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RESUMO

ZAPATERRA, C. L. I., 2016. Estudo da melhoria do desempenho de sistemas de
resfriamento evaporativo por micro aspersão de água. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Engenharia São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016.

Disponibilidade dos recursos energéticos junto com o despertar da consciência ambiental
criaram um interesse por uma condição climática sensível compatível com os recursos
disponíveis. Dentro desse cenário o trabalho se volta à necessidade de se criarem e manterem
ambientes industriais termicamente adequados aos processos de produção para minimizar as
interferências que as condições ambientais exercem sobre os custos dos processos de
produtivos e sobre o consumo energético. Os sistemas de resfriamento evaporativo, por sua
vez, têm sido a ferramenta de maior potencial de aplicação na criação de ambientes
termicamente adequados aos processos. Este modelo revisto de conforto térmico nos coloca
um passo à frente para o aumento eficiência energética na construção de projeto de
climatização vinculados a temperaturas interiores que atendam conjuntamente tanto aos
ocupantes como às atividades que desenvolvem no interior da área climatizada. Apesar de
esse sistema apresentar vantagens operacionais, quando comparado a outros sistemas
convencionais, existem certas limitações no seu desempenho. Uma das maiores dificuldades
das instalações destes sistemas reside na existência de incertezas em qualquer resultado.
Possibilitar um controle dos parâmetros, minimizando os erros de aplicação, evitando criar no
ambiente um desconforto de tal grau que inviabilize sua aplicação, é o fundamento deste
trabalho. A busca passa a ser pela garantia da aceitabilidade dos resultados do sistema
projetado e seus limites de aplicabilidade. O estudo das variáveis que interferem no processo
do resfriamento por micro aspersão permitiu desenvolver um processo que alterara esses
parâmetros durante o funcionamento do sistema, interferindo, conforme a necessidade no seu
desempenho, garantindo a completa evaporação da água micro aspergida.

Palavras-chave:

Atomização;

Climatização;

Conforto

Térmico;

Micro

aspersão,

Resfriamento Adiabático, Resfriamento Evaporativo; Transferência de Calor e Massa.
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ABSTRACT

ZAPATERRA, C. L. I., 2016. Study of improvment the evaporative cooling system
performance by water misting systems. M. Sc. Dissertation. São Carlos School of
Engineering, São Paulo University.

Energy resources along with an environmental conscience awakening has created an interest
in sensitive climate together with a more understanding regarding the use of available
resources. Inside this scenario our work focus on the needs of creating and maintaining
industrial environments thermally suited to these production processes that seeking to
minimize interference that environmental conditions have on the costs of production
processes and energy consumption. Evaporative cooling systems, in turn, has been a
interesting tool to be used in the creation of thermally suitable environments to these
processes. This new revised thermal comfort model puts us a step forward to increase energy
efficiency in elaborating air treatment projects linked to indoor temperatures that meet both
the occupants and the activities that develop inside the controlled area. Although this system
has operational advantages when compared to other conventional systems, there are some
limitations in their performance. A major difficulty of the installation envolving these systems
is about the existence of uncertainty in any results. To allow the control of these parameters in
order to minimize the errors in this kind of application and to avoid creating environmental
discomfort to such a degree that prevent the implementation, it is the foundation of this work.
The search is to ensure the acceptability of the results of the system designed and their limits
of applicability. The study of the variables that affect the cooling process by misting allowed
us to develop a process that altered these parameters during operation of the system,
interfering, as required in its performance, ensuring complete evaporation of water applied by
misting in the area.

Keywords: Atomization; Air treatment; Thermal comfort; Mist System; Adiabatic Cooling,
Evaporative Cooling; Heat and mass transfer.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Considerações Iniciais
Em todo o mundo há uma crescente busca por mudanças envolvendo os processos

produtivos por motivos ligados, basicamente, a três preocupações: meio ambiente, energia e
economia global. Neste contexto, apesar da matriz energética brasileira ser aproximadamente
46% renovável, valor muito superior à média mundial de 12%, ainda há muito que se fazer no
que se refere à economia de energia. Basta lembrar de crises como a de 2001, quando a
ausência de chuvas limitou a produção das hidrelétricas e, consequentemente, levou o país a
um longo período de racionamento de energia elétrica, influenciando direta e indiretamente
todos os setores da economia e da política brasileira (VICHI e MANSOR, 2009). Deste
modo, a utilização mais eficiente da energia é um assunto de extensa pesquisa nas nossas
universidades e de grande interesse nas empresas devido à criação de normas, formas e
protocolos para utilização mais consciente dos recursos disponíveis e ao ganho financeiro
proporcionado. Dentre tais estudos, esta dissertação se volta para sistemas de refrigeração, nos
quais a economia energética está diretamente ligada à eficiência de funcionamento dos seus
componentes.
A utilização de sistemas de refrigeração contribui não só para a conservação de
produtos perecíveis por mais tempo, mas também na manutenção de ambientes industriais e
na obtenção de conforto térmico, de modo que sua abrangência compreende diversas áreas da
engenharia.
Empresas de diversos segmentos produtivos têm atestado a necessidade de se criar e
manter ambientes industriais termicamente adequados a esses processos de produção no
sentido de minimizar as interferências que as condições ambientais exercem tanto nos
processos de produtivos, como no consumo energético e nos custos de produção.
Deve-se ter em mente que um ciclo de refrigeração é um sistema térmico que
transfere energia em forma de calor de uma região de baixo potencial energético para uma
região de alto potencial energético. Como o saldo de variação de energia é positivo, significa
que a energia adentra no sistema, portanto, em um ciclo de refrigeração se faz necessária uma
fonte de energia externa (FERZOLA, 2010). Por conseguinte, há um constante interesse em
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tornaar esses sisstemas maiss eficientess e, desse modo,
m
prom
mover umaa economia energéticaa
consiiderável.
Em se tratando de
d conforto térmico, sistema
s
de ar-condicioonado tem se tornadoo
popuular e, até mesmo,
m
umaa necessidadde na vida para a obteenção de am
mbientes terrmicamentee
confo
fortáveis, enntretanto con
nsome uma grande quaantidade de energia ao mesmo tem
mpo. Dada a
cresccente urgênccia em se economizar energia, um
ma tecnologiia mais eficciente em reelação ao arr
conddicionado é, obviamentte, altamentee desejável. Nessa busca de tecnoologias maiss eficientes,,
o proocesso de resfriament
r
to evaporatiivo tem sid
do visto co
omo uma oopção atrativa, quandoo
compparado a ouutros já exisstentes com
mo compresssão de vapo
or, absorçãoo / adsorção
o e sistemass
de reefrigeração termoelétrricos, deviddo ao seu baixo
b
custo
o e alto pootencial de eficiência..
Porém
m, estes sisstemas têm seu desem
mpenho limiitado as con
ndições de clima seco e quente e
climaas temperaddos.
Buscanndo melhoraar o desem
mpenho dos sistemas de
d resfriameento evaporrativo, umaa
extennsa pesquissa tem sido
o conduzidaa afim de analisar
a
o grau
g
de inflluência de fatores taiss
comoo: temperatuura e umidaade do ar, teemperatura da água, veelocidades eenvolvidas no
n processoo
de evvaporação, condução de
d calor, proopriedades de troca de calor e maassa, ponto de orvalho,,
entree outros. Váários sistemas de resfriaamento quee buscam ottimizar a efi
ficiência da evaporaçãoo
têm sido desenvvolvidos. Dentre
D
essess podemos citar, como
o exemplo, as torres reesfriamentoo
evaporativos quue fazem daa utilização de elementtos umedeccedores paraa se obter refrigeração
r
o
mentando a pressão. Essas
E
torres,,
evaporativa no alto da torrre, tornandoo o ar mais denso, aum
ão evaporatiiva por fluxxo descendeente”, estãoo
tambbém conhecidas como “torres de rrefrigeraçã
repreesentadas na figura 1.1
1 e o resfri amento evaaporativo dee dois estággios, direto e indireto,,
ilustrrado na figuura 1.2, sem
mpre com o ffoco na max
ximização do
d efeito doo resfriamen
nto.
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Figu
ura 1.1 - Iluustração de uma torre dde refrigeraçção evaporaativa por fluuxo descend
dente.
Fonte:
F
http:///projeteee.u
ufsc.br
Figuraa 1.2 - Efeitto psicroméétrico do equuipamento de
d resfriameento evaporrativo de do
ois
esstágios.
Fonte: CA
AMARGO, 2003
2
Os sistemas que
q vem sen
ndo estudaddos buscam o aumento da eficiênccia dos proccessos
de resfriam
mento evapporativo, qu
ue pode serr descrito como
c
a relaação entre a queda reeal da
temperaturra do bulboo seco prod
duzida peloo sistema e a temperaatura do buulbo seco que se
poderia atingir se o sistema dee resfriamennto fosse 100%
1
eficieente, sendoo o ar de saída,
s
saturado. N
Nesse caso, a temperattura do bulbbo seco do ar de saídaa seria iguall temperatu
ura do
bulbo úmiido do ar admitido.
a
O comparatiivo com o sistema dee resfriamennto ideal teeria a
temperaturra do bulbo seco e o po
onto de orvaalho igual a temperatura do bulbo úúmido (TRA
ANE,
1978). Essa condição deixa claro que quantoo maior a um
midade relattiva do ar dde admissão tanto
orativo.
menor seráá a eficiênciia da queda de temperaatura do processo evapo
U
Uma outra teecnologia que
q tem surrgido é de sistemas dee resfriamennto evaporaativos
acoplados a desumiddificadores por adsorçção. Um sistema típicco, ilustradoo na figuraa 1.3,
combina o sistema de
d desumid
dificação, qque utiliza um cilindrro rotativo impregnad
do de
material ddessecante, com resffriadores evvaporativoss diretos e indiretoss, permitindo o
fornecimennto de ar em
e condiçõ
ões de tem
mperatura, umidade
u
e velocidadee que propiciam
conforto téérmico ambbiental, messmo em reggiões de clim
ma equatoriial e tropicaal como o Brasil
B
(CAMARG
GO at.al, 20005).
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Figura 1.3 - Resfriiamento evaaporativo co
om pré-desu
umidificaçãoo por adsorção
Fontte: CAMAR
RGO, 2003
A apliccação de deesumidificaadores adsorrtivos acoplados a sisttemas de reesfriamentoo
evaporativos coomeçaram a surgir a partir dos trabalhos desenvolvid
d
dos por BE
ELDING E
DEL
LMAS (19977) e posterio
ormente porr ZHENQIA
AN et al (20
000).
Esses autores reecomendam
m que, na utilização de sistem
mas de reesfriamentoo
evaporativo acooplados a pré-desumid
p
dificadores por adsorçção, deve-s e observar se relaçãoo
entree a área supperficial do
o dissecantee e sua maassa é inverrsamente prroporcionall, pois essaa
conddição contriibui para um
ma maior eeficiência do
d processo
o de desum
midificação. Também a
relaçção entre a pressão de vapor no aar de capitaação e na su
uperfície doo dissecantee, pois essaa
conddição contribbui para um
ma maior cappacidade do
o material em
m adsorver a umidade.
O carvãão ativado foi
f um dos primeiros adsorventes
a
oje, um doss
conhecidoss e é, até ho
mais utilizadoss. Geralmen
nte é prodduzido pela decompo
osição térm
mica de um
m materiall
carboonáceo seguuido pela ativação com
m vapor ou dióxido
d
de carbono
c
em altas tempeeraturas.
Resfriaamento evaporativo, quando existem
e
condições

ambientais de altass

tempperaturas e baixas umiidades relattivas, ou seeja, climas quentes
q
e ssecos, terá sempre um
m
desem
mpenho dee refrigeração satisfatóório, desde que adequ
uadamente pprojetado, instalado e
manttido. Dessa forma, os benefícios
b
aalcançados com
c
a apliccação de sisstemas de reesfriamentoo
evaporativo sãoo geralmentte percebidoos em term
mos de eficiência operaacional. As aplicaçõess
destee sistema aggregam vanttagens impoortantes com
mo o aumen
nto da qualiddade do ar interno,
i
porr
exem
mplo. O tam
manho e a quantidade dde partículaas removidas do ar é m
maior do quee em filtross
convvencionais e se comp
para a filtrros HEPA (PALMER
R, 2002). A
Além disso
o, podemoss
consiiderar com
mo vantagem
m, também,, a seguran
nça e a con
nfiabilidadee proporcio
onada peloss
requiisitos ou prootocolos de manutençãão simplificaados.
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N
No sistema de resfriam
mento evapoorativo, ao contrário dos sistem
mas típicos de ar
condicionaado que uttilizam refr
frigeração ppor compreessão de vapor
v
ou rrefrigeração
o por
absorção, é a adição de
d vapor de água no ar o que induzz à redução da temperaatura desse ar,
a ou
seja, a ággua e o ar úmido não
o saturado entram em
m contato e provocam
m a evaporração,
resultando na queda da
d temperatu
ura e no aum
mento da qu
uantidade dee vapor no aar. Quanto maior
m
a área de ccontato entree o ar e águ
ua, maior a oocorrência de
d evaporaçção. O resulltado é um maior
m
resfriamennto e aumentto da umidaade.
A energia neecessária paara evaporaar a água é retirada do
d ar sob a forma de calor
sensível. E
Esse calor é transferid
do do fluidoo de maior temperaturra, no caso o ar, para o de
menor tem
mperatura, o que provocca a queda dda temperattura do ar e, em seguidaa, convertid
do em
calor latennte, responsáável pela mudança
m
de estado da água
á
de líqu
uido para vaapor, enquaanto o
ar permaneece com seuu valor de entalpia
e
connstante. Estta conversão
o de calor ssensível ao calor
latente é uum processo adiabático porque nnão há nenh
hum ganho
o ou perda de calor. Sendo
S
assim, o pprocesso dee resfriamen
nto evaporaativo provo
oca uma qu
ueda na tem
mperatura do ar
proporcionnal à queda de calor seensível e um
m aumento da umidadee proporcioonal ao ganh
ho de
calor latentte.
Resfriamentoo evaporativ
vo pode serr visualizad
do na carta psicométric
p
ca: Encontraa-se a
condição innicial do ar e movendo
o-se ao longgo de uma liinha de entaalpia constaante em direeção a

um estado de maior um
midade.
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Figura 1.4 - Representação psicrométrica do resfriamento evaporativo
Fonte: BHATIA, 2012
Esta evaporação resulta em uma temperatura reduzida e um aumento do teor de
vapor no ar e, para que a água se evapore, uma energia é necessária, o calor é necessário. A
British Termal Unit, ou BTU, é uma das unidades usada para medir o calor. Para evaporar um
galão de água requer quase 8.700 BTU de calor. No caso do resfriamento evaporativo, essa é
a quantidade de calor a ser retirada do ar para que ocorra a evaporação, ou seja, para cada
grama de água evaporada se retira 590 calorias, na forma de calor sensível.
Conforme o ar entra em contato com a água, esse a agrega em certa quantidade. A
quantidade de água que agora compõe o ar depende da quantidade de água pré-existente nesse
ar. Dessa forma, quando o ar quente e não saturado entra em contato com uma superfície
molhada, parte da água é evaporada. À medida que a vaporização ocorre, o ar e a água
resfriam-se até que o ar esteja saturado, conforme demonstrado na figura 1.4. Portanto, a
energia requerida para evaporar a água é suprida pelo ar com consequente umedecimento do
ar não saturado e redução da temperatura de bulbo seco.
O processo de resfriamento só é possível graças à interação que há entre a
transferência de calor e a transferência de massa. A água absorve calor do ar na evaporação e
calor é retirado do vapor na condensação. O contato livre e prolongado entre a água e o ar
resulta num estado de equilíbrio em que normalmente o ar estará saturado. Quanto maior a
temperatura do ar, maior será a quantidade de vapor no ar, necessária para saturá-lo.
A função da aplicação do sistema de resfriamento evaporativo é fazer com que a
evaporação ocorra de forma controlada a fim de se obter resultados que produzam efeitos em
termos de resfriamento, umidificação e consequente melhoria da qualidade do ar ambiente.
Atingir o ponto de orvalho, nesse caso, seria ultrapassar o limite do princípio evaporativo,
pois nesse ponto a ocorrência da evaporação cessa. Por outro lado, quanto mais baixa for a
umidade relativa maior a velocidade com que a evaporação ocorre e maior o grau de
resfriamento que pode ser alcançado.
Ficam determinadas, assim, as variáveis que tem impacto direto sobre os efeitos
resultantes do processo evaporativo, no caso a temperatura e umidade relativa e os parâmetros
que o influenciam, como aqueles que interferem na velocidade com que a evaporação ocorre.
A eficiência energética pode ser observada quando espaços, cujo objetivo é o de alterar as
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características térmicas a favor da necessidade do processo de produção e dos trabalhos ali
desenvolvidos, têm a umidade e temperatura, monitorados.
Segundo CHAPPELLS E SHOVE (2009), a manutenção destes espaços em
condições de clima de conforto adequados as necessidades das atividades lá desenvolvidas é o
modo mais eficiente de se economizar energia.
Existem, hoje, mais de quatro milhões de unidades de sistemas de refrigeração de ar
evaporativos em operação nos Estados Unidos que fornecem uma estimativa de economia
anual de energia equivalente a 12 milhões de barris de petróleo e redução anual de 5,4 bilhões
de libras de emissões de dióxido de carbono. Em se tratando de sistemas de compressão de
vapor como ar condicionado, estes sistemas também evitam a necessidade de 24 milhões de
libras de refrigerante tradicionalmente usado em VAC residencial (VICHI e MANSOR,
2009).
Sendo assim, a percepção das condições ambientais e do sentimento de conforto
térmico passa a ser o foco principal para se estabelecer os parâmetros de controle da
climatização dos espaços.

1.2

Conforto Térmico
Determinar os parâmetros ou os limites das variáveis envolvidas no processo de

resfriamento evaporativo é a base para se chegar às condições climáticas termicamente
adequadas em relação as atividades desenvolvidas ou, simplesmente, confortáveis para as
pessoas que estão lotadas no espaço climatizado. Zona de conforto térmico que chamamos
aqui, é a determinação destes parâmetros.
Com o conhecimento destes limites ou das condições ideais de conforto climático, os
sistemas de controle podem ser configurados para que atendam as necessidades do utilizador
com maior desempenho e assim, utilizando a energia de forma mais eficiente. Fica claro que
atingir as condições de conformo térmico passa a ser estabelecer corretamente os parâmetros
ideais de temperatura e umidade relativa e os controles necessários para se adequar as
condições de conforto térmico ao espaço climatizado.
O conforto térmico é um conceito importante para a adequação dos espaços
climatizados buscando uma própria satisfação de bem-estar, relacionada com a temperatura.

27

Representa aquele ponto no qual a pessoa necessita consumir uma menor quantidade de
energia para se adaptar ao ambiente circunstante. Ajustar os parâmetros de temperatura e
umidade relativa, aliados a velocidade com que o ar circula no ambiente, é o que vai nos dar a
sensação térmica de conforto. Esta notação fornece uma compreensão, uma ótica sobre a
aplicação do conceito de conforto térmico, especialmente no que diz respeito a necessidade de
se representar a umidade e sua relação com a temperatura.
Os fatores que têm influência relevante sobre o conforto térmico dos espaços
controlados, podem ser expressos fatores ambientais e pessoais.
Fatores ambientais:
 Temperatura do bulbo seco
 Radiação térmica
 Umidade relativa
 Velocidade do ar
Fatores pessoais:
 Metabolismo
 Temperatura da pele
 Roupa que usa
 Atividades pessoais e produtivas
Considerando esses fatores como perturbadores climáticos, apresentar indicadores
adequados tanto a necessidade dos seus utilizadores, como também às atividades
desenvolvidas, significa aumento da eficiência na utilização da energia dispensada, ou seja,
usando energia apenas onde realmente for necessário.
O conforto térmico é em grande parte um estado de espírito, separado de equações de
transferência de calor e massa e seus respectivos saldos de energia. No entanto, a percepção
de conforto deverá ser influenciada por variáveis que afetam a transferência de calor e massa
no nosso modelo de balanço energético. Percepção das condições ambientais e do sentimento
de conforto estão relacionados com a produção de calor metabólico, a sua transferência para o
meio ambiente, e os ajustes decorrentes da temperatura do corpo.
Um projeto apropriado providencia massa térmica suficiente para reduzir as
oscilações máximas de temperatura e torna ajustáveis os parâmetros de temperatura e
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umidade relativa, a fim de que possam responder as mudanças de condições climáticas ou
mesmo para substituir ou atuar conjuntamente a outros sistemas ativos de aquecimento ou
resfriamento, uma vez que o objetivo é conseguir manter a temperatura desejada ou, ao
menos, atenuar os efeitos do clima exterior.
A forma mais comum para caracterizar o conforto térmico para fins de dados de
projeto tem sido a de correlacionar os resultados dos experimentos com pessoas e as variáveis
de análise térmica. Tratamos de relacionar as sensações de pessoas executando diferentes
atividades em ambientes com diferentes temperaturas do ar, diferentes umidades, e diferentes
velocidades e padrões de fluxo de ar. O nível de conforto é caracterizado utilizando a escala
ASHRAE de sensação térmica, apresentada abaixo, na tabela 1.1.
Tabela 1.1 de sensação
ASHRAE

Value

Sensation

+3

Hot

+2

Warm

+1

Slightly warm

0

Neutral

-1

Slightly cool

-2

Cool

-3

Cold

Escala
térmica

Fonte: ASHRAE. Standard 55, 2013
A resposta da sensação térmica é a dada pelo voto médio previsto (PMV), que nada
mais é que a média de um certo número de indivíduos, utilizando a escala ASHRAE de
sensação térmica.
Considerando os efeitos externos como radiação térmica e velocidade do ar, efeitos
que são difíceis de controlar e medir, a ASHRAE apresenta o seguinte diagrama para
caracterizar definir uma região de conforto, definida como zona de conforto térmico.
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Figu
ura 1.5 - Um
midade relattiva (RH) x Temperatu
ura (T): Baseado na zonna de conforto térmico
Fonte: AS
SHRAE. Sttandard 55-1
1992
O efeito da sensaçção térmica de uma con
ndição climática de altaa temperatu
ura com altaa
umiddade relativaa é refletidaa pelos limittes oblíquoss do diagram
ma, para os limites de temperatura
t
a
máxiimo e míniimo, indicad
dos figura 1.5. Isto teem um imp
pacto diretoo sobre os sistemas
s
dee
contrrole de climatização. A eficiênccia da eneergia consumida se dá quando os espaçoss
climaatizados sãão monitoraados para aambos, umidade e tem
mperatura. Um espaço
o com altaa
tempperatura e baixa umidade relatiiva, por ex
xemplo, neecessita de ajustes mínimos
m
naa
tempperatura e um
midade paraa se atingir uma condição de confforto térmicco, com um mínimo dee
energgia. Se o am
mbiente fossse controlaado apenas pelo parâm
metro tempeeratura, pod
deríamos terr
indiccação de neccessidade de
d aquecimeento ou resfr
friamento, mesmo
m
dentrro da zona de confortoo
térmiico.
Os lim
mites de umaa zona de cconforto térrmico, além
m das norma
mas ASHRA
AE, também
m
são ttratados naas normas ISO
I
773022, representtado na fig
gura 1.6. En
Entretanto, essa
e
normaa
negliigencia o faato de que a maior das ttemperaturaas pode ser alcançada a baixa umiidade. Nela,,
os limites de temperaturra superiorr e inferio
or são vertticais. Estaa norma é utilizada,,
norm
malmente, em
m aplicaçõees para impllementação de sistemass de ar aconndicionado.
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Figgura 1.6 - Diagrama
D
UR/T baseaddo na zona de
d conforto térmico norrma ISO 77302
Fontee: FANGER
R, 1984
O Índice de Calor
C
(IC), figura 1.7, é outra abo
ordagem que consideraa as condiçõ
ões de
conforto téérmico. É um
ma medida que dá a seensação térm
mica quando
o se relacionna a temperratura
real do ar com a umidade relativ
va respectivva, ou seja, o IC indica como o ccorpo humaano se
sente naquuela tempeeratura. A definição ddo índice de calor é do Serviçço Nacional de
Meteorologgia e Previsão do Teempo da A
Administraçãão Nacionaal Oceânicaa e Atmosfférica
(NOAA).

