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RESUMO 

 

Com a escassez de água, a preocupação com o fim desse recurso tão essencial para a 

sobrevivência da espécie humana vem sendo tema de diversos estudos científicos.  Com isso, 

o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar um estudo para determinar a 

quantidade de água que é condensada em evaporadores de ar condicionado. Para a realização 

desta análise, foi necessário utilizar sensores e o hardware Arduino para instrumentar a 

bancada Amatrol T7082. Os sensores de temperatura e umidade instalados na bancada 

mediam as temperaturas do fluido refrigerante R-134a em diferentes pontos do ciclo de 

refrigeração e também da temperatura e umidade relativa do ar durante o experimento. Para 

registrar esses dados, foi necessário elaborar um programa para o hardware. Em seguida, os 

dados coletados foram utilizados como variáveis de entrada em outro programa desenvolvido 

para o software EES para determinar a entalpia, capacidade de refrigeração do evaporador, 

umidade absoluta e a quantidade de água condensada. Os resultados que obtivemos ao 

término deste trabalho são considerados satisfatórios, pois o erro relativo calculado entre o 

valor teórico e o valor experimental foi pequeno quando comparado com a literatura. Diante 

dos resultados encontrados, foi possível dizer que os fatores que têm maior influência na 

quantidade de água condensada são a umidade relativa do ar e a capacidade de refrigeração do 

sistema de ar condicionado. 

 

Palavras-chave: Água condensada. Umidade absoluta. Evaporadores. Vazão mássica. 

Umidade Relativa. 

  



ABSTRACT 

 

With the scarcity of water, the concern with the end of this resource so essential to the human 

species has been the subject of several scientific studies. With this, the present work was 

developed with the objective of conducting a study to determine the amount of water that is 

condensed in air conditioning evaporation. For this analysis, it was necessary to use sensors 

an Arduino hardware to implement the Amatral T7082 bench. The temperature and humidity 

sensors installed on the bench measured R-134a refrigerant temperature at different points in 

the refrigeration cycle and also the temperature and relative humidity of the air during the 

experiment. To record this data, it was necessary to develop a program for the hardware. Then 

the collected data were used as input variables in another program developed for the EES 

software to determine the enthalpy, evaporator cooling capacity, absolute humidity and the 

amount of condensed water. The results obtained at the end of this work are considered 

satisfactory because the relative error calculated between the theoretical value and 

experimental value was small compared to the literature. Faced with these results, it was 

possible to say that the factors that have the greatest influence on amount of condensed water 

are the relative humidity of the air conditioning system. 

 

Keywords: Condensed water. Absolute humidity. Evaporators. Mass Flow. Relative 

Humidity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No presente trabalho busca-se desenvolver metodologias que possibilitem estimar a 

quantidade de água condensada em um evaporador de condicionamento de ar. O cálculo 

utilizado para estimar a quantidade de água condensada é em função da capacidade de 

refrigeração do ar condicionado, e de alguns dados psicrométricos, tais como a temperatura 

ambiente, umidade relativa do ar e temperatura do ar na entrada e na saída do evaporador. 

Com isso espera-se um resultado próximo da quantidade de água experimentalmente. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

A água é fundamental para os seres vivos, visto que sem ela, seria impossível existir 

vida no planeta Terra. Estima-se que cerca de 75% de toda a superfície terrestre é composta 

por massas líquidas, sendo que 97,61% são águas salgadas (oceanos e mares), 2,08% são 

águas de calotas polares e geleiras, 0,29% são de reservatórios subterrâneos e 0,02% oriundas 

de lagos, rios, vapor d’água na atmosfera, dentre outros. 

No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, o país possui cerca de 12% de toda 

a água doce do planeta e apesar dessa grande fartura aquífera, no ano de 2014 a região 

sudeste, mais especificamente os estados de Minas Gerais e São Paulo, enfrentou uma grave 

crise hídrica, causada pela escassez de chuvas, explosão demográfica, falta de planejamento, 

impermeabilização do solo, sobrecarga dos sistemas de abastecimento, entre outros fatores. 

Devido à crise hídrica, a sociedade sentiu a necessidade de racionalizar a água e para 

isso inovou em diversos aspectos a fim de poder economizar ou reaproveitar a água. Alguns 

condomínios instalaram uma pequena central de tratamento de água, outros canalizaram a 

água condensada gerada pelos evaporadores de sistemas de condicionamento de ar, enfim, 

surgiram diversas formas de reutilizar água, contribuindo de forma positiva para o meio 

ambiente. 

Voltando as atenções para a possibilidade de reutilizar água condensada oriunda dos 

evaporadores, o que se pode constar é que essa prática vem sendo bastante utilizada. Uma 

matéria publicada no site do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) (2015), diz que a água 
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gerada nos evaporadores é captada e utilizada para irrigar uma horta vertical construída em 

um dos pátios do instituto. Na matéria há afirmação de que “um aparelho de ar condicionado 

gera um litro de água por hora, variando de acordo com o uso do ambiente e a potência”.  

A Ford criou um sistema que capta e filtra a água gerada nos condicionadores de ar de 

seus veículos e essa água fica disponível para os passageiros do veículo numa espécie de 

bebedouro. Doug Martin, engenheiro powertrain da Ford, descobriu que um carro produz 1,9 

litros de água por hora. Com isso pretende-se evitar desperdício de água doce, que é um 

recurso escasso, e também evitar que lixos (garrafas pets de água) sejam jogados em rodovias. 

Diante desses fatos, surgiu a ideia de estimar, através de cálculos, o quanto de água é 

gerado por um evaporador, devido as seguintes variáveis: área de transferência de calor, 

umidade relativa do ar, temperatura de bulbo seco do ambiente e temperatura de bulbo seco 

do ambiente refrigerado. Com isso pretende-se comparar a estimativa com os dados coletados 

durante o estudo. 

  

1.3 OBJETIVO 

 

O principal objetivo do presente trabalho de conclusão de curso é calcular a quantidade 

de água condensada por um evaporador de ar condicionado para diferentes capacidades de 

refrigeração.  

Além do propósito principal, este trabalho tem como objetivo específico instrumentar a 

bancada didática THERMAL SYSTEMS AMATROL T7082, com sensores de temperatura, 

elaborar um programa para o hardware Arduino com a finalidade de coletar as temperaturas 

registradas pelos sensores. Outra meta específica é elaborar um programa no software EES 

(Engineering Equation Solver) para determinar as propriedades psicrométricas e calcular a 

quantidade de água condensada 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O trabalho foi desenvolvido ao longo de seis capítulos, que são eles: “Introdução”, 

“Fundamentação Teórica”, “Revisão Bibliográfica”, “Metodologia”, “Resultados e 

Discussões” e “Conclusão”. 

No capítulo dois do presente trabalho, “Fundamentação Teórica”, contém informações 

básicas para um melhor entendimento dos sistemas de ar condicionado, como ciclo de 
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refrigeração a vapor, componentes que constituem um condicionador de ar, psicrometria, 

dentre outros. 

O terceiro capítulo é destinado a “Revisão da Literatura”, e serão abordados métodos 

que já forma utilizados, projetos para reutilização de águas oriundas dos evaporadores de ar 

condicionado, estimativas do volume de água gerada em uma hora de funcionamento do ar 

condicionado e outros mais. 

Já o quarto capítulo, “Metodologia”, contempla a caracterização do aparato 

experimental utilizado, assim como o procedimento adotado nos ensaios, os componentes e 

software utilizados. 

O capítulo cinco, “Resultados e discussões”, tem o propósito de trazer à tona os 

resultados obtidos durante a realização do experimento e uma análise qualitativa e 

quantitativa do mesmo. 

Finalmente, o sexto capítulo, “Conclusão”, apresentará as conclusões, com a finalidade 

de garantir um perfeito entendimento sobre o método utilizado. Comentários pertinentes e 

sugestões para novos trabalhos, relacionados com o tema abordado, também estão no 

conteúdo deste capítulo. Ao final se encontra a bibliografia consultada e os anexos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONDICIONADORES DE AR 

 

Segundo ROY J. DOSSAT (2004), define-se refrigeração a qualquer processo de 

remoção de calor. Mais especificamente, a refrigeração é definida como o ramo da ciência 

que trata dos processos de redução e conservação da temperatura de um espaço ou material, 

abaixo da temperatura do ambiente circundante. 

As aplicações de condicionamento de ar são divididas basicamente em dois grupos: 

industriais e conforto humano.  

Quando utilizado nas indústrias, o tratamento de ar propicia condições mínimas de 

conforto aos trabalhadores em ambientes insalubres em um determinado processo industrial. 

Além disso, é utilizado em imprensas onde são impressas diversos papéis por dia, e por isso é 

necessário um controle da umidade. Existem outros problemas causados pela umidade 

excessiva que são: eletricidade estática, danificação do papel e o tempo excessivo para 
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secagem da tinta. Além das imprensas, os sistemas de condicionamento de ar são bastante 

utilizados em indústrias têxteis, pois o tecido é tão sensível quanto o papel, e por isso precisa 

de um controle de umidade e dependendo do grau de rigorosidade, também tem que haver um 

controle de temperatura. A indústria de produtos fotográficos é uma grande usuária de 

refrigeração, pois o material fotográfico se deteriora rapidamente a altas temperaturas e 

umidade. Empresas de softwares, hardwares, entre outras, que utilizam grandes salas de 

computadores também usam sistema de ar condicionado com o objetivo de controlar a 

temperatura, umidade e limpeza do ar, pois alguns componentes eletrônicos do computador 

operam erraticamente quando se aquecem. STOECKER e JONES (1985). 

O condicionamento de ar para o conforto humano é mais utilizado em residências, 

veículos e na conservação, armazenamento e distribuição de alimentos perecíveis, como 

carne, frutas, vegetais, leite e outros. Com a possibilidade de controlar a temperatura ambiente 

e a umidade, o condicionador de ar tornou possível o armazenamento de determinados 

alimentos como peixe e carnes mantendo a qualidade, pois é possível armazená-los a 

temperaturas muito próximas do ponto de congelamentos. Além disso, tornou-se possível o 

transporte de mercadorias perecíveis, facilitando o acesso a comida, gerando renda, empregos 

e acelerando a economia.  

