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Ciclo de refrigeração 

 

 

 



Evaporadores 

Função 

 Extrair calor do meio a ser resfriado (ar, água ou 

outra substância). 

Processo 

 Mudança de estado do gás refrigerante, da fase 

líquida para a fase gasosa. 

Nomes usuais 

 Serpentina de resfriamento, resfriador, congelador, 

etc. 

 

 

 



Evaporadores 

 A eficiência do sistema de refrigeração depende 

também da eficiência do projeto e operação do 

evaporador 

Tal eficiência depende de três requisitos: 

 Superfície suficiente para troca térmica necessária, 

sem criar uma diferença excessiva de temperatura 

entre refrigerante e substância a resfriar. 

 Espaço suficiente para o refrigerante líquido e 

espaço adequado para que o vapor se separe do 

líquido. 

 Espaço suficiente para circulação do refrigerante 

sem perda de carga excessiva  

 



Evaporação 

Após passar pelo dispositivo de expansão 

(válvula, tubo capilar, etc.) o fluido é admitido 

no evaporador. 

A pressão é reduzida pelo dispositivo de 

expansão e o fluido evapora, retirando calor da 

substância que está externamente ao 

evaporador. 

Após todo o refrigerante se evaporar, ele 

sofrerá um acréscimo de temperatura 

denominado SUPERAQUECIMENTO. 

 

 



Evaporação 

 

 

 

 



Classificação dos evaporadores 

Quanto ao sistema de alimentação 

 Evaporadores secos 

 Evaporadores inundados 

 

 

 

 



Evaporadores Secos 

Gás refrigerante entra de forma intermitente, 

através de uma válvula de expansão, 

geralmente do tipo termostática, sendo 

totalmente vaporizado e superaquecido. 

 

 

 

 



Evaporadores Secos 

Em parte do evaporador existe fluido saturado 

(líquido+vapor) e na outra parte fluído 

superaquecido 

Bastante utilizados com gases refrigerantes 

halogenados em instalações de capacidades 

não muito elevadas 

Principal desvantagem: baixo coeficiente global 

de transferência de calor, devido à dificuldade 

de se manter a superfície dos tubos molhadas 

com refrigerante e da superfície necessária 

para promover o superaquecimento.  

 



Evaporadores Inundados 
O líquido após ser admitido por uma válvula de 

expansão tipo bóia, escoa nos tubos 

removendo calor do meio 

Parte refrigerante evapora, formando uma 

mistura, que é conduzida a um separador de 

líquido 

 

 

 

 



Evaporadores Inundados 
O refrigerante no estado de 

vapor saturado é aspirado 

pelo compressor. 

O líquido retorna para o 

evaporador à medida que 

se faz necessário. 

Como existe líquido em 

contato com toda a 

superfície dos tubos, temos 

elevados coeficientes 

globais de transferência de 

calor. 

 



Evaporadores Inundados 
Muito utilizados em sistemas com amônia. 

O seu emprego é limitado em sistema com 

gases halogenados devido à dificuldade de 

promover o retorno do óleo para o compressor. 

Existem grande quantidades de refrigerante e 

também possuem um maior custo inicial. 

 

 

 

 



Evaporadores Inundados 
Tem sua alimentação classificada em: 

 Alimentação por gravidade: os separadores de 

líquido (individuais, parciais ou único), alimentam por 

gravidade todos os evaporadores 

 Alimentação por recirculação de líquido: utilização de 

uma bomba em uma vazão maior do que a taxa 

vaporização. 

 Taxa de recirculação: quantidade de refrigerante que entra 

e quantidade de refrigerante que evaporaria devido à carga 

 

 

 

 



Evaporadores Inundados 
Valores típicos de taxa de recirculação 

 

 

 

 

 



Classificação dos evaporadores 

Quanto ao fluido a resfriar 

 Evaporadores para ar 

 Evaporadores para líquidos 

 Evaporadores de contato 

 

 

 

 



Evaporadores para ar 

O gás refrigerante ao vaporizar no interior dos 

tubos resfria diretamente o ar que escoa na 

superfície externa do trocador de calor. 