<30
0 ° C: nenhum
m desconforrto
30 ‐ 40 ° C: alguum desconfo
orto
40 ‐ 45 ° C: grannde desconfo
orto
> 45 ° C: perigooso
> 54 ° C: insolaçção iminente
e

Figu
ura 1.7 - Ínndice de calo
or como um
ma função daa umidade relativa
r
e tem
mperatura
Fonte: N
NOAA, 199
99
O que há de comum entrre a normass ASHRAE, standart 55
5 e ISO 777302 e o con
nceito
mbinação saatisfatória, nesse ambiente,
de IC da NOAA é o estabeleccimento dee uma com
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envolvendo a temperatura e umidade relativa, buscando uma temperatura mais adequada as
atividades ali desenvolvidas e a vestimenta usada pelas pessoas que atuam no espaço
climatizado. Em estudos empíricos executados, o leque de temperaturas que se pode
referenciar como confortável resulta mais amplo do que se esperava. As pessoas habituadas a
temperaturas elevadas, por exemplo, consideram estas aceitáveis e sugerem um grau de
aclimatação que altera e amplifica o leque teórico da aceitabilidade térmica.
Daqui se conclui não haver necessidade de uniformizar as temperaturas internas do
espaço climatizado ou de todo globo, podendo cada região do mundo adotar as temperaturas
convenientes para o respectivo clima local e a estação do ano (ROAF e HANCOCK, 1992).
Ter em conta tanto a adaptabilidade das pessoas como a das atividades desenvolvidas nestes
locais, significa podermos ampliar as condições ambientais e definições acerca de conforto
térmico.
Isto significa que a análise das condições climáticas se torna a base para se
estabelecer os parâmetros de conforto térmico, sugerido pelas normas e qual a melhor
alternativa do sistema de condicionamento do ar para atingir as condições térmicas adequadas
a esses ambientes. No diagrama psicrométrico da figura 1.8 é possível observar qual a melhor
alternativa do sistema de condicionamento do ar para atingir a zona de conforto térmico, em
função da temperatura de bulbo seco e umidade relativa. Nesse diagrama, observa-se até que
temperatura de bulbo úmido referenciado no clima local, possibilita a aplicação de sistemas
de resfriamento evaporativos, indicando essa análise como a ferramenta mais assertiva na
determinação dos padrões de conforto térmico.
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Figura 1.88 - Diagram
ma psicométrrico indicanndo o padrão de conforrto térmico ppara clima local.
l
Fonte: LE
ECHNER, 2000
2

1.3

M
Motivação e Justificativa
N
Nestes últim
mos anos, o que se observa em
e empresaas de diveersos segm
mentos

produtivoss é uma tenndência de incluir no ambiente de
d produção
o, sistemas de resfriam
mento
evaporativo para se obbter condições térmicaas, que seriaam, a princíípio, mais aadequadas a cada
processo. O problemaa comum qu
ue poderia at
até chamar de
d clássico, refere-se a interferênciia das
condições ambientais no processo
o de produçção.
A
Algumas em
mpresas trab
balhadas, onnde tais in
nterferênciass ambientaiis se mostrraram
mais signifficativas, esstão relacion
nadas ao seegmento têx
xtil e confeccção, de extrração de su
uco de
laranja, aggrícola e aí destacando
o a pecuáriaa de leite, de
d corte e aves, além da produçãão de
mudas de uum modo geeral.
Paara exempllificarmos até que níível as inteerferências ambientaiss prejudicam os
processos pprodutivos, podemos usar
u como bbase alguns destes projetos, já dessenvolvidos, cujo
objetivo seempre era o de alterar as
a caracteríssticas térmicas a favor da necessiddade do pro
ocesso
de produçãão e dos trabbalhos ali desenvolvidoos.
N
No caso do segmento
s
têêxtil e de cconfecção a umidade relativa
r
do aar ambientee está
diretamentte relacionada ao desem
mpenho doss teares, poiis as fibras naturais veg
egetais diminuem
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a carrga de ruptuura a tração
o quando a umidade relativa
r
amb
biente está menor que a umidadee
relatiiva padrão (65%), ou seja, quantoo mais estiv
verem úmid
das as fibrass, mais as fibras
f
serãoo
resisttentes à traação. Além disso, valoores de umidade abaix
xo dos valoores padrão aumentam
m
substtancialmentte a quantid
dade de fibrra particulad
da em suspensão de arr, tornando o ambientee
insallubre. A figuura 1.9 mosstra um galppão industrial têxtil com
m umidade ccontrolada.

Figgura 1.9 - In
ndústria têxttil e de conffecções com
m umidade ccontrolada
Fontte: Instalaçãão executadda pelo autorr em 2007 – Campo M
Mourão - PR
Na extrração de succo de laranjja, o modelo
o de extrato
ora adotado por todas as
a empresass
own extracttor fabricad
do pela FM
MC Technoloogies. Esse processo é
nacioonais do setor é o Bro
abertto onde o frruto entra naa extratora e é comprim
mido e o su
uco coletadoo sai das exttratoras porr
meioo de tubulaçções na partte inferior ddo equipameento. Os compostos ressponsáveis pelo aromaa
e sabbor caracteerísticos da laranja enncontram-see presentes em três ddiferentes subprodutos
s
s
obtiddos do proceessamento do
d suco quee são: a essêência aquosa (water phhase), a essêência oleosaa
(oil pphase) e o óleo essen
ncial (cold pressed oiil) presentee na casca da laranja e perdido,,
princcipalmente, na etapa de extraçãoo do suco pela sua volatilização
v
o durante o processo..
Quannto mais baaixas forem as condiçõões de umid
dade relativ
va no ambieente maior a perda e a
insallubridade daa sala de exttração. A fi gura 1.10, abaixo,
a
apreesenta uma iinstalação.
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Fiigura 1.10 - Sala de ex
xtração de suuco de laran
nja com o siistema de m
micro asperssão
Fonte: Innstalação ex
xecutada pello autor em
m 2002 – Lak
ke Wales – Fl - USA
N
No que se reefere a pecu
uária de leiite, figura 1.11,
1
as con
ndições ambbientais exeercem
fortes influuências nos bovinos co
omo em toddos os seres vivos. Direetamente, affetam as fun
nções
orgânicas envolvidas na manutenção do eqquilíbrio intterno do organismo (hhomeostasiaa). As
raças de oorigem euroopeia (Bos taurus) deeterminam uma
u
faixa de umidadde e temperratura
críticas, naas quais caaem o consumo de aalimentos e a produçãão de leite.. Tais faixaas de
temperaturras estão enntre 24 e 26
6º C para a raça Holan
ndesa, entre 27 e 29º C para a Jerrsey e
acima de 229,5º C parra a Pardo-Suíça com faixas umidades abaix
xo de 50% (MEDEIROS E

RIBEIRO, 2016).
Figuraa 1.11 - Pecuuária de leitte Redução da temperaatura e aumeento da umiidade relativ
va
Fonte: Innstalação ex
xecutada pello autor em 2002 – Vottuporanga - SP
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Em relação a pecu
uária de corrte, a carcaçça, logo apó
ós o abate é armazenaada em umaa
câmaara fria a 4°C.
4
Sob essta condiçãão desenvollve-se o processo de maturação, ou seja, a
estruutura muscuular vai paaulatinamennte sendo degradada e provocaando o am
maciamento..
Entreetanto, duraante o proceesso de resffriamento ocorre
o
a queebra de pes o, ou seja, a diferençaa
de peeso entre a carcaça queente (logo aapós o abatee) e a mesm
ma carcaça qque foi armaazenada em
m
uma câmara friaa a 4 °C. Esssa quebra é da ordem
m de 1,9 a 2,7% e ocorr
rre principallmente pelaa
evaporação da água
á
que miigra da carccaça para a câmara friaa devido a bbaixa umidaade relativaa
no innterior da câmara, fig
gura 1.12. E
Essa difereença de pesso encontraada provoca um sérioo
probllema econôômico no frigorífico (M
MEDEIROS E RIBEIRO
O, 2016).

Figura 1.12 - Pecuária de corte - aumento da umidadee relativa int
nterna na câm
mara
utor em 2000 – Rio do Sul - SC
Foonte: Instalaação executtada pelo au
Os maiiores beneffícios, entreetanto, obtid
dos pelo controle da teemperatura e umidadee
vem dos frangoss de corte, observados
o
na figura 1.13. O desem
mpenho zoootécnico do
os animais é
deterrminado pello índice dee mortalidadde, respostaas fisiológicas e o compportamento.. Verificou-se quue, em ambiientes com índice
í
de teemperatura de
d globo e umidade
u
(IT
TGU) varian
ndo de 69 a
77, as aves mostraram-se calmass, normalm
mente disp
persas e altamente produtivass
(ENG
GENHARIA
A NA AGR
RICULTURA
A, 2005).
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F
Figura 1.133 - Aves - Redução
R
do ííndice de mortalidade
m
e melhoria dda conversãão
allimentar
Fontte: Instalaçãão executadda pelo auto
or em 2001 – Guapiaçu - SP

Innúmeras outtras aplicaçções envolvvendo outro
os segmento
os produtivvos apresenttaram
resultados bastante saatisfatórios. Dentre elaas podemos citar estufaas de produução de mu
udas e
plantas, instalações paara o pré-reesfriamentoo do ar, tantto em sistem
mas de conddicionamen
nto de
ar, como ttambém, dee transformadores a ólleo e em ap
plicações para
p
o contrrole de odo
ores e
poeiras.
A cogeração de energiaa também ppode ser claassificada com um seggmento poteencial
para aplicaação deste sistema.
s
Esttudos préviios têm dem
monstrado vantagens
v
nno uso de paainéis
evaporativos para ressfriar o ar de alimenntação de turbinas
t
a gás (GUIM
MARÃES, 2000;
2
BASSILY,, 2001). O rendimen
nto da turbbina depend
de diretamente da quuantidade de
d ar
introduzidoo na câmaraa de combusstão. Em alttas temperaaturas, o ar apresenta
a
baaixa densidaade e,
portanto, a massa de ar
a fornecido
o à turbina se reduz. Existem
E
aum
mentos docuumentados de
d até
24% no renndimento daa turbina.
O número de
d sistemas de resfriam
mento evap
porativo insstalados tem
m aumentad
do no
mundo devvido suas vantagens
v
em
m relação aaos sistemass convencio
onais, pois eeste sistemaa tem
potencial eenorme de utilização,
u
apesar
a
de ceertas limitaçções em seu desempenhho obrigar a uma
análise maais rigorosa.
É sobre essaa “análise mais rigorrosa” que se baseia a propostaa deste trab
balho.
Desenvolvver uma mettodologia na elaboraçãão dos projeetos de instaalação destee tipo de sisstema
com a apllicabilidade dos conheecimentos ttrazidos do estudo dos fenômenoos de transsporte
referentes à transferênncia de masssa e quantiidade de movimento, para
p
o dimeensionamen
nto do
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sistema de evaporação a ser aplicado e de energia térmica na elaboração dos parâmetros e
cálculos de projeto de instalação. Estes conceitos vão permitir a aplicação dos sistemas de
resfriamento evaporativos com a precaução da eficiência energética, uma vez que relaciona os
fenômenos físicos externos que interferem no seu desempenho.
Em relação ao desempenho destes sistemas de resfriamento evaporativo, existe uma
classificação de acordo com o tipo de contato que se estabelece entre a água evaporada e o ar
a ser resfriado e, também, quanto à energia requerida para promover a evaporação. Os mais
utilizados são:
 Resfriamento evaporativo indireto: quando o ar a ser resfriado se mantém
separado do processo evaporativo e sem receber umidade.
 Resfriamento evaporativo direto: quando a água evapora em contato com o ar que
se deseja resfriar, umidificando-o.
ARBEL et al. (1999) também fazem uma comparação experimental entre o
desempenho do sistema pad & fan (resfriamento evaporativo indireto) e o sistema de spray
(resfriamento evaporativo direto), demonstrando as vantagens deste último quanto à
homogeneidade de temperatura e umidade, independente das dimensões do ambiente. No
sistema pad & fan o ambiente tem que possuir dimensões apropriadas e limitadas para que
não tenha gradiente muito grande de temperatura e umidade, como publicou JAIN E TIWARI
(2002).
ARBEL et al. (2003) conduziu experimentos para verificar o desempenho de
sistemas de sprays combinados com ventilação forçada. Os resultados demonstraram grande
uniformidade horizontal e vertical na distribuição de temperatura e umidade.
O resfriamento evaporativo direto consiste em umidificar diretamente o ar a fim de
reduzir sua temperatura para a troca de fase (água no estado líquido para o estado gasoso, ou
para vapor de água). A micro aspersão, em especial, será nossa estratégia adotada para o
início do estudo que irá determinar um modelo para o dimensionamento deste sistema e uma
primeira análise de sua eficiência energética.
Os sistemas de micro aspersão caracterizam-se pela aspersão de gotículas de água tão
minúsculas (entre 10 e 20μ) que tendem a evaporar completamente e rapidamente quando em
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contato com
m o ar, retirando calorr deste e baiixando sua temperatura, sem molhhar nem pro
ojetar
água líquidda, embora a névoa sejaa visível.
A água atom
mizada evaapora na árrea a ser resfriada
r
e provoca uuma reduçãão da
temperaturra, bastante rápida. A atomizaçãoo da água é feita atravéés de bombba de pistão
o que,
em alta preessão, que força
f
a saídaa da água poor bicos asp
persores de pequeno
p
diââmetro (0,2 a 0,5
mm). Estess aspersoress, alimentad
dos por tubuulações de reduzido diââmetro (de 00,3178 cm a 2,54
cm), são diistribuídos pelo
p ambien
nte conform
me a necessidade de resfriamento.

Fiigura 1.14 - Sistema dee micro aspersão – redees de asperssão
Fontte: Instalaçõ
ões executaddas pelo auttor em 2007
7 – Goiânia - GO
O processo de atomizaação, mostrrado na fig
gura 1.14, ocorre
o
quanndo um jatto ou
lâmina de llíquido se desintegra
d
devido
d
à eneergia cinéticca do própriio líquido, oou por expo
osição
a uma altta velocidaade do ar, ou como resultado de uma energia
e
meecânica apllicada
externamennte atravéss de dispo
ositivos ro tacionais ou
o vibracio
onais. Devvido à nattureza
randômica do processso de atomização, o sppray resultan
nte é usualm
mente caraccterizado po
or um
amplo espeectro de tam
manhos de gota
g (LEFEB
BVRE, 1989).
Inndependenteemente do tipo de aatomizador, o princip
pal objetivoo dos spra
ays é
incrementaar a área suuperficial do
o líquido asspergido, e assim, aum
mentar as taaxas de troca de
calor e maassa da águua com o am
mbiente. O objetivo esstá em calcular estas ttrocas de caalor e
massa, a ffim de que seja possív
vel avaliar o desempeenho deste processo ccomo sistem
ma de
resfriamennto evaporattivo.
N
Não molhar é uma cond
dição básicaa. Normalmeente, em esttufas de proodução de mudas
m
adotam, coomo opção de
d controle de umidadde, os sistem
mas de micro aspersão. Estes têm como
um dos fuundamentoss de projeto
o não molhhar as folh
hagens paraa que isso não favoreeça o
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surgimento de doenças nas plantas. Outro fato que caracteriza essa condição é a utilização de
sistemas de micro aspersão no resfriamento de ambientes ocupados por seres humanos e
equipamentos, onde o risco de umedecer e as questões referentes à umidade têm maior
importância. Assim, não apenas o efeito de resfriamento a partir da evaporação tem
importância, mas também o alcance do jato de spray, que por sua vez depende de uma série
de fatores, tais como o tamanho das gotas, a velocidade e temperatura destas, o ângulo do jato
e as condições internas e externas de temperatura e umidade. Ou seja, é essencial que se
conheça o comportamento do spray e as variáveis envolvidas na determinação da sua
aplicabilidade.
A princípio, os fatores que influenciam o comportamento deste jato e que se deve
considerar são:
 Processo da atomização;
 Caracterização do Spray;
 Penetração e dispersão
 Propriedades termodinâmicas.
O estudo de sprays envolve diversas áreas da engenharia referentes à dinâmica dos
fluidos, transferência de calor e massa, atomização. As soluções de sistemas deste tipo
incluem a solução de equações de conservação da massa, da energia e da quantidade de
movimento.
A evaporação de partículas líquidas está comumente associada a um movimento
relativo entre a gota e o ar ambiente. Estes perfis de velocidade têm um grande impacto nas
trocas de massa e energia entre o ar e as gotas, que podem ser modeladas em diferentes níveis
de complexidade.
Estudar essas trocas em busca de um modelo de dimensionamento que traduza o
processo de evaporação do spray voltado para o entendimento das limitações que reduzem as
taxas de evaporação, ou seja, que determinem as variáveis que interferem diretamente no
desempenho do sistema evaporativo instalado, como por exemplo:
 Variáveis Ambientais:
- Altitude;
- Temperatura do ar exterior;
- Umidade relativa externa.
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 Variáveis de Projeto:
- Área;
- Pé-direito;
- Temperatura inicial do ar interior;
- Umidade relativa inicial interna;
- Taxa de renovação de ar;
- Número de aspersores;
- Carga térmica sensível;
- Carga térmica latente.
 Variáveis de Controle:
- Máxima umidade relativa permitida;
- Mínima umidade relativa permitida;
- Máxima temperatura do ar permitida;
- Mínima temperatura do ar permitida;
- Histerese de umidade;
- Histerese de temperatura.
 Variáveis referentes ao micro aspersor (Spray):
- Ângulo do Spray;
- Vazão do bico;
- Raio das gotas;
- Velocidade de entrada das gotas;
- Temperatura de entrada das gotas.
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Uma extensa pesquisa tem sido conduzida para analisar a influência de fatores tais
como o a velocidade do ar úmido, temperatura e umidade relativa, a velocidade e temperatura
da água de resfriamento, condução de calor longitudinal, as propriedades de troca de calor e
massa do sistema e geometrias da área de resfriamento. Também sobre a eficiência de destes
sistemas evaporativos tradicionais e melhorias que podem ser implantadas, buscando
aumentar a eficiência destes processos (CHEN, Q. et al, 2010).
O primeiro fato que se deve estar ciente é que os sistemas são projetados para uma
determinada capacidade de resfriamento. Segundo Donald et al, 2000, a eficiência padrão de
um sistema de resfriamento está em torno de 50% a 75%. Com 75% de eficiência o sistema de
resfriamento evaporativo deve conseguir em torno de 12 graus célsius, a nível de sensação
térmica, na redução de temperatura. Com 50% de eficiência o sistema deve produzir um
resfriamento em torno de 8 graus.
A fim de considerar todas as variáveis, extensos estudos resultaram no
desenvolvimento de softwares específicos e com algumas versões sofisticadas de modelos,
incluindo pacotes comerciais, tais como Flow3D e Phoenix, elaborados em códigos de CFD
(Computational Fluid Dynamic). Entretanto, a aplicação prática dos modelos requer profundo
conhecimento do spray, alguma experiência em programação e cálculo de sistemas com
parâmetros distribuídos. Portanto, ainda há uma demanda considerável por modelos simples,
que possam ser utilizados para otimizar as decisões do projetista (ZBICINSKI, 1995).
As considerações a se fazer em projeto, para otimizar a transferência de calor, têm
sido muitas vezes a chave para uma melhor utilização da energia e estas considerações foram
evoluindo e apresentando conceitos bem desenvolvidos nas áreas da física e engenharia.
Durante as últimas décadas, um grande número de tecnologias envolvendo o aumento de
transferência de calor têm sido aplicadas com êxito não só no consumo de energia, mas
também o custo do próprio equipamento.
Recentemente, GUO et al. (2007) introduziram os conceitos de entransy e dissipação
entransy para medir, respectivamente, a capacidade e de transferência de calor de um objeto
ou um sistema, e a perda dessa capacidade durante um processo de transferência de calor,
respectivamente. Além disso, eles desenvolveram a lei resistência térmica mínima com base
na dissipação entransy, para a otimização de transferência de calor. Isto é, o mínimo
resistência térmica com base na dissipação entransy leva à máxima eficiência da transferência
de calor.
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Em princípio todos estes estudos são para maximizar o efeito de refrigeração num
sistema de resfriamento evaporativo que tem o ar úmido de entrada de dada capacidade
endotérmica, isto é, para minimizar a dissipação da capacidade endotérmica causado pela
"inerente resistência à transferência de calor e massa". No entanto, estes mecanismos físicos
envolvidos podem não envolver todo processo. Pode haver, ainda, algumas quantidades
físicas faltando tanto na estimativa da capacidade endotérmica do ar úmido admitido, quanto
na medição da capacidade de dissipação endotérmica durante o processo.

1.4

Objetivo
Aumentar a eficiência do sistema de resfriamento evaporativo passa a ser o objetivo

desse trabalho, o que compreende estabelecer os limites das variáveis que interferem no
processo do resfriamento, ou seja, nos resultados que determinam a condição térmica e na
aplicabilidade destes sistemas. Este trabalho não foca o mecanismo de formação do spray,
resultante da geometria interna do aspersor, mas especificamente o spray e seu
comportamento após formado.
Independentemente do tipo de atomizador, a função do spray é incrementar a área
superficial do líquido aspergido assim, melhorar as taxas de troca de calor e massa deste com
o ambiente. Sendo assim, o aumento da eficiência do sistema está em estabelecer um maior
controle sobre o processo de atomização, na formação da gota e na vazão de saída do spray a
fim de que seja possível a alteração desses parâmetros durante o funcionamento do sistema,
interferindo, conforme a necessidade, no desempenho deste processo de resfriamento.

.
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2.