O sistema de refrigeração mais comum é o Sistema de Compressão a Vapor, onde é 

possível ver o esquema do ciclo na figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama de fluxo de um sistema simples de compressão de vapor. 

 

Fonte: RODRIGUES 2009. 
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O sistema de refrigeração é constituído por: evaporador, compressor, condensador e 

dispositivo de expansão. A função de cada um desses componentes será explicada ao longo 

deste trabalho. 

 

2.2 EVAPORADORES 

 

ROY J. DOSSAT (2004) define evaporadores como qualquer superfície de transmissão 

de calor na qual o líquido volátil (gás refrigerante) é vaporizado com o objetivo de remover 

calor de um espaço. Devido a inúmeras aplicações os evaporadores são fabricados de diversas 

formas, tipos, tamanhos, projetos e podem ainda ser classificados em um número de 

diferentes modos. 

A bancada onde serão realizados os testes possui um evaporador aletado com convecção 

forçada, diante disso, será dada uma ênfase maior nesse modelo específico de evaporador com 

o objetivo de detalhar melhor o projeto proposto. 

Os evaporadores com aletas são nada mais que serpentinas de tubo liso sobre as quais 

foram instaladas placas de metal ou aletas. 

  

Figura 2 – Evaporador de superfície estendida. 

 

Fonte: JUNIOR 2003. 

 

As aletas são usadas nos evaporadores com superfície secundária de absorção de calor, e 

isso faz com que ela aumente a área de superfície externa do evaporador, melhorando assim 

sua eficiência para resfriar o ar e outros gases. Essas aletas desenvolvem no interior de 

http://www.alibaba.com/
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espaços abertos entre os tubos e atuam como coletores de calor. Elas removem o calor da 

porção do ar que não entraria em contato com a superfície primária e conduzem de volta à 

tubulação. 

A fim de propiciar maior eficácia, as aletas devem ser unidas à tubulação de modo que 

seja garantido um bom contato térmico entre elas e a tubulação. Essa fixação pode ser feita 

por meio de soldagem diretamente na tubulação ou apenas colocá-las na tubulação e esta é 

expandida por pressão ou algum meio semelhante, de modo que as aletas penetrem no interior 

da superfície do tubo, estabelecendo assim um bom contato térmico. 

A capacidade de resfriamento dos evaporadores aletados é afetada mais por acúmulo de 

gelo do que em qualquer outro tipo de evaporador. As serpentinas de aletas são mais 

apropriadas para operarem num faixa de temperatura acima de 1ºC. Quando essas são usadas 

para operar abaixo dessa temperatura é de praxe providenciar algum modo de degelar a 

serpentina a intervalos regulares. 

Devido as aletas, as serpentinas de aletas têm maior área de superfície por unidade de 

comprimento e largura do que evaporadores de superfície primária e por isso podem ser 

fabricadas de forma mais compacta. Isto assegura uma economia considerável de espaço e 

torna as serpentinas de aleta perfeitamente apropriadas para uso com ventiladores como 

unidades de convecção forçada. 

 

2.2.1 ÁREA DE SUPERFÍCIE 

 

A área de superfície das serpentinas está ligada diretamente com a capacidade de 

refrigeração. Para uma compreensão melhor, veja as serpentinas da figura 3. 

 

Figura 3 – Serpentinas com diferentes áreas de superfície. 

 

Fonte: ROY J. DOSSAT 2004. 
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Supondo que as três serpentinas A, B e C são fabricadas do mesmo material e operam 

sobre as mesmas condições de temperatura. A única coisa que difere as três é a área. A 

serpentina B possui duas vezes a largura da serpentina A, enquanto a serpentina C possui duas 

vezes o comprimento da serpentina A. Vale ressaltar que as serpentinas B e C possuem a 

mesma área. 

Diante disso, ROY J. DOSSAT (2004) afirma que de um modo geral, quanto maior a 

largura da serpentina, mais tempo o ar fica em contato com a superfície do trocador de calor, 

com isso a temperatura do ar que sai se aproximará da temperatura da serpentina. Logo, a 

serpentina B terá uma eficiência melhor em relação à taxa de transferência de calor, quando 

comparada com as demais, pois o ar que escoa através dela ficará mais tempo em contato com 

a superfície.  

 

2.3 COMPRESSORES ALTERNATIVOS 

 

Os compressores são os componentes mais importantes e também os de maior custo em 

um sistema de refrigeração. O preço de um compressor pode variar de 30 a 40 por cento do 

valor total do condicionar do ar.  

Suas principais funções são remover continuamente o fluido refrigerante do evaporador 

na admissão, mantendo a baixa pressão e temperatura, e em seguida aumentar a pressão e 

temperatura do fluido refrigerante na descarga, quando o mesmo fluir para o condensador. 

 

2.4 CONDENSADORES 

 

A maioria dos aparelhos condicionadores de ar comercial ou residencial é resfriado a ar. 

A água também é utilizada para resfriar o refrigerante, mas é mais comum em aplicações 

industriais, onde há necessidade de resfriar os gases dos condensadores e também há um 

suprimento maior de água “limpa”. 

ROY J. DOSSAT (2004) define condensadores como superfícies de transmissão de 

calor. O calor do vapor do fluido refrigerante quente passa através das paredes do 

condensador para o meio de condensação. Devido o resultado do calor cedido para o meio de 

condensação, o vapor refrigerante é resfriado ao ponto de saturação e então condensado no 

estado líquido. 
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Embora seja bastante empregado o uso de salmoura ou refrigerantes de expansão direta, 

algumas vezes como meios de condensação em aplicações de temperatura baixa, o meio de 

condensação utilizado é água ou ar, ou uma combinação de ambos. 

Apesar de STOECKER e JONES (1985) dizerem que há uma classificação para os 

condensadores, ROY J. DOSSAT (2004) cita três tipos gerais, que são os resfriados a ar, 

resfriado a água e o evaporativo. Os condensadores resfriados a ar utilizam o ar como meio de 

condensação, enquanto os resfriados a água utilizam a água para condensar o refrigerante. Em 

ambos condensadores o calor cedido pelo refrigerante de condensação aumenta a temperatura 

do ar ou da água usados como meio de condensação. 

 

2.5 DISPOSITIVO DE EXPANSÃO 

 

De acordo com os autores STOECKER e JONES (1985), os dispositivos de expansão 

têm duas finalidades: a de reduzir a pressão do refrigerante líquido e a de regular a vazão do 

refrigerante que entra no evaporador.  

Segundo ROY J. DOSSAT (2004) existem seis tipos básicos de controle de fluxo de 

refrigerante: válvula de expansão manual, válvula de expansão automática, válvula de 

expansão termostática, tubo capilar, a baia de baixa pressão e a boia de alta pressão. 

Entretanto STOECKER e JONES (1985) dizem que o tubo capilar e válvula de expansão 

termostática são os dispositivos mais usados. 

 

2.6 CONCEITOS TERMODINÂMICOS 

 

Antes de dar início ao ciclo termodinâmico de refrigeração é importante saber alguns 

conceitos termodinâmicos a fim de facilitar a compressão do leitor ao longo do trabalho. 

 

2.6.1 TEMPERATURA 

 

A temperatura indica o estado térmico e a capacidade de uma determinada substância 

em trocar energia com outra, desde que elas estejam em comunicação térmica. Com isso uma 

substância poderá ceder calor, caso esteja a uma temperatura mais elevada que a outra. 
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2.6.2 PRESSÃO 

 

Pressão é definida como sendo a força normal atuando sobre unidade de área 

superficial. Já a pressão manométrica é o valor de uma pressão qualquer em relação à pressão 

atmosférica e a pressão absoluta é o valor de uma pressão qualquer, porém é medida em 

relação ao vácuo. 

 

2.6.3 VOLUME ESPECÍFICO E DENSIDADE 

 

A densidade é definida como sendo a massa de uma substância qualquer que ocupa uma 

determinada unidade de volume e o volume específico é o inverso da densidade. 

 

2.6.4 ENTALPIA 

 

A entalpia de uma substância está relacionada com o calor que essa substância recebe 

ou cede em um processo onde a pressão é constante. Segundo STOECKER e JONES (1985), 

a entalpia pode expressar a taxa de transferência de calor em processos onde ocorrem 

mudanças de fase, como por exemplo, em serpentinas de aquecimento de ar, onde o vapor 

d’água se condensa. 

 

2.6.5 ENTROPIA 
 

No contexto deste trabalho, a entropia será utilizada de um modo específico e limitada, 

onde serão feitas duas implicações dessa propriedade: 

 No processo de compressão ou expansão sem atrito de um gás ou vapor sem troca de 

calor, a entropia se manterá constante. 

 Para o processo descrito acima, a variação da entalpia representará o trabalho por 

unidade de massa que é necessário para realizar a compressão ou expansão.  

 

2.6.6 VOLUME DE CONTROLE 

 

Comumente o termo sistema é utilizado para descrever um objeto ou vários objetos que 

estão sob análise. Os sistemas são definidos como sendo uma região definida do espaço, 
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contida por uma superfície fechada, denominada fronteira do sistema. Diante disso, pode-se 

dizer que o sistema é um volume de controle e sua fronteira é a superfície de controle. A 

forma e o tamanho que são feitos os volume de controle são arbitrários. São determinados de 

modo a facilitar o balanço ou a transferência de energia. Tudo que está contido na superfície 

de controle é denominado meio. STOECKER e JONES (1985). 

 

2.6.7 CONSERVAÇÃO DE MASSA 

 

De acordo com os autores STOECKER e JONES (1985), o conceito de massa implica 

que a massa conjunta de dois ou mais objetos é igual à soma individual dos objetos. Diante 

desse fato é que se define a conservação de massa. A massa não pode ser criada e nem 

destruída durante um processo. Ela pode ser armazenada ou transferida de um sistema para o 

meio, mas para esses processos deve ser considerado um balanço global. Logo, para um 

regime permanente, a quantidade de massa que entra em um sistema é a mesma que deve sair 

do sistema. 

