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RESUMO  

 

A presente se tese desenvolve uma metodologia para comparar as substâncias 

emitidas na construção e operação de sistema frigorífico por absorção e por 

compressão de vapor de amônia usando a metodologia denominada Análise do 

Ciclo de Vida  (ACV). Pesquisas bibliográficas feitas pelo autor desse trabalho 

permitem a conclusão de haver poucas informações que permitam a elaboração 

de um inventário de ciclo de vida para ciclo frigorífico por absorção e por 

compressão de vapor tendo como fluido de trabalho a amônia.  

 

Realizado todo o dimensionamento termodinâmico e mecânico dos ciclos e 

aplicada a metodologia ACV, os resultados demonstram que a operação do ciclo 

frigorífico por compressão produz 626,91% mais de hidrocarbonetos quando 

comparada com a quantidade emitida devido a construção. Demonstram ainda 

que as substâncias emitidas são diferentes para o ciclo por absorção e para o por   

compressão de vapor de amônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – chave: sistemas frigoríficos; análise de ciclo de vida, amônia, ACV. 
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ABSTRACT  

 

This thesis proposes to develop a way to compare the substances emitted in the 

construction and operation of a refrigeration cycle by absorption and   

compression of vapor ammonia using the methodology called Life Cycle 

Analysis (ACV). Bibliographic researches made by the author of this study 

suggest there is little information to allow the construction of an inventory of the 

life cycle to a refrigeration systems. 

 

 

Carried out all the thermodynamic and mechanical design cycles and applied the 

ACV methodology, the results demonstrate that the operation of the compression 

cycle produce 626,91% more hydrocarbon in comparison with the construction.  

The results shows that the substances emitted by absorption or compression cycle 

are different.   

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Key words: refrigeration systems; Life Cycle Assessment; ammonia. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
AICV Análise de impacto de ciclo de vida  

AP  Acidification potential - Potencial de acidificação 
CFC Clorofluorocarboneto 
DCO Destruição da camada de ozônio 

DTIE 
Division of Technology Industry and Environment – Divisão Tecnológica 
da Indústria e Meio Ambiente 

EE Efeito Estufa 
EP Eutrophication potential – Potencial de eutroficação 

EPA Environmental Protection  Agency – Agencia de Proteção Ambiental 
ETH Instituto Suíço de Tecnologia e Meio Ambiente 
ETP Eco toxicity potential – Potencial de ecotoxidade 
FFO Formação fotoquímica do Ozônio 
GLP Gás liquefeito do petróleo 
GWP Global warming potential – Potencial de efeito estufa 
http Human toxicity potential – Potencial  humana de toxidade  
IEE Instituto de Eletrotécnica  a e Energia  

IFEU Instituto de Pesquisa Sobre Energia e Meio Ambiente (Alemanha) 
IBICT Instituto Brasileiro  de Informações em Ciência e Tecnologia 
INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
ICV Inventário do Ciclo de Vida 

IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate Change - 
 Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas  

ISO 
International Organization for Standardization – Organização 
Internacional de Padronização 

ITAL Instituto Técnico de Alimentação 
LCA Life Cycle Assessment – Análise do Ciclo de Vida  
MIT Institute  Massachusetts (EUA) – Instituto Massachussets 
MRI Midwest Research Institute -  Instituto de Pesquisa Midwest 
ODP Ozone depletion potential – Destruição da camada de ozônio  
ONS Operador nacional de sistemas  
PIB Produto Interno Bruto  

POCP 
Photochemical ozone creation potential – Potencial fotoquímico de 
criação do ozônio  

RMIT Centro de projetos  (Austrália) 

SETAC 
Society of Environmental Toxicology and Chemistry – Sociedade de 
Toxicologia Ambiental e Química   

UNEP United Environment Program – União dos Programas Ambientais  

WBCSD 
World Business Council for Sustainable Development -  Conselho 
Mundial para o Desenvolvimento Sustentável  