O ar frio é utilizado para resfriar os produtos de 

uma câmara, balcão frigorífico, sala climatizada, 

etc. 

 

 

 

 



Evaporadores para ar 

Quanto a circulação de ar, os evaporadores 

para ar podem ser classificados em: 

 Evaporadores com circulação natural 

 Evaporadores com circulação forçada 

 

 

 

 



Evaporadores para ar 
Circulação Natural do Ar (convecção natural) 

 Construídos de tubos lisos ou aletados 

 Utilizados onde se desejava baixa velocidade do ar 

e elevada umidade relativa 

 Com a evolução dos sistemas de controle e 

distribuição de ar, estes evaporadores são 

atualmente pouco empregados. 

 Os coeficientes de transmissão de calor destes 

evaporadores são baixos, exigindo grandes áreas 

de troca. 

 

 

 



Evaporadores para ar 
Circulação Natural do Ar (convecção 

natural) 

 

 

 

 

 



Evaporadores para ar 

Circulação Natural do Ar (convecção natural) 

 Por limitações de perda de carga, não devem utilizar 

tubos muito longos, requerendo o emprego de tubos 

paralelos. 

 Quanto ao formato de como são dobrados os tubos, 

há bastante variação: espiral cilíndrica, trombone, 

hélice, zig-zag, etc. 

 Podem ser construídos em tubos de cobre, aço, 

alumínio ou aço inoxidável. Quando aletados, as 

aletas podem também serem nestes materiais. 

 Devem ser dispostos na parte superior da câmara, 

junto ao teto, com bandejas para condensado. 

 



Evaporadores com Circulação 

Forçada do Ar 
Circulação Forçada do Ar 

 É atualmente o evaporador mais utilizado em 

câmaras frigoríficas, salas de processamento, túneis 

de congelamento. 

 Constituídos por uma serpentina aletada e 

ventiladores, montados em um gabinete compacto. 

 

 

 

 

 



Evaporadores com Circulação 

Forçada do Ar 
Evaporadores de superfície úmida 

 Para melhorar o coeficiente de transmissão de calor 

é utilizado a aspersão de um líquido sobre a 

superfície externa do evaporador. 

 Além de manter a serpentina sempre limpa, tem as 

finalidades: 

 Aumentar a umidade relativa do ambiente para 

temperaturas positivas (aspersão de água) 

 Eliminar a formação de gelo, evitando a necessidade de 

degelo (tempo e energia). (aspersão de glicol ou salmoura) 

 

 

 



Evaporadores com Circulação 

Forçada do Ar 
Evaporadores de superfície seca 

 Não há aspersão de líquido sobre a superfície 

externa do evaporador 

 Formará normalmente condensado ou gelo. 

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Em um evaporador para líquido, este é 

resfriado e bombeado para equipamentos 

remotos (serpentinas de câmaras, de fan-coils, 

etc,), onde será utilizado para resfriamento de 

outra substância ou meio. 

Principais tipos: 

 Evaporador Casco e tubo (shell and tube) 

 Evaporador Casco e serpentina (shell and coil) 

 Evaporador Cascata ou Baudelot 

 Evaporador de Placas 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador casco e tubo 

 É o mais utilizado 

 Fabricados em uma vasta gama 

de capacidades 

 Pode ser: 

  inundado com alimentação por 

gravidade, onde o refrigerante 

evapora por fora dos tubos e o 

líquido escoa por dentro dos tubos 

 de expansão direta ou recirculação 

por bomba, onde o refrigerante 

escoa por dentro dos tubos e o 

líquido na parte de fora dos tubos. 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador casco e tubo 

 É o mais utilizado 

 Fabricados em uma vasta gama de capacidades 

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador casco e tubo 

 Pode ser: 

  inundado com alimentação por gravidade, onde o 

refrigerante evapora por fora dos tubos e o líquido escoa 

por dentro dos tubos 

 

 

 

 

 de expansão direta ou recirculação por bomba, onde o 

refrigerante escoa por dentro dos tubos e o líquido na parte 

de fora dos tubos. 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador casco e tubo 

 Fabricados em chapas calandradas com cabeçotes 

fundidos, espelhos de aço e tubos de cobre ou aço, 

com aletas ou não. 

