsorção que produzia o aquecimento de água para banho e o resfriamento, com
geração de gelo em câmara isolada para conservação de produtos perecíveis
(refrigerador); em tal trabalho, os pesquisadores chineses, ao invés de coletores
solares, utilizaram resistências elétricas para emular coletores solares a vácuo;
realizaram vários experimentos e publicaram os resultados, os quais serviram de
referência para muitas das análises e proposições do presente trabalho.
A posição geográfica privilegiada do Brasil torna o sistema híbrido de aquecimento e
resfriamento por adsorção utilizando energia solar vantajoso economicamente com
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maior produção anual de efeito frigorífico e menor custo inicial do sistema pela
redução do tamanho do sistema de captação de energia (coletores solares).
O ciclo de refrigeração por adsorção permite a utilização de fontes térmicas de baixa
temperatura o que o torna ideal para ser utilizado com a energia solar permitindo o
uso de coletores solares de placas planas já produzidos no Brasil em escala
industrial, bastando a introdução de pequenas modificações com o propósito de
melhorar sua eficiência.
O trabalho dos pesquisadores chineses utiliza um sistema intermitente de baixo
custo, cujo ciclo coincide com o ciclo diário de insolação (coletor solar é aquecido
durante o dia e o efeito de resfriamento é conseguido à noite, quando água fria é
utilizada para abaixar a temperatura do leito de adsorção); tal característica foi
aproveitada para aplicação ao projeto conceitual proposto para o Brasil neste
trabalho.
Foi desenvolvido um modelo matemático simplificado que permite avaliar o
desempenho energético do sistema; utilizando este modelo, foi possível estimar os
seguintes resultados de desempenho:
a)

No trabalho dos pesquisadores chineses, embora o aquecimento tenha
sido feito com resistências elétricas, é possível calcular que a área de
coleta solar deveria ser de 11 m2; isso permitiria produzir 120 litros de
água quente a cerca de 90 oC e 9 kg de gelo;

b)

No sistema proposto neste trabalho, para uma mesma produção de gelo,
seriam produzidos 131 litros de água quente a cerca de 90 oC com uma
área de coleta solar de 4,5 m2.

Visando o aumento de desempenho, foram propostas possíveis melhorias a serem
eventualmente incorporadas ao projeto brasileiro:
a)

Aproveitamento

da

energia

térmica

de

dessuperaquecimento

e

condensação do adsorvato (metanol): a simulação matemática permitiu
estimar que essa medida propicia uma elevação de cerca de 7,7 % no
aquecimento da água de banho, mantida a produção de gelo;
b)

Alteração do adsorvente, de carvão ativado em pó para fibra de carvão
ativado em tecido (a fibra de carvão ativado adsorve de 2 a 3 vezes mais
do que o carvão em pó, por unidade de massa de carvão ativado): em
função da menor densidade da fibra em tecido, o volume do adsorvedor

134

seria maior, o que é uma desvantagem; em função principalmente da
faixa de temperaturas na qual o sistema opera, o efeito específico de
resfriamento com a fibra de carvão ativado é menos da metade daquilo
que se obtém com o carvão ativado em pó, ou seja, o uso da fibra de
carvão ativado só apresenta resultados negativos para esta aplicação
específica;
c)

Alteração da geometria de empacotamento do leito: foi calculado o
aumento requerido de comprimento de tubos; para calcular o tempo de
diminuição do ciclo seria necessário introduzir informações sobre a
transferência de massa no leito, o que não era o objetivo principal deste
trabalho; é um tema para desenvolvimento futuro.

O ciclo combinado de aquecimento e refrigeração apresenta tecnologia de
construção simples e materiais facilmente encontrados na indústria brasileira. O
único aspecto que requer maior cuidado é a manutenção do vácuo necessário no
interior do sistema para que os processos de adsorção/dessorção ocorram.
O tema estudado é bastante interessante e oferece inúmeras oportunidades para
desenvolvimentos futuros, cabendo destacar:
a)

aprimoramento do sistema de recuperação de energia da água do tanque
18, da figura 43;

b)

aprimoramento do circuito de transferência de fluidos entre os
reservatórios, diminundo o número der válvulas;

c)

estimação de custos para implantação do sistema e sua viabilidade
econômica;

d)

possibilidades de aprimoramento do sistema de isolamento térmico de
tanques e tubulações;

e)

avaliação de possibilidade de elevação da eficiência dos coletores solares
através do aprimoramento do sistema de isolamento térmico e uso de
tintas seletivas na superfície de absorção.
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Apêndice A – Parâmetros termodinâmicos

CD-ROM anexo