 

2.6.8 ENERGIA PARA REGIME PERMANTE 

 

No estudo de refrigeração e sistemas de ar condicionado a vazão não varia 

instantaneamente, com isso, pode-se admitir que a vazão seja constante. O balanço de energia 

descrito na figura 7 mostra: a taxa de energia que entra no ponto1, somada à taxa com que a 

energia é cedida ao sistema na forma de calor subtraída da taxa necessária para realizar 

trabalho e a taxa de energia que deixa o sistema com o escoamento pelo ponto 2 é igual a 

variação de energia do volume de controle. STOECKER e JONES (1985). A expressão 

matemática que descreve esse balanço é representada pela equação (1). 

 

 
 ̇ (         

        
 

 
          )   ̇   ̇ (       

      
 

 
        )   ̇  

  

  
 

 

(
(1) 

Entretanto a maioria dos processos ocorre em condições de regime permanente, com 

isso o termo     ⁄  pode ser considerado nulo. Então a equação da energia para regime 

permanente pode ser reescrita de acordo com a equação (2). 
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Figura 4 - Balanço de energia em um volume de controle com vazão constante 

 

Fonte: STOECKER e JONES 1985. 

 

2.6.9 PROCESSOS DE AQUECIMENTO OU RESFRIAMENTO 

 

Grande parte dos processos que envolvem aquecimento ou resfriamento, como por 

exemplo, um evaporador de sistema de ar condicionado, pode ser simplificado, pois algumas 

formas de energia podem ser desprezadas. De um modo geral, as variações de energia cinética 

e potencial entre dois pontos são desprezíveis, devido a variação de entalpia, do trabalho 

realizado ou do calor trocado. Na maioria dos casos não há trabalho de nenhuma máquina 

também, com isso, a equação de energia é descrita pela equação (4). 

 

  ̇    ̇           ̇       (
(3) 

   

  ̇    ̇                  (4) 

 

Logo, pode-se dizer que a taxa de transferência de calor é igual ao produto da vazão 

pela variação de entalpia. 
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2.6.10 PROCESSOS ADIABÁTICOS 

 

A definição de processo adiabático é que não há transferência de calor, logo    . Isso 

também é válido quando um sistema está isolado termicamente ou a taxa de transferência de 

calor é muito pequena, quando comparada com os fluxos líquidos de energia do sistema. 

 

2.6.11 TRABALHO DE COMPRESSÃO 

 

O trabalho de compressão de um gás é um processo que pode ser modelado como sendo 

adiabático e que funciona em regime permanente, desta forma, utilizando a equação (2) e 

considerando também que as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis, logo, 

a potência necessária para a compressão é igual ao produto da vazão pela variação de entalpia, 

representada pela equação (5). 

 

  ̇    ̇                  (
(5) 

 

2.6.12 PROCESSO ISENTÁLPICO 
 

Em um processo isentálpico são feitas as seguintes considerações: o processo ocorre 

em regime permanente, não ocorre nenhuma transferência de calor (adiabático),    , 

nenhum trabalho é realizado durante o processo e não há variação da vazão mássica. Além 

disso, é considerado também que não há variação de energia potência e gravitacional, logo, a 

equação (2) fica da seguinte maneira: 

 

                 (6) 

 

 

2.7  CICLOS TERMODINÂMICOS DE REFRIGERAÇÃO 
 

Para compreender o ciclo de refrigeração a vapor, requer um estudo intenso, não 

somente dos processos individuais que forma o ciclo, mas também do relacionamento que 

existe entre diversos processos e dos efeitos que a mudança em qualquer processo do ciclo 

tem sobre todos os outros processos do referido ciclo. 
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Para facilitar os estudos e a compreensão do ciclo termodinâmico de refrigeração, são 

utilizados gráficos e diagramas onde são feitas as representações destes ciclos. Essas 

representações gráficas permitem uma análise simultânea de várias mudanças na condição do 

refrigerante, que ocorrem durante todo o ciclo e o efeito que estas mudanças têm sobre o 

ciclo. 

Os diagramas mais utilizados na refrigeração para análise são os diagramas de entalpia e 

pressão (p x h) e os de entropia e temperatura (T x s).  

 

2.7.1 CICLO IDEAL DE REFRIGERAÇÃO 

 

O ciclo ideal ou o ciclo de Carnot é aquele cuja eficiência não pode ser superada entre 

as duas temperaturas dadas, afirma STOECKER e JONES (1985). O motor térmico de Carnot 

recebe energia de um reservatório térmico de alta temperatura, converte parte dessa energia 

em trabalho e cede o restante a outro reservatório térmico de baixa temperatura. 

O ciclo de refrigeração ideal opera no sentido inverso do motor térmico, ou seja, 

transferindo energia do reservatório de temperatura fria para o de alta temperatura. Este ciclo 

requer ação de trabalho externo para o seu funcionamento, pois o processo não é espontâneo. 

 

Figura 5 - Ciclo de Carnot de Refrigeração. 

 

 

Fonte: SILVA, JOÃO PAULO 2016. 

 

O ciclo de Carnot é descrito pelos seguintes processos: 

 1-2: Compressão adiabática; 

 2-3: Rejeição isotérmica de calor; 
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 3-4: Expansão adiabática; 

 4-1: Recebimento isotérmico de calor. 

Vale ressaltar que todos os processos do ciclo ideal são reversíveis e com isso os 

processos 1-2 e 3-4 são isentrópicos. 

Remover calor do reservatório de baixa temperatura no processo 4-1 é o principal 

objetivo do ciclo de refrigeração. Os demais processos ocorrem para transferir a energia 

retirada da fonte de baixa temperatura para outra de alta temperatura. 

Segundo STOECKER e JONES (1985), o ciclo de Carnot consiste em processos 

reversíveis, o que o torna mais eficiente do que qualquer outro ciclo real. Este ciclo é 

importante, pois pode ser usado como referência e na estimativa das temperaturas que 

produzem eficiências máximas. 

 

2.7.2 COEFICIENTE DE PERFORMACE OU EFICÁCIA (COP) 

 

O conceito do índice de desempenho de um ciclo frigorífico é o mesmo que o de 

eficiência levando em consideração o sentido que esse índice representa, uma razão que é 

dada pela “quantidade daquilo que se deseja” sobre a “quantidade do que se gasta”, 

STOECKER e JONES (1985). 

A avaliação do desempenho do ciclo de refrigeração é definida como uma grandeza que 

avalia sua eficiência. Para os ciclos frigoríficos, esta grandeza é denominada coeficiente de 

performance ou coeficiente de eficácia e é definida pela expressão (7). 

 

            
    

                 

                 
 

(
(7) 

                                                                                                                    

Para o ciclo de refrigeração de Carnot, descrito anteriormente, o COP é máximo para 

determinadas temperaturas em que seus reservatórios quente e frio operam. Logo, o 

coeficiente de performance do ciclo de Carnot é representado pela equação (8). 
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Pode-se observar que o COP, para o ciclo de Carnot, depende somente das temperaturas 

das fontes fria e quente. É importante ressaltar que o COP será sempre maior que 1. 

 

2.7.3 CICLO REAL DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO A VAPOR  

                

O ciclo de Refrigeração de Carnot é considerado como um ciclo ideal, onde é possível 

obter o máximo desempenho do refrigerador. Diante disso, pesquisadores tentam criar um 

sistema real frigorífico que tenha um desempenho igual ao ciclo de Carnot, porém não é 

possível tal façanha devido a duas dificuldades encontradas: no processo de compressão e 

expansão do vapor. 

A primeira dificuldade ocorre no processo de compressão e é denominada compressão 

úmida. Os autores STOECKER e JONES (1985) dizem que esse processo se dá na região 

bifásica (gotículas de líquido misturado ao vapor). Uma vez que compressão úmida não é 

recomendada em compressores alternativos por diversas razões, em uma delas é que o 

refrigerante líquido pode ficar preso no cabeçote do cilindro, danificando assim as válvulas ou 

o próprio cabeçote. A outra razão é a possibilidade do fluido refrigerante líquido remover o 

óleo da superfície do cilindro acarretando o desgaste precoce do componente. Devido a esses 

problemas e outros mais é desejável a compressão a seco. Com a compressão a seco, o ponto 

2 (saída do compressor, entrada do condensador) corresponderia a um estado de vapor 

superaquecido, denominado processo isentrópico, resultando em uma temperatura superior a 

de condensação em um ciclo que não é retangular como o de Carnot. A área do gráfico 

descrito pelo ciclo na região de vapor superaquecido, acima da temperatura de condensação, 

no diagrama temperatura-entropia representa o trabalho adicional devido à compressão seca. 
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Figura 6 - Gráfico comparativo entre o ciclo de Carnot e o ciclo real por compressão a seco 

 

Fonte: STOECKER e JONES 1985. (Adaptado). 

 

Outra dificuldade ocorre no processo de expansão. Segundo STOECKER e JONES 

(1985), o ciclo de Carnot exige uma expansão isentrópica em que o trabalho resultante seja 

utilizado na compressão, além disso, uma turbina apresenta certas dificuldades para realizar 

esse processo de expansão. Há necessidade de se reduzir a pressão do líquido no processo de 

expansão, que é obtida através do estrangulamento por meio de válvulas ou qualquer tipo de 

restrição. Considerando que as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis e 

não havendo transferência de calor, obtêm-se um processo isentálpico. Nesse processo de 

restrição, a entalpia é constante e irreversível, ocorrendo um aumento de entropia no processo. 

Assim é possível representar um ciclo teórico de compressão a vapor de acordo com o 

esquema da figura 7. 
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Figura 7 - Ciclo Teórico de Refrigeração por Compressão de Vapor 

 

Fonte: VENTURINI; PIRANI, 2005. 