 Podem conter vários passes (ou passagens). 

 Podem conter ainda chicanas (ou baffles) no espaço 

entre os tubos e o casco, ajudando a posicionar os 

tubos e direcionar o escomento do líquido 

perpendicularmente aos tubos 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador casco e serpentina 

 Fluido escoa por dentro do tubo e o líquido por fora. 

 Não é muito utilizado, pois é de difícil limpeza e 

apresenta baixo coeficiente global de transferência 

de calor. 

 Uso somente em instalações de pequena 

capacidade com refrigerantes halogenados, ou nos 

resfriadores intermediários fechados dos sistemas de 

duplo estágio. 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador casco e serpentina 

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador Cascata ou Baudelot 

 Utilizados para resfriamento de líquidos 

(normalmente água) até uma temperatura em torno 

de 0,5 °C acima do seu ponto de congelamento. 

 Projetados de forma que não sejam danificados se 

houver congelamento do líquido. 

 

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador Cascata ou Baudelot 

 Modelos antigos: Série de tubos (uns sobre os 

outros) sobre os quais o líquido escorre, e o 

refrigerante escoa no interior dos tubos 

 Modelos atuais: Chapas estampadas e corrugadas 

de aço inoxidável, com ondulações servindo de 

passagem para o refrigerante. Superfície contínua 

permite melhor controle da distribuição do líquido e o 

aço inox oferece uma superfície higiênica e de fácil 

limpeza. 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador Cascata ou Baudelot 

 Muito utilizados na indústria de bebidas (cervejarias), 

e resfriamento de leite. 

 

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador de Placas 

 Cada vez mais utilizado devido ao elevado 

coeficiente de transmissão de calor. 

 Pode ter alimentação por gravidade, recirculação por 

bomba ou por expansão direta. 

 Construído a partir de lâminas planas de metal 

interligadas por curvas de tubo soldadas a placas 

contíguas. Ou por placas rebaixadas ou ranhuras e 

soldadas entre si. 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador de Placas 

 

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador de Contato 

 É um caso particular de 

evaporador de placas 

 Utilizados para congelamento 

de produtos sólidos, pastosos 

ou líquidos 

 Construídos em alumínio 

 Alimentação por gravidade, 

recirculação por bomba ou 

expansão direta. 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador de Contato 

 Utilizados comumente como 

serpentinas de prateleiras em 

congeladores 

 O refrigerante circula através 

dos canais e o produto a 

congelar é colocado entre as 

placas.  

 

 

 

 

 



Evaporadores para 

Resfriamento de Líquidos 
Evaporador de Contato 

 Processo de fabricação = Roll-Bond 

 São tomadas duas chapas de alumínio, sobre as quais são 

impressos canais em grafite com o formato desejado 

 Faz-se a união das chapas por caldeamento a 500°C (o 

caldeamento não ocorre nos pontos onde há grafite). 

 Por último os canais são expandidos sob uma pressão de 

até 150 bar, retirando o grafite e deixando o formado dos 

canais. 

 

 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Tabela dos tipos de trocadores de resfriadores 

de líquidos 

 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Na serpentina temos resfriamento e 

desumidificação 

 

Controle de umidade 

 Temos casos como câmara de verduras onde 

devemos remover o mínimo de umidade 

 Temos casos como antecâmaras de carga de 

alimentos congelados onde devemos remover o 

máximo de umidade 

 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Linha do processo na carga psicrométrica 

 

 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Efeito de condições operacionais 

 Área de face  

 Aumentando => reduz temp. e umidade na saída da serp. 

 Número de fileiras (rows) 

 Aumentando => reduz temp. e umidade na saída da serp. 

 Espaçamento entre aletas 

 Reduzindo => reduz temp. e umidade na saída da serp. 

 Vazão de ar 

 Aumentando => aumenta temp. e umidade na saída da 

serp. 