RESFRIAMENTO EVAPORATIVO

Na área de resfriamento evaporativo havia uma grande lacuna de avaliação de dados
e muitos erros e ineficiências persistiram na confecção, venda e instalação. Estes sistemas
ficaram imersos em desinformação e dúvidas. Além disso, houve uma época em que os
equipamentos de resfriamento evaporativo indireto foram considerados caros em comparação
com linhas semelhantes de condicionadores de ar. No entanto, a necessidade de conservação
de energia, o aumento do custo da energia, a preocupação com a qualidade do ar interno e a
consciência ambiental no que se refere à emissão de clorofluorcarbono (CFC) reavivaram o
interesse pelos sistemas diretos e indiretos de resfriamento evaporativo (WATT e BROWN,
1997).
Os sistemas de micro aspersão, algumas vezes denominados de sistema de
atomização, representam um tipo de resfriamento evaporativo direto que é citado por WATT
E BROWN, (1997) e também por GIVONI (1994) como alternativa de resfriamento de áreas
externas, não configurando entre as técnicas de resfriamento evaporativo de ambientes
internos, a não ser áreas de criação de animais e estufas de cultivo de plantas. O fato de não
constar entre as técnicas de resfriamento evaporativo aplicadas em ambientes internos pode
ter relação com a utilização de micro aspersores, diretamente aplicados no ambiente, gerar
umidades imprevisíveis devido à ausência de alguns parâmetros de controle do processo,
comprometendo não só o potencial de resfriamento possível como também o nível que a
umidade relativa interna pode alcançar, modificando a eficiência do sistema.
Os sistemas de micro aspersão, mostrados na figura 2.1, caracterizam-se pela aspersão
de gotículas de água pequenas o suficiente (entre 10 e 20µ de diâmetro) para que se evaporem
completamente e rapidamente quando em contato com o ar, retirando calor deste e baixando
sua temperatura, sem molhar nem projetar água líquida sobre as pessoas próximas, embora a
névoa seja visível (GIVONI, 1994), até que a evaporação se complete. Como toda água
atomizada evapora na área a ser resfriada a redução da temperatura é bastante rápida. Esta
condição de evaporação é conseguida em função das características dos aspersores utilizados
e da pressão de trabalho aplicada.
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Figu
ura 2.1 - A névoa produ
duzida em um
ma instalaçãão interna.
Fonte: Instalação executada
e
ppelo autor em
m 2012 – Barreiras - B
BA

2.1

Prropriedadees Termodiinâmicas
O princípio do
d resfriam
mento evapoorativo conssiste em um
midificar dirretamente o ar a

fim de redduzir sua teemperatura pela trocaa de fase (áágua no estado líquiddo para o estado
e
gasoso, ouu para vapoor de água)), que ocorrre em um processo adiabático,
a
ou seja, nãão há
nenhum gaanho ou perrda de calor. Portanto, a energia reequerida parra evaporar a água é su
uprida
pelo ar com
m consequeente aumen
nto da umiddade do ar insaturado e queda daa temperatu
ura de
bulbo secoo.
O conhecimeento das condições de umidade do
d ar é um fundamento
f
o do processso de
mo a conserrvação de produtos
p
taais como frrutas, legum
mes e
resfriamennto evaporattivo. Mesm
outros, tem
m seu sistem
ma de refrigeração depeendente de uma misturra apropriadda (ar seco/v
vapor
de água). A secagem
m de grãos, processo fundamenttal para arm
mazenagem
m e transporrte, é
igualmentee limitada pelas condições do ar attmosférico.
Poor vezes, o índice de co
onforto térm
mico de um
m ambiente depende
d
maais da quanttidade
de vapor dde água presente no arr do quadrannte, do quee da própriaa temperaturra. O sistem
ma de
resfriamennto evaporattivo, por suaa vez, perm
mite muito mais
m controlee das condiçções de um
midade
quando com
mparado a pequenas
p
vaariações obttidas na tem
mperatura do
o ambiente.. Sendo assiim, as
determinaçções de parââmetros esp
pecíficos rellacionados as
a propriedaades da misstura de ar seco
s
e
vapor de áágua ou o ar úmido, propriamen
p
nte, torna-see um fundaamento na ddeterminaçãão do
processo.
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Nas instalações de sistemas de resfriamento evaporativo pode-se verificar que o
índice de conforto térmico que se é pretendido alcançar no ambiente depende muito mais da
quantidade de vapor de água presente na atmosfera do que da temperatura propriamente dita.
Dessa forma o estudo psicrométrico, ou seja, conhecer detalhadamente a mistura de ar seco
(

+ outros) e o vapor de água ou ar úmido e suas propriedades são condições

para análise e determinação desse índice.
As propriedades das misturas de ar seco e de vapor de água e da sua aplicação na
análise dos processos de resfriamento evaporativo são básicas tanto para o entendimento das
condições ambientais resultantes desse processo quanto das suas limitações. A abordagem
dessas propriedades parte da análise em separado envolvendo o ar seco e o vapor de água e,
também, das propriedades relacionadas ao ar úmido e processos de tratamento do ar interior
em espaços fechados. São elas:
As propriedades do ar seco:
 Massa Constante dos gases do ar seco;
 Volume específico do ar seco;
 Calor específico do ar seco;
 Entalpia do ar seco.
As propriedades do vapor de água:
 Massa Constante dos gases do vapor de água;
 Volume específico do vapor de água;
 Calor específico do vapor de água;
 Entalpia do vapor de água.
As propriedades do ar úmido:
 Lei de Gibbs-Dalton;
 A relação entre as pressões parciais e as temperaturas;
 Entalpia do ar úmido.
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2.1.1

Prropriedadees do ar secco
O ar seco é uma
u
misturaa de gases oonde predom
minam o azoto (N2) e o oxigénio (O2).

A composiição do ar seco é ligeiramente variiável com a localização
o geográficaa. Por essa razão
utiliza-se nnormalmentte no estudo
o do ar secoo, uma misttura de com
mposição fixxa, designad
da por
“ar padrãoo”. A tabeela 2.1, ab
baixo, mosstra os paarâmetros específicos
e
relacionad
dos a
composiçãão do ar paddrão:

T
Tabela
2.1 - Composiçção do ar secco ao nível do mar

LVA et.al, 2004
2
Fonte: SIL
1) Maassa constannte dos gasees do ar secoo:
O arr padrão secco tem umaa massa moolecular de 28,9645. A constante dos gases do ar
seco:
8314,41
8
28,9645
2

2
287,055

.

/

.

2) Volume específico do ar seco:
s
O volume esspecífico é o volume oocupado por uma unid
dade de masssa

/

.O

volume esppecífico do ar seco pod
de ser derivaado da lei dos
d gases ideeais e é daddo pela equaação:
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’

(eq. 2.1))

33) Calor esppecífico do ar seco:
Sendo o calor esp
pecífico a ppressão consstante (

) a quantidadde de calorr necessárioo

forneecer a uma unidade dee massa parra aumentarr a temperattura em 1 ºC
C a pressão
o constante,,
temoos:
 O caalor específfico do ar seeco à pressãão de 1 atm.. (101,325 kkPa), num intervalo
i
dee

tempperaturas en
ntre –40 e 660 ºC varia entre
e
0,997 e 1,022
 Enttre 0 e 30 ºC
C o valor aprroximado de
d
Um valor de

= 1,01

/

.

ou mesm
mo

é 1,00
05

/

= 1,0
0

/

/

.

.
.

pode ser utilizado
u
naa

maioor parte dos cálculos paara temperattura entre –10 e 100 ºC
C.
A tabela 2.2, a segu
uir, relacionna o calor específico com aas fa
faixas de teemperaturass
consiideradas.
Tabela 22.2 - Calor específico do
d ar seco

Fonte:: SINGH E HELDMAN
N, 2001
44) Entalpia do ar seco:
A entallpia (H) é uma
u
proprieedade termo
odinâmica definida
d
com
mo a soma da energiaa
internna de um siistema (U) e do produtoo entre a preessão (p) e o volume (V
V) do sistem
ma:
(eq. 2.2))
A entallpia tem de ser definidaa em relação
o a um pontto de referênncia. Em pssicrometria,,
a preessão de refferência é a pressão atm
mosférica (1
101,325 kPa
a) e a tempperatura de referência
r
é
0ºC. A entalpia calcula-se multiplicanndo o calor específico do ar seco pela difereença entre a
tempperatura do ar
a e a tempeeratura de reeferência (0
0ºC).
(eq. 2.3))
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Como a temperatura de referência é 0 ºC e

do ar seco é aproximadamente igual

entalpia do ar seco é sensivelmente equivalente à temperatura do ar (em ºC).

1,005

(eq. 2.4)

A temperatura do bulbo seco (T) é a temperatura do ar medida com um termómetro
ordinário, designada assim para se distinguir da temperatura do termómetro de bulbo húmido.

2.1.2

Propriedades do vapor de água
A característica do vapor de água que nos remete a consideração é o fato de carregar,

relativamente, grandes quantidades de energia por unidade de massa.

1) Massa e constante dos gases do vapor de água
A água tem uma massa molecular de 18,01534. A constante dos gases do vapor de
água é:
8314,41
18,01534

461,52

.

/

.

2) Volume específico do vapor de água
A temperaturas inferiores a 66 ºC o vapor de água segue aproximadamente a lei dos
gases ideais. O volume específico do vapor de água é:

’

(eq. 2.5)

3) Calor específico do vapor de água
O calor específico do vapor de água varia pouco entre –71 e 124 ºC, podendo-se
considerar o valor
1,86

/

.

.

= 1,88

/

.

. No âmbito deste trabalho consideraremos o valor

=
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44) Entalpia do vapor de
d água
A entallpia do vapo
or de água é dada pela expressão:

2501
1,4

1,86
6

Quantoo ao calor laatente de vapporização
/

25011,4

(eq. 2.6))
da água, este varia ccom a tempeeratura valee

. Pode
P
ser caalculado noo intervalo de
d temperaturas entre 0 e 200 ºC
C com umaa

preciisão de cercca de 0,02%
% pela fórmuula empíricaa de Regnau
ult:

2538,02
Sendo 2501,4
2

/

2,91
2

(eq. 2.6))

o valor ddo calor lateente de vaporização a 00,01 ºC e 1,,86 o calor

especcífico do vaapor de águaa. A tabela 22.3 relacion
na as proprieedades do vvapor de águ
ua
saturrado.
Tabela
a 2.3 - Proppriedades do
o vapor da água
á
saturaddo

Fontte: PERRY et al., 1998
8
2.1.33

Propriiedades do ar úmido
O ar úmido
ú
é con
nsiderado uuma misturaa de dois componente
c
es: ar seco e vapor dee

águaa. No ar úmiido o vaporr de água coomporta-se como um gás
g perfeitoo. Embora a mistura dee
ar seeco e águaa não siga rigorosameente a lei dos gases ideais, ainnda assim é uma boaa
aproxximação doo comportam
mento do ar úmido a prressões inferriores a 3 attm.
11) Lei de Gibbs-Dalton
G
n
A quanntidade de água,
á
no esttado gasoso
o, presente na
n atmosferra é limitada para cadaa
valorr de temperratura. A preessão do arr úmido (preessão barom
métrica) é, dde acordo com a lei dee
Gibbbs-Dalton, a soma dass pressões pparciais exercidas pelo ar seco e pelo vapor de águaa
contiido na atmoosfera.
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(eq. 2.8)

2) A relação entre as pressões parciais e as temperaturas
Por se tratar de uma mistura binária de ar seco com vapor de água. A quantidade de
água no ar úmido varia de zero (ar seco) até um máximo que depende da temperatura e da
pressão. A última condição é denominada de saturação e corresponde a um estado de
equilíbrio entre o ar úmido e a água em estado condensado (líquido ou sólido). Com isso é
possível estabelecer a relação entre as pressões parciais e as temperaturas das misturas de ar
seco e vapor de água é dada pela equação:

,

(eq. 2.9)

,

As propriedades psicrométricas relevantes ao processo de resfriamento evaporativo
são aquelas que relacionam o ar úmido, ou seja, a mistura de ar seco e vapor de água, e o
processo de umidificação e resfriamento com a mudança da temperatura ou da quantidade de
vapor de água na mistura.
3) Entalpia do ar úmido
A entalpia do ar úmido pode ser calculada através destas expressões, utilizando
valores do calor latente de vaporização da água e dos calores específicos a pressão constante
do ar seco e do vapor de água.
1,01
Em que 1,01

/

.

de vaporização da água e 1,88

2463

1,88

é o calor específico do ar seco, 2463
/

.

(eq. 2.10)
/

é o calor latente

é o calor específico do vapor a pressão constante.
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2.2

Propriedades

Psicrométricas

Relevantes no

Processo

de

Resfriamento

Evaporativo
As propriedades que precisam estar fixadas são aquelas que interferem diretamente
no processo de evaporação e, colocado dessa forma, são aquelas relacionadas a temperatura, a
umidade do quadrante, ao volume ocupado e a energia passível de ser removida na forma de
calor (entalpia).
As propriedades relacionadas a temperatura que devem ser fixadas são:
 Temperatura do bulbo seco;
 Temperatura do ponto de orvalho;
 Temperatura do bulbo úmido.
As propriedades relacionadas a umidade do quadrante tem como base:
 Umidade relativa;
 Umidade absoluta;
 Massa de vapor de água (relação de mistura e saturação).
As propriedades relacionadas ao volume ocupado e energia, são:
 Volume específico;
 Entalpia.
A eficiência da queda de temperatura que se pode atingir em um sistema de
resfriamento evaporativo é tratada aqui como a relação entre a queda da temperatura do bulbo
seco produzida pelo sistema e a temperatura que se atingiria no bulbo seco, sendo o ar de
saída, saturado, ou seja a temperatura do ar de saída sendo igual temperatura do bulbo úmido
do ar admitido. O comparativo com o sistema de resfriamento ideal teria a temperatura do
bulbo seco e o ponto de orvalho igual a temperatura do bulbo úmido (TRANE, 1978). Essa
condição deixa claro que estes sistemas tem uma limitação a ser observada, ou seja, quanto
maior a umidade relativa do ar de admitido menor será queda de temperatura do processo
evaporativo.
As relações psicrométricas são representadas graficamente em diagramas, que
permitem analisar a variação de energia envolvida na mudança das características físicas do ar
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úmido. O ccálculo de seus
s
parâmeetros, se po de fazer analiticamentee mediante as equaçõees que
os relacionnam e, essees ábacos, são construuídos a parrtir de dessas equaçõees. Na prátiica se
utiliza a caarta psicrom
métrica, não
o pela sua pprecisão, maas por ofereecer um ressultado visu
ual da
transformaação.

Figu
ura 2.2 - Reepresentação esquemáttica do diagrrama psicom
métrico
Fontee: ONOFRE
E, 1996

2.2.1

A
As propriedades relacionadas à teemperatura

1) A temperatura do bulbo seeco (T)
Teemperatura do bulbo seco é a ttemperaturaa do ar meedida com um termóm
metro
ordinário, e não é influuenciada peela humidadde relativa do
d ar.
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2) Temperatura do ponto de orvalho
Temperatura em que a pressão parcial de vapor de água é igual à pressão de vapor
saturante. Mede-se com um higrómetro de ponto de orvalho. A temperatura do ponto de
orvalho pode ser calcula através das expressões:

,

,

,

,
,

0°

(eq. 2.11)

0°

(eq. 2.12)

,

,
,

3) Temperatura de bulbo úmido
Temperatura do bulbo úmido é a temperatura mais baixa que pode atingir o ar úmido
quando é resfriado apenas devido à evaporação de água. A temperatura do termómetro de
bulbo úmido é geralmente inferior à temperatura do termómetro de bulbo seco, exceto quando
o ar está saturado; neste caso as duas temperaturas são iguais. Quanto mais seco estiver o ar,
maior é a diferença entre

, sendo

A temperatura do bulbo úmido mede-se com uma termómetro cujo bulbo está
coberto de pôr uma mecha saturada de água pela qual passa uma corrente de ar para favorecer
a evaporação da água.

2.2.2

Propriedades relacionadas à umidade
1) Umidade absoluta
A umidade absoluta, é definida como a massa de vapor de água por unidade de

volume, ou seja, a densidade do vapor de água.
(eq.2.13)
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Como variações na pressão e temperatura podem alterar o volume, tais variações
podem alterar a umidade absoluta sem que vapor de água seja adicionado ou removido.
Consequentemente, é difícil descrever o conteúdo de vapor de água de uma massa de ar
móvel se usarmos o índice umidade absoluta. Portanto, nas determinações das características
psicrométricas para o estudo dos sistemas de resfriamento evaporativo o índice mais usado é a
razão de mistura para definir a umidade absoluta de uma amostra de ar úmido que é a massa
de vapor de água (gramas) por unidade de massa de ar seco (quilogramas) ou umidade
específica

, por massa total (ar seco mais vapor de água).
(eq. 2.14)

A razão entre as frações molares de vapor de água e ar seco,
pelas massas moleculares, temos:
18,01534
28,9645

0,622

→

0,622

/

, multiplicado

,

0,622

(eq. 2.15)

A pressão parcial de vapor relaciona-se com a umidade absoluta, considerando que o
vapor de água se comporta como um gás perfeito, da seguinte forma:
.

,
,

(eq. 2.16)

2) Umidade relativa ∅
A umidade do ar é o elemento atmosférico que exerce maior influência sobre a
temperatura e a sensação térmica, fatores de fundamento do desempenho dos sistemas de
resfriamento evaporativo. Em termos quantitativos, podemos definir a umidade relativa como
a razão entre a quantidade de vapor de água presente naquela porção da atmosfera e a
quantidade máxima de vapor de água que a atmosfera pode suportar naquela determinada
temperatura. Dessa forma a podemos entender que a pressão de vapor é parte da pressão
atmosférica total devido ao seu conteúdo de vapor de água e é diretamente proporcional à
concentração de vapor no ar. Quanto o ar contém o máximo de vapor, para uma dada
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temperatura, atingimos o ponto de saturação ou ponto de orvalho. Nesse ponto,
especificamente, temos máxima pressão de vapor ou a pressão de vapor de saturação

.

Quando a pressão de vapor está abaixo desse limite temos a pressão parcial de vapor
. A Relação da pressão parcial de vapor e a

para aquela condição atmosférica, específica

pressão de vapor de saturação nos dá a umidade relativa.

∅

∗ 100

(eq. 2.17)

Na gama de temperaturas e de umidades normalmente encontradas nas medições
realizadas junto aos equipamentos instalados, podemos estabelecer uma variação da
temperatura e da umidade relativa entre -7°C ≤ T ≤ 60°C e 30% ≤ ∅ ≤ 70%. Pode ser aplicada
uma formula empírica, onde a relação da umidade relativa e a temperatura pode ser calculada
por:

∅

2.2.3

1

3

∗ 100

(eq. 2.18)

As propriedades relacionadas ao volume ocupado e energia
1) Volume específico
É o volume ocupado pela mistura de ar seco e de vapor de água contida em 1 kg de ar

seco à pressão de 1 atm. (101,325 kPa). O volume específico

/

do ar úmido é dado

pela relação:

’
’

0,082

(eq. 2.19)

22,4 ∗

(eq. 2.20)

2) Entalpia
Todo processo do resfriamento evaporativo, o ar permanece com seu valor de
entalpia constante. A energia necessária para evaporar a água é retirada do ar sob a forma de
calor sensível. Esse calor é transferido do fluido de maior temperatura, no caso o ar, para o de
menor temperatura, o que provoca a queda da temperatura do ar e, em seguida, convertido em
calor latente, responsável pela mudança de estado da agua de liquido para vapor. Esta
conversão de calor sensível ao calor latente é um processo adiabático porque não há nenhum
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ganho ou perda de calor. Sendo assim, o processo de resfriamento evaporativo provoca uma
queda na temperatura do ar proporcional à queda de calor sensível e um aumento da umidade
proporcional ao ganho de calor latente.
Como o ar úmido é uma mistura de ar seco e de vapor de água, o calor específico da
mistura é a soma dos calores específicos dos componentes da mistura. Sempre que as
transformações tenham lugar a pressão constante, a quantidade de calor que é necessário
fornecer ao ar úmido para elevar a sua temperatura a pressão constante é igual à entalpia
específica do ar. Admitindo que a entalpia é nula à temperatura de 0 ºC, para o ar à
temperatura T, teremos:
(eq. 2.21)
Se considerarmos que:

∗
∗

e
, teremos:

∗

(eq. 2.22)

Estas expressões mostram que a entalpia do ar úmido se compõe nos seguintes
termos:
çã
á
ú

ó

çã

Se existirem gotículas de água em suspensão no ar, é ainda necessário adicionar o
termo que reflete a entalpia da água à temperatura do ponto de orvalho

* 4,186 * T).

O diagrama psicrométrico da figura 2.3, a seguir, refere-se a entalpia do ar saturado.
Para determinar a entalpia do ar úmido, com uma umidade relativa inferior a 100% é
necessário subtrair o fator de correção, normalmente pequeno, representado nas linhas curvas
que sobem a partir do eixo da temperatura do bulbo seco.
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Figuraa 2.3 - Diagrrama psicroométrico desstacando a zona
z
de connforto térmicco
Fon
nte: http://caapla.arizonaa.edu/hed/ch
harts.php
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2.3

Operações que Modificam o Ar

Nos diversos ramos da atividade industrial ou nas áreas de pré-processamento, transformação,
ou ainda, conservação de produtos, a utilização do ar modificado tem sido, cada vez mais,
uma necessidade. Em alguns processos, a modificação das características do ar aumenta, por
exemplo, o potencial de retenção de umidade fazendo com que se consiga obter resultados
que que aceleram o próprio processo, aumentam vida útil do produto final ou ainda garantem
algumas condições de manuseio e conservação.
A base para a compreensão de qualquer operação que altera as características do ar e,
também, de qualquer sistema de resfriamento evaporativo é a psicrometria. É esta ciência que
trata das interações entre ar, calor e umidade. Basicamente o estudo de misturas ar e água é
elemento essencial para a compreensão do que faz as características do o ar mudar de uma
condição para outra. Quando a temperatura do ar sobe, a sua capacidade para manter a
umidade sobe também e o ar mais quente torna-se menos denso. Isso faz da umidade um fator
muito influente para o ganho de calor, tanto para as condições de conforto térmico, como para
se estabelecer as condições operacionais para modificar as características do ar.
O conhecimento de sistemas, compreendendo ar seco e vapor de água é essencial
para o projeto e análise de aparelhos de ar condicionado, torres de resfriamento e processos
industriais que exigem um controle rigoroso do teor de vapor no ar. Umidade do ar, calor e a
forma como essas interações ocorrem são bastante complexas, como mostrado. Felizmente,
essas interações puderam em ser combinadas em um único gráfico (a carta psicrométrica). No
entanto, antes de explicar os detalhes de como a carta psicrométrica pode indicar essas
interações, cabe introduzir alguns termos, definições e princípios, utilizadas no estudo de
sistemas constituídos por ar seco e água.

2.4

Operações Elementares

2.4.1

Variação do calor sensível
No processo de aquecimento ou resfriamento sensível, a temperatura do ar muda de

um ponto para outro, mantendo relação de umidade absoluta constante. A temperatura do
bulbo seco é reduzida sem que haja variação da umidade absoluta, uma vez que a temperatura
do bulbo úmido é, também, reduzida. Na carta psicrométrica essa relação está representada
nos deslocamentos horizontais.

59

2.4.2

Variação do calor latente
No caso de variação do calor latente a temperatura do bulbo seco que permanece

constante, variando a umidade absoluta. No processo de resfriamento ocorre a umidificação
do ar sem variação do calor sensível. O calor absorvido é utilizado para evaporar mais água e,
como o calor latente de vaporização da água é elevado (2496

/

), o ar tem que absorver

calor que é utilizado para evaporar a água, aumentando a umidade absoluta sem que haja
variações de temperatura do bulbo seco.

2.4.3

Variações simultâneas de calor sensível e calor latente
Nestes processos ocorrem variações simultâneas da temperatura (calor sensível) e da

umidade absoluta (calor latente), ou seja, resfriamento com umidificação. Designa -se este
processo por saturação adiabática (entalpia constante), pois não há trocas de calor por
condução ou por radiação.
No processo de resfriamento evaporativo, as mudanças de temperatura e umidade do
ar é observada ao longo das linhas de temperatura do bulbo úmido constante (Carta
Psicrométrica). Neste processo ocorrem alterações na temperatura de bulbo seco, volume
específico, na umidade relativa, nas relações de umidade, temperatura do ponto de orvalho, e
a pressão de vapor do ar úmido. Nenhuma mudança ocorre na entalpia.

2.4.4

Resfriamento do ar úmido
No resfriamento do ar úmido devemos considerar 2 comparativos de temperatura,

sendo:
 A temperatura de aquele que iremos considerar como “evaporador” ser superior a
temperatura do ponto de orvalho do ar que troca calor com o “evaporador”. Neste
caso, a diferença entre as pressões parciais do vapor da água na superfície fria e
no ar é positiva

e a superfície do evaporador permaneceria

seca, ou seja, o resfriamento ocorreria sem a condensação de vapor.
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 A temperatura daquele que consideramos como “evaporador” ser inferior à
temperatura do ponto de orvalho do ar que troca calor no “evaporador”. Neste
caso a pressão parcial do vapor de água saturado na superfície fria é inferior à
pressão parcial de vapor do ar

, a diferença é negativa. O

resfriamento se dá pela condensação do vapor de água. No final do processo de
resfriamento, a umidade absoluta do ar é inferior ao valo inicial

2.4.5

.