 

O ciclo teórico de refrigeração por compressão a vapor é constituído por quatro 

processos termodinâmicos, que são eles: 

1-2: Compressão isentrópica de vapor saturado no compressor; 

2-3: Rejeição isotérmica de calor no condensador; 

3-4: Expansão isentálpica de líquido saturado no dispositivo de expansão; 

4-1: Recebimento isotérmico de calor no evaporador. 

 

2.7.4 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O CICLO IDEAL E REAL 

 

Como já dito anteriormente, o ciclo idealizado por Carnot é uma utopia, e é utilizado 

como referência para comparar com os ciclos reais e também estimar temperaturas máximas 

para seus reservatórios esperando atingir a maior eficiência nos ciclos reais. Na figura 8 é 

possível ver um gráfico comparativo (pressão – entalpia) do ciclo ideal (descrito pela cor 

azul) e do ciclo real (descrito pela cor vermelha). Como já se pode notar,  as diferenças entre 

o real e o prático são nítidas. 
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Figura 8 - Diagrama P-h do ciclo teórico e do ciclo real 

 

Fonte: Kharagpur 2008. (Adaptado). 

 

As perdas de cargas que ocorrem nas tubulações são representadas por ∆Pd (perda de 

carga na linha de descarga do compressor) e ∆Pad (perda de carga na linha de sucção do 

compressor. SILVA (2016). 

O superaquecimento do fluido refrigerante é descrito por ∆Tsup, que é outro fenômeno 

muito importante que ocorre no ciclo real. A importância do superaquecimento no ciclo real é 

para prevenir a entrada de gotículas de líquido no compressor, já que o compressor vai 

receber vapor superaquecido e não vapor saturado, como nos ciclos teóricos. VENTURINI e 

PIRANI (2005). 

Outro ponto relevante que deve ser levado em consideração no ciclo real é o 

subresfriamento do fluido refrigerante, descrito por ∆Tsub na saída do condensador. O 

subresfriamento aumenta o efeito refrigerante sem a adição de trabalho e isso garante que 

somente fluido refrigerante na forma de líquido entre no dispositivo de expansão. 

VENTURINI e PIRANI (2005). 

 

2.8  PSICROMETRIA 
 

STOECKER e JONES (1985) definem a psicrometria como sendo o estudo das misturas 

de ar e vapor de água. Para os estudos relacionados com sistemas de refrigeração, o ar não é 

seco, mas sim uma mistura de ar e vapor de água, resultando aí a importância da psicrometria. 

Em alguns processos a água é removida do ar, enquanto em outros é adicionada. Há casos que 
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ocorrem processos de transferência de calor e massa simultaneamente entre o ar e a uma 

superfície molhada em determinados aparelhos. 

O conhecimento das condições de umidade do ar é muito importante para a atividade 

humana, como por exemplo, na conservação de produtos como frutas, legumes e ovos, na 

secagem, armazenamento e processamento de grãos, conforto térmico e outros mais. Como 

este estudo visa à reutilização de água condensada gerada nos evaporadores de sistemas de 

condicionamento de ar, é de suma importância o estudo de psicrometria, pois esse aparelho 

promove maior controle da umidade e apenas pequenas variações no valor da temperatura do 

ambiente.  

 

2.8.1 COMPOSIÇÃO DO AR 

 

O ar atmosférico é constituído por diversos gases (nitrogênio, oxigênio, dióxido de 

carbono, etc.), vapor d’água e uma séria de poluentes, como partículas sólidas em suspensão e 

outros gases. 

O ar seco existe quando se removem todo o vapor d’água e os contaminantes. A 

composição desse ar é relativamente constante, há pequenas variações em função da 

localização geográfica e da altitude. A composição média do ar seco é apresentada na tabela 

1. 

 

Tabela 1- Composição aproximada do ar seco. 

Componente Fórmula 
     Conteúdo 

 (% por volume) 

Nitrogênio N2 78,084 

Oxigênio O2 20,948 

Argônio Ar 0,934 

Dióxido de carbono CO2 0,033 

Outros - 0,001 

 

Fonte: Kharagpur 2008. (Adaptado). 
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2.8.2 TEMPERATURA DE BULBO SECO E BULBO ÚMIDO 

 

A temperatura de bulbo seco é a temperatura medida com um termômetro comum. Para 

uma medição mais precisa da temperatura de bulbo seco do ar, deve- se proteger o 

termômetro a fim de reduzir os efeitos da radiação direta. Vale ressaltar que quando o termo 

temperatura é usado sem nenhuma especificação, refere- se a temperatura de bulbo seco. 

A temperatura de bulbo úmido é a temperatura medida por um termômetro de bulbo 

úmido, ou seja, um termômetro comum, cujo bulbo é envolvido por um algodão embebido em 

água destilada. 

O conhecimento dessas temperaturas é determinado por meio de psicrômetros, e 

permite, com o uso de tabelas, a determinação rápida da umidade relativa do ar. 

 

2.8.3 TEMPERATURA DO PONTO DE ORVALHO 

 

A temperatura do ponto de orvalho é a temperatura em que o ar úmido se torna 

saturado. Caso seja conhecido o valor da pressão parcial exercida pelo vapor d’água, 

determina-se a temperatura do ponto de orvalho através de tabelas de vapor. 

Consequentemente, o inverso também é possível, ou seja, quando conhecida a temperatura do 

ponto de orvalho, a pressão parcial exercida pelo vapor de água pode ser determinada pela 

tabela de vapor.  

 

2.8.4 UMIDADE ABSOLUTA 

 

STOECKER e JONES (1985) definem umidade absoluta (ω) como sendo a massa de 

água contida em um quilograma de ar seco. Tanto o vapor d’água quanto o ar podem ser 

admitidos como gases perfeitos nas aplicações de ar condicionado. O ar pode ser considerado 

como gás perfeito, pois sua temperatura é elevada em relação à temperatura de saturação, ao 

passo que o vapor d’água tem comportamento de gás perfeito devido a sua baixa pressão em 

reação à pressão de saturação. Desta forma, a equação característica dos gases (9) pode ser 

usada em conjunto com a tabela de vapor para determinar a umidade absoluta de qualquer 

amostra de ar quando tanto a temperatura de orvalho quanto a pressão de vapor forem 

conhecidas. 
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        (
(9) 

 

É possível determinar a equação da umidade absoluta realizando manipulações 

algébricas referentes à equação (10). Desta forma temos que: 
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As constantes dos gases para vapor d´água e vapor de ar seco são respectivamente 461,5 

J/kgK e 287 J/kgK, com isso a razão entre a constante de vapor de ar seco sobre a constante 

de vapor d’água é 0,622. Desta forma a equação que descreve a umidade absoluta é descrita 

pela equação (11). 

 

 
       (

  

     
) 

(
(11) 

 

2.8.5 UMIDADE RELATIVA 

 

A umidade relativa ( ) do ar é a razão entre a pressão parcial de vapor exercida pelas 

moléculas de água presentes no ar e a pressão parcial exercida pelo vapor de água saturado à 

temperatura do ar. Essa relação é comumente expressada em porcentagem. 

 

 
  (

                                

                                                     
)      

(
(12) 

 

Há casos em que a umidade relativa é definida como sendo uma relação entre a 

densidade real do vapor e a densidade do vapor saturado. O resultado dessa relação também é 

expresso em porcentagem. 
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2.8.6 TAXA DE SATURAÇÃO 

 

ROY J. DOSSAT (2004) define como taxa de saturação a relação entre a massa de 

vapor de água no ar por unidade de massa de ar seco e a massa de vapor de água necessária 

para a saturação da mesma amostra de ar. Essa taxa pode ser representada com a seguinte 

equação: 

 

                    
 

  
       

(
(13) 

 

2.8.7 CARTA PSICROMÉTRICA 

  

As cartas psicrométricas são representações gráficas das propriedades psicrométricas do 

ar. Esses diagramas permitem a análise gráfica de dados e processos psicrométricos 

facilitando assim a solução de diversos problemas práticos referentes ao ar. Na figura 9 

identifica- se quais são as coordenadas das propriedades do ar que se deve seguir para obter a 

propriedade desejada. 

 

Figura 9 - Carta psicrométrica. 

 

Fonte: ELETROBRAS PROCEL 2011. 

http://www.mspc.eng.br/termo/termod0410.shtml
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2.8.8 A LEI DA LINHA RETA 

 

A lei da linha reta permite o acompanhamento do processo na carta psicrométrica. Ela 

estabelece que para qualquer redução adicional de temperatura a uma dada pressão (pressão 

parcial), causa a condensação do vapor d’água presente no ar. 

 

Figura 10 – Processo isobárico de resfriamento do vapor d’água até a saturação. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

2.8.9 RESFRIAMENTO E DESUMIDIFICAÇÃO 

 

A refrigeração e a desumidificação do ar ocorrerão em todas as ocasiões em que o ar 

passar através de uma superfície de refrigeração, cuja temperatura esteja abaixo da 

temperatura do ponto de orvalho inicial do ar. (ROY J. DOSSAT 2004). 

Quando o ar úmido entra em contato com uma superfície fria e é arrefecido abaixo da 

temperatura de ponto de orvalho, conforme representado na figura 11, parte do vapor d’água 

presente no ar úmido condensa, com isso tanto a temperatura quanto à umidade relativa do ar 

diminuem, conforme mostrado na figura 11. Este é um típico processo que o ar sofre ao ser 

resfriado por um sistema de ar condicionado. O processo de resfriamento e desumidificação 

real variam, dependendo da temperatura da superfície, da capacidade de refrigeração, da 

umidade relativa e da temperatura. Porém é possível simplificar este processo, assumindo 

como uma linha reta o processo de resfriamento e desumidificação.  
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As taxas de transferência de calor e massa podem ser expressas em termos de condições 

iniciais e finais, aplicando-se a conservação de massa para água. KHARAGPUR (2008). 

 

    ̇              ̇             ̇  (14) 

 

      ̇     ̇                   (15) 

   

 

Figura 11 - Processo de resfriamento e desumidificação. 

