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- Título do Projeto: Modelagem do absorvedor e do gerador de ciclos de refrigeração por 

absorção de calor com o par amônia/água baseados na tecnologia de filme descendente sobre 

placas inclinadas 

- Data de Execução: 2013 a 2015 

- Agência ou Empresa Parceira: CAPES/SISEA 

- Descritivo de atividade: Esse trabalho constitui o desenvolvimento da modelagem térmica e 

simulação por métodos numéricos de dois componentes fundamentais do ciclo de refrigeração 

por absorção de calor com o par amônia/água: o absorvedor e o gerador. A função do 

absorvedor é produzir mistura líquida com alta fração mássica de amônia a partir de mistura 

líquida com baixa fração mássica de amônia e mistura vapor mediante retirada de calor. A 

função do gerador é produzir mistura líquido/vapor a partir de mistura líquida mediante o 

fornecimento de calor. É proposto o uso da tecnologia de filmes descendentes sobre placas 

inclinadas e o método de diferenças finitas para dividir o comprimento da placa em volumes 

de controle discretos e realizar os balanços de massa, espécie de amônia e energia juntamente 

com as equações de transferência de calor e massa para o filme descendente. 

O objetivo desse trabalho é obter um modelo matemático simplificado para ser utilizado em 

controle e otimização. Esse modelo foi utilizado para calcular as trocas de calor e massa no 

absorvedor e gerador para diversas condições a partir de dados operacionais, tais como: 

dimensões desses componentes, ângulo de inclinação da placa, temperatura de superfície e 

condições de entrada da fase líquida e vapor. Esses resultados foram utilizados para 

estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis e parâmetros do problema. 

Os resultados mostraram que o ângulo de inclinação da placa ótimo tanto para o absorvedor 

como para o gerador é a posição vertical, ou 90°. A posição vertical proporciona o menor 

comprimento de equilíbrio (0,85 m para o absorvedor e 1,27 m para o gerador com as 

condições testadas) e se mostrou estável, pois até 75° não foram verificadas variações no 

funcionamento do absorvedor e gerador. Dentre as condições testadas para uma placa de 0,5 

m verificou-se que as maiores efetividades térmicas no absorvedor e gerador foram 

respectivamente 0,9 e 0,7 e as maiores efetividades mássicas no absorvedor e gerador foram 

respectivamente 0,6 e 0,5. É esperado que os dados obtidos sejam utilizados em trabalhos 

futuros para a construção de um protótipo laboratorial e na validação do modelo. 