 Temperatura do refrigerante 

 Aumentando => aumenta temp. e umidade na saída da 

serp. 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Efeito de condições operacionais 

 

 

 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Efeito de condições operacionais 

 

 

 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Seleção de serpentinas em catálogos 

 Em alguns casos o fabricante fornece o valor de R, onde 

capacidade = R x (temp. do ar na entrada – temp. do 

refrigerante) 

 Em outros casos o fabricante fornece a capacidade relativa 

a uma diferença pré-definida entre temperatura do ar na 

entrada e a temperatura do refrigerante. Em geral, 6°C. 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Controle de umidade 

 Temos ambientes que desejamos manter com alta 

umidade (ou seja, o processo de refrigeração deve 

proporcionar pouca remoção de umidade). Ex. 

refrigeração de verduras. 

 Isto se obtém com (temp ar – temp refrig) reduzida, e 

serpentinas com elevada área de troca de calor 

 Mas às vezes é impraticável trabalhar com (temp ar 

– temp refrig) tão reduzidas, então usa-se 

umidificadores 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Controle de umidade 

 Temos ambientes que desejamos manter com baixa 

umidade (ou seja, o processo de refrigeração deve 

proporcionar grande remoção de umidade). Ex. 

congelamento de alimentos. 

 Isto se obtém com (temp ar – temp refrig) elevada, e 

serpentinas com reduzida área de troca de calor 

 Mas às vezes é impraticável trabalhar com (temp ar 

– temp refrig) tão altas, então usa-se reaquecimento 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Seleção e desempenho de ventiladores 

 O ventilador pode ser axial ou centrífugo 

 O sistema pode ser de extração ou sopramento 

 Alcance: 

 Em ar condicionado – velocidade de 0,5 m/s (12 m) 

 Em refrigeração – evitar regiões quentes e atingir região de 

ação de outra serpentina (30, 60, 90 m) 

 Velocidade de face da serpentina: 

 Em ar condicionado – máximo 3 m/s – temp. positivas – 

evitar arraste de condensado 

 Em refrigeração – valores de 3,5 a 5 m/s – temp. negativas 

– podendo chegar a 20 m/s em sistema de extração 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Número de serpentinas e sua localização 

 Capacidade total igual ou superior à carga de 

refrigeração 

 

 Número e disposição para evitar bolsões quentes 

 

 Menor número possível = menor custo inicial e 

menor custo de manutenção 

 

 As serpentinas de refrigeração podem ser dutadas 

(uso menos comum) 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Número de serpentinas e sua localização 

 Regras gerais (refrigeração industrial) 

 Selecionar as serpentinas dispondo-as de modo que o 

alcance varie entre 30 e 60 m 

 Promover a descarga de ar ao longo das vigas 

 Dirigir o ar no sentido descendente em corredores 

 Dirigir o ar no sentido descendente através de serpentinas 

dispostas no forro, em câmaras de elevado pé-direito 

 Circular o ar ao logo das portas, nunca através delas 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Formação de gelo 

 Efeitos negativos da formação de gelo 

 Aumento da resistência térmica 

 Aumento da resistência à circulação do ar (crítico) 

 Para minimizar os efeitos – escolher serpentinas com 

maior área de transferência de calor e significativo 

espaçamento entre aletas 

 

 



Evaporadores, Serpentinas e 

Resfriadores 
Métodos de degelo de serpentinas 

 Degelo por ar 

 Para os casos onde a temp. do ambiente é superior a 

2°C = corta-se a circulação de refrigerante e mantém o 

ventilador ligado 

 Para os outros casos pode-se usar ar externo passando 

pela serpentina (uso de dampers) 

 Degelo por água 

 Usa-se água a temperatura em torno de 18°C com 

vazão de 2 a 3 kg/s por m2 de serpentina 

 Degelo por resistência elétrica 

 Custo inicial baixo, mas elevado custo operacional 

 Degelo por gás quente 

 Consiste em inverter o ciclo de refrigeração e fazer o 

evaporador trabalhar como “condensador” 

 