 

Fonte: Kharagpur 2008. (Adaptado). 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Uma das preocupações da população mundial é a escassez de água. Diante disso, 

surgiram vários estudos para solucionar ou minimizar a falta d’água.  Uma solução é a 

reutilização da água proveniente da condensação dos evaporadores de ar condicionado para 

diversos afazeres, como irrigação de jardins, lavagem de veículos, dentre outros. No decorrer 

deste capítulo serão discutidas ideias já propostas por outros autores referente a água 

condensada nos condicionadores de ar. 

Um artigo publicado por CARVALHO (2012) relata a qualidade físico-química da água 

condensada que foi medida durante cinco meses. O estudo foi feito coletando água de 20 

aparelhos de ar condicionado em total funcionamento por no mínimo 12 hs. O volume médio 
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obtido foi de 1280 mL/h. Com isso a autora concluiu que não houve variações importantes no 

quesito físico-químico no decorrer das análises, e concluiu da seguinte maneira: 

 

“a água que comumente rejeitamos dos 

aparelhos condensadores apresentam grande potencial 

em oferecer a sociedade em geral uma alternativa viável 

de aproveitamento, contribuindo diretamente para a 

conservação da água e sem contar a economia nos 

gastos com este recurso.” 

 

Outros artigos e dissertações propõem sistemas de drenagem e armazenamento da água 

gerada dos evaporadores de sistemas de ar condicionados para fins distintos. Os autores 

BASTOS E CALMON (2013) realizaram um estudo para drenar água de 137 evaporadores de 

um edifício de 12 pavimentos, sendo 5 níveis garagens e os outros 7 níveis ocupados por 

salas, sanitários e apoio. Segundo eles, o investimento total para o sistema de captação seria 

de R$23.700,00, e o tempo de retorno para este investimento seria de 4,37 anos. Dando 

continuidade ao assunto de captação de água condensada oriunda de condicionadores de ar em 

edifícios, os autores SOUSA, SILVA, JÚNIOR, PEREIRA E COELHO (2015) apresentaram 

um artigo onde relatam a vantagem da criação de um sistema de captação e armazenamento 

dessa água. Eles ainda citam no artigo que a inclusão de metodologias de sustentabilidade na 

construção é uma tendência ascendente no mercado. O reuso desta água para fins não potáveis 

pode ser feito com o objetivo de suprir a demanda de determinados locais que costumam 

utilizar água potável para reserva de proteção contra incêndio, irrigação de jardins ao redor 

dos edifícios e outros afazeres mais. Os autores concluem que o Sistema de Aproveitamento 

de Água Condensada de Aparelhos de ar Condicionado é uma excelente alternativa para 

economia de água. E concluem com os seguintes dizeres: 

 

 

“O crescente aumento de construções de novos 

condomínios residenciais vem contribuindo para que a 

demanda do consumo de água aumente. Ações 

inteligentes aliadas à sustentabilidade e a 

responsabilidade social são de fundamental importância 

para que problemas referentes à crise hídrica possam ser 

contornados.” 
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Autores estrangeiros também compartilham da ideia de se reutilizar a água gerada nos 

sistemas de condicionadores de ar. De acordo com NENGANGA (2014), essa água pode ser 

útil em afazeres domésticos em períodos de escassez de água em Angola, ainda mais com o 

crescimento urbano nos últimos anos. NENGANGA (2014) mediu quantitativamente a água 

produzida por condicionador de ar na Universidade de Jean Piaget durante o dia, e chegou a 

conclusão de que poderia obter cerca de 800.000 L durante o ano letivo, segundo o autor. E 

ele menciona ainda as diversas vantagens de se reutilizar essa água.   

Em um artigo escrito pelos autores LOVELESS, FAROOQ E GHAFFOUR (2012), 

estimam-se a quantidade de água condensada em um período de onze anos, utilizando um 

programa elaborado por eles mesmos no MATLAB. Para esse cálculo, os autores 

consideraram que a umidade absoluta seria constante em um período de seis horas, e caso a 

umidade absoluta do ar exterior fosse inferior ou igual à condição de projeto, não seria 

possível a captação de água . No fim do artigo, eles chegaram à conclusão de que as regiões 

da Península Arábica, África Ocidental, Sudeste Asiático e Central e América do Sul seriam 

regiões com grandes capacidades de captação de água proveniente dos evaporadores de ar 

condicionado. 

No trabalho de conclusão de curso de RIGOTTI (2014), o autor realiza um experimento 

para calcular a quantidade de água condensada de um sistema de ar condicionado da marca 

Midea, cuja capacidade é de 12000 Btu/h. Para isso, RIGOTTI (2014) utilizou um 

termicrometro para medir a temperatura e a umidade relativa do ar da sala durante o 

experimento. Ao término de seu trabalho, o autor calculou uma quantidade de água 

condensada de 807 gramas por hora, e durante a prática, obteve-se 1000 gramas por hora. 

Após os cálculos, RIGOTTI (2014) fez uma proposta de um sistema de captação de água 

condensada pelos evaporadores dos condicionadores de ar. 

Um estudo de caso referente ao reaproveitamento da água condensada de 

condicionadores de ar feito pelos autores SANTOS, SILVA, BRITO, PAZ E LEITE (2015), 

afirma a viabilidade de se implementar um sistema de coleta da água condensada para reuso, 

devido ao seu retorno econômico e social. 

Os autores FORTES, JARDIM E FERNANDES (2015), coletaram a água condensada 

de um aparelho de ar condicionado durante um período de cinco meses (dezembro de 2011 a 

maio de 2012) e analisaram parâmetros como: pH, alcalinidade, concentração de cloretos, 

condutividade e dureza. Todos esses parâmetros foram comparados com os limites 

estabelecidos pela Portaria MS518/2005 do Ministério da Saúde. Os resultados, segundo os 

autores, foram: 



42 
 

“O volume médio coletado foi de 1.280mL/hora. 

O pH variou entre 7,03 e 7,34 e a dureza apresentou 

valor médio 9,3mg/L de CaCO3, alcalinidade média de 

0,96 mg/L, cloretos valor zero e condutividade média de 

20,76 s/cm. Em relação aos parâmetros de dureza, 

alcalinidade e cloretos, os valores encontrados estão 

abaixo ao recomendado pela Portaria MS518/2005. No 

entanto é necessária a verificação da presença de metais, 

entre eles alumínio que porventura possa ter sido 

carreado no processo de condensação. O valor de 

condutividade sugere a presença de íons provenientes 

do arraste do sistema de condensação do equipamento.” 

 

Ainda sobre o trabalho realizado pelos autores FORTES, JARDIM E FERNANDES 

(2015), o estudo consistiu em medir a quantidade de água condensada de um aparelho de ar 

condicionado de 12000 Btu/h e obteve-se uma vazão volumétrica média de 309 mL/h. Com 

isso, eles propuseram um sistema para a captação da água condensada e o orçamento para a 

instalação. Ao término, os autores concluíram que o retorno do investimento é longo, porém 

há um grande benefício socioambiental.  

 

4. METODOLOGIA 

 

No presente capítulo serão apresentados e descritos os componentes, softwares, cálculos 

e considerações utilizados para aquisição de dados e a realização do experimento. 

 

4.1.  SENSORES UTILIZADOS 

 

Para aquisição de dados foram utilizados seis sensores de temperatura à prova d’água do 

modelo DS18B20 e um sensor de monitoramento de temperatura e umidade do modelo 

DHT11. 

 

4.1.1 SENSOR DS18B20 

 

Este sensor permite aquisição de dados com precisão tantos em ambientes secos como 

também em ambiente úmidos e molhados. O sensor DS18B20 permite efetuar leituras com 
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precisão de até       C, e enviar as informações para o microcontrolador utilizando apenas 1 

fio. Outras características do sensor: 

 Opera em uma tensão de 3 a 5,5 V. 

 Mede temperaturas em um intervalo de -55 C a +125 C. 

 Precisão de       C entre -10 C a +85 C. 

 Ponta de aço inoxidável (6 X 50 mm), com cabo de 108 cm de comprimento. 

Cada sensor possui um endereço físico, com isso é possível utilizar vários desses 

sensores com apenas uma única porta do microcontralador, e efetuar a leitura 

individualmente. 

 

Figura 12 - Sensor DS18B20 

 

FONTE: http://www.filipeflop.com 

 

4.1.2 SENSOR DHT11 

 

Este sensor tem um componente medidor de umidade e um componente NTC para 

temperatura, ambos componentes ligados a um controlador de 8 bits. Abaixo são listadas 

algumas especificações do sensor DHT11: 

 Opera com uma tensão de 3 a 5 V. 

 Corrente: 200μA a 500 mA, em stand by de 100μA a 150μA. 

 Faixa de medição de umidade: 20 a 90% UR. 

 Faixa de medição de temperatura: 0 C a +50 C. 

 Precisão de umidade de medição:        . 

 Precisão de medição de temperatura:       C. 

 Tempo de resposta: < 5s. 

 Dimensões: 23 mm x 12 mm (incluindo terminais). 

http://www.filipeflop.com/
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Figura 13 - Sensor DHT11 

 

FONTE: http://www.filipeflop.com 

 

4.2. MICROCONTROLADOR 

 

Segundo o autor GAIER (2011), o Arduino é tanto um hardware como um software. Ele 

descreve o Arduino sendo um hardware como uma plataforma de desenvolvimento em cima 

de microcontroladores da família Atmel e possui 14 pinos de entrada e saída, mais 6 entradas 

analógicas, um oscilador de cristal de 16 MHz, uma porta USB, um botão de reset, além de 

uma fonte de alimentação externa. Já o Arduino como software, realiza toda a parte da 

programação que será usada para controlar o hardware. A programação é baseada na 

linguagem C, porém, de forma mais simples. 