Umidificação
Umidificação é a transferência de vapor de água para o ar atmosférico. Nesta

transferência estão envolvidos fenómenos de transferência de massa e de calor. O ar é
umidificado por meio de pulverizadores ou nebulizadores que reduzem a água a pequenas
gotículas que aumentam a superfície de contato entre a água e o ar e favorecem a evaporação.
A evolução do ar se faz, seguindo a carta psicrométrica, pela linha reta oblíqua (umidificação
adiabática do ar) que corresponde a entalpia constante, vide figura 2.4.
A quantidade de calor latente requerida nesse processo de umidificação pode ser
calculada através da relação:

∗ ṁ
onde
eṁ

é o calor latente adicionado (W),
é a taxa de vaporização da água

(eq. 2.23)

é a entalpia de vaporização da água

/

/ .

As trocas térmicas entre o ar e água ocorrem de acordo com a seguinte relação:

ṁ
ṁ e ṁ

ṁ

é o a vazão mássica do ar e da água,

durante a transformação e

(eq. 2.24)
é a variação da entalpia do ar

é a variação da temperatura da água durante a transformação. A

equação mostra que o calor perdido pelo ar é igual ao calor ganho pela água. Os nebulizadores
pulverizam água em excesso, sendo o excesso recolhido e bombeado novamente para os
pulverizadores.
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Figura 2.4 - Diagrama Psicrométrrico das condições sob ppressão atm
mosférica
Fonte: CLARK, 19
995
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2.5

Prrincípios do Resfriam
mento Evap orativo
Inndependentee do processso, se naturaal ou forçad
do, se direto
o ou indiretoo, o resfriam
mento

evaporativo tem comoo princípio a evaporaçção da águaa e a troca de calor seensível por calor
latente.
A quantidadee de calor absorvida
a
nno processo de evaporaação da águua é muito maior
m
do que quualquer outrro modo dee transferênncia de calo
or em edifíícios. Cadaa grama de água
evaporada,, sem aportee externo dee calor, retirra do ar amb
biente, cerca de 2,5 .
Quando a ággua evaporaa em uma coorrente de ar
a livre sem
m adição exxterna de caalor, a
Temperatuura de Bulbbo Seco

údo de umiidade é elevado,
do ar é reduzida e seu conteú

enquanto ssua Temperratura Termodinâmica de Bulbo Úmido
Ú

permanecee constante. Este

processo, representaddo na figu
ura 2.5, quue ocorre sem
s
adição
o ou extraação de caalor é
denominaddo adiabáticco, pois a quantidade
q
ttotal de calo
or do ar (sensível + lattente) permaanece
constante.

Figuraa 2.5 - Com
mportamentoo adiabático
o em carta psicrométricca
Fonte: SIL
LVA et. al., 2004
A evaporaçãão do líquid
do acontecee quando suas
s
moléculas próxim
mas à supeerfície
recebem ennergia, do innterior deste líquido, em
m quantidade superior à necessáriia para man
nter as
ligações m
moleculares da fase líq
quida. Estaa energia laatente cedid
da pelo líqquido resultta em
resfriamennto. No entaanto, em reg
gime permannente, a eneergia latentee cedida é ccompensadaa pela
energia traansferida daa superfície de control e para o líq
quido. Não consideranndo os efeittos da
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radiação, o ar da região do contorno transfere a mesma quantidade de energia cedida pelo
líquido, uma vez que está em regime permanente. Diz-se, então, que este atingiu a
temperatura termodinâmica de bulbo úmido

, mantendo-se constante nesta temperatura.

Consequentemente, o calor cedido pelo ar da região de contorno, reduzindo a temperatura e
resfriando.
Água e ar entram em equilíbrio termodinâmico na mesma temperatura do bulbo
úmido

, considerando que, quando o ar transfere calor e massa (vapor de água) para uma

superfície molhada, ou vice-versa, o estado do ar na carta psicrométrica, figura 2.4, tende para
a temperatura de bulbo úmido sobre a linha de saturação (SILVA et. al., 2004).
Em resumo o processo de evaporação depende da:






Temperatura do ar;
Umidade relativa do ar;
Velocidade do ar;
Temperatura da água;
Superfície de contato entre a água e o ar.

Nas avaliações teóricas dos sistemas de resfriamento evaporativo, a temperatura da
água permanece constante, sem aumentar ou diminuir em contato com o ar. Disso resulta que
toda a evaporação serve para resfriar o ar, não para resfriar a água, diminuindo o consumo de
água e o ganho de umidade pelo ar. Na prática, entretanto, a água usualmente ganha algum
calor sensível no tanque reservatório, na bomba ou na tubulação. Este calor sensível pode ter
como fonte o atrito de movimentação, a transferência de calor ambiente e a radiação. Desta
forma, a maioria dos “comportamentos adiabáticos” em resfriamento evaporativo representa
apenas uma aproximação (WATT e BROWN, 1997).
Quando a temperatura da água está acima da temperatura de bulbo úmido do ar
durante o contato inicial, o processo assemelha-se às torres de resfriamento de água quente,
onde o ar e água são resfriados. Em contato, ar e água entregam calor sensível e são resfriados
pela conversão do calor latente. A água evapora para resfriar tanto a água quanto o ar. Desta
forma, mais água é consumida devido à sua temperatura inicial e o ar resfriado é mais quente
e úmido do que se a saturação fosse adiabática (WATT e BROWN, 1997).
A carta psicrométrica indica, graficamente, o sentido das trocas de calor
sensível

, calor latente

e calor total

, as quais são determinadas pelas
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propriedaddes físicas do ar e daa água. Poddemos reprresentar esssas trocas ppelos diagrramas
constantes nas figurass 2.6; 2.7; 2..8:
1) Traansferência de calor tottal do ar parra água

Figgura 2.6 - Transferênci
T
ia de calor total
t
do ar para
p água
Fon
nte: STOECK
KER e JON
NES, 1985
2) Traansferência de calor latente da águua para o ar

Figu
ura 2.7- Traansferência de calor latente da água para o ar
Fon
nte: STOECK
KER e JON
NES, 1985
3) Traansferência de calor tottal da água ppara o ar

Figu
ura 2.8 - Trransferênciaa de calor to
otal da águaa para o ar
Fon
nte: STOECK
KER e JON
NES, 1985
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A eficiência dos processos de resfriamento evaporativo, que podemos assumir como
a relação entre a queda real da temperatura do bulbo seco produzida pelo sistema e a
temperatura do bulbo seco que se poderia atingir se o sistema de resfriamento fosse 100%
eficiente, sendo o ar de saída, saturado, ou seja, a eficiência do sistema de resfriamento
evaporativo está em conseguir que a temperatura do bulbo seco do ar de saída seja igual
temperatura do bulbo úmido do ar admitido (TRANE, 1978). Essa condição deixa claro que
quanto maior a umidade relativa do ar de admissão tanto menor será a eficiência da queda de
temperatura do processo evaporativo.
Nos sistemas passivos avaliados por GIVONI (1994), o valor da temperatura de
bulbo seco atingida é superior a temperatura do bulbo úmido em cerca de 20 a 40%, o que
equivale a uma eficiência de saturação entre 60% e 80% respectivamente. De um modo geral,
arbitrariamente, adota-se uma eficiência de saturação de 70% para os sistemas mecânicos de
resfriamento evaporativo (ASHRAE, 1995), incluindo-se os sistemas de spray (RORIZ, 2000;
LOMAS et al., 2004).
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3.

CONFORTO TÉRMICO E ECONOMIA ENERGÉTICA

Compreender o significado de conforto térmico é importante não só para se
estabelecer as bases de projetos construtivos, mas também afeta a campo do design
sustentável. Os modelos de conforto térmico recomendam uma estreita faixa de temperatura
para ser aplicada igualmente em todos os tipos de construção, zonas climáticas, e populações.
Este método destaca os ocupantes da edificação climatizada como receptores passivos de
aplicações térmicas, levando a padrões de conforto térmico que exigem um intensivo controle
das condições ambientais das estratégias de consumo de energia. Novas pesquisas estão
inovando os projetos de sistemas de ventilação e ar condicionado (HVAC), pois estão
desafiando as noções aceitas referentes aos parâmetros de conforto térmico universais uma
vez que estes parâmetros subestimam as condições culturais e fatores contextuais de conforto.
As quedas na disponibilidade dos recursos energéticos junto com um despertar
consciência ambiental criaram um interesse em sensação térmica aliado a consumo
energético. Projetos mecânicos inovadores junto com estratégias que permitem um controle
mais pessoal das condições de conforto térmico têm provocado um aumento do interesse em
substituir o tradicional padrão conforto por padrões que permitem variar a temperatura
interior e consequente redução do consumo energético. As normas estabelecidas para estes
projetos permitem um emprego de uma escala mais ampla psicrométrica.
Este modelo revisto de conforto térmico nos coloca um passo à frente para o
aumento eficiência energética na construção de projeto de climatização vinculados a
temperaturas interiores que atendem conjuntamente tanto aos ocupantes como as atividades
que desenvolvem no interior da área climatizada.
O valor da umidade relativa máxima a ser atingida pode ser definido pelo usuário, de
tal forma que esta não interfira negativamente na sensação de conforto térmico. O valor
máximo possível de ser atingido define a máxima redução de temperatura do ar e
consequentemente o máximo desempenho do sistema. Se por um lado o conforto é obtido
pela limitação da umidade máxima, por outro lado estes limites definirão o potencial de
resfriamento do sistema e seus limites operacionais. Os limites aceitáveis para a umidade
relativa ainda são bastante discutidos, assim como a validade deste parâmetro e os efeitos da
climatização.
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Um dos índices mais amplamente conhecidos para se definir o potencial de
resfriamento do sistema é a temperatura efetiva (TE), que em síntese traduz a sensação
térmica. A temperatura efetiva é um índice subjetivo, elaborado em 1923 a pedido da atual
ASHRAE, que considera conjuntamente a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo
úmido e velocidade do ar. Sabendo-se que nossa percepção de conforto ou desconforto não
depende exclusivamente da temperatura do ar, mas da combinação das demais variáveis. Dois
ambientes com a mesma TE devem gerar a mesma sensação térmica, embora tenham
diferentes temperaturas e umidades. A Temperatura Efetiva de conforto está na faixa de 22 a
27°C (ABNT, 1978).
Segundo WATT E BROWN (1997), para atingir um nível satisfatório de conforto
com resfriamento evaporativo direto, deve-se, em primeiro, absorver o calor do ambiente de
origem interna e externa e carregá-lo para fora e, em segundo, induzir uma circulação de ar
suficientemente rápida para estimular a transferência de calor na pele humana.
No Brasil, em virtude de haver predominância de climas quentes e úmidos, especial
atenção deve ser dada à comprovada influência do desconforto térmico tanto na disposição
para o trabalho como nas atividades desenvolvidas. Sob esse aspecto, convém ressaltar que as
condições térmicas dos ambientes de trabalho não dependem só do clima, mas também do
calor introduzido pelas atividades desenvolvidas e pelos equipamentos envolvidos nos
processos produtivos e, também, pelas características construtivas do ambiente e a sua
capacidade de manter condições internas adequadas no que se refere ao conforto térmico das
pessoas.

3.1

O Conforto Térmico Definido
O conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido como a sensação de

bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória, nesse
ambiente, da temperatura radiante média
ambiente

e velocidade relativa do ar

, umidade relativa ∅ , temperatura do
, com a atividade desenvolvida e com a

vestimenta usada pelas pessoas. Devido à sua subjetividade, conforto térmico é diferente para
cada indivíduo. Ele é mantido quando o calor gerado pelo metabolismo humano é dissipado a
uma velocidade que mantém o equilíbrio térmico no corpo. Qualquer ganho ou perda de calor
para além desta condição gera desconforto substancial. Assim, entende-se como condições
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ambientais de conforto aquelas que propiciam bem-estar ao maior número possível de
pessoas.
Tem sido desde há muito reconhecido que a sensação de calor ou frio é dependente
de fatores que vão muito além da temperatura do ar. Na verdade, existem seis variáveis
conforto térmico principais:
Variáveis ambientais:


A temperatura ambiente (temperatura do ar) ou temperatura do bulbo seco;



A temperatura radiante (a temperatura das superfícies em torno de nós);



Umidade Relativa (medida de o vapor de água numa mistura de ar-água)



Movimento do ar (a taxa na qual o ar se move ao redor ou se renova no ambiente).

Variáveis de natureza pessoal:


Taxa metabólica (quantidade de energia gasta para suprir as atividades
desempenhadas);



Isolamento Vestuário (Roupas utilizados para reter ou remover calor do corpo).
Entender essas variáveis, é essencial para se estabelecer as condições operacionais de

um sistema de climatização. No entanto, é igualmente importante compreender como a
operação destes sistemas interferem nas características das atividades desenvolvidas e,
também, como impactam a carga de energia consumida.
FIALA et al. (1999) avaliaram a sensação térmica produzida por sistemas de
resfriamento evaporativo por corrente de ar descendente (passive downdraught evaporativa
cooling – PDEC), que consiste na produção de névoa por micro aspersão na parte superior de
uma torre que conduz o ar resfriado para o ambiente através de aberturas na parte inferior.
Frequentemente estes sistemas produzem ambientes com temperatura entre 24 e 28°C e
umidade acima de 80%, entretanto, não foi identificada a influência da umidade no estado
térmico do corpo humano, na percepção de conforto e na aceitabilidade térmica, nesta faixa
de temperatura e com velocidade do ar em 0,8 m/s.
ASHRAE (1995) apresenta estudos nos quais é possível verificar que a redução da
temperatura do bulbo seco

devido à evaporação da água sempre resulta em uma redução

da Temperatura Efetiva (TE), independente da umidade relativa. Tomando, como exemplo,
condições externas de 35°C para

e de 24°C para temperatura do bulbo úmido

, pôde-
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se veerificar que a redução de

em 8K promov
veu uma red
dução de TTE de 3K, para
p
ar com
m

veloccidade de 0,1
0 m/s, e de
d 5K, paraa ar com 3,,5 m/s. A Figura
F
3.1, a seguir, demonstra
d
o
compportamento da TE dian
nte da utilizaação de um
m resfriador evaporativoo de 80% de eficiênciaa
de saaturação.

Figuraa 3.1 - Temp
peratura Efe
fetiva para um
u dia de veerão em Kannsas City, Missouri
M
F
Fonte: ASH
HRAE (1995
5)
Segunddo GIVON
NI (1991), em sistem
mas de ressfriamento evaporativo
o direto a
tempperatura do ar é reduzid
da em cercaa de 70-80%
% da diferen
nça entre
climáático de suua aplicabiilidade é o máximo

e

e o parâmetroo

. A uttilização deeste sistem
ma tem porr

caraccterística o aumento
a
daa umidade reelativa do ar
a e necessitta de taxas eelevadas de fluxo de arr
justaamente por essa alta um
midade quee o ar resfriiado contem
m e que esttabelece a temperatura
t
a
interiior. Em edifícios bem isolados,
i
esssa temperattura é cercaa de 1 a 2°C
C acima da temperatura
t
a
do arr que sai do resfriador evaporativo
e
o.
Considderando os efeitos
e
da aalta umidadee e uma vellocidade doo ar de cerca de 2 m/s,,
GIVO
ONI (1992)) sugere qu
ue o resfriaamento evap
porativo direto seja uusado, someente onde e
quanndo a

m
máxima
for próximo a 22°C e

máxima for próxim
ma a 42°C, em paísess

desennvolvidos. Em
E países de
d clima quuente em desenvolvimeento, considderando a climatização,,
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os limites sugeridos pelo
p
autor são de 24°C
C para

e 44°C para

. A figuura 3.2 mostra as

regiões em
m carta psicrrométrica, e suas corresspondênciass:

i

Figura 3.22 - Carta pssicrométricaa para aplicaação do resffriamento evvaporativo
Fonte: LAM
MBERTS et
e al. (1997))
onde: 1- Zona de Connforto; 2- Zona de Venntilação; 3- Zona de Reesfriamentoo Evaporativ
vo; 4Zona de M
Massa Térm
mica para Resfriamennto; 5- Zon
na de Ar Condicionaado; 6- Zon
na de
Umidificaçção; 7- Zonna de Massa Térmicca e Aqueecimento Solar
S
Passivvo; 8- Zon
na de
Aquecimennto Solar Paassivo; 9- Zona
Z
de Aquuecimento Artificial.
A
G
GIVONI (19991), afirm
ma que a temperaturra interna em edifíccios residen
nciais
condicionaados por rresfriamento evaporattivo depen
nde do flu
uxo de arr resfriado,, das
característiicas do isoolamento do
o edifício e de sua caarga térmicca. Assim, estes limites de
aplicabilidade referem
m-se ao uso
o residenciaal de técniccas passivaas de resfriaamento, freente a
algumas condições característicaas do uso como a caarga térmica e eficiênncia do pro
ocesso
evaporativo.
A
Adotando arbbitrariamen
nte uma eficciência de saturação de
d 70%, sem
m que isso
o faça
referência a algum tiipo específiico de sisteema de resffriamento evaporativo,
e
, RORIZ (2
2000)
elaborou uum zoneam
mento de po
otencial de resfriamen
nto evaporaativo para o estado dee São
Paulo. Com
mo resultaddo, 52% do território ddo estado offereceu um potencial ddiário de maais de
20 pontos de reduçãoo no descon
nforto provoocado pelo calor para um
u dia méddio de feveereiro.
No zoneam
mento biocllimático do CE-02 (19998) mais de
d 50% do território
t
dee São Paulo
o está
classificado em zonass bioclimátiicas (zona 3 e 5) que classificam
c
o resfriameento evaporrativo
como de “uso proibbido”. A cidade de P
Pindamonhaangaba, cujja Figura 3.3 apresen
nta o
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desem
mpenho dee uma instalação de um sistem
ma de resfriamento evvaporativo, teria “usoo
proibbido” se basseado nesta estratégia bbioclimáticaa.

Figgura 3.3 - Temperatura
T
a e umidadee medidas no
n pavilhão industrial coom sistemaa de micro
aspersão eem Pindamonhangaba - SP.
Foonte: RORIZ
Z (2000).
Fica evvidente que o desempeenho dos sisstemas de reesfriamentoo evaporativ
vo é funçãoo
não só das conndições extteriores, maas também da eficiên
ncia do equuipamento, das cargass
térmiicas envolvvidas, das característiicas da ediificação e, podemos incluir, as atividadess
desennvolvidas.
Conseqquentementee, algumas cartas bio
oclimáticas que estabeelecem o potencial dee
alcannce de resuultados em uma
u
eventuual aplicaçãão do proceesso de resffriamento evaporativo,
e
,
comoo forma de se obter con
nforto térmiico, são vállidas apenass para os sisstemas expeerimentadoss
e a utilização destas paraa avaliar a possibilidaade de aplicação de sistemas reesfriamentoo
evaporativo meccânico, sem
m dúvida algguma, constiitui um erro
o.
A impoortância da aplicabiliddade dos sistemas de resfriamentto evaporativo está naa
correeta avaliaçãão das varriáveis que interferem
m no proceesso do ressfriamento por microo
asperrsão. Existeem limites de aplicabiilidade em todas as co
ondições annalisadas peelos autoress
estuddados, ponto este, que indica a buusca por um
m projeto de
d instalaçãoo que nos permita
p
um
m
maioor controle destas
d
variáv
veis com m
maior ênfase.
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3.2

Condições de
d Conforto
o Térmico e Consumo
o de Energia
a
Os dados apoontam que de
d toda enerrgia consum
mida na nosssa estruturaa funcional,, 44%

é utilizada no resfriam
mento para conforto
c
térrmico, figurra 3.4, ou seeja, quase m
metade da en
nergia
onsumida paara produzirr ambientes mais adequuados as peessoas
utilizada na nossa socciedade é co
e atividadees desenvollvidas. Os estudos
e
dos padrões dee consumo têm mostraado desperd
dícios.
Criar projeetos que poodem ajudaar a reduziir os padrões de conssumo é assu
sunto de ex
xtensa
pesquisa.

Figgura 3.4 - Consumo
C
dee energia naa nossa estru
utura funcioonal.
Fontee: NICOL (1
1995).
A utilização mais eficieente da enerrgia é de grrande intereesse das em
mpresas dev
vido à
necessidadde crescentte de se criar
c
formaas de utilizzação maiss conscientte dos reccursos
disponíveiss e, claro, ao
a ganho fin
nanceiro prooporcionado
o. Nessa lin
nha, a utilizaação de sisttemas
de resfriam
mento evapoorativo tem sido cresceente, onde a economia energética está diretam
mente
ligada a efi
ficiência do processo ou
u de funcionnamento de seus componentes.
A
AHSRAE (1995) espeecifica quee uma com
mbinação de
d dois faatores devee ser
consideradda no dimennsionamento
o de sistem
mas de climatização. O primeiro rrefere-se aq
queles
que interfeerem nas condições am
mbientais intternas e o seegundo são aqueles quue determinaam as
condições de confortoo térmico sensível a m
maioria das pessoas qu
ue ocupam o local. Ex
xistem
mas que ajuudam a deecidir qual combinação de fato
ores deve sser aplicad
da no
duas form
dimensionaamento. Sãoo elas:
 Analítica: As pessoass são colocaadas em um
m ambiente com
c
temperratura contrrolada
e suas respostas são
o monitoraddos. Este método
m
fav
vorece ambiientes altam
mente
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controlados e os resultados são usados para desenvolver um modelo que pode ser
utilizado para prever o máximo de conforto.
 Comportamental: As pessoas são monitoradas em seus ambientes normais e as
suas respostas estão relacionadas com as condições que eles experimentam. Os
resultados são analisados estatisticamente para desenvolver uma compreensão da
interação entre as pessoas e edifícios.