WMO 
World Meteorological Organization – Organização Metereológica 
Mundial  
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LISTA DE VARIÁVEIS EMPREGADAS  

Símbolo Variável Unidade 

A Área do trocador de calor no condensador ou no evaporador m² 

cdA  Área de troca de calor do condensador m² 

evA  Área de troca de calor do evaporador m² 

fcdA  Área frontal do condensador m² 

fevA  Área frontal do evaporador  m² 

alevA1  Área de troca de calor de uma única aleta do evaporador m² 

alcdA  Área de troca de calor do condensador com as aletas em uma 
única fila  

m² 

b Largura da tira m 

C Quantidade de refrigerante  kg  

POC ..  Coeficiente de desempenho Adimensional 

CT Carga térmica retirada no evaporador  kW 

águac  Calor específico da água   
 Ckg

kJ

°
 

arcdCp  Calor específico do fluido ar nas condições atmosféricas local Ckg

kJ

°
 

arevCp  Calor específico do fluido ar nas condições do ambiente 
refrigerado Ckg

kJ

°
 

pmitcC  Calor específico médio da mistura que escoa no interior do 
tubo do trocador de calor Ckg

kJ

°
 

cascoD  Diâmetro do casco do trocador de calor m 

externoD  Diâmetro externo do tubo m 

ealD  Diâmetro externo da aleta transversal m 

eevD  Diâmetro externo do tubo do evaporador. m 

extaalD  Diâmetro externo da aleta transversal m 

ecdD  Diâmetro externo do tubo do condensador m 
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eevD   Diâmetro externo do tubo do evaporador m 

ealcdD  Diâmetro externo da aleta transversal ao tubo do condensador m 

ernoDint  Diâmetro interno do tubo m 

icdD  Diâmetro interno do tubo do condensador m 

ievD  Diâmetro interno do tubo usado na construção do evaporador m 

itcD  Diâmetro interno do tubo do trocador de calor m 

malcdD  Diâmetro médio logaritmo da aleta do condensador m 

malevD  Diâmetro médio logaritmo da aleta do evaporador m 

alcde  Espessura da aleta do condensador m 

aleve  Espessura da aleta do evaporador m 

paredee  Espessura da parede do tubo. m 

vcde  Espaçamento entre as linhas de dentro dos tubos dispostos na 
horizontal 

Adimensional 

veve  Espaçamento entre os tubos dispostos na horizontal m 

ttce  Espessura da parede do tubo do trocador de calor m 

E  Módulo de elasticidade MPa 

2ECO  Emissão de dióxido de carbono na geração de eletricidade kg/kW 

ED  Emissão direta equivalente de dióxido de carbono; kg 

EI  Emissão indireta equivalente de dióxido de carbono kg 

bombaE
 

Energia consumida pela bomba ao longo da vida útil do 
sistema 

J 

cpE
 

Energia consumida pelo compressor ao longo da vida útil do 
sistema; 

J 

gasoEn  Energia total que circula no gasoduto ao longo de toda a sua 
vida útil 

J 

=FC
 Fator de carga ou de serviço Adimensional 

gasoFC  Fator de carga do gasoduto Adimensional 

alof  Fator de alocação Adimensional 

g  Aceleração da gravidade m/s² 
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maxG  Fluxo de massa por unidade de área 2sm

kg
 

icdG&  Fluxo em massa por unidade de área de escoamento. 2sm

kg
 

ievG&  Fluxo em massa por unidade de área de escoamento. 2sm

kg
 

L Percurso da deformação  mm 

cdL  Comprimento do condensador m  

tcdL  Comprimento total do tubo usado para a construção do 
condensador 

m  

tevL  Comprimento total tubo usado para a construção do 
evaporador 

m  

tcL  Comprimento do trocador de calor m  

1h  Entalpia específica da solução, forte em amônia na entrada da 
bomba kg

kJ
 

2h  Entalpia específica da solução forte em amônia na saída da 
bomba kg

kJ
 

3h  Entalpia específica da solução forte em amônia na entrada do 
gerador kg

kJ
 

4h  Entalpia específica da solução fraca em amônia na saída do 
gerador  kg

kJ
 

5h  Entalpia específica da solução, fraca em amônia, na entrada 
do absorvedor oriunda do gerador kg