 

Figura 14 - Microcontrolador 

 

FONTE: http://www.filipeflop.com 

 

 

http://www.filipeflop.com/
http://www.filipeflop.com/
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4.3. BANCADA AMATROL T7082 

 

O modelo T7082, simula três tipos de sistemas térmicos: sistema de ar condicionado, 

sistema de bomba de calor e sistema de refrigeração. Estes sistemas são instalados em uma 

estação de trabalho móvel e apoiada pela instrumentação e controle do microprocessador. 

Para este trabalho, foi simulado o sistema de refrigeração. 

A bancada Amatrol T7082 usa o princípio da compressão de vapor e oferece três tipos 

diferentes de métodos de expansão, que são eles: tubo capilar, válvula de expansão automática 

e válvula de expansão termostática. A fim de ter uma regulagem melhor da vazão do fluido 

refrigerante e também assegurar vapor saturado na saída do evaporador, optou-se pela 

utilização da válvula de expansão termostática.  

 

Figura 15 - Bancada Amatrol T7082 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

4.4. AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

Para aquisição de dados foi necessário elaborar um programa baseado na linguagem C. 

Esse programa foi criado e transferido para o hardware Arduino para registrar os dados de 

temperatura do fluido refrigerante R-134a em diferentes pontos do ciclo de compressão a 

vapor e também para registrar os dados da temperatura e da umidade relativa do ar. Os dados 

registrados eram salvos para posteriormente serem utilizados como variáveis de entrada no 

programa desenvolvido para determinar entalpias, umidade absoluta, capacidade de 

refrigeração e o cálculo da quantidade de água condensada.  



46 
 

 

4.5. ENGINEERING EQUATION SOLVER (EES) 

 

O Engineering Equation Solver abreviadamente EES, foi desenvolvido pela F-Chart 

Software e tem como função básica resolver um conjunto de equações algébricas, incluindo 

equações não lineares, equações diferenciais e equações com varáveis complexas.  

O uso do EES se mostra muito útil para as disciplinas de engenharia que envolvam área 

térmica, nas quais se devem resolver problemas com consultas de tabelas de propriedades, 

graças a sua biblioteca embutida com várias propriedades termofísicas para centenas de 

substâncias. 

 

4.6. INSTRUMENTAÇÃO DOS SENSORES 

 

Os sensores de temperatura do modelo DS18B20 foram instalados de modo a medir 

temperaturas relevantes para o experimento, e para isso foram instalados em pontos 

“estratégicos” para obtenção da temperatura. Apesar da bancada T7082 oferecer dispositivos 

de medição de temperatura analógica, optou-se pela instalação dos sensores digitais, de modo 

a automatizar a tomada de dados, minimizando assim o erro durante a aquisição dos dados. 

Antes de descrever o motivo de onde os sensores foram instalados, considere o esquema da 

figura 16 de modo a facilitar o entendimento: 
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Figura 16 - Esquema da instalação dos sensores do modelo DS18B20 na bancada Amatrol T7082. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Considere o esquema de sensores descrito na figura 16 e o gráfico da figura 17. 

Relembrando que os pontos 3 e 4 do gráfico indicam uma condição de subresfriamento e os 

pontos 6 e 1 indicam uma condição de superaquecimento.  

 

Figura 17 - Gráfico Pressão x Entalpia. 

 

Fonte: Kharagpur 2008. (Adaptado). 
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Dando o início pelo sensor 2, instalado no meio do condensador com a finalidade de 

registrar a temperatura naquele ponto, para que com o auxílio do softwares EES pudesse 

calcular a propriedade de pressão de subresfriamento do fluido refrigerante R-134a, pois os 

autores VENTURINI e PIRANI (2005), afirmam que tanto na teoria quanto na prática ocorre 

o subresfriamento,  pois deste modo garante que somente refrigerante na forma líquida entre 

no dispositivo de expansão. Considerando que a pressão obtida através da temperatura do 

sensor 2 é a mesma no ponto 3, o que de fato é justificado pelo gráfico da figura 17. O sensor 

3 registra a temperatura antes da válvula de expansão termostática. Como já é conhecido duas 

propriedades, a pressão e a temperatura no ponto 3, é possível determinar a entalpia nesse 

ponto.  

Do ponto 3 para o ponto 4 ocorre um processo isentálpico onde é considerado que as 

variações de energia cinética e potencial são desprezíveis e sem transferência de calor no 

processo. Esse processo consiste na redução da pressão do líquido no processo expansão, que 

é obtido através do estrangulamento por meio de válvulas ou qualquer tipo de restrição. Assim 

considera-se que a entalpia no ponto 3 é a mesma no ponto 4.  

O sensor 5 foi instalado no meio do evaporador com o intuito de registrar a temperatura 

de superaquecimento do R-134a, possibilitando o cálculo da pressão de superaquecimento do 

fluido, que será constante até o ponto 1, conforme descrito na figura 16. Essa consideração é 

justificável, pois o fenômeno de superaquecimento evita que gotículas líquidas de refrigerante 

entrem no compressor. O superaquecimento é uma maneira de proteger o compressor dos 

equipamentos de ar condicionado.  

Finalmente o sensor 1, que registra a temperatura na saída do evaporador. Desta 

maneira, é possível determinar a entalpia do ponto 1, pois são necessários dois valores 

termodinâmicos para calcular entalpia no ponto 1 com o auxilio do EES.  

Outros dois sensores do modelo DS18B20 foram instalados na entrada de admissão do 

ar do evaporador e outro logo na saída do evaporador. O sensor do modelo DHT11 ficou 

fixado na placa de protoboard. A placa de protoboard juntamente com o sensor DHT11 foram 

posicionados em um lugar de maneira que fossem influenciados pelo aquecimento e/ou 

resfriamentos dos tubos da bancada, conforme é possível ver na figura 18. 
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Figura 18 – Representação da vista lateral direita da bancada Amatrol T7082. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

O sensor 5, posicionado na entrada do ar, permitia registrar a temperatura com que o ar 

é insuflado para o evaporador, e através do sensor DHT11 instalado no protoboard, é possível 

saber a umidade relativa deste ar  insuflado. De posse desses valores, conhecendo a pressão 

ambiente, que para este trabalho foi considerado o valor de 102 [kPa], é possível determinar a 

entalpia com que o ar entra no evaporador. O sensor 6 instalado logo na saída do ar do 

evaporador mede a temperatura com que o ar sai. Utilizando a umidade relativa, a pressão, e a 

temperatura de saída do ar do evaporador, é possível determinar a entalpia de saída do ar do 

evaporador. Desta maneira, foi possível determinar todas as entalpias necessárias para realizar 

os cálculos de balanço de energia para esse trabalho. 

 

4.7. CÁLCULO DA VAZÃO MÁSSICA DE ÁGUA 

 

Para determinar a vazão mássica de água gerada nos evaporadores de ar condicionado é 

necessário saber a vazão mássica de ar que escoa através do evaporador. Além disso, é preciso 

saber a umidade absoluta do ar antes e depois do evaporador. O cálculo da umidade absoluta 

do ar pode ser feito de duas maneiras. A primeira delas é a utilização de uma carta 

psicrométrica referente ao local em que se deseja saber as propriedades psicrométricas. A 

segunda maneira é determinar as propriedade psicrométricas pelos softwares EES ou CATT 3 
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(Computer-Aided Thermodynamic Table 3). Para determinar a propriedade no CATT 3, é 

necessário o conhecimento de apenas duas propriedades, pois o CATT 3 apresenta as 

propriedades psicrométricas para uma única pressão atmosférica. Já o software EES, o que foi 

utilizado no desenvolvimento deste trabalho, é necessário o conhecimento de três 

propriedades, pois as propriedades psicrométricas variam de acordo com pressão atmosférica 

local.  

Para determinar a umidade absoluta do ar que entra no evaporador foram utilizadas 

como dados de entrada no software EES as seguintes propriedades: temperatura do ar que 

entra no evaporador, umidade relativa do ar e a pressão de 102 kPa. A temperatura do ar que 

entra no evaporador foi medida através do sensor 5 e a umidade relativa do ar através do 

sensor DHT11. 

Para calcular a umidade absoluta na saída do evaporador é bom ter em mente o conceito 

resfriamento e desumidificação do ar. Os processos de resfriamento e desumidificação 

ocorrem quando o ar úmido passa através de uma superfície de refrigeração, cuja temperatura 

está abaixo da temperatura ar, com isso ar atinge a temperatura do ponto de orvalho, 

condensando dessa maneira o vapor d’água presente no ar. Esse processo depende da 

temperatura da superfície do trocador de calor e da capacidade de refrigeração. 

Agora que os conceitos de resfriamento e desumidificação foram relembrados, é 

possível descrever os processos e as considerações feitas para calcular a umidade absoluta na 

saída do evaporador. As propriedades que foram escolhidas como dados de entrada para 

calcular a umidade absoluta do ar no software EES foram: temperatura de saída do ar no 

evaporador, umidade relativa do ar saturada e pressão ambiente. Como não era possível medir 

a umidade relativa do ar na saída do evaporador, foi considerada a umidade relativa saturada 

(φ = 100%), desta maneira garantimos que a temperatura do ar na saída do evaporador atinja a 

temperatura do ponto de orvalho. 

Desta forma, para calcular a quantidade de água condensada nos evaporadores de 

condicionadores de ar, é preciso utilizar equação (16), descrita da seguinte forma:  

 

 

  ̇      ̇                             (
(16) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente capítulo serão discutidos os resultados obtidos para os diversos 

experimentos realizados para estimar a vazão mássica de ar e também a vazão mássica de 

água condensada nos evaporadores. Além disso, será feito uma análise dos fatores que 

influenciam na quantidade de água condensada além de realizar comparações entre os valores 

teóricos e práticos, de modo a averiguar se o objetivo de estimar a água condensada foi 

cumprido. 

 

5.1. CÁLCULO DA VAZÃO MÁSSICA DE AR ATRAVÉS DO EVAPORADOR 

 

Uma das dificuldades encontradas neste trabalho foi determinar a vazão de ar através do 

evaporador. A vazão mássica de ar é um dado importantíssimo para os cálculos utilizados 

para estimar a quantidade de água. Para determinar, foram utilizados diversos métodos como: 

duto forçado, tubo de Pitot e anemômetro. Porém para nenhum desses métodos utilizados foi 

possível determinar a vazão mássica de ar.  