Estas duas abordagens geram resultados diferentes, especialmente em condições
ambientais variáveis. A abordagem analítica usa softwares específicos que controlam as
condições de conforto térmico. Na abordagem comportamental, apenas um gráfico
psicrométrico é aplicado.
Para uma análise mais aprofundada desta última aplicação, é importante considerar
os sistemas de refrigeração ao longo de sua evolução histórica e o que se pode aprender esse
passado.
Anterior ao desenvolvimento de sistemas de ar condicionado mecânicos, sociedades
usavam métodos naturais para resfriamento ambiental, como sombreamento e ventilação
natural, com a finalidade de alcançar o conforto térmico. Tais métodos têm sido utilizados por
milhares de anos.
A Sociedade afastou estes métodos quando o resfriamento mecânico se tornou
disponível no início de 1900. Em 1902, o primeiro sistema de refrigeração mecânica foi
construído e quatro anos mais tarde, o primeiro edifício de escritórios foi projetado utilizando
um sistema de condicionamento ar. Em 1929, o primeiro refrigerador de quarto entrou no
mercado, em 1931 marcou a primeira vez que sistemas de ar condicionado central se tornou
disponível para utilização e, em 1947, a unidade de ar condicionado de janela estava sendo
produzido em massa. Devido a estas realizações ao longo do século, a indústria de ar
condicionado mecânico lidera os índices em crescimento no consumo de energia.
Se por um lado o advento do ar condicionado possibilitou um ambiente interior mais
confortável, por outro lado ele ignorou completamente as condições climáticas regionais. Por
exemplo, tomando por base as características climáticas no Brasil, onde o clima na região sul
tende a ser mais frio e seco, na região norte quente e úmido e na região nordeste, quente e
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seco, a base para o dimensionamento de instalação de equipamentos de ar condicionado é a
mesma. Essa condição faz com que equipamentos que haviam funcionado de forma eficiente
em determinada região passa a consumir quantidades excessivas de energia em outra. Além
disso, nosso padrão construtivo, até então, não priorizava em projeto estudos ambientais,
fazendo de nossas edificações pouco eficientes em relação ao consumo de energia referente à
manutenção de ambientes confortáveis.
Antes da crise energética de 1970, a variação na umidade relativa raramente era
considerada na escolha de materiais usados na construção do edifício. Essa não observação
tem um enorme impacto sobre a qualidade do ar interior. Durante este tempo, os edifícios
foram construídos livremente, com isolamento deficiente e, essa característica construtiva,
resultou em uma carga sensível adicional, fazendo com que as unidades de ar condicionado
tivessem uma maior frequência de funcionamento.
Após a crise energética de 1970, normas de construção rigorosos começaram a surgir
para melhorar a eficiência energética do edifício. Essas normas mais rigorosas, por outro lado,
também fizeram com que o equipamento de condicionamento se tornasse mais eficiente. Até
hoje, as características operacionais do equipamento continuam a ser otimizadas para a carga
de calor sensível, mas ainda ignorando a carga de umidade.
Os seguintes fatores surgiram destes padrões desenvolvidos e das mudanças feitas na
maneira que nós projetamos e construímos nossos edifícios:


A carga sensível no edifício foi reduzida, no entanto, o nível de umidade permaneceu
o mesmo. Embora as mudanças nos padrões de construção de nossos edifícios,
efetuadas após a crise energética de 1970, e o desenvolvimento de equipamentos mais
eficientes, não evitaram os problemas relacionados a umidade relativa. O foco nas
cargas sensíveis (temperatura) caracteriza que a umidade foi ignorada no projeto do
sistema.
 Com o aumento das exigências de ventilação mais umidade foi adicionado ao
ambiente com ar ventilado.
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 A conscientização formada na melhoria da qualidade do ar interior se traduzia em
aumento da capacidade de resfriamento e, com isso, condições internas de baixa
umidade eram esperadas.
Apesar da crise ter resultado em edifícios energeticamente mais eficientes, a
qualidade do ar interior diminuiu, como resultado de cargas umidade não abordadas.
A lição importante trazida pelas características históricas dos processos de
climatização é que:
 Os projetos devem controlar a umidade e não apenas a temperatura.
 Os sistemas de ar condicionado se padronizaram ao longo do tempo, trazendo de
volta a necessidade utilizarmos sistemas passivos para o controle da umidade,
muitas vezes em conjunto com os sistemas mecânicos especificamente projetados.
 Projetos de climatização que envolvem sistemas mais eficientes em termos
energéticos, por considerar não só os ocupantes naquele espaço, como também as
atividades ali desenvolvidas, têm sido mais frequentes que projetos de construção
e ar condicionado que não consideram quem está usando o espaço (ou como ele é
usado).
À nível de eficiência energética, os sistemas de climatização devem ser adaptados
para o contexto climático local da edificação, sendo responsável por ambas a temperatura e a
umidade. Nos extremos, a consideração não só no pico de temperatura, mas as condições de
umidade referentes a esse pico de temperatura, também, ou seja, projetar corretamente um
sistema de climatização é aplicar o conceito de psicrometria à concepção do sistema, uma vez
que psicrometria considera os fatores de clima local, ocupação humana e conforto, e vários
controles de temperatura e umidade.
WATT E BROWN (1997) salientam que a comparação da taxa de resfriamento entre
sistemas de resfriamento evaporativo direto e sistemas de condicionamento de ar deve ser
feita através da conversão de calor sensível, pois o primeiro não retira calor do ar resfriado,
mas o converte em calor latente.
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U
Um meio dee comparaçção utilizaddo é a Razzão de Eficciência Eneergética (En
nergy
Efficiency Ratio – EE
ER), desenv
volvida paraa comparar o desempeenho de conndicionadorres de
ar, não de resfriadoress evaporativ
vos. EER reepresenta a relação
r
da taxa
t
de rem
moção de callor no
resfriamennto do ar por
p potênciia elétrica consumida (ASHRAE
E, 1995). E
Estes estudos se
estenderam
m a um resfr
friador evaporativo indiireto e indiccaram que a EER dessee resfriador pode
ser 70% m
maior que a de
d um condiicionador dde ar conven
ncional.
A Tabela 3.1 a seguir, demonstraa a econom
mia de enerrgia alcançaada em alg
gumas
cidades noorte-americaanas com a utilizaçãoo de resfriaamento evap
porativo em
m substituiçção a
sistemas trradicionais de
d condicionadores de ar.
Tabelaa 3.1 - Econnomia anuall de energiaa com resfriaamento evap
porativo em
m cidades do
os
Estaddos Unidos.

Fo
onte: WATT
T e BROWN
N (1997)
GIVO
ONI (1994)) cita um esstudo compparativo do consumo dee energia (kkWh) em fu
unção
de “graus ddia de resfriiamento” (C
Cooling Deggree Days – CDD) de um sistemaa de resfriam
mento
evaporativo direto, inndireto (duplo estágio) e um comp
pressor de condicionad
c
dor de ar (bomba
de calor). O sistemaa direto uttilizou 1/4 e o indirreto 1/3 daa energia consumida pelo
condicionaador de ar, como
c
observ
vado na figuura 3.5, a seeguir:
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Figura 3.5
5 - Comparaação do con
nsumo de en
nergia kWh//CDD
Fonte: GIV
VONI (1994
4)
Apesarr de haver determinada
d
as regiões onde substitu
uir o sistem
ma de condiccionamentoo
de aar por sistemas de ressfriamento evaporativo
o poderia ser feito seem que issso alterassee
signiificativamennte as condiições de connforto térmico, essa su
ubstituição nnão é muito
o comum. A
apliccação mais comum é utilizar o rresfriamento
o evaporativ
vo como ppré-resfriado
or do ar dee
captaação e, com
m isso, reduzzir a carga téérmica anuaal dos equip
pamentos dee ar condicionado.
Os com
mpressores têm
t
sua efiiciência inv
versamente proporcionaal à temperratura do arr
que eentra no coondensador.. Resfriandoo o ar exteerior que en
ntra no conddensador, diminui
d
suaa
presssão interna e, como co
onsequênciaa, o trabalho
o do comprressor e do motor. As economiass
são ssignificativaas, primeiro
o porque a capacidadee de refrigeração tambbém aumentta, segundoo
comppressores menores
m
pod
dem lidar c om maiores picos de carga de reesfriamento, reduzindoo
capittal investiddo e espaço
o ocupado. Finalmentte os comp
pressores nnecessitarão de menoss
manuutenção e manutenções
m
s mais espaççadas (WAT
TT e BROW
WN, 1997).
O efeito do pré-ressfriamento na pressão, consumo de enerrgia e capaacidade dee
refriggeração de um condiciionador de aar está dem
monstrado naa figura 3.66 abaixo. A linha cheiaa
repreesenta o desempenho
d
o com o ppré-resfriam
mento e a linha ponntilhada reepresenta o
desem
mpenho do equipamen
nto sem essaa aplicação:

78

Figurra 3.6 - Ecoonomia veriificada com
m a utilização de pré-ressfriamento eevaporativo
o
Fo
onte: WATT
T e BROWN
N (1997)
Em
m casos de tempeeraturas ellevadas, os
o equipam
mentos connvencionaiss de
condicionaamento de ar têm seu
u funcionam
mento preju
udicado dev
vido à altaa temperatura na
serpentina do condennsador. A solução
s
utillizada é o pré-resfriam
mento do aar admitido
o pelo
condensador. Testes mostraram
m
que,
q com esste procedim
mento, o EE
ER (energy efficiency ratio)
r
das unidaddes pode ser melhorado em até 555% e a dem
manda (em quilowatt) reduzida em
m até
33%, depeendendo dass circunstân
ncias climátticas. A fig
gura 3.7 mo
ostra uma innstalação de
d um
sistema de condicionaamento de ar
a com pré-rresfriamento
o.

Figgura 3.7 - Pré-resfriam
P
mento de conndensador aplicado
a
em condicionaador de ar
Fonte: Instalação
I
executada
e
peelo autor em
m 2014 – Meridiano
M
- SSP
A lição que fica:
f
 Sob o connceito de co
onforto térm
mico aliado a uma maiior eficiênccia energéticca, os
projetos de
d climatizaçção devem estar vincullados a condições de cllima interio
or que
atendam taanto os ocu
upantes quannto as ativid
dades que sãão desenvollvidas no in
nterior
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da área climatizada. Devemos, então, não só considerar a temperatura como
também a umidade relativa e, sob essa ótica, buscar atingir um máximo de
umidade possível sem que a sensação de conforto térmico seja comprometida.
 Ao se atingir a máxima umidade possível, estamos estabelecendo a o máximo
grau de resfriamento que podemos dispor ao sistema e, consequentemente, seus
limites operacionais. A busca pela temperatura efetiva (TE) ganha força nos
projetos por envolver o conceito de sensação térmica, conceito esse, que alia a
temperatura, umidade e velocidade do ar. O máximo valor da umidade significa
que calor foi absorvido e a velocidade do ar que vai configurar a sensação de
conforto térmico.
 A eficiência energética está diretamente ligada ao desempenho dos sistemas de
resfriamento evaporativo, ou seja, ao processo de resfriamento que, no nosso caso
é a eficiência do equipamento aliada as cargas térmicas envolvidas advindas tanto
das condições externas quanto das atividades ali desenvolvidas. Eficiência
energética é igual a eficiência do processo.

A aplicabilidade dos sistemas de resfriamento evaporativo está na correta avaliação
das variáveis que interferem no processo, uma vez que as características do espaço a ser
climatizado são únicas. Existem limites de aplicabilidade em todas as condições analisadas
pelos autores estudados, ponto este, que nos remete a busca por um projeto de instalação que,
de alguma forma, permita estabelecer um controle destas variáveis com maior ênfase.
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4

ESTUDO DO SISTEMA DE ATOMIZAÇÃO (SPRAYS)

O processo de atomização ocorre quando um jato ou lâmina de líquido se desintegra
devido à energia cinética do próprio líquido, ou por exposição a uma alta velocidade do ar, ou
como resultado de uma energia mecânica aplicada externamente através de dispositivos
rotacionais ou vibracionais. Devido à natureza randômica do processo de atomização, o spray
resultante é usualmente caracterizado por um amplo espectro de tamanhos de gota
(LEFEBVRE, 1989).
Os sprays são os componentes principais do sistema de resfriamento evaporativo por
micro aspersão. Estes sistemas, também denominados sistemas de atomização descreve o
sistema de resfriamento, citado por WATT E BROWN (1997) como alternativa de
resfriamento de áreas externas, porém, não constando entre as técnicas de resfriamento
evaporativo de ambientes internos.
Os sistemas de micro aspersão caracterizam-se pela aspersão de gotículas de água tão
minúsculas (entre 10 e 20μm) que estas evaporam completamente e rapidamente quando em
contato com o ar, retirando calor e baixando sua temperatura, sem molhar nem projetar água
líquida sobre as pessoas próximas, embora a névoa seja visível (GIVONI, 1994).
Como toda água atomizada evapora na área a ser resfriada a redução da temperatura
é bastante rápida. A atomização da água é feita através de bomba de pistão que, em alta
pressão, força a saída da água por bicos aspersores com orifícios de pequeno diâmetro (0,2 a
0,5 mm), distribuídos homogeneamente pelo ambiente conforme a necessidade e a geração de
calor interno, sendo possível, climatizar por igual o espaço considerado. A figura 4.1 mostra a
névoa produzida pelo spray e a bomba de pistão responsável pela atomização.
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Fiigura 4.1 - O micro asppersor em operação
o
e o sistema dee pressurização
Fonte: In
nstalação exxecutada pello autor em 2003 – Cian
anorte - PR
O móddulo de preessão, respoonsável pella atomizaçção da águua, são dim
mensionadoss
especcificamentee para as neecessidadess de cada aplicação, reespeitando sempre o padrão
p
paraa
geraçção de pressão positivaa dentro da necessidad
de de cada área
á climatizzada. Para se
s obter um
m
tamaanho de gotaa da ordem de 10 a 20 μm, com a pressão equ
ualizada em
m toda exten
nsão da redee
de cclimatizaçãoo, a montaagem deve ser em co
onformidad
de com um
m projeto de
d forma a
minim
mizar ao máximo as peerdas de carrga do sistem
ma.
O móduulo de presssão é constiituído por motor
m
elétricco e, bombaa de pistão (pistões em
m
cerâm
mica), afim
m de resistiir a trabalhhos em alta pressão, vazão sufiiciente paraa suprir oss
asperrsores previistos para o local a um
ma pressão de 800 PSII (libras) ouu 55 bar. Po
ossui filtross
com elementos filtrantes dee 5 e 10 poolegadas de tamanho, conforme
c
a vazão neceessária, com
m
cartuuchos 1 e 5 micra de polipropileeno e carv
vão ativado,, que elimiinam todo excesso dee
sóliddos da água evitando qu
ue seja prejuudicada a peerformance dos bicos aaspersores.
m
de prressão compporta, aindaa, um sistem
ma de drenaagem responsável peloo
Este módulo
alivioo da pressãão da rede. Dentro dde operaçõees na condiição autom
mática, o qu
ue significaa
interrrupções cícclicas preccisas durantte a aspersão, um sistema connstituído po
or válvulass
ON/O
OFF, acionnada por sollenoide quee, instalada no módulo
o de pressãão, alivia a pressão daa
tubullação e drenna parte da água. Estaa pressão qu
ue fica retid
da nas linhaas de asperssão, quandoo
da innterrupção cíclica, provoca um gotejamentto pelos micros
m
asper
ersores, caso não sejaa
aliviaada.
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4.1

A
Atomizadorees de Presssão (Bicos d
de Nebuliza
ação)
A névoa prooduzida é a responsávvel direta do
d resultado da climaatização. A uma

determinadda pressão, o micro asp
persor, tambbém chamad
do de aspersores (nozzlles), produzz uma
névoa com
m um determ
minado tam
manho de ggota a uma determinad
da vazão, oou seja, quaalquer
variação daa vazão alteera a pressãão do sistem
ma e, conseq
quentementte, altera o ttamanho daa gota
produzida mudando completame
c
nte o padrãão da evaporação. O mesmo ocorrre para quaiisquer
alterações de pressão. A tabela 4.1 mostra aas vazões do
os aspersorees em relaçãão a a presssão de
trabalho applicada.

Figurra 4.2 - Dettalhe do miccro aspersorr apresentad
do pelo fabrricante
Fonte: w
www.microccool.com

Essses bicos de
d nebulizaçção, patenteeados, são projetados
p
para
p atingirr uma veloccidade
extremameente alta coom uma baixa taxa de fluxo. A água é atom
mizada em ppartículas de que
evaporam instantaneaamente em contato com
m o ar de ambiente, criando
c
um
ma névoa fin
na. A
atomizaçãoo da água occorre mesm
mo em climaas com elevaada umidad
de relativa.
A geração dee névoa pelos bicos é rrotativa, com
m o pino no
o interior ddo corpo do bico.
Eles produuzem uma névoa
n
muito
o fina, com
m uma elevaada percentaagem de gootas de men
nos de
50 mícron de tamanhoo. Basicameente, o pinoo (impulsor)) e o corpo do bocal sãão concebid
dos de
tal maneiraa que o fluiido é forçad
do através ddo orifício, produzindo
o um nevoeeiro em form
ma de
cone. É garrantia do faabricante qu
ue os bicos dde nebulizaçção de alta pressão
p
man
antêm consisstente
as especificcações de projeto,
p
tolerrâncias, e allta qualidad
de.
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Taabela 4.1 - Vazão dos bbicos de ato
omização em
m função daa pressão

Fonnte: www.am
mfog.com
A tabeela acima indica as ppressões e suas
s
vazões corresponndentes. En
ntretanto, o
melhhor resultaddo de névoaa é obtido em determiinadas faixas de presssão. As esp
pecificaçõess
segueem as seguiintes descriçções:
 15 milímetros
m
/ 0,006" oriifício (O-rin
ng amarelo) - pressão mínima dee 250 PSI e
umaa pressão máxima
m
de 11500 PSI. O pulverizad
dor é em foorma de con
ne, com um
m
ânguulo de apro
oximadameente 55 a 70
7 graus. Esse
E
bico ccom este tamanho dee
orifíício produz o menor tam
manho de gota.
g
Isto po
ode ser ideall numa situaação onde é
deseejado de um
midade e fluxxo limitados;
 0,2 milímetros
m
/ 0,008" oriifício (O-rin
ng vermelho) - pressãoo mínima dee 250 PSI e
umaa pressão máxima
m
de 11500 PSI. O pulverizad
dor é em foorma de con
ne, com um
m
ânguulo de aprox
ximadamennte 55 a 70 graus;
g
 0,3 milímetros
m
/ 0,012" oriifício (O-rin
ng preto) - pressão míínima de 45
5 PSI e umaa
presssão máximaa de 1500 P
PSI. O pulveerizador é em forma dee cone, com
m um ânguloo
de aproximadam
a
mente 65 a 775 graus;
 0,4 milímetros / 0,016" orrifício (O-rring marrom
m) - pressãoo mínima de
d 45 PSI e
umaa pressão máxima
m
de 11500 PSI. O pulverizad
dor é em foorma de con
ne, com um
m
ânguulo de aprox
ximadamennte 80 graus;
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 0,5 milímetros / 0,020" orifício (O-ring verde) - pressão mínima de 45 PSI e uma
pressão máxima de 1500 PSI. O spray é em forma de cone, com um ângulo de
aproximadamente 80 graus.

Segundo LEFEBVRE (1989), durante a década passada houve uma grande expansão
do interesse na tecnologia da atomização. Este crescimento do interesse tem sido
acompanhado a largos passos pelas áreas de diagnóstico a laser para análise do spray e numa
proliferação de modelos matemáticos para processos de combustão de sprays. Este avanço
tecnológico é muito importante para que seja possível entender o processo da atomização, a
capacidade e os limites dos dispositivos de atomização, de modo a melhor projetar e prever o
desempenho de equipamentos e processos que dependem da atomização.
As características de densidade, velocidade das gotas e distribuição do tamanho das
gotas como função do tempo e do espaço, são amplamente afetadas pela geometria interna do
atomizador, pelas propriedades físicas do líquido e do meio gasoso no qual o líquido é
aspergido, no nosso caso, no ar. O desenvolvimento do jato de líquido e o crescimento de
pequenos distúrbios, que eventualmente conduzem à desintegração em ligamentos e gotas, são
de importância primária em determinar a forma e tamanho do spray resultante.
Independentemente do tipo de atomizador, o principal objetivo dos sprays é
incrementar a área superficial do líquido aspergido, assim, favorecer as taxas de troca de calor
e massa deste com o ambiente. O foco está em calcular estas trocas de calor e massa, a fim de
que seja possível avaliar o desempenho deste processo de resfriamento evaporativo.
Os atomizadores apresentados acima, são os atomizadores de pressão do tipo orifício
plano (plan orifice) que são mais amplamente utilizados em umidificação e resfriamento. As
diversas aplicações, no entanto, conduzem a diferentes pressões de trabalho. Os de baixa
pressão produzem gotas maiores e são comumente utilizados com fins agrícolas. Já os de alta
pressão, produzem gotas menores e são utilizados em atividades onde são necessárias
elevadas taxas de troca de calor e massa, dentre as quais o resfriamento evaporativo de
ambientes.
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4.2

O Processo da Atomização
Essencialmente, o processo de atomização necessita de uma alta velocidade relativa

entre o líquido a ser atomizado e o ar ambiente. A atomização decorrente do choque entre o
líquido e o ar ambiente resulta na ruptura da lâmina de líquido e posterior ruptura das gotas
maiores em gotas menores. Vários estudos têm se dedicado a determinar experimentalmente a
relação entre velocidade e comprimento de ruptura (breakup length), que é definido como o
comprimento de jato contínuo, medido a partir do aspersor até o ponto de ruptura, onde ocorre
a formação das gotas (LEFEBVRE, 1989).
Teoricamente o processo de atomização é composto de dois estágios:
 Primeiro estágio: O jato líquido emerge do aspersor em forma cilíndrica e
contínua que, no choque com o ar gera forças coesivas e destrutivas que
perturbam e provocam oscilações crescentes. A medida em que as oscilações vão
aumentando provocam a ruptura do jato em gotas.
 Segundo estágio: Caracterizado quando da formação das gotas até as ocorrências
após formadas, quando excedem a um determinado tamanho que voltam a se
desintegrar.
Para jatos de alta velocidade acredita-se que a ação do ar ambiente é a causa
principal da atomização, embora a turbulência contribua significativamente em desorganizar a
superfície do jato deixando-o mais suscetível a estes efeitos. Mas este conceito não é
universalmente aceito. Concorda-se que um comprimento não perturbado deveria ser
observado na saída do bico aspersor em função do tempo que uma onda de ar induzida
necessita

para

se

desenvolver,

entretanto,

a

geometria

do

aspersor

influencia

significativamente (SILVA et. al., 2004).
SAZHIN et al. (2003) compararam três modelos de penetração do jato no estágio
inicial do spray. No primeiro, a ruptura e o ar induzido não foram considerados; no segundo,
somente o processo de ruptura foi considerado e, no terceiro, a ruptura e o ar induzido foram
ambos considerados. Os autores afirmam que a indução de ar faz aumentar a penetração
enquanto a ruptura a diminui e que, consequentemente, estes efeitos tendem a se compensar,
porém não há uma ponderação da importância de cada um dos fenômenos na penetração do
estágio inicial do spray.
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Alguns modelos empíricos foram formulados por GRANT E MIDDLEMAN (1966)
e por MIESSE (1955) para ruptura de jatos turbulentos, respectivamente nas equações 4.1 e
4.2. onde

é o diâmetro do aspersor e We e Re são os adimensionais de Weber e Reynolds.

8,51
538

,

(eq. 4.1)
,

(eq. 4.2)

Em todo processo que envolveu este estudo, foram utilizados aspersores “vermelhos”
(indicado na tabela 4.1). Estes aspersores têm diâmetro de furo de 0,02mm, aplicados a uma
pressão de 800 PSI. Seguindo as equações acima, a distância de ruptura do jato, seria de 4,2 x
10-3

para a equação 4.1 e 7,1 x 10 -3

para a equação 4.2.

Na verdade, os aspersores utilizados pelos autores que formularam as equações
acima eram muito diferentes dos aspersores da tabela 4.1, entretanto, temos uma referência
interessante da distância de ruptura do jato, que nos cálculos formulados estariam entre 4 e 7
milímetros. Visualmente, como apresentado na figura 4.1, os aspersores utilizados em
resfriamento de ambientes internos, a ruptura do jato ocorre no instante em que o líquido
deixa o aspersor em função dos componentes radiais que geram a abertura do ângulo do
spray.
No segundo estágio, temos a ruptura do líquido em gotas menores. Sob condições de
equilíbrio, a pressão interna em qualquer ponto da superfície da gota,
contrabalançar a pressão do ar externa

é suficiente para

e a pressão da tensão superficial

, de modo

que:
(eq. 4.3)
Como a gota é esférica, o valor da pressão da tensão superficial fica assim determinado:
(eq. 4.4)
onde σ = tensão superficial (kg/s²) e D = diâmetro da gota (m).
A gota só vai permanecer estável em sua geometria quando a variação da pressão do
ar externo

for compensada variando a pressão da tensão superficial

tal que a pressão interna

em proporção

permaneça constante. Em situações em que a pressão do ar
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for maior a ponto de não poder ser compensada pela pressão da tensão superficial

, a gota

vai sofrer uma deformação a ponto de reduzir a pressão da tensão superficial

até sua

ruptura em gostas de menor diâmetro. Em uma gota menor o valor da pressão da tensão
superficial pode ser suficientemente grande para que haja o equilíbrio. Caso contrário, os
rompimentos em gotas menores vão acontecendo sucessivamente até que a pressão interna
se estabilize naquele tamanho de gota.
No caso dos aspersores, a ruptura da gota que é lançada no ar a uma determinada
velocidade que vai ser determinada pela pressão dinâmica, a tensão superficial e a
viscosidade. Como o fluido é a água e, portanto, de viscosidade baixa, a ruptura da gota vai se
dar pelas forças inerciais 0,5

e pelas forças de tensão superficial (σ/D). Estas duas

forças combinadas formam o número de Weber (We).
(eq. 4.5)

D= diâmetro da gota (m); σ = tensão superficial (kg/s²);
densidade do ar (kg/m³).

= velocidade relativa (m/s) e

=

Segundo LEFEBVRE (1989), a condição inicial para a ruptura da gota é alcançada
quando o arrasto aerodinâmico é igual a força de tensão superficial, que nos remete a seguinte
equação:

0,5

(eq. 4.6)

ou,
(eq. 4.7)
resultando em:
(eq. 4.8)
A equação 4.8, que determina o número crítico de Weber, que estabelece o diâmetro
máximo que uma gosta pode ter naquela velocidade e a velocidade máxima para tal tamanho
de gota. Esses dois parâmetros podem ser extraídos da equação agora definida.
Segundo o fabricante do aspersor, nas condições de pressão e vazão correspondentes,
estes aspersores vão produzir um tamanho de gota sempre menor que 50 μ. Para esse tamanho
de gota, se fossemos extrair a velocidade crítica da equação 4.7, esta estaria em torno de 180
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m/s e, a velocidade que temos para o aspersor de 0,2 mm de diâmetro é por volta de 40 m/s.
Isto significa que as gotas produzidas pelo aspersor utilizado estão já na condição de
“estáveis” e podemos considera-las como gotas esféricas.

4.3

Caracterização do Spray

4.3.1

Velocidade de saída do jato no aspersor
SOMMERFELD E QIU (1998) elaboraram um detalhado estudo experimental de

medição das principais características do spray, utilizando-se de PDA (Phase-Doppler
Anemometry) para obter a variação do tamanho da gota no campo do fluxo e para medir a
correlação tamanho-velocidade das gotas. As medições foram feitas para diversas condições
de taxa de fluxo de ar, temperatura do ar e taxa de fluxo de líquido. Estes autores utilizaram
em seus experimentos o álcool isopropílico, devido a sua alta taxa de evaporação, e o
principal objetivo do estudo experimental era gerar dados para validação de simulações
numéricas.
para um aspersor de

A partir da equação de Bernoulli, a velocidade de entrada
pressão pode ser definida como:
∆

onde ∆ = diferença de pressão

,

= densidade do líquido

(eq. 4.9)

e

= coeficiente de

descarga, cujo valor apresenta grande incerteza na bibliografia, assumindo valores arbitrários.
Adotando o valor de 0,39, estabelecido por Lefebvre (1989), para ∆ = 5515840 Pa (800
PSI),

= 41 / .
Por outro lado, sendo conhecida a vazão de líquido e o diâmetro do aspersor a

velocidade poderia ser calculada pela expressão:
(eq. 4.10)

89

onde

= vazão de líquido

/ ,

do líquido no orifício de descarga

= área do orifício de descarga (m²) e

= velocidade

/ . No caso, para o aspersor utilizado, a vazão é de

0,066 LPM no diâmetro de 0,2mm (dados da tabela 4.1), teríamos uma

= 35 / . Essa

condição indica que o valor do coeficiente de descarga adotado por Lefebvre (1989) está
dentro do esperado.
Entretanto, segundo LEFEBVRE (1989), em atomizadores de pressão nem toda a
seção do aspersor é utilizada para o fluxo da massa líquida, dependendo da relação das
dimensões internas do aspersor. Disso resulta que a área efetiva do aspersor seria ligeiramente
menor do que sua área nominal. Consequentemente, para manter a vazão constante, há uma
compensação no aumento da velocidade do líquido na saída do aspersor. A área efetiva (m2)
de um atomizador de pressão é usualmente descrita em termos de número de fluxo (FN), o
qual se expressa como:
ṁ

onde ṁ = fluxo de massa de líquido
efetiva

,

/ , ∆

= densidade do líquido

√2

,

∆

/

= diferença de pressão (

(eq. 4.11)
),

= área

. Desta forma, a Equação 4.10 deve ser

reescrita como:

√

O valor de
valor de

(eq. 4.12)

que estamos adotando com base é de 0,39 (LEFEBVRE, 1989) e o

calculado é de 1,48 x 10-8 e 1,73 x 10-8, para a equação 4.11, a velocidade do

líquido no orifício fica em 41 m/s e 35 m/s, respectivamente. Nesse caso, foi adotado como
parâmetro de velocidade, 35 / .
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4.3.2

Tamanho médio
m
das go
otas geradaas no aspersor

U
Um mesmo atomizador pode gerrar gotas de
d diversoss tamanhos . Na práticca os
aspersores não produzzem sprays de tamanhoos de gotas uniformes.
u
LE
EFEBVRE (1989) orieenta a obtennção de um gráfico de distribuiçãoo de tamanh
ho de
gotas atravvés de um histograma
h
que relacioona o taman
nho de gotaas e número
ro de gotas cujas
dimensões ficam enttre os limiites

∆ /2 e

∆ /2. Quanto
Q
mennor ∆ , mais
m
o

histogramaa se aproxxima de um
ma curva dde frequência que po
ode ser coonsiderada como
característiica do sprayy e comumeente denomiinada de curva de distrribuição de ffrequência..
A empresa Environmeental Enginneering Co
oncepts Inc. propôs uma curv
va de
distribuição de frequêência de taamanho de gotas de um
u aspersorr utilizado eem resfriam
mento
evaporativo, que espeecifica gotass de 10 μm
m (EEC, 200
05). Os dados obtidos eestão listad
dos na
tabela na ccurva de disttribuição, a seguir, na ttabela 4.2 e figura 4.3:

Tabeela 4.2 - Disstribuição de
d tamanho de gotas dee um asperso
or de 0,2mm
m

5
Fonte:: EEC, 2005

91
1

Figura 4.33 - Curva dee distribuiçãão de frequêência de tam
manho de gootas de um aspersor
a
de
0,2mm dee diâmetro
Fonte: EEC,
E
2005
A partiir desta curv
va de frequuência, podee-se obter um
u valor mé
médio representativo doo
sprayy. Segundo LEFEBVR
RE (1989), o conceito de diâmetrro médio tem
m sido gen
neralizado e
sua nnotação paddronizada resultou na seeguinte equação geral:
∑

(eq. 4.13))

∑

pondente ao efeito inveestigado, a soma
s
a+b é
ondee a e b podeem assumir qualquer vaalor corresp
denoominada orddem do diââmetro méddio, i denota a escala de tamanhoo consideraado, Ni é o
númeero de gotas na escala de tamanhoo i, e Di é o diâmetro médio
m
da esscala de tam
manho i. Naa
Tabeela 4.3 são listados os cálculos
c
de ddiâmetro médio
m
e suas respectivass áreas de ap
plicação.
Tabela 4..3 – Diâmettros médios das gotas e suas aplicaações

Fontte: LEFEBV
VRE, 1989
O SMD
D (Sauter Mean
M
Diam
meter), que é o diâmeetro da gotaa cuja relaçção entre o
volum
me e a árrea de supeerfície, aprresenta-se como
c
o mais adequaado em apllicações dee
transsferência de massa em sprays.
s
Desstacando a equação,
e
tem
mos:
∑
∑

(eq. 4.14))
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Aplicando-se o SMD nos dados observados na Tabela 4.3, obtém-se um diâmetro
médio de 10,97 mm, ou seja, 11mm.
O ângulo do cone o qual essas gotas são formadas está definido pelo fabricante. No
caso do aspersor de 0,2 mm de diâmetro de orifício, trabalhando com 800 PSI de pressão
forma um cone de aproximadamente 55° a 70°, como resultado da interação entre o ar e o
spray.
Normalmente, ângulo do spray é formado pelas duas linhas retas traçadas do orifício
de descarga, tangenciando os contornos do spray, a uma distância específica da face do
atomizador (LEFEBVRE, 1989). O ângulo obtido através de uma projeção do spray em tela
foi de 60°

4.4

Penetração e Dispersão das Gotas
A penetração de um spray pode ser definida como a máxima distância que ele

alcança quando aspergido em um ar parado. Consequentemente, as forças atuantes na
penetração são a energia cinética inicial do jato de líquido e a resistência do ar ambiente. A
energia cinética do jato, geralmente alta, é gradualmente dissipada pela resistência que o ar
impõe. A medida que a atomização ocorre, a superfície do spray aumenta e as gotas dissipam
sua energia cinética. Atuam nas gotas a gravidade e o movimento do ar que as carrega.
Em geral, um spray estreito terá maior penetração, enquanto um spray aberto e bem
atomizado, devido à maior resistência do ar, terá menor penetração. Em todos os casos, a
penetração do spray é muito maior do que a penetração de uma gota isolada. As primeiras
gotas a serem formadas transferem energia ao ar ambiente, o qual entra em movimento junto
com o spray. Assim sendo, o ar oferece menor resistência às gotas seguintes, que
consequentemente penetram mais.
Em trabalho recente, SHARMA et al. (2001) apresentam um estudo sobre a
influência dos parâmetros do spray na penetração e vaporização de gotas de óleo. O autor
constatou que os fatores de maior influência na penetração são o ângulo do spray e a pressão
do ar na câmara de combustão.
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O alcance do spray é determinado em função da evaporação total das gotas. Desta
forma, a penetração do spray é determinada pela distância onde ocorre a total evaporação e a
névoa não mais se torna visível.
A dispersão, por sua vez, pode ser expressa quantitativamente como a razão entre o
volume total do spray e o volume de líquido contido nele. Como consequência de uma boa
dispersão o líquido se mistura mais rapidamente com o ar ambiente, determinando a taxa de
evaporação.
A questão principal relacionada a penetração e a dispersão é a possibilidade de se
avaliar a taxa de evaporação e, por essa análise, estabelecer os critérios para que a evaporação
ocorra o mais rápido possível. Quanto mais rápido a dissipação ocorrer, mais rápida
evaporação ocorre. Essa característica é influenciada diretamente pela umidade relativa do ar
ambiente.
Dessa forma, a avaliação criteriosa dos parâmetros físicos como a energia cinética do
fluido, tamanho de gota, umidade relativa e temperaturas do ar e do fluido, são os fatores que
vão interferir diretamente na taxa de evaporação, junto com as propriedades termodinâmicas
envolvidas no processo evaporativo. A análise recai sobre que taxa de evaporação que se
necessita para obter os resultados de conforto térmico desejados.

4.5

Propriedades Termodinâmicas
A função do sistema de atomização da água é obter da forma mais eficiente possível

a evaporação da água aspergida no ambiente que, por sua vez, irá trazer os resultados de
umidade e temperatura consequentes. Dessa forma, as propriedades termodinâmicas que
traduzem o processo de evaporação nas condições que que esta evaporação ocorre são as que
devem estar definidas. Sendo assim, as propriedades que refletem essa condição são a pressão
de vapor e a entalpia de vaporização da água.
Estudos demonstram que a curvatura de uma gota faz com que a pressão de vapor
seja maior do que em uma superfície plana, favorecendo a evaporação. Este aumento de
pressão seria acompanhado de aumento de entalpia, entretanto este aumento é tão pequeno
que o aumento de temperatura se torna desprezível (ASHRAE, 1996). Devido a esta pequena
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influência, FAETH (11977) descaarta os efeittos da tensãão superficiaal na pressãão de vaporr para
pressões m
maiores do que
q 1

e gotas maioores do que 1μm.

Seendo as gottas constitu
uídas unicam
mente de água, o com
mportamentoo termodinââmico
destas é o m
mesmo da água
á
líquidaa. A entalpiia da misturra é a soma da entalpiaa do ar saturrado e
a entalpia ddo líquido contido
c
na mistura.
m
N
Na evaporaçãão da água, ou seja, a m
mudança dee fase de líq
quido a vappor, os poten
nciais
químicos ddas fases α (líquido)
(
e β (vapor) sãão funções da temperattura T e a ppressão P e tem
t o
mesmo vallor:

,

,

(eq. 4.15)

A partir destaa igualdadee e empregaando relaçõees termodin
nâmicas, obttemos a equ
uação
de Clapeyrron, indicadda na figura 4.4, a seguiir:

ln

1

Figura 4.4
4 - Equação de Claussius Clapeyrron para preessão de vappor
Fontee: http://ww
ww.sc.ehu.ess/sbweb/ - Acesso
A
em 16/04/2016
1
v
mollar do líquido é
Suupondo quee a fase vaapor é um gás ideal e que o volume
desprezíveel comparaddo com o volume
v
mollar do gás, chegamos a denominnada equaçãão de
Clausius-C
Clapeyron que
q
nos prroporciona a pressão de vapor da água

em funçãão da
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temperatura T, supondo além disso, que a entalpia L de vaporização é independente da
temperatura (ao menos em um determinado intervalo).

4.5.1

Mecanismo da vaporização
Partindo da primeira lei da termodinâmica, onde, ∆

absorvido

0 pelo sistema e

o trabalho realizado pelo sistema (

aumenta seu volume), suponhamos que uma quantidade de calor

sendo

o calor

0 se o sistema
converte um mol de

líquido em um mol de vapor sem mudar de volume, então:

∆

(eq. 4.16)

No entanto, durante o processo de vaporização há uma variação de volume, um mol
de líquido

ocupa menos volume que um mol de vapor

, a mesma pressão P e temperatura

T. O trabalho realizado pelo sistema é:
(eq. 4.17)
O calor que temos que fornecer, é:

∆
O valor de

(eq. 4.18)

se define como o calor latente ou entalpia de vaporização, logo, o calor

necessário para que se evapore um mol de líquido a uma pressão constante P e a
temperatura T, ou seja, o calor que deve ser retirado do ar para que a água se evapore.
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5

MODELO DE EVAPORAÇÃO DO SPRAY

LEE E TANKIN (1984) propuseram um modelo analítico para descrever o
comportamento de um spray cônico vazado, abordando a lâmina de água antes do
rompimento e a porção de gotas resultante do rompimento. Embora o trabalho apresente um
modelo bidimensional de velocidades e considere uma distribuição de tamanho de gotas, não
aborda as trocas de calor e massa entre o ar e as gotas, que são consideradas de diâmetro
constante. O modelo trata exclusivamente do escoamento do ar e das gotas e, segundo os
autores, tem boa concordância com os experimentos.
Com aplicação em spray drying, ZBICINSKI (1995) propôs um modelo matemático
de transferência de momento, calor e massa na zona de atomização fundamentado no balanço
dos processos de transporte entre as fases contínua e dispersa. O modelo, que considerava a
distribuição irregular de partículas e os efeitos de indução de ar, foi comparado com dados
experimentais obtidos em um túnel de vento, no qual ocorre a secagem numa temperatura em
torno de 200°C. A modelagem do fluxo de ar no secador foi obtida teoricamente a partir de
programa de CFD. No entanto, o processo de indução de ar, resultado do aumento da seção
transversal do escoamento, é calculado em função do campo de velocidades da câmara de
secagem, determinado pelo CFD. Os resultados muito se aproximaram das simulações de
sprays com modelos de fonte de partícula na célula (particle-source-in-cell, PSI-cell), no
qual as equações de continuidade e de Navier-Stokes são resolvidas tratando a gota como
fonte de massa, momento e energia para a fase gasosa (CROWE et al., 1977).
KACHHWAHA et al. (1998) é outra referência que atenta explicitamente para o
desenvolvimento de simulação numérica de spray de água no que se refere à conservação da
massa, energia e quantidade de movimento. Em seu trabalho, foi desenvolvido um modelo
numérico bi-dimensional para simular um spray horizontal inserido em um túnel de vento, do
qual foram obtidas as condições do ar (temperatura e umidade) ao longo do duto e as
diferentes trajetórias das gotas com seus históricos de temperatura. Os resultados foram
comparados com estudos experimentais com boa correlação.
Na prática, a aplicação de sprays diretamente no ambiente, como é o caso das
instalações em que se pretende promover alterações das características de temperatura e
umidade, a favor de uma condição de conforto térmico mais adequada tanto as atividades,
quanto as pessoas, gera, por consequência, umidades imprevisíveis devido a ausência de
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alguns parâmetros de controle do processo que interferem no potencial de resfriamento
possível.
A temperatura interna nos locais de instalação condicionados por resfriamento
evaporativo depende do fluxo de ar resfriado, da qualidade térmica do local. Características
próprias construtivas e de layout e as atividades produtivas ali desenvolvidas interferem
significativamente no fluxo de ar interno e na carga térmica, criando setores diferenciados
dentro do mesmo ambiente.
Assim, algumas aplicações, frente a condições características de instalação,
modificam a eficiência do processo evaporativo.

Os objetivos deste trabalho não focam o

mecanismo de formação do spray, resultante da geometria interna do aspersor, mas
especificamente o seu comportamento após formado. Independentemente do tipo de
atomizador, o principal objetivo dos sprays é incrementar a área superficial do líquido
aspergido, assim, melhorar as taxas de troca de calor e massa deste com o ambiente, a favor
da evaporação.
Determinar os padrões de projeto que permitem controlar as variáveis que
estabelecem a condição térmica resultante e, como consequência, na aplicabilidade de
sistemas de resfriamento evaporativo é o foco desse estudo. Representar o comportamento de
um equipamento que utiliza o resfriamento evaporativo em condições reais depende,
inicialmente um modelo matemático baseado em equações que representam os fenómenos
físicos que ocorrem nos processos de resfriamento. Estas equações têm como base o cálculo
de transferência de calor e massa, e o balanço de massa e energia do processo evaporativo.
Para simplificar a análise da transferência de calor e massa, considerou-se que o ar
seco e o vapor de água têm um comportamento de gás ideal e o ar é uma mistura de dois gases
(ar seco e vapor de água), designado por ar úmido. Considera-se um processo adiabático, ou
seja, as perdas de calor para o ambiente são desprezáveis e o sistema em regime permanente.
As variações de energia cinética e potencial não são consideradas e a água do sistema está
continuamente em recirculação. Essas considerações são feitas para que, na base de cálculo, a
temperatura da área climatizada seja próxima da temperatura de bulbo úmido do ar ambiente
(o máximo de eficiência).
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5.1

Modelos Empregados no Estudo dos Sprays
FAETH (1983) classifica os modelos para sprays em duas grandes categorias:
a) Modelos de Fluxo Localmente Homogêneos (FLH): nos quais ar e gota são
admitidos em equilíbrio dinâmico e termodinâmico. Aplicável para spray
composto de gotas infinitamente pequenas.
b) Modelos de Fluxo Separados (FS): nos quais são considerados os efeitos de
transferência finita de quantidade de movimento, calor e massa entre as fases.
Nos modelos FLH, considera-se que velocidade e temperatura de cada uma das fases

se mantenham em equilíbrio em todos os pontos do fluxo. Esta afirmativa será
quantitativamente mais correta quanto menor for o tamanho das gotas. Os modelos FLH
podem produzir bons resultados para o uso dos sprays no caso de uma atomização com
densidade numérica máxima do diâmetro das gotas entre 10 e 20 μm.
No que diz respeito aos modelos de fluxo separados (FS), FAETH (1983) descreve
que os modelos atuais calculam a média, geralmente, sobre os processos que ocorrem nas
escalas comparáveis ao tamanho da gota. Existem três linhas de tratamento do problema:
 A primeira, aplicada na maioria das análises de modelos de fluxos separados (FS)
para evaporação de sprays, denomina-se modelo de partículas discretas, no qual o
spray é dividido em amostras de gotas discretas, cujo movimento e transporte são
rastreados ao longo do campo de fluxo. Este modelo é bastante apropriado quando
o diâmetro das gotas é muito menor do que o espaço entre elas. Entretanto este
modelo se torna inapropriado para sprays densos, sendo sugerido, para uma
solução mais detalhada, utilizando as equações de Navier-Stokes.
 A segunda linha de tratamento de modelos FS é definida como modelo contínuo
de gotas. Neste caso, as propriedades das gotas são representadas por uma função
estatística de distribuição que define em um espaço multidimensional do diâmetro
da gota, posição, tempo, velocidade, temperatura, concentração, etc. Os princípios
de conservação fornecem uma equação do transporte para a função de
distribuição, que é resolvida em conjunto com as equações de conservação de
energia, para abranger todas as propriedades do spray.
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 O último método de tratamento emprega o modelo de formulação contínua das
equações de conservação de ambas as fases. Os movimentos de gotas e ar são
tratados como se fossem meios contínuos Inter penetrantes. Nesta formulação, as
equações governantes são similares para ambas as fases. Para sprays, entretanto,
múltiplas fases devem ser consideradas baseadas em campos de tamanhos de
gotas.
Frente às características dos modelos acima pode-se fazer o seguinte quadro resumo:

Modelo FLH

Poderia ser utilizado, porém é
demasiadamente simplificado e tem
utilização limitada a gotas menores do
que 20 μm.
Partículas discretas: pode ser utilizado
se o spray for considerado diluído;

Modelos FS

Modelo contínuo de gotas: apropriado
para spray não evaporativo, que não é
caso atual;
Modelo de formulação contínua:
adequado para problemas de uma só fase
e complexo para casos multifase, que é o
caso atual.

Se considerarmos o spray diluído, no qual as possibilidades de colisão e coalescência
de gotas sejam pequenas, se faz as seguintes observações:
1) A consideração da possibilidade de colisão e coalescência das gotas é importante
na região perto do aspersor, onde o jato é mais denso. Entretanto, consideramos o
spray constituído a partir da estabilidade das gotas, o que acontece a determinada
distância do aspersor.
2) O spray está em escoamento livre, cuja sua configuração cônica, devido ao
ingresso de ar ambiente, tende a afastar as gotas uma das outras.
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3) O fato de todas as gotas possuírem o mesmo tamanho impossibilita que gotas
menores sejam arrastadas para o interior do spray com o ar induzido, diminuindo
a possibilidade de colisão.
4) O efeito da evaporação reduz o diâmetro das gotas à medida que a seção do spray
aumenta.

5) Soma-se a isso que o valor da fração de volume (a) calculado para uma distância
de 0,001 m de um aspersor de 0,2 mm de diâmetro, semiângulo de 30° e vazão de
5,64 / é da ordem de 1,8% e que tende a diminuir em função da trajetória e
evaporação das gotas.
Uma conclusão geral obtida através de diversos estudos é que há pequena
probabilidade de colisão de gotas em spray quando estas se movem em direção paralela ou ao
longo de caminhos divergentes. A estabilidade das gotas em corrente linear e as forças
repulsivas de sustentação de gotas próximas, movendo-se em paralelo, confirmam esta
conclusão (SIRIGNANO, 1999).
Assim, considerando que o spray seja diluído e que a possibilidade de colisão e
coalescência das gotas seja desprezível, adota-se o modelo de partículas discretas em fluxos
separados.
O resultado da aplicabilidade de um sistema de resfriamento evaporativo é de
promover alterações nas características ambientais internas, referentes a temperatura e
umidade relativa, de tal forma que a nova condição térmica esteja adequada ou integrada as
necessidades que este ambiente assim exige. O nível de eficiência do processo evaporativo é
tanto maior quanto mais próxima for a temperatura que conseguimos atingir no ambiente
(bulbo seco) da temperatura de bulbo úmido do ar admitido. Dessa forma analisar os fatores
que interferem no processo evaporativo é básico do modelo dimensional que se busca.
A eficiência processo de evaporação sofre interferências tanto do spray quanto das
condições termodinâmicas e as características da edificação do local de instalação. Podemos
partir do princípio de avaliação dessas interferências no processo de evaporação ocasionadas
(1) pela dinâmica da atomização, (2) pelas propriedades de transferência de calor e massa da
fase contínua, (3) o estudo da evaporação do spray e (4) pelas características da edificação.
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5.2

Dinâm
mica da Atom
mização
Um doos passos mais
m importaantes na sim
mulação dee um sprayy é a relaçãão dinâmicaa

entree as gostas do spray e o ar ambbiente, ou seja, quantiificação daa movimenttação do arr
arrasstado pelo deslocament
d
to da fase lííquida do jaato. Essa qu
uantificaçãoo traduz a in
nterferênciaa
do sppray nas troocas de calor e massa das gotas com
c
o ar, além
a
da corrreta quantificação dass
veloccidades e diistâncias alccançadas peelo jato.
MURA
AKAMI et al.
a (1992) aanalisou o comportame
c
ento de parttículas, com
m densidadee
de 1050

/

, transportaadas pelo aar e constaatou que paartículas atéé cerca de 10 μm dee

metro movem
m-se exatam
mente comoo o fluxo de ar. Apenas partículas m
m
diâm
maiores do que 50 μm
devem obrigatorriamente terr a gravidadde consideraada.
É impoortante detallhar a origem
m da induçãão de ar gerrada pela mo
movimentaçãão das gotass
produuzidas afim
m de que sejja possível prever a velocidade com
c
que o aar induzido
o penetra ass
gotass, no sentidoo axial do eixo,
e
e sua reelação com
m a pressão aplicada
a
no spray.
SILVA
A et. al. (200
04) diz que a água aspeergida em um
u ambientee induz a um
ma troca dee
mom
mento entre as gotas do
o spray e o ar, repressentado na figura
f
5.1. As gotas desaceleram
d
m
deviddo ao arrastto aerodinâm
mico e o moomento ced
dido pelas gotas
g
é adquuirido pelo ar.
a Isso criaa
um ccampo de fluuxo no quall o ar é conttinuamente arrastado para
p dentro do spray. Durante
D
estee
proceesso, o ar é induzido a entrar no spray, carrrega as gotas menoress da periferiia do sprayy
para o interior deste,
d
causaando uma eeventual con
ntração do spray,
s
Am
magnitude daa contraçãoo
ua trajetóriaa
depende da forçça de indução do ar e da força neecessária paara tirar as gotas de su
ontração deepende direttamente da razão
r
de fluuxo total, do
o tamanho e
origiinal. A magnnitude da co
d entrada das
d gotas e da densidaade e viscosidade do aar (GHOSH
H e HUNT,,
da veelocidade de
19944).

F
Figura 5.1 – Esquema das zonas e do rompim
mento do film
me líquido de um spray
ay típico
Fontte: SILVA et.al.,
e
2004
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Paara entenderr a velocidaade do ar indduzido pelo
o momento do spray innicialmente devese considerrar uma gotta de raio a em movim
mento atravéés do ar. Ass gotas que entram no fluxo
deslocam o ar para freente, simpleesmente com
mo resultad
do do fluxo de ar em toorno delas, numa
quantidadee que é da ordem do vo
olume da goota no fluxo de ar (SILV
VA et. al.,20004).
Em
m jatos de Spray
S
a turb
bulência arrrasta o fluxo
o externo co
om ele e, poortanto, o vo
olume
do fluxo dee ar no spraay aumenta,, o que impplica que o ar
a externo é induzido ppara o interiior do
spray pelo seu perímeetro. A figura 5.2 nos m
mostra que,, inicialmen
nte, a velociidade das go
otas é
muito maiior do quee a da corrrente de ar e, destaa forma, não
n
é muitto afetada, mas
subsequenttemente elaas reduzem sua velociddade tornan
ndo-se comp
paráveis à vvelocidade do ar
(zona II). Eventualmente a velo
ocidade do ar decrescee tanto quee se torna m
menor do que
q a
velocidadee terminal (zzona III).
Cabe salientaar que GHO
OSH e HUN
NT (1994) consideram
c
que o spray
ay é efetivam
mente
formado, aapós o romppimento do filme-líquid
f
do em gotass estáveis.

Figurra 5.2 - (a) Principais zzonas num spray
s
verticcal. (b) Defiinição de peerfil
para sprayy estreito (i) e aberto (iii)
Fonte: SILVA et. al., 2004
Seegundo SIL
LVA et. al. (2004) A ccaracterizaçção das zon
nas verticaiss do spray, pode
ser definidda, como seggue:
 Zona I (neear): a velocidade da áágua é a tão grande
tão pequenna

≫

e a quantidade de ar

que este nnão consegu
ue frear o líquido e, connsequentem
mente,

as velociddades das gotas
g
velocidadee de entradaa do líquidoo (

e do ar
a

,

), send
do que b<1.

são m
muito próxim
mas à
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 Zona I (forced): a quantidade de ar no spray aumenta reduzindo as velocidades
das gotas e do ar que havia sido acelerado na subzona anterior. As reduções de
e

são bastante bruscas, sendo que a quantidade de movimento é compensada

com o aumento de

e l (raio do jato de ar e raio do jato de spray,

respectivamente).
 Zona II: muito embora

≫

, o volume de ar no spray é tão grande que as gotas

já não mais determinam o escoamento do ar. Neste momento, há um
desacoplamento entre o comportamento do ar e das gotas, ou seja, os escoamentos
de ar e de gotas tornam-se independentes.
 Zona III: nesta zona as gotas atingem sua velocidade terminal

e o ar

tende a ter a mesma velocidade das gotas ou, eventualmente, até menor

.

Através de uma análise unidimensional, proposta por SILVA et. al. (2004), é
possível calcular a variação da largura do jato de ar

e a velocidade axial média do ar

),

em função da distância z na zona do spray. Na zona inicial de rompimento das gotas há uma
grande componente de fluxo de ar normal ao eixo do jato. Entretanto, abaixo da altura
a qual define o início da zona de spray, o fluxo de ar que ingressa no spray é amplamente
axial, e a velocidade radial de arraste é pequena comparada à velocidade do ar dentro do jato.
A vazão de líquido
onde o raio médio do spray é
fração de volume

que sai do aspersor distribui gotas esféricas no nível
. Estas gotas têm velocidade de entrada

,

e ocupam uma

do volume do spray. Observações de sprays demonstram que estas gotas

aspergidas estão contidas numa área

. Desta forma, o raio médio

é definido por:
(eq. 5.1)

As gotas aspergidas com alta velocidade, inicialmente viajam em linha reta. Portanto,
se for escolhido um sistema de coordenadas no qual

para

, onde

/ , segue

que:
(eq. 5.2)
sendo c a tangente do semiângulo do spray.
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Em consequência da indução na fronteira do jato de ar, a largura

do jato de ar pode

ser significativamente maior do que a largura l do jato de spray, como pode ser verificado na
Figura 5.3. GHOSH E HUNT (1994) assumem que esta indução é similar ao que ocorre em
um jato turbulento e, portanto, proporcional à velocidade média do jato de ar. A partir do
balanço de massa ao longo do spray:

2

Para

≫

(eq. 5.3)

, onde β é o coeficiente de indução calculado em função da velocidade

média, cujo valor 0,11, segundo GHOSH E HUNT, (1994), é o apropriado para um jato
típico.

Entretanto, para sprays abertos (c≫β) a largura do fluxo de ar não é determinada pela
expansão turbulenta do jato de ar, mas pelo próprio aspersor, sendo que

,

consequentemente, para se calcular a taxa de variação de vazão para sprays abertos a equação
5.3 é substituída por:
(eq. 5.4)
Assumindo formalmente que

≪ 1, tal que as componentes axiais das velocidades

do ar e do líquido são muito maiores do que as componentes radiais.
Multiplicando‐se ambos os lados da equação por

, a equação 5.4 pode ser reescrita,

assim:

2

(eq. 5.5)

e interpretada como o fluxo de ar que entra pela lateral do spray, de área 2
velocidade
.

, sendo igual à variação do fluxo de ar que passa pela área

, com

, com velocidade
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Figura 5.33 - (a) Jato de ar induziido pelo mo
ovimento do
o (b) jato dee spray líquido
Fonte: SIILVA at. al., 2004
A fraçãão de volum
me (α) pode ser definid
da facilmentte a partir da Figura 5.4
4 (b), comoo
sendoo a vazão de líquido distribuídaa na seção de área

, com vellocidade

ou seja, a

relaçção entre o volume
v
das gotas e o voolume de sp
pray.
(eq. 5.6))
No ponnto onde occorre o rom
mpimento do
o filme líqu
uido, a veloocidade de entrada
e
dass
gotass é igual à velocidade
v
do
d líquido e a largura do
d jato
larguura do sprayy

em

de ar é aprroximadameente igual à

. Destaa forma,

;

;

Considderando quee a velocidaade de entraada do ar (
;

0

do aar (

(eq. 5.7))

) tem um
m valor dessconhecido,,

. Sem uma forrça externaa que impulsione o flux
xo de ar, a velocidade de entradaa

) devve ser semp
pre menor do que a velocidade
v
média do llíquido, ou seja, b<1..

GHO
OSH E HUN
NT (1994), constataram
c
m que o valo
or de
valorres de

e

nãão tem efeitto significan
nte sobre oss

durantte o fluxo ddo spray. Dessa
D
form
ma, essas eqquações rep
presentam o

compportamento dinâmico do
d spray.
GHOSH
H E HUNT
T (1994) conncluíram qu
ue a pequenas distânciaas do início do jato,
se reeduz mais leentamente do
d que um jjato regularr na relação
o
deecai como um
u jato regu
ular, na relaação

,

e quue, a longass distâncias,,

. O ponto de trransição do regime

,

para
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acontece na distância de frenagem (Xs), distância ao longo da qual existe diferença
significativa entre as velocidades da gota e do ar, conforme indicado na figura 5.3.
Os autores observaram, também, que o modelo unidimensional não é afetado pelas
condições de entrada, quando

≫ 5 . Desta forma, b passa ser um valor arbitrário, desde

que b<1, pois esta é a condição de contorno para que o spray seja essencialmente axial.
Apesar de o valor de b não influenciar significativamente quando
for maior ou menor do que

≫ 5 , dependendo se b

, a velocidade de entrada do ar decresce ou cresce, até um

valor máximo. Essencialmente dois efeitos estão relacionados a estes comportamentos:
1) A velocidade do ar cresce como resultado da força de arrasto das gotas agindo
sobre ele;
2) Decresce devido à rápida diminuição da força de arrasto média, resultante da
ampliação do spray.

O valor de

é definido como:
Para spray estreito

(eq. 5.8)

Para spray aberto

(eq. 5.9)

O modelo apresentado responde bem a interação do fluxo de ar junto as gotas
aspergidas, entretanto, desconsideram a variação do diâmetro da gota, o que, por sua vez,
desconsideram o processo de evaporação das gotas do spray. Foi verificado que, havendo ar
em movimento haverá, também, uma condução das gotas sem que estas apresentem
resistência ou interfiram no movimento do fluxo de ar (MURAKAMI et al., 1992). Assim, a
velocidade relativa entre o fluxo de ar e as gotas será nula, e as trocas de calor e massa
ocorrerão com Re = 0. Como resultado da movimentação de ar ambiente, o spray sofrerá uma
deformação, favorecendo a dispersão das gotas no ambiente e consequente evaporação.
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5.3

Propriedades de Transferência de Calor e Massa
A evaporação de partículas líquidas está comumente associada a um movimento

relativo entre a gota e o ar ambiente. Estes perfis de velocidade têm um grande impacto nas
trocas de massa, momento e energia entre o ar e as gotas, que podem ser modeladas em
diferentes níveis de complexidade. SIRIGNANO (1999) apresenta seis modelos de
vaporização de gotas, em ordem de complexidade crescente, são eles:
 Gota com temperatura constante (lei do quadrado do diâmetro);
 Líquido com difusividade térmica;
 Gota esférica com aquecimento transiente simétrico;
 Condutividade térmica efetiva;
 Aquecimento de gota com vórtices;
 Solução das equações de Navier-Stokes.
SIRIGNANO (1999) salienta que os três primeiros modelos desconsideram a
circulação interna e podem ser aplicados diretamente em situações onde não haja movimento
relativo entre a gota e o ar ou nos quais uma correção baseada no número de Reynolds possa
ser aplicada para levar em conta a transferência convectiva de calor do ar ao líquido. Assim, o
efeito da convecção deve ser tratado por uma correção adicionada.
FAETH (1977) afirma que uma solução transiente completa é por demais difícil de
ser manuseada em comparação ao seu real valor numa análise de spray e, consequentemente,
simplificações devem ser adotadas. Sem dúvida, o período de aquecimento da gota sempre
retarda o início da efetiva evaporação, mas o efeito é mais importante sob alta pressão, pois,
sob baixas pressões (pressões normais), a temperatura de bulbo úmido é relativamente baixa e
o calor de vaporização é grande. Nestas condições o tempo de aquecimento da gota é pequeno
em comparação ao tempo-de-vida e pode ser desprezado.
O modelo “líquido com difusividade térmica infinita” – é o que melhor representa a
base teórica para a evaporação da gota até o estágio final de vaporização (FAETH, 1983).
Este modelo de vaporização produz resultados de excelente correlação com os dados
experimentais, mesmo com as simplificações admitidas em sua dedução.
Uma questão importante, no tocante ao estágio final de vaporização, refere-se ao
limite de tamanho das partículas entre os comportamentos macroscópico e molecular.
Segundo OLANDER (1994), o tamanho mínimo da partícula a ser considerado pode ser
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obtido a partir do conceito de livre caminho médio das moléculas do gás, obtido através da
seguinte equação:
(eq. 5.10)

onde μ e ρ são respectivamente a viscosidade absoluta e a densidade do gás, I é o livre
caminho médio das moléculas do ar (15-25°C), I é uma constante igual a 0,499 e p é a pressão
total do gás.
OLANDER (1994) sugere o número de Knudsen (Kn) como parâmetro para determinar
se o escoamento se comporta como movimento contínuo ou molecular,

;

10:
0,1:

10
0,1:

ó

í

(eq.5.11)

onde, D é o diâmetro da gota.
A utilização deste parâmetro determinará quando as gotas serão consideradas
totalmente evaporadas. Admitindo-se temperatura e pressão dentro das faixas presumidas, λ
assume valor de 0,0667 μm, o que implica na necessidade de partículas maiores ou iguais a
aproximadamente 0,07 μm (7x10-8 m) para o fluido ser admitido como contínuo.
Por sua vez, FAETH (1977), também através do número de Knudsen, conclui que
gotas menores do que 1mm não mais podem ser tratadas por aproximações contínuas. Assim,
considera-se a gota evaporada quando o diâmetro da mesma atingir esta ordem de grandeza.
Em função das considerações levantadas até o momento, é possível utilizar algumas
hipóteses para simplificação do modelo de evaporação de gotas que preservam a essência
física e concordam razoavelmente bem com resultados experimentais (TURNS, 1996). As
simplificações utilizadas neste trabalho, e descritas a seguir, são fundamentadas nos estudos
de FAETH (1977) e FAETH (1983) e são típicas da maioria dos modelos de evaporação de
gotas, incluindo o modelo elaborado por SILVA et. al. (2004), que foi adotado para esse
trabalho. São elas:
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 O spray é considerado como diluído em todos os pontos do escoamento,
desconsiderando os efeitos de coalescência, colisão e o efeito de gotas adjacentes
no transporte de calor e massa.
 Durante a vaporização, a superfície do líquido é assumida em equilíbrio
termodinâmico com o vapor da mistura gasosa, desconsiderando a tensão
superficial da gota.
 A pressão total é considerada constante e igual à pressão média ambiente.
 As propriedades do meio gasoso são admitidas constantes para cada instante de
tempo.
Seguindo-se as formulações estabelecidas por FAETH (1983) e seguidas por SILVA
et. al. (2004), e considerando-se a mistura gasosa composta apenas de ar seco e vapor de
água, é possível analisar a transferência de calor e massa entre uma gota e o ar que a envolve.
As seguintes três equações são utilizadas para estabelecer as trocas de calor e massa para
condições de simetria esférica da gota.
1) Conservação de massa total:
(eq. 5.12)
2) Conservação de cada espécie (água e ar ambiente):

0

(eq. 5.13)

3) Conservação de energia:

0

(eq. 5.14)

Considerando que apenas a água tem transferência de massa, o calor específico da
mistura gasosa (

) é definido pela expressão:
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,

onde a densidade da mistura gasosa (

(eq. 5.15)

), representando a soma das densidades do ar e do

vapor nele contido, é calculada pela expressão:
1
e a densidade do ar (

(eq. 5.16)

) é definida por:
,

(eq.5.17)

,

sendo

5.3.1

a constante do ar seco igual a 287,055 J/Kg.K.

Conservação de massa total
Na consideração água e ar ambiente. Sendo o ar, no entanto, insolúvel na água,

devemos nos ater somente na conservação da água. Integrando a equação 5.12, temos:
ṁ

onde ṁ é a taxa de transferência de massa da gota para o ar e

(eq. 5.18)
é a velocidade de retração

(radial) da superfície da gota.
As trocas de calor e massa entre a gota aspergida e o ar circundante. O conteúdo de
umidade e a temperatura na superfície do líquido se relacionam através da pressão de vapor,
assim:

0,62198

onde

é a pressão total e

(eq. 5.19)

é a pressão de saturação na temperatura da gota, definida como:
1000

as constantes da equação são determinadas na tabela5.1, seguinte:

(eq. 5.20)
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Tabela 5.1 - Constaantes para ccálculo da pressão
p
de saaturação dee vapor da água
Fonnte: ASHRA
AE (1996)

5.3.22

Conserrvação de cada
c
espéciie (água e ar
a ambientee)
Integraando-se a eq
quação 5.133 (conservaação da espéécie) e apliccando-se ass condiçõess

de coontorno, obbtém-se, seg
gundo FAET
TH (1977) e FAETH (1983), o ffluxo de maassa líquidaa
evaporada, para uma gota isolada, obteemos:

ṁ
ondee

4

(eq. 5.21))

é númeero de transferência de massa de Spalding
S
.

O coefiiciente de trransferênciaa convectivaa de massa

pode ser obtido através
a
do

gradiiente de conncentração definido
d
pello adimensiional de Sheerwood (Sh)).

2
Se

0

,

(eq. 5.22))

t
tende
a zero
o, o número de Sherwo
ood (Sh) tende a 2, que é o valor ad
dotado paraa

esferra baixas taaxas de tran
nsferência de massa (FAETH
(
19
977). Sendoo assim, o coeficientee
convvectivo de massa
m
fica asssim:

,
5.3.33

0

(eq. 5.23))

Conserrvação de energia
e
Integraando a Equaação 5.14 e aplicando as
a condições de contorrno, obtém a expressãoo

para o coeficieente de traansferência de calor (h), descrito em relaação ao grradiente dee
tempperatura defi
finido pelo número
n
de N
Nusselt (Nu
u).
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ṁ

ṁ

1

,

0

(eq. 5.24)

No mesmo caso, se ṁ tende a zero, o número de Nusselt tende a 2. Sendo assim, para
0, o coeficiente de convecção pode ser escrito como:

,
O fluxo de calor local

0

(eq. 5.25)

tem como variáveis o coeficiente de convecção e a

diferença de temperatura e é descrito como:

(eq. 5.26)

No entanto, o desenvolvimento da teoria da evaporação de sprays requer considerar o
efeito da movimentação das gotas nas trocas de calor e massa, tanto quanto nas expressões de
arrasto. Esta condição deve ser considerada nas equações que regem a conservação de
movimento, que foram descritas nessa seção com as equações que regem as trocas de calor e
massa das gotas em movimento (SILVA et. al., 2004).
Efetuando as correções propostas por FAETH (1983) e TURNS (1996), e
substituindo os valores nas equações de conservação de massa e energia, se consegue chegar
ao comportamento da gota desde sua formação e durante a fase de fluido contínuo.
Reorganizando as equações e considerando a densidade do liquido ( ) constante, a
variação do diâmetro da gota (D) ao longo do tempo t pode ser obtida a partir da seguinte
constatação:

ṁ
Considerando

(eq. 5.27)

constante, temos:
ṁ

que por sua vez ao ser derivada em z e reescrita em função do raio (a), torna-se,

(eq. 5.28)
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ṁ

(eq. 5.29))

Essas equações
e
deeterminam aas variáveis das trocas de
d calor e m
massa da go
ota isolada e
seu ccomportameento durantee do fluxo.

5.4

Estudoo da Evaporação do Sp
Spray
Seguindo o mesmo
o modelo dde cálculo dee conservaçção de masssa e de energ
gia adotadoo

para as partículaas discretas,, para o voluume de con
ntrole. Na esscala do sprray a fração
o de volumee
(α) é utilizada coomo base de cálculo daas variáveiss, apresentad
das na figurra 5.4.

Figura 5.4
5 - Estabeelecendo o volume
v
de controle
c
parra o spray
∀

(eq. 5.30))

O volum
me de contrrole é definnido pelo raiio do spray (l), onde reealmente accontecem ass
o de ar ( ).
) Quando o spray for amplo (c>
>
trocaas de calor e massa, e não pelo rraio do jato
0,1944) ambos assumem
a
o mesmo vvalor (

). Consid
derando toddas as gotaas de iguall

tamaanho, a parttir do conceeito de fraçção de volu
ume (α) é possível
p
detterminar o número dee
gotass (N) dentroo do volumee de controlee, segundo a seguinte relação:
r

(eq. 5.31))

114

Suubstituindo a equação 5.6
5 no valorr de α, o cállculo do núm
mero de gottas (

:
(eq. 5.32)

Considerandoo a evaporaação das gottas, a vazão
o de líquido,,

será varriável em fu
unção

uido ( ), eentão, equiv
vale ao somaatório do fluuxo de masssa de
de z. A varriação da vaazão de líqu
cada uma ddas gotas doo volume dee controle:

ṁ

5.4.1

(eq. 5.33)

Conservaçãoo de massa de vapor n
no volume de
d controlee
Jáá foram estuudadas as variáveis
v
refferentes ao líquido (gota), atravéss dos modellos de

cálculos doo comportaamento dinââmico das ppartículas diiscretas. No
o que se reffere ao ar só
s são
conhecidass apenas a variação
v
da velocidade ( ) e a varriação do raio do jato dde ar ( ), ob
btidas
no estudo do comporrtamento diinâmico. A variação do
d conteúdo
o de vapor no ar do spray,
s
podemos oobter pelo balanço de massa
m
de vap
apor no volu
ume de conttrole, repressentado na figura
f
5.5, abaixoo:

5 - Conserrvação de m
massa de vap
por no volum
me de contrrole
Figura 5.5
A equação quue representta o balançoo de vapor no
n volume de
d controle é a seguintee:
1

3 ṁ
4

0
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(eq. 5.34))
ondee a primeiraa parcela rep
presenta a vvariação do conteúdo de
d vapor no volume de controle; a
segunnda parcelaa representa a quantidadde de vaporr que entrou
u no volumee de controle com o arr
induzzido do ambbiente e a última parcella representta o fluxo dee massa dass gotas que é cedido aoo
ar doo volume dee controle, durante
d
a evvaporação.
Cabe leembrar que a segunda pparcela quee representa o ingresso de ar induzzido que foii
calcuulada com base no raaio do spray
ay que, no caso do sp
pray estreitto, é função
o direta doo
coefiiciente de indução
i
(β)). Entretantto, como estamos trab
balhando coom spray amplo,
a
estaa
variaação indepennde de β
5.4.22

Conserrvação de energia
e
no vvolume de controle
As eneergias envolvidas consstam apenaas de energia térmica, medida peela entalpiaa

especcífica e peelos calores específiccos envolviidos (

. A eentalpia da mistura é

deterrminada pellas entalpiaas do vaporr de água (vv) e do ar seco,
s
considderadas as respectivass
masssas. O princcípio é que o vapor dee água está em equilíb
brio termoddinâmico e em misturaa
homoogênea com
m o ar.
A variaação da tem
mperatura doo ar do spra
ay ( ), no interior doo volume dee controle é
deterrminada pello balanço de
d energia.

Figura 5.6 - Conservvação de eneergia no vollume de conntrole

1

0
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(eq.5.35)
onde a primeira parcela representa a variação da entalpia do ar no volume de controle (

),

considerada a fração de vazios (1-α); a segunda parcela representa a entalpia do ar induzido
do ambiente ( ) que penetra no volume de controle e a última parcela representa a variação
de entalpia do líquido ( ) no volume de controle, cujo o cálculo foi estabelecido no modelo
de partículas discretas.
As entalpias do líquido e do ar úmido, respectivamente para o ar do spray e o ar
induzido no ambiente, tendo como referência o ar e a água a uma temperatura de 0°C, são
assim definidas:

Líquido:

(eq. 5.36)

2501

Ar úmido:

Ar induzido:

h

C T

W 2501

1,805

(eq. 5.37)

1,805T

(eq. 5.38)

Com as equações de balanço de massa de vapor e energia, completa-se o sistema
composto de oito (8) equações diferenciais ordinárias não-homogêneas, em função da
distância z, para obtenção das variáveis

,

,

, a,

,

,

e

que, juntamente com l,

descrevem o comportamento do spray ao longo do escoamento, a partir da formação do
mesmo ( ) até a evaporação completa das gotas.