kJ
 

6h  Entalpia específica da amônia na saída do gerador-entrada do 
condensador kg

kJ
 

7h  Entalpia específica da amônia na saída do condensador kg

kJ
 

8h  Entalpia específica da amônia na entrada do evaporador kg

kJ
 

9h  Entalpia específica da amônia na saída do evaporador kg

kJ
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10h  Entalpia específica na saída do condensador kg

kJ
 

11h  Entalpia específica na entrada do evaporador kg

kJ
 

12h  Entalpia específica na saída do evaporador kg

kJ
 

)( 23 hh −  Diferença de entalpia específica entre a entrada e saída do 
compressor kg

kJ
 

alcdh  Altura da aleta do condensador m 

alevh  Altura da aleta do evaporador m 

arcdh  Coeficiente de película do ar externo ao condensador Cm

W

º2
 

arevh  Coeficiente de película do ar externo ao evaporador Cm

W

º2
 

condh  Coeficiente de convecção devido à condensação Cm

W

º2
 

dorextcondesah  Coeficiente de filme da face interna do condensador Cm

W

º2
 

adorexteevaporh  Coeficiente de filme da face interna do evaporador Cm

W

º2
 

etch  Coeficiente de película do fluido que escoa pelo lado externo 
do tubo do trocador de calor Cm

W

º2
 

icdh  Coeficiente de película do fluido que escoa na parte interna 
dos tubos do condensador  Cm

W

º2
 

rcondensadohint  Coeficiente de filme da face interna do condensador Cm

W

º2
 

evaporadorhint  
Coeficiente de filme da face interna do evaporador Cm

W

º2
 

ievh  Coeficiente de película do fluido que escoa na parte interna 
dos tubos do evaporador Cm

W

º2
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icdh  Coeficiente de convecção avaliado para o lado interno dos 
tubos  do condensador Cm

W

º2
 

itch  
Coeficiente de convecção no interior do tubo do trocador de 
calor Cm

W

º2
 

lvh  
Entalpia de vaporização avaliada à temperatura de 
condensação kg

kJ
 

lvh  Entalpia de vaporização kg

kJ
 

cdH  Altura do condensador m  

cdH  Altura do condensador m  

evH  Altura do evaporador m  

K  Condutibilidade térmica do material da aleta Cm

W

º
 

carcaçak  Condutibilidade térmica da carcaça do gerador de vapor Cm

W

º
 

fk  
 Condutibilidade térmica do fluido que está condensando 
avaliada a temperatura de condensação Cm

W

º
 

mitcK   Condutibilidade térmica média da mistura que escoa no 
interior do tubo do trocador de calor Cm

W

º
 

liquidok  Condutibilidade térmica na fase líquida Cm

W

º
 

tubok  Condutibilidade térmica do material do tubo Cm

W

º
 

10K  Condutibilidade térmica da amônia na fase líquida Cm

W

º
 

Am  Massa do componente A presente na mistura kg  

Bm  Massa do componente B presente na mistura kg  

arcdm&  Vazão em massa de ar necessário para a operação do 
condensador  s

kg
 

arevm&  Vazão em massa do fluido ar externamente ao condensador s

kg
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=amm&  Vazão em massa do refrigerante que circula no interior do           
tubo do condensador s

kg
 

cdm  Fator de forma da aleta do condensador Adimensional 

evm  Fator de forma da aleta no evaporador Adimensional 

germ&  Vazão em massa na entrada no gerador s

kg
 

cdm&  Vazão em massa  no condensador s

kg
 

1m&  Vazão em massa da solução forte em amônia na saída do 
absorvedor para á bomba. s

kg
 

3m&  Vazão em massa da solução na fase líquida altamente 
concentrada já pré- aquecida pelo trocador de calor          s

kg
 

4m&  Vazão em massa da solução na fase líquida fracamente                    
concentrada que  deixa o gerador à alta temperatura s

kg
 

5m&  Vazão em massa de solução fraca que retorna ao absorvedor s

kg
 

6m&  Vazão em massa da solução fraca em amônia na entrada do 
absorvedor oriunda do gerador s

kg
 

7m&  Vazão em massa do vapor de amônia quase puro que deixa o 
gerador e dirige-se ao retificador s

kg
 

8m&  Vazão em massa da solução fraca em amônia que deixa o 
retificador e retorna ao gerador s

kg
 

9m&  Vazão em massa de amônia oriunda do evaporador  s

kg
 

10m&  Vazão em massa que deixa o condensador e dirige-se a                                          
válvula de expansão 1   s

kg
 

11m&  Vazão em massa que deixa a válvula de expansão 1 e dirige-
se ao evaporador s

kg
 

12m&  
 
Vazão em massa de fluido refrigerante oriunda do evaporador 
 

s

kg
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13m&  Vazão em massa da solução refrigerante que circula no                   
evaporador s

kg
 

cdM  Total da massa de aço utilizada na construção do condensador  
do sistema frigorífico por absorção de vapor de amônia 

kg 

evM  Total da massa de aço utilizada na construção do evaporador 
do sistema frigorífico por absorção de vapor de amônia 

kg 

gasM
 

Massa de gás em kg consumida pelo sistema frigorífico por 
absorção vapor de amônia ao longo de toda a sua vida útil 

kg 

gaspalM  
Total da massa de aço utilizada na construção do gasoduto 
que interliga a cidade de Volta Redonda à de  São Paulo 

kg 

gasvolM  
Total da massa de aço utilizada na construção do gasoduto 
que interliga a refinaria de Cabiúnas à cidade de Volta 
Redonda, no estado do Rio de Janeiro 

kg 

tcM  Total da massa de aço utilizada na construção do trocador de 
calor do sistema frigorífico por absorção de vapor de amônia 

kg 

tiM  
Total da massa de aço utilizada na construção dos tubos de 
interligação dos equipamentos pertencentes ao sistema 
frigorífico por absorção de vapor de amônia 

kg 

totalecdM  Massa total de aço empregada na construção do condensador kg 

totalevM  Massa total de aço empregada na construção do evaporador kg 

totaltcM  Massa total de aço empregada na construção do trocador de 
calor 

kg 

açototalM  Total da massa de aço utilizada na construção do sistema        
frigorífico por absorção de vapor de amônia 

kg 

alevN  Número total de aletas utilizadas na construção do evaporador Adimensional 

alcdN   Número total de aletas utilizadas na construção do 
condensador 

Adimensional 

filcdN  Número de filas no condensador  Adimensional 

filevN  Número de filas no evaporador Adimensional 

pN  Número de aletas por unidade de comprimento do tubo Adimensional 

vcdN  Número de tubos dispostos na horizontal ao longo da altura 
do condensador 

Adimensional 

vevN  Número de tubos dispostos na horizontal ao longo da altura               
do evaporador 

Adimensional 

cpN&  Potência de acionamento do compressor kW 

anogasoN  Vida útil do gasoduto  anos 
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O  Número de horas por ano do equipamento operando a plena 
carga 

h/ano 

P  Pressão de trabalho Pa 

otP  Potência do equipamento; kW 

PCI  Poder calorífico inferior kJ/kg 

)( 12 PP −  Diferença de pressão entre a entrada e saída da bomba kPa 

rP  Número de Prandtl Adimensional 

1P  Pressão na entrada da bomba  Pa 

2P  Pressão na saída da bomba Pa 

r Raio de curvatura  mm 

R  Porcentagem anual de refrigerante liberada na atmosfera 
devido a reposições e ou vazamentos 

Adimensional 

icdRe  Número de Reynolds do escoamento interno aos tubos                          
do condensador 

Adimensional 

ievRe   Número de Reynolds do escoamento interno aos tubos do 
evaporador 

Adimensional 

eitcR  Número de Reynolds do escoamento no interior do tubo do 
trocador de calor 

Adimensional 

1Q&  Fluxo de calor fornecido à solução na passagem pelo 
préaquecedor 

W 

absQ&  Fluxo de calor rejeitado pelo absorvedor W 

cdQ&  Fluxo de calor rejeitado pelo condensador W 

desQ&  Fluxo de calor fornecido ao desabsorvedor W 

evQ&  Fluxo de calor recebido pelo evaporador W 

gerQ&  Fluxo de calor fornecido ao absorvedor W 

tcQ&  Fluxo de calor trocado no trocador de calor W 

retQ&  Fluxo de calor fornecido ao retificador W 

R  Raio da tubulação m 

cdS  Área média da aleta do condensador onde ocorre troca de 
calor pelo mecanismo  da condução  

m² 

evS  Área média da aleta do evaporador onde ocorre troca de calor 
pelo mecanismo da condução  

m² 
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t Espessura do material m 

camT  Temperatura média do ambiente frigorificado ºC 

ambT  Temperatura média do meio ambiente ºC 

condT  Temperatura de condensação do fluido refrigerante ºC 

evT  Temperatura de evaporação do fluido refrigerante ºC 

2T  Temperatura do fluído frio (se aquece ao longo do trocador) 
na entrada do trocador de calor 

ºC 

3T  Temperatura do fluído frio (se aquece ao longo do trocador) 
na saída do trocador de calor 

ºC 

4T  Temperatura do fluído quente (se resfria ao longo do 
trocador) na entrada do trocador de calor 

ºC 

5T  Temperatura do fluído quente (se resfria ao longo do 
trocador) na saída do trocador de calor 

ºC 

9t  Temperatura de condensação ºC 

ambt  Temperatura ambiente ºC 

U  Coeficiente global de transferência de calor Cm

W

º2
 

cdU  Coeficiente global de transferência de calor para o 
condensador Cm

W

º2
 

evU  Coeficiente global de transferência de calor para o evaporador Cm

W

º2
 

tcU  Coeficiente global da troca de calor do trocador de calor Cm

W

º2
 

V  Velocidade de corte s

m
 

arcdV  Velocidade do ar na aproximação do condensador 
 s

m
 

arevV  Velocidade do ar ao se aproximar do evaporador s

m
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ievVel  Velocidade média do escoamento no interior dos tubos                      
do evaporador s

m
 

icdVel  Velocidade média do escoamento no interior dos tubos do 
condensador s

m
 

elitcV  Velocidade média do escoamento no interior do tubo do 
trocador de calor s

m
 

Vu Vida útil do equipamento  anos 

ev∀
 Volume de amônia no evaporador     m³ 

abs∀
 Volume de amônia no absorvedor m³ 

gasV&  Vazão volumétrica queimada de gás natural Nm³/s 

gasoV&  Vazão em volume que circula no gasoduto Nm³/s 

frX  Concentração de amônia na solução rica % 

fcX  Concentração de amônia na solução pobre % 

T∆  Diferença de temperatura ºC 

evT∆  Diferença de temperatura no evaporador ºC 

At∆  Maior diferença de temperatura medida entre os dois fluidos ºC 

Bt∆  Menor diferença de temperatura medida entre os dois fluidos ºC 

arcdT∆  Diferença de temperatura sofrida pelo fluido ar ao retirar o               
calor do condensador. 

ºC 

aevrT∆  Diferença de temperatura sofrida pelo fluido ar ao passar pelo 
evaporador 

ºC 

vcdTa∆  Diferença entre a temperatura de condensação e a temperatura 
média da água de resfriamento em º C  

ºC 

lnmt∆  Diferença de temperatura média logarítmica ºC 

tcmT ln∆  Diferença de temperatura média logarítmica no trocador de 
calor 

ºC 

bW&  Potência da bomba  W 

bη  Rendimento da bomba Adimensional 

alcdη  Eficiência térmica da aleta do condensador Adimensional 
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alevη  Eficiência térmica da aleta do evaporador Adimensional 

bombaη  Rendimento global do processo de bombeamento Adimensional 

cpη  Rendimento adiabático da compressão. Adimensional 

combη  Rendimento térmico da combustão Adimensional 

θ  Ângulo de curvatura Adimensional 

λ  Entalpia específica de vaporização J/kg 

µ  Viscosidade absoluta  2m

Ns
 

meditcµ  Viscosidade absoluta média do fluído que escoa no interior do 
tubo do trocador de calor 2m

Ns
 

ievµ  
Viscosidade absoluta do fluido que escoa no interior dos 
tubos do evaporador avaliado com as condições de pressão e 
temperatura da entrada do evaporador  

²m

Ns
 

mistµ  Viscosidade absoluta média da mistura que escoa no interior 
do tubo do trocador de calor ²m

Ns
 

3µ  Viscosidade absoluta da amônia na saída do condensador; ²m

Ns
 

10µ  Viscosidade absoluta da amônia fase líquida 2m

Ns
 

ρ  Massa específica do fluido que está condensando 3m

kg
 

açoρ  Massa específica do aço 3m

kg
 

gasρ  Massa específica do gás natural a CNTP 3m

kg
 

lρ  Massa específica do líquido 3m

kg
 

arcdρ  Massa específica do ar nas condições atmosférica local  3m

kg
 

vρ  Massa específica do vapor 3m

kg
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arevρ  Massa específica do ar nas condições atmosférica local ³m

kg
 

3ρ  Massa específica da amônia na saída do condensador ³m

kg
 

τ  Tensão de ruptura do material Pa 

v  Volume específico da mistura resultante do líquido A com B kg

m³
 

Av  Volume específico do líquido A presente na mistura com B kg

m³
 

Bv  Volume específico do líquido B presente na mistura com A kg

m³
 

1v  Volume específico da mistura água - amônia ao passar pela 
bomba kg

m³
 

2v  
 
Volume específico da solução avaliada  na saída da bomba 
 

kg

m³
 

9v   
Volume específico avaliado na entrada do condensador kg

m³
 

13v   
Volume específico avaliado na saída do evaporador kg

m³
 

itcmedν  Volume específico médio do fluido que escoa no interior do 
tubo do trocador de calor 

m³/s 

icdυ  
Viscosidade cinemática do fluido que escoa no interior de 
tubos do condensador avaliado com as condições de                          
pressão e temperatura de entrada no mesmo.  

2m

Ns
 

mistυ  Viscosidade cinemática da mistura m²/s 

amυ  Viscosidade cinemática da amônia avaliada à temperatura 
média  

m²/s 

aguaυ  
 

Viscosidade cinemática da água avaliada à temperatura média 

 

m²/s 

Ax  Fração mássica do componente A Adimensional 

1x  Fração mássica da solução forte em amônia na saída do                  
absorvedor para a bomba 

Adimensional 
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3x  Fração mássica da solução na fase líquida altamente   
concentrada, já préaquecida pelo trocador de calor 

Adimensional 

4x   Fração mássica do líquido fracamente concentrado que deixa 
o gerador 

Adimensional 

5x  Fração mássica da solução que deixa o trocador de calor e                                    
dirige- se a válvula de expansão 2.           

Adimensional 

6x  Fração mássica da solução fraca em amônia na entrada do 
absorvedor oriunda do gerador 

Adimensional 

7x  Fração mássica do vapor refrigerante que deixa o gerador Adimensional 

8x  Fração mássica do vapor oriundo do retificador Adimensional 

9x  Fração mássica na entrada do condensador Adimensional 

10x  Fração mássica na saída do condensador Adimensional 

11x  Fração mássica na entrada do evaporador Adimensional 

12x  Fração mássica na entrada do evaporador Adimensional 

13x  Fração mássica na saída do evaporador Adimensional 

X  Fração mássica Adimensional 

               

          

 

 

 

          