Outra maneira encontrada para determinar a vazão mássica de ar foi utilizar o cálculo de 

energia para regime permanente para o evaporador. Para isso foram feitas algumas 

considerações a fim de simplificar a equação de energia descrita pela equação (1). Foi 

considerado que a energia potencial gravitacional e cinética entre a entrada do evaporador e a 

saída do evaporador são desprezíveis, como também todo o processo ocorre em regime 

permanente. Além disso, foi considerado que para este caso não houve trabalho de nenhuma 

máquina externa.  

Considerando que a taxa de transferência de calor do fluido refrigerante para o ar é igual 

à taxa de transferência de calor do ar para o fluido refrigerante, é possível obter a seguinte 

igualdade: 

 

  ̇            ̇          (
(17) 

Onde: 

  ̇         ̇               (
(18) 

 

E 
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  ̇     ̇                       (
(19) 

 

Desta forma é possível determinar a equação para o cálculo da vazão mássica de ar: 

 

  ̇                ̇                        (
(20) 

 

Durante os experimentos para estimar a vazão volumétrica do ar, o vapor d’água ia 

condensando no evaporador. Ao término de cada experimento, a água condensada era pesada 

e o seu valor anotado para que fosse comparado posteriormente com os cálculos teóricos. 

Todas as coletas de dados eram tomadas durante uma hora de experimento, com isso, tinha-se 

a quantidade de água condensada por hora. A quantidade de água condensada era pesada e 

medida. A densidade da água considera foi para temperatura ambiente na hora da coleta. As 

coletas de dados para estimar a vazão de ar foram realizadas para diversas variações de escala 

do rotâmetro: 25mm, 30mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm e 60mm. Essas escalas 

representam a vazão volumétrica do fluido refrigerante R-134a. Esse instrumento possui uma 

escala milimetrada, que varia de 10 a 65 mm. Com um auxílio de uma tabela (Figura 19) era 

possível converter a escala em milímetros em vazão volumétrica do R-134a.  

 

Figura 19 - Tabela de conversão do rotâmetro para bancada AMATROL T7082. 

 

Fonte: Manual da Bancada AMATROL T7082. (Adaptado). 
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Posteriormente foi determinada a densidade do fluido refrigerante, através do software 

EES utilizando a temperatura anterior ao sensor 3 e a pressão de vapor subresfriado, 

estabelecida através da temperatura registrada no sensor 2. Para determinar a vazão mássica 

do R-134a basta fazer o produto da vazão volumétrica pela densidade.  

Com os valores calculados das entalpias de entrada e saída do ar no evaporador , das 

entalpias do refrigerante na entrada e saída do evaporador, e medida a vazão volumétrica do 

fluido refrigerante, foi possível calcular a vazão mássica de ar através do evaporador para as 

diversas variações da vazão volumétrica do R-134a com a equação (20). 

As temperaturas coletadas para determinar a vazão mássica de ar foram registradas a 

cada minuto, através do microcontrolador. Através do software EES, utilizando o recurso 

Parametric Tables, criou-se uma tabela ligada as funções programadas, que ao entrar com as 

variáveis de temperaturas do fluido refrigerante em diferentes pontos do ciclo de compressão 

a vapor, temperatura do ar na entrada e na saída do evaporador, umidade relativa do ar e a 

vazão volumétrica do fluido refrigerante, o EES nos fornecia as entalpias, pressões de 

saturações e claro, a vazão mássica de ar. 

O valor calculado da vazão mássica foi 212 kg_ar/h. Este valor da vazão mássica de ar 

juntamente com a temperatura ambiente, umidade relativa, pressão ambiente e temperatura do 

ar na saída do evaporador, foram utilizados como variáveis de entrada no programa 

desenvolvido para o software EES para estimar a quantidade de água condensada para 

diversas capacidades de refrigeração da bancada Amatrol T7082. Explicando de uma maneira 

mais simples, o que foi feito, foi utilizar a vazão de 212 kg_ar/h com os dados psicrométricos 

referentes ao dia e horário do experimento e calcular o resultado teórico e, depois, comparar 

com a quantidade de água experimental. O resultado obtido é possível ver na tabela 2 

 

Tabela 2 - Tabela com erro relativo para diferentes capacidades de refrigeração. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Através da tabela 2, é possível visualizar que a vazão mássica de ar atendeu 57% dos 

casos, tendo com resultado um erro relativo muito pequeno quando comparado ao trabalho de 

Vazão R-134a 

0,0108 [m³/h]

Vazão R-134a 

0,0127 [m³/h]

Vazão R-134a 

0,0173 [m³/h]

Vazão R-134a 

0,0193 [m³/h]

Vazão R-134a 

0,0215 [m³/h]

Vazão R-134a 

0,0235 [m³/h]

Vazão R-134a 

0,0278 [m³/h]

DADO DE ENTRADA ERRO RELATIVO ERRO RELATIVO ERRO RELATIVO ERRO RELATIVO ERRO RELATIVO ERRO RELATIVO ERRO RELATIVO

m_ar [kg/h] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

212,000 3,933 -151,054 -69,588 308,953 -4,133 2,587 16,569



54 
 

RIGOTTI (2014), que calculou um erro de 19,3% ao realizar um experimento similar. Vale 

ressaltar que para as vazões volumétricas de 0,0127, 0,0173 e 0,0193 não serão consideradas 

neste trabalho, devido ao erro altíssimo encontrado.  

 

5.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS TÉORICOS E EXPERIMENTAIS. 

 

Além dos ensaios para determinar a vazão mássica de ar, foram feitos outros cincos 

ensaios. Esses cincos últimos ensaios tinham como objetivo avaliar a influencia dos fatores 

psicrométricos na condensação da água no evaporador. Para tal validação foi necessário 

estabelecer uma condição de funcionamento aproximadamente igual para todas as cinco 

coletas em dias diferentes. Foi estabelecida uma vazão volumétrica de R-134a de 0,011 m³/h. 

Os valores das tabelas 3 e 4 foram obtidos tendo como dados de entrada a vazão 

mássica de ar de 212 kg/h e as condições psicrométricas no dia do ensaio. Desta forma, 

permitiu obter a quantidade de água teórica e a capacidade de refrigeração teórica. Para 

determinar a taxa de transferência de calor do evaporador experimental, utilizou como dado 

de entrada a vazão mássica de água obtida ao fim de cada experimento para as mesmas 

condições psicrométricas. Visto que mantida as mesmas condições, e tendo como um dado de 

entrada um valor medido na prática, o resultado para a capacidade de refrigeração do 

evaporador deve ser de fato a capacidade necessária para condensar a determinada quantidade 

de água.  

 

Tabela 3 - Tabela comparativa entre a quantidade água condensada teórica e prática. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

m_R134a [m³/h]

0,011 0,399 0,377 -5,817

0,011 0,163 0,347 53,101

0,011 0,135 0,300 54,789

0,011 0,317 0,379 16,417

0,011 0,357 0,329 -8,379

0,011 0,255 0,266 3,933

0,022 0,190 0,182 -4,133

0,024 0,291 0,299 2,587

0,026 0,197 0,237 16,569

Erro Relativo [%]
Experimental 

m_água [kg/h]

Teórico         

m_água [kg/h]
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Tabela 4 - Tabela comparativa entre a capacidade de refrigeração do evaporador teórico e prático. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Os cálculos para determinar a quantidade de água condensada e a capacidade de 

refrigeração do evaporador foram feitos pelas equações (16) e (4) respectivamente. Essas 

equações foram programas no software EES. Os fundamentos destes cálculos são conservação 

de massa e energia conforme já dito. 

Através das tabelas 3 e 4 é possível ver que os erros relativos obtidos são considerados 

bons, pois ao medir a vazão volumétrica do fluido refrigerante pelo rotâmetro fica impreciso e 

ao converter da escala milimétrica para vazão volumétrica, há um erro que vem sendo 

propagado. Além disso, o método utilizado para determinar a vazão mássica de ar não é um 

método confiável, pois atende somente 57% das condições que o experimento foi realizado. 

Entretanto, mesmo com a propagação da incerteza medida no rotâmetro até o cálculo para 

estimar a vazão mássica através do evaporador, obteve- se um erro considerado pequeno, 

consolidando desta maneira as teorias e considerações feitas para a realização de trabalho.  

m_R134a [m³/h]

0,011 1,261 1,207 -5,817

0,011 1,194 4,130 53,104

0,011 1,226 3,291 54,790

0,011 0,499 0,945 19,262

0,011 0,499 0,945 19,262

0,011 1,216 1,294 6,022

0,022 1,276 1,373 7,056

0,024 1,173 1,220 3,878

0,026 1,053 1,275 17,424

Erro Relativo [%]
Teórico         

Q_eva [kW]

Experimental 

Q_eva [kW]
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Figura 20 - Vazão mássica de água em função da vazão volumétrica de fluido refrigerante R-134a. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 21 - Taxa de transferência de calor do evaporador em função da vazão volumétrica do fluido refrigerante R-134a. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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5.3. FATORES QUE INFLUENCIAM NA QUANTIDADE DE ÁGUA CONDENSADA 

 

5.2.1 TEMPERATURA AMBIENTE E UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

Um fator importante que está ligado diretamente a quantidade de água condensada é a 

umidade relativa. A mesma informa a relação entre a máxima pressão parcial de vapor que se 

pode obter a uma determinada temperatura de bulbo seco e a pressão parcial de vapor em 

determinado instante. Dessa forma quanto maior a umidade relativa, maior a pressão parcial 

de vapor. Em outras palavras, maior será a quantidade de vapor d’água presente no ar. Assim, 

quando o ar ao passar sobre uma superfície cuja temperatura seja inferior à temperatura do ar, 

ocorre o processo de resfriamento e desumidificação.  Como é considerada a conservação de 

massa nesse processo e como o ar está mais saturado, a quantidade de água condensada será 

maior também. Verifica-se através dos gráficos das figuras 22, 23 e 24, que para uma mesma 

temperatura ambiente, quanto maior a umidade relativa, maior a quantidade de água 

condensada. 

 

Figura 22 - Água condensada em função da umidade relativa do ar para uma determinada temperatura ambiente. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 



58 
 

Figura 23 - Água condensada em função da umidade relativa do ar para uma determinada temperatura ambiente. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Figura 24 - Água condensada em função da umidade relativa do ar para uma determinada temperatura ambiente. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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O que se por observar é que quanto maior a umidade relativa do ar, maior a quantidade 

de água condensada. O fator temperatura ambiente influencia pouco em relação a quantidade 

de água condensada quando comparado a umidade relativa do ar. 

 

5.2.2 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO EVAPORADOR 

 

Ao utilizar o conceito de conservação de energia para realizar a igualdade na equação 

(17), observou-se que a taxa de transferência de calor que o refrigerante transfere para o ar é a 

mesma que o ar transfere para o refrigerante. Como o R-134a passa pelos tubos da serpentina 

do evaporador, rescreve que taxa de transferência de calor do evaporador é em função da 

vazão mássica de ar que escoa através da serpentina. 

 

  ̇             ̇                       (21) 

 

Realizando manipulações algébricas entre as equações (16) e (21), obtém-se que a 

vazão mássica de água é função da capacidade de refrigeração do sistema de ar condicionado. 

 

 
 ̇     

 ̇          

                    
                      

 

(22) 

 

Desta maneira constata que a vazão mássica de água é diretamente proporcional a 

capacidade de refrigeração. Para verificar o quanto a capacidade de refrigeração do ar 

influência na quantidade de água condensada no evaporador, foram feitos gráficos, que 

mostram que quanto maior a capacidade de refrigeração, maior a vazão mássica de água, para 

temperaturas ambientes e umidade relativa do ar constante. Os resultados podem ser 

verificados através dos gráficos das figuras 25, 26 e 27. 
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Figura 25 - Taxa de transferência de calor em função da quantidade de água condensada para uma determinada condição 

psicrométrica. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Figura 26 - Taxa de transferência de calor em função da quantidade de água condensada para uma determinada condição 

psicrométrica. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 27 - Taxa de transferência de calor em função da quantidade de água condensada para uma determinada condição 

psicrométrica. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Analisada pelos gráficos das figuras 25, 26 e 27, a capacidade de refrigeração está 

relacionada diretamente com a quantidade de água condensada para uma mesma condição 

psicrométrica. Outro fator importante sobre trocador de calor está relacionado com a área do 

trocador. ROY J. DOSSAT (2004) afirma que para uma mesma área, uma serpentina 

comprida, larga e plana oferecerá um desempenho mais eficiente que uma serpentina curta e 

estreita. De um modo geral, quanto maior a profundidade da serpentina, mais tempo o ar fica 

em contato com a superfície da serpentina e com isso a temperatura do ar que sai se aproxima 

da temperatura da serpentina. Esse ar é reduzido abaixo da temperatura do ponto de orvalho, 

obtendo a desumidificação do ar, gerando assim maiores quantidades de água condensada e o 

ar que sai desse evaporador, e um ar mais seco. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos, chegamos à conclusão de que a umidade relativa do ar e 

capacidade de refrigeração do sistema de ar condicionado são fatores que influenciam 

diretamente na quantidade de água condensada, ou seja, quanto maior a capacidade de 

refrigeração e quanto maior a umidade relativa do ar, maior será a taxa de condensação de 
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água no evaporador. Também os métodos utilizados nos cálculos, conceitos teóricos e 

considerações para determinar a vazão mássica de água são válidos, pois o maior erro obtido 

quando comparado o resultado teórico com o experimental foi de 17,4%.  O erro de 17,4% foi 

considerado bom, quando comparado ao trabalho de RIGOTTI (2014). A conclusão para esse 

erro se deve ao fato da maneira com que foi estimada a vazão mássica de ar para este trabalho, 

além disso, a medição da vazão volumétrica do R-134a no rotâmetro é imprecisa. O erro 

gerado na leitura foi se propagando com as conversões e cálculos. 

Sugere-se para trabalhos futuros, a divisão dos evaporadores em vários elementos 

finitesimais, de modo a calcular a taxa com que a água é condensada para cada elemento, e ao 

final estimar a água condensada para todo evaporador. Outra proposta é realizar um estudo de 

incertezas, com o intuindo de reduzir a propagação de erros cometidos neste trabalho. 
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ANEXO - A – PROGRAMA PARA ESTIMATIVA DE ÁGUA CONDENSADA (EES) 

 

"DADOS DE ENTRADA" 

m_dot_R134a =  [m³/s]   

T_amb =  [ºC] 

phi =  

phi_sat = 1 

P_atm = 102 [kPa] 

T_ar_depois_eva = [ºC] 

T_R134a_val = [ºC] 

T_R134a_meio_eva =  [ºC] 

T_R134a_sai_eva =  [ºC] 

T_R134a_meio_con =  [ºC] 

"ENTALPIA DO AR ÚMIDO" 

h_antes_eva = Enthalpy(AirH2O;T=T_amb;r=phi;P=P_atm) 

h_depois_eva = Enthalpy(AirH2O;T=T_ar_depois_eva;r=phi;P=P_atm) 

"PRESSÃO DE SATURAÇÃO DO FLUIDO REFRIGERANTE" 

P_sat_eva =P_sat(R134a;T=T_R134a_meio_eva) 

P_sat_con =P_sat(R134a;T=T_R134a_meio_con) 

"ENTALPIA DO FLUIDO REFRIGERANTE" 

h_1 = Enthalpy(R134a;T=T_R134a_sai_eva;P=P_sat_eva) 

h_4 = Enthalpy(R134a;T=T_R134a_val;P=P_sat_con) 

"DENSIDADE DO FLUIDO REFRIGERANTE" 

rho_R134a = Density(R134a;T=T_R134a_val ;P = P_sat_con) 

"TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DO EVAPORADOR" 

Q_dot = m_dot_R134a*rho_R134a*(h_1 - h_4) 

"VAZÃO MÁSSICA DE AR" 

Q_dot = m_dot_ar*(h_antes_eva - h_depois_eva) 

massa_dot_ar = m_dot_ar*3600 

"VAZÃO VOLUMÉTRICA DE AR " 

v_ar =Volume(AirH2O;T=T_depois_eva;r=phi;P=P_atm) 

V_dot_ar = massa_dot_ar*v_ar 

"UMIDADE ABSOLUTA ANTES DO EVAPORADOR, DEPOIS DO EVAPORADOR" 

omega_antes_eva = HumRat(AirH2O;T=T_amb;r=phi;P=P_atm) 

omega_depois_eva = HumRat(AirH2O;T=T_depois_eva;r=phi_sat;P=P_atm) 

"VAZÃO DE ÁGUA" 

m_dot_água = massa_dot_ar*(omega_antes_eva - omega_depois_eva) 
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ANEXO - B – PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

#include "DHT.h" 

#define DHTPIN A1 // pino que estamos conectado 

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 

#define ONE_WIRE_BUS 10 // Porta do pino de sinal do DS18B20 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

DeviceAddress one_Thermometer = {0x28, 0xFF, 0xAC, 0x17, 0x41, 0x04, 0x00, 0x45}; 

DeviceAddress two_Thermometer = {0x28, 0xFF, 0xCE, 0xBF, 0x43, 0x16, 0x04, 0x31}; 

DeviceAddress three_Thermometer = {0x28, 0xFF, 0x31, 0x18, 0x43, 0x04, 0x00, 0xCB}; 

DeviceAddress four_Thermometer = {0x28, 0xFF, 0xCD, 0x5F, 0x3C, 0x04, 0x00, 0x9A}; 

DeviceAddress five_Thermometer = {0x28, 0xFF, 0x73, 0x18, 0x44, 0x04, 0x00, 0xDB}; 

DeviceAddress six_Thermometer = {0x28, 0xFF, 0x27, 0xF0, 0x44, 0x16, 0x03, 0x9B}; 

int i=0;  

void setup(void) 

{  Serial.begin(9600); 

   Serial.println("TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO"); 

   dht.begin(); 

   sensors.begin(); 

   sensors.setResolution(one_Thermometer, 10); 

   sensors.setResolution(two_Thermometer, 10); 

   sensors.setResolution(three_Thermometer, 10); 

   sensors.setResolution(four_Thermometer, 10); 

   sensors.setResolution(five_Thermometer, 10); 

   sensors.setResolution(six_Thermometer, 10); } 

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) 

{  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress); 

    if (tempC == -127.00)  

      { Serial.print("Erro ao ler temperatura !"); }  

   else  
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  {  Serial.print(tempC);  }} 

void loop(void) 

{ delay(20000);  

   i++;   

   sensors.requestTemperatures(); 

   float h = dht.readHumidity(); 

   float t = dht.readTemperature();   

   Serial.print(" T do r134a antes da val: "); 

   printTemperature(one_Thermometer); 

   delay(5000); 

   Serial.print(" T do ar entrada eva: "); 

   printTemperature(two_Thermometer); 

   delay(5000); 

   Serial.print(" T do R134a no meio do con: "); 

   printTemperature(three_Thermometer); 

   delay(5000); 

  Serial.print(" T do r1134a depois da val: "); 

  printTemperature(four_Thermometer); 

  delay(5000);   

  Serial.print(" T do R134a saida do eva : "); 

  printTemperature(five_Thermometer); 

  delay(5000); 

  Serial.print(" T do ar na saida do eva: "); 

  printTemperature(six_Thermometer); 

  delay(5000); 

  Serial.print(" Phi: "); 

  Serial.print(h); 

  delay(5000);   

  Serial.print(" T ambiente: "); 

  Serial.print(t); 

  delay(5000);   

  Serial.print(" "); 

  Serial.print(i); 

  Serial.print("\n"); } 
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