5.5

Características da Edificação
A proposta da instalação de um sistema de resfriamento evaporativo em uma

edificação é a de promover, no ambiente interno, alterações nas condições de temperatura e
umidade a favor do conforto térmico, tanto humano quanto para melhoria no desempenho das
atividades desenvolvidas. No que se refere ao spray, o estudo efetuado visa permitir uma
integração entre a edificação e o spray de tal forma que a evaporação completa das gotas
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microo aspergidaa seja garan
ntida. As proopriedades físicas da massa
m
de arr, resultante do contatoo
com as gotas, coonstituem o termo de coonexão entrre o spray e o edifício.
SILVA
A et. al. (2
2004) saliennta que en
ntre a soluçção do sprray e a av
valiação doo
compportamento do edifício
o existe um
m processo de misturaa de massaas de ar em
m diferentess
conddições de tem
mperatura e umidade, qque estão ex
xemplificad
dos na figurra 5.7. As massas
m
de arr
internno, de ar exxterno e dee ar tratado pelos asperrsores interagem ao loongo do tem
mpo com ass
fontees de calor sensível
s
e latente do eddifício. Com
m exceção das
d condiçõões do ar ex
xterno todass
as deemais variávveis são inteerdependenttes.

Figurra 5.7 - Esqu
uema de inttegração enttre o modelo do spray e o ambientte
Fontte: SILVA et.
e al., 2004
A avaliiação do qu
ue ocorre coom o ar inteerno, ou sejja, as alteraações de tem
mperatura e
umiddade que occorrem durrante o proccesso de reesfriamento evaporativvo, passa por algumass
fasess que precisam ser anallisadas em sseparado. Sãão elas:
i
iniccial (
1) No instante

0) temos a condição do ar
a interior naa edificação
o.

2) Parte do ar am
mbiente é trratado peloss aspersores, ou seja, água é adiicionada aoo
ambbiente.
3) O sppray trata parte
p
do ar ambiente e as partes não
n tratadaas se misturram com ass
partees tratadas, obtendo-see um ar de mistura
m
ou ar
a climatizaddo, propriam
mente.
4) A eddificação, por sua vez nnão é um am
mbiente herrmético, poiis permite a ocorrênciaa
de uma
u
renovação de ar eem determin
nado ∆ , ou
u seja, temoos a ocorrência de um
m
insuuflamento dee ar externoo ao ambien
nte climatizaado.
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5) Uma nova mistura ocorre gerando uma nova condição térmica que, por sua vez
recebe a carga térmica do ambiente e altera suas propriedades físicas no intervalo
de tempo ∆ .
As propriedades do ar, agora integradas ao ambiente da edificação e a climatização
promovida pelos sprays, tem as suas fases equacionadas como segue:
A pressão parcial do ar interno pode ser calculada pela soma das pressões parciais de
cada substância presente na mistura (ar Seco e vapor de água):
(eq. 5.39)
Tratando o vapor de água e o ar seco como gases ideais, e constatando que a pressão
total é a soma das pressões do vapor e do ar seco, as densidades do vapor de água, do ar seco
e da mistura na interface ar-água, podem ser calculadas pela equação dos gases perfeitos:

(eq. 5.40)
A vazão mássica do ar seco é dada pela diferença entre a vazão mássica do ar úmido
e a vazão mássica do vapor de água, ou pela multiplicação da vazão em volume do ar pela
densidade do ar seco.

ṁ

ṁ∗ ṁ

(eq. 5.41)

ṁ

∗

(eq. 5.42)

Na gama de temperaturas em que normalmente operam os processos de climatização
(de -10ºC a 50ºC), a entalpia e a variação da entalpia dependem apenas do valor da
temperatura do ar úmido ou da sua variação e o calor específico é assumido constante
(ASHRAE, Psychrometrics, 2009),

≅ 1,006 ∗

(eq. 5.43)

O valor da pressão parcial do vapor de água é obtido através do produto entre a
humidade relativa e a pressão de saturação do vapor de água (ASHRAE, Psychrometrics,
2009).
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∅

(eq. 5.44)

_

sendo a densidade do vapor de água:
(eq. 5.45)

A vazão mássica do vapor de água é o produto da vazão mássica do ar seco pela
umidade absoluta, ou então pela multiplicação da vazão em volume do ar úmido pela
densidade do vapor de água:

ṁ

ṁ

ṁ

ṁ

ṁ ∗

(eq. 5.47)

ṁ

∗

(eq. 4.48)

(eq. 5.46)

Considerando a entalpia do vapor de água a 0ºC, aproximadamente igual a 2501
e o valor do seu calor específico à mesma temperatura de 1,86

/

/

. ° , a entalpia do

vapor de água pode ser, aproximadamente, determinada pela seguinte equação (ASHRAE,
Psychrometrics, 2009):

2501 ∗ 1,805

(eq. 5.49)

O valor da densidade do ar úmido é dado pela soma da densidade do ar seco e da
densidade do vapor de água, ou seja:
(eq. 5.50)
A vazão mássica do ar úmido é obtida pelo produto da vazão mássica do ar úmido
pela densidade do vapor de água ou pela soma entre a vazão mássica do ar seco e a vazão
mássica do vapor de água:

ṁ

ṁ

ṁ

eq. 5.51
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ṁ

∗

eq. 5.52

A quantidade de vapor de água contida no ar pode ser traduzida pela relação direta
entre a massa de vapor de água e a massa de ar seco presentes numa dada quantidade de ar
úmido, essa relação traduz a fração mássica de vapor de água contida no ar seco e que é a
umidade absoluta definida por (ASHRAE, Psychrometrics, 2009):

0,62198

(eq. 5.53)

A entalpia da mistura de gases perfeitos é igual à soma das entalpias parciais de cada
substância, portanto, a entalpia do ar húmido pode ser calculada a partir de (ASHRAE,
Psychrometrics, 2009):

∗

5.5.1

(eq. 5.54)

Análise do desempenho térmico de edificações, num intervalo de tempo
Condição do ar interior, arbitrada no instante inicial (

após receber calor sensível

e latente

0) é a massa de ar interior

do ar ambiente.

Ar ambiente (amb) é condição inicial do ar interior no instante inicial (t = 0) e
obtidas as condições do ar interior no tempo t + ∆t.
Mistura (mist) ganha calor do ambiente e altera suas propriedades físicas no tempo
∆t. Sendo assim, temos:
(eq. 5.55)

(eq. 5.56)

,

(eq. 5.57)
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Massa de ar tratado pelos aspersores (

, cujas condições (

,

) são

obtidas da resolução do spray, sendo a quantidade total de ar tratado dependente do número
de aspersores instalados e da sua distribuição na área.
Massa de ar interior resultante da mistura do ar tratado pelos aspersores (
a parcela de ar não tratado (

) com

), resulta no ar climatizado:

(eq. 5.58)

(eq. 5.59)

(eq. 5.60)

,

Na condição de ar climatizado (clim), a parcela da massa de ar interna deixa o
) no intervalo de tempo ∆t.

ambiente (

A massa de ar exterior

, é a que entra na edificação no intervalo de tempo ∆ ,

cujas condições de entalpia e umidade
Massa de ar interior (

,

já são conhecidas inicialmente.

), cujas condições (

,

) são as mesmas

calculadas. A massa correspondente a quantidade de ar contida no ambiente.
Massa de ar interior (
após climatização

) resultante da mistura de ar nas condições externas e

, segundo as equações:

.

(eq. 5.61)

,

(eq. 5.62)

,

(eq. 5.63)

O sistema composto pelas equações diferenciais apresentadas e as demais equações
algébricas que compõem o modelo de cálculo matemático do spray podem ser resolvidas no
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ambiente computacional do Fortran Power Station 4.0. Através de uma completa biblioteca
de funções e rotinas matemáticas que, amplamente testadas, permite a solução de problemas
matemáticos bastante complexos com alto grau de precisão e confiabilidade.
Essa sequência de equações permite simular o desempenho térmico de um sistema de
resfriamento evaporativo em um ambiente de instalação. Entretanto alguns fatores práticos
não considerados não garantem que toda água micro aspergida se evapore. A utilização de
micro aspersores diretamente no ambiente gera umidades imprevisíveis, devido a uma
ausência de alguns parâmetros de controle do processo alheios a nossa interferência, como a
velocidade com que o ar ambiente se renove, ou ainda, pontos localizados onde a circulação
de ar é deficiente, atividades que geram umidades localizadas ou cargas térmicas. Estas
características interferem significativamente no potencial de resfriamento possível.
Os cálculos aqui apresentados permitem um dimensionamento correto da instalação,
mas não garantem que a evaporação total da água micro aspergida ocorra, podendo gerar
pontos localizados de umidade excessiva ou de não alcance das condições térmicas desejadas
para atingir a condição de conforto ambiental.
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6

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

A implementação do modelo de cálculo busca considerar todas as variáveis que
interferem no tanto no desempenho de um sistema de resfriamento evaporativo de alta pressão
quanto no resultado de conforto térmico que se pode alcançar em uma edificação. Estas
variáveis podem ser classificadas em 4 grupos:
1) Variáveis ambientais
 Altitude
 Temperatura do Ar Exterior
 Umidade Relativa Externa
2) Variáveis de projeto
 Área
 Pé-direito
 Temperatura Inicial do Ar Interior
 Umidade Relativa Inicial Interna
 Taxa de Renovação de Ar
 Número de Aspersores
 Carga Térmica Sensível
 Carga Térmica Latente
3) Variáveis de controle
 Máxima Umidade Relativa Permitida
 Mínima Umidade Relativa Permitida
 Máxima Temperatura do Ar Permitida
 Mínima Temperatura do Ar Permitida
 Histerese de Umidade e de Temperatura
 Maior Tempo Desligado
 Menor Tempo Desligado
 Maior Tempo Ligado
 Menor Tempo Ligado
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4)) Variáveis do spray
 Ângulo doo Spray
 Vazão do Spray
 Raio das Gotas
G
 Velocidadde de Entrad
da das Gotass
 Temperatu
ura de Entraada das Gottas

N
Na prática, uma
u
instalaçção de um ssistema de resfriamento
r
o evaporativvo, por apliccação
direta do sspray no am
mbiente, se faz partinddo de uma análise da área a ser climatizadaa que,
basicamentte, envolvee as variáveeis de projeeto, afim see se verificar a viabiliidade técnica da
instalação, ou seja, see as condiçõ
ões de confoorto térmico
o podem serr alcançadaas. Constatando a
dições de tem
mperatura e umidade iniciais a faavor do con
nforto
viabilidadee de se alterrar as cond
térmico hhumano ouu de padrrões especííficos que atendam as atividaades produ
utivas
desenvolviidas, se deteermina o nú
úmero de asppersores maais adequados aquela árrea.
O Cálculo doo Projeto dee instalação é desenvolvido com base nas varriáveis de prrojeto
descritas, cconsideranddo o volum
me de ar daa área a seer climatizada, sua um
midade relattiva e
temperaturra, verificanndo a quanttidade de áágua que po
ode ser absorvida por este volum
me em
questão m
mantendo a umidade relativa máxxima dentro das cond
dições de cconforto térrmico
exigidos ppelo ambiennte. Como resultado
r
doo cálculo, se
s obtém o número dee aspersores que
serão instaalados na árrea climatizada. Normaalmente, qu
uando não ex
xiste nenhuuma interferrência
física na áárea em queestão os asp
persores sãão uniformeemente disp
postos em ttoda extensãão da
edificação.. Uma instalação típicaa é apresentaada na figurra 6.1.

Figura 6.1 - Instalaação de miccro aspersorres internos na área, com alta e baiixa troca dee ar
Foonte: Instalaações execu
utadas pelo próprio auttor em 2012
2 – Araraquaara - SP
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Uma vez concluíd
da a distribuuição dos aspersores
a
na
n área, o pprojeto de climatizaçãoo
foca,, agora, noo padrão dee acionameento que melhor
m
atend
de os requiisitos operaacionais daa
instaalação. Hojee em dia, dee um simplles botão ON/OFF
O
até sistemas soofisticados advindo doo
avannço da elettrônica, que permite a utilizaçãão de micrroprocessaddores contrrolados porr
superrvisórios soofisticados, com comunnicação viaa radio e wiireless, tornnou o compu
utador umaa
peça chave na operação desstes sistemaas.
Basicam
mente, a op
peração de uum sistemaa necessita capturar
c
as variáveis de
d projeto e
proceessar as innformações que vem de sensorees de temp
peratura e umidade e corrigir a
apliccação para alcançar a zona de cconforto térrmico. Dependendo daas caracteríísticas áreaa
climaatizada, com
municação de
d dados enntre os senssores e a operação do ssistema pod
de dispensarr
deterrminados nííveis de soffisticação. A figura 6.2
2 apresenta os instrumeentos mais comumente
c
e
usadoos nas instaalações.

Figura 6.2. - Instru
umentos de controle maais comuns utilizados nnas instalações
c
do
d sistema é o tempo de
d operaçãoo
Na conndição operaacional, a úúnica ação controlada
do eqquipamentoo de pressurrização (bom
mba de presssão), ou sejja, o tempoo ligado e desligado doo
equippamento coomo forma de regularr a quantidade de águ
ua micro asspergida no
o ambiente..
Todaas as inform
mações cap
pturadas pellos sensorees são tradu
uzidas no ttempo ligad
do e tempoo
desliigado do eqquipamento. A forma ooperacional mais comum
m utilizadaa nas instalaações é umaa
leiturra via termoo higrômetrro seguido dde ajuste do
os tempos de operação com um tem
mporizadorr
cíclicco.
Na maiioria dos caasos a medi ção dos ressultados de conforto térrmico alcan
nçados peloo
sistem
ma não estáá na precisãão dos resulttados, mas sim na senssação de connforto prod
duzida e nass
interfferências que
q causam nas atividdades desen
nvolvidas, daí
d a possibbilidade de se utilizarr
recurrsos menos sofisticadoss a nível teccnológico.
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Os

monitorramentos

dos

dadoos

capturados

peloss

sensoress

vão

rev
velar,

ocasionalm
mente, alterrações das condições ambientas. O consequ
uente ajustee das operações
(tempo ligaado e tempoo desligado)), tem que sser feito em
m concordância com as aalterações destas
d
variáveis, uuma vez quue interfereem diretameente na taxaa de evaporração do sppray. Afim de se
evitar umiddades imprevisíveis, um
u recurso que, também, se utilizza é acoplarr os asperso
ores a
ventiladorees e, assim, acelerar a evaporação,
e
, conforme mostrado
m
naa figura 6.3 .

M
asperrsores acoplados a venttiladores
Figgura 6.3 – Micro
Fonnte: Instalaçãão executad
da pelo autoor em 2015 – Luiz Eduaardo Magalhhães - BA
Esssas caracteerísticas fazem com qque o princcipal fator que limitaa a aplicaçãão do
sistema ouu, até meesmo, a caausa dos pproblemas apresentad
dos nas innstalações, estão
relacionadoos a taxa de evaporaação que, por sua veez, sofre in
nterferênciaas das variiáveis
ambientaiss como tempperatura e umidades
u
exxternas e daas variáveis de projeto, tais como a taxa
de renovaçção de ar e, em alguns a casos, as vvariações daa carga térm
mica sensíveel.
A água aspergida troca calor semppre com o ar não satu
urado e suaa temperatu
ura de
equilíbrio termodinâm
mico com o ar define a temperatu
ura termodinâmica de bulbo úmid
do. O
fenômeno da evaporaação é comp
plexo onde o líquido se
s desintegrra devido a energia cin
nética
do próprioo líquido ou
o por exp
posição a alta velociidade do ar
a (natural ou forçadaa). O
comportam
mento dinâm
mico é caraacterizado ppela velocidade das gotas
g
e a veelocidade do
d ar,
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enquanto que o fenômeno de transporte entre as fases líquido e vapor é caracterizado pelas
temperaturas do líquido e do ar, umidade relativa do ar e a vazão do líquido.

Por sua vez, a velocidade do spray faz com que haja uma transferência da quantidade
de movimento das gotas para o ar circundante, induzindo este a uma velocidade que define a
variação do raio do spray, as trocas de calor e massa entre as fases e a distância alcançada
pelo jato.
Uma das maiores dificuldades das instalações dos sistemas de resfriamento
evaporativo reside na existência de incertezas em qualquer resultado. Possibilitar um controle
dos parâmetros, minimizando os erros de aplicação, antes que se crie no ambiente um
desconforto de tal grau que inviabilize sua aplicação é um fundamento deste trabalho. A busca
passa a ser pela garantia da aceitabilidade dos resultados do sistema projetado e seus limites
de aplicabilidade. A esta dificuldade, soma-se a carência na literatura de dados úteis em
evaporação de sprays que possam ser utilizados na validação da performance de modelos
(BECK e WATKINS, 2003).
Na ausência de dados experimentais e de outras simulações para se estabelecer um
modelo de evaporação de spray que apresente uma maior confiabilidade de resultados,
SILVA et. al. (2004), executaram algumas avaliações paramétricas que possibilitaram uma
análise qualitativa do modelo de desempenho dessa aplicação.

6.1

Avaliações Quantitativas

6.1.1

Ar induzido
SILVA et. al. (2204) fizeram um comparativo da velocidade das gotas em relação a

velocidade do ar, apresentado na figura 6.4, onde se pode observar a indução do ar pela
transferência da quantidade de movimento das gotas para o ar.:
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Figu
ura 6.4 - Variação das vvelocidadess do líquido
Fonte: SILVA et. al.
a 2004

e do arr

A variação das
d velocidaades para o caso simu
ulado é basttante rápidaa. Nos prim
meiros
cinco centíímetros do escoamento
e
o as velocidaades já estão igualadas e menores do que 10 m/s.
m

6.1.2

V
Variação do raio das gotas

A figura 6.5, por sua vezz, apresentaa a variação do tamanho
o (raio) quee as gotas
sofrem, após deixarem
m o aspersorr, em funçãoo da distânccia percorrid
da:

Figurra 6.5 - Varriação do raiio das gotass
Fonte: SIL
LVA et. al. 2004
A variação do
d raio das gotas é dirretamente proporciona
p
al ao fluxo de massa ṁ e
inversamennte proporccional à área da gota 4

. Pod
de-se notar que a variaação do raiio das

gotas é maais acentuadda no final do
d escoamennto do sprayy. Isso ocorre porque oos coeficienttes de
transferênccia convecttiva de calor ( ) e dde transferêência conveectiva de m
massa (

),
) são

129
9

inverrsamente prroporcionaiss ao raio daa gota. Assim
m, quanto menor
m
o raiio da gota (a
a) maior oss
coefiicientes de transferênci
t
ia convectivva de calor e massa.
6.1.33

Vazão de entrada
a do líquidoo
do é diretam
mente proporcional à prressão e ao diâmetro do
d aspersor..
A vazãão de liquid

A coombinação de
d um asperrsor de diâm
metro maiorr sob pressão também m
maior poderria produzirr
gotass de mesmoo diâmetro com
c
maior vazão de lííquido. SILV
VA et. al. ((2004) testaaram algunss
tiposs de aspersoores e os resu
ultados obtiidos podem
m ser observaados na figuura 6.6, com
mo segue:

Fig
gura 6.6 - vvariação da vazão de en
ntrada do sppray
Fontte: SILVA et.
e al. 2004
O compportamento da vazão ddo spray é linear em relação a distâância e o qu
ue apresentaa
maioor vazão de líquido aprresenta maioor redução da temperattura do ar e consequen
nte aumentoo
da um
midade do ar.
a
Com reelação a um
midade relaativa obtida por estess aspersoress, os resulttados estãoo
indiccados na figgura 6.7:
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Figura 6.7 - Variiação da um
midade relatiiva em funçção da vazãoo
Fonte: SIL
LVA et. al. 2004
Os casos sim
mulados dem
monstram a ccomplexidaade do funcionamento dde um sistem
ma de
resfriamennto evaporattivo por micro aspersãão de água. Inúmeras combinaçõe
c
es de variáv
veis e
valores, quue abrangem
m desde taamanho dass gotas até o tempo de
d acionameento do sistema,
resultam iggualmente em
e grandess possibilidaades de adeequação ou inadequaçãão do sistem
ma ao
contexto dee um ambieente climatizzado.
A
Algumas desssas combin
nações de vaariáveis, as quais não se consegue estabelecerr uma
interferênccia de contrrole, atuam de forma ssignificativaa no contexto do ambiiente climattizado
por resfriaamento evaporativo. A altitudee, por exeemplo, é de
d grande importânciia no
desempenhho de um sistema de
d resfriam
mento evapo
orativo. So
ob menor pressão háá um
incrementoo do fluxo de massa ṁ , deviddo ao aumento da um
midade absooluta
difusividadde

, allém uma red
dução da deensidade do ar

e de

.

U
Uma segundda combinação são ass condiçõess externas. Pode-se obbservar quee, em
função dass condições externas e da carga téérmica da ed
dificação, umidades
u
reelativas acim
ma de
determinaddos valoress faz com que o sisttema de reesfriamento evaporativvo pode ou
u não
conseguir aatender às exigências
e
de
d conforto.
Paara minimiizar os efeitos do aum
umento da umidade externa no desempenh
ho do
sistema, deeveríamos incrementar
i
r as trocas dde ar no am
mbiente interno. Desta forma, o prrojeto
de instalaação propossto deveriaa envolver , também o dimensiionamento do sistem
ma de
ventilação,, de modo a se obter a combinaçãoo mais adeq
quada para manter
m
o coonforto estim
mado.
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As trocas de ar vão influenciar diretamente a penetração do spray e, consequentemente, os
riscos de umedecer objetos próximos aos aspersores.
Fechar a edificação para evitar o ingresso de ar quente e seco do exterior foi uma
estratégia utilizada pela indústria têxtil no início do século XIX, para manter a umidade
interna das fábricas. No entanto, para ocorrer a evaporação e o resfriamento é necessário a
renovação do ar que, naquela época, foi negligenciada. Disso resultou que o ambiente se
tornava quente e saturado, o que era extremamente desconfortável aos operários. A solução
veio com a utilização da ventilação de forma mais criteriosa.
A partir das colocações e observações efetuadas, cabe sintetizar as variáveis do
comportamento estudas e resumi-las assim:
1) Quanto ao processo evaporativo:
 Quanto maior a velocidade de entrada das gotas, mais rápida é a sua
evaporação.
 O raio das gotas é uma das variáveis que mais interfere no desempenho do spray.
Para uma mesma vazão de líquido, quanto menor o raio das gotas melhor o
desempenho.
 O aumento da vazão de líquido acentua a redução da temperatura do ar tratado e
aumenta a penetração do spray.
 Quanto mais quente e seco for o ar induzido, melhor o desempenho do spray na
redução da temperatura do ar tratado.
2) Quanto aos resultados esperados
 A ventilação é essencial no processo de resfriamento evaporativo e o
dimensionamento do número de trocas de ar pode determinar o alcance dos
parâmetros estabelecidos para o conforto térmico.
 Quanto maior a altitude melhor o desempenho do sistema de resfriamento
evaporativo.
 As condições do ar exterior e as cargas térmicas definem o temperatura e
umidades alcançadas com o sistema de resfriamento.
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 O padrão de acionamento define o refinamento do modelo de integração do
sistema com a edificação.
6.2

Vazão e Evaporação
Ao observarmos a síntese do comportamento das variáveis do sistema de

resfriamento evaporativo podemos verificar que todas estão relacionadas à vazão ou
evaporação das gotas micro aspergidas. O spray é gerado a partir de um micro aspersor (vide
tabela 4.1) que produz um determinado tamanho de gota para uma determinada pressão de
operação e vazão correspondente, ou seja, não se pode alterar a pressão de trabalho sem que
isso reflita na vazão do spray e no tamanho (diâmetro) das gotas geradas.
Em função disso, por maior que seja o nível de automação relacionado a operação do
sistema instalado, não teríamