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Considerações econômicas e ambientais trouxeram  um novo interesse nos refrigeradores alimentados por uma 

fonte de calor. Um esforço considerável de pesquisa tem sido investido no estudo de sistemas de refrigeração desse tipo 
nos últimos anos [1,2], tais sistemas podem utilizar fontes de energia renováveis, como energia solar e gases quentes 
expelidos por outros sistemas [2,3]. Em situações especiais, onde a preservação do ambiente é prioridade, a refrigeração 
solar é uma alternativa na conservação de alimentos e suprimentos médicos [4]. Em momentos onde a refrigeração tende a 
ser fornecida de maneira ininterrupta, torna-se necessário estabelecer uma fonte de energia suplementar, tal como um 
queimador a gás [5]. A melhoria, otimização e controle dos refrigeradores desse tipo é um aspecto crucial, que é 
independente do tipo de fonte de energia. Uma análise teórica de um sistema térmico, para ser confiável, deve ser capaz 
de captar os aspectos “realísticos” dos processos de transferência de calor que ocorrem na instalação. Vários estudos 
modelam este aspecto usando o método da minimização da geração de entropia [2,6] (otimização exergética), que busca 
modelos realísticos que levam em consideração as irreversibilidades dos escoamentos e dos processos de transferência de 
calor. Um modelo matemático é introduzido para simular o comportamento do refrigerador solar, com operação 
complementada por um queimador a gás, ou atuando alternativamente alimentado por emissões quentes automotivas ou 
industriais.   As irreversibilidades externas e internas também são levadas em consideração pelo modelo.  O modelo 
permitirá o estudo de diferentes tipos de fluidos refrigerantes e seus efeitos no desempenho do sistema. 

O sistema de refrigeração ou condicionamento de ar por absorção é formado por dois fluidos distintos de 
trabalho, isto é, gases e soluções absorventes/refrigerantes. O lado solução recebe o calor dos gases quentes através de 
um trocador de calor, chamado gerador de vapor; o compressor é substituído por um conjunto de equipamentos, isto é: 
absorvedor, bomba, gerador, válvula e regenerador. Um refrigerador de absorção modelo ELECTROLUX, conforme a figura 
abaixo, foi utilizado para a construção de um protótipo. Para tanto, um trocador de calor de contra-fluxo será dimensionado, 
construído e implementado em laboratório para prover o calor necessário ao funcionamento do equipamento, em 
substituição ao conjunto original multiproposto (eletricidade ou queima de gás). Representado pelo “boiler” da figura. 

 

 
 
O protótipo do refrigerador de absorção movido a gases quentes, permitirá o estudo do emprego deste tipo 

alternativo de sistema de refrigeração em refinarias de petróleo, onde há abundância de gases quentes. Desta maneira, 
pode-se estudar a possibilidade de uso racional da energia disponível para redução do consumo energético da refinaria. 
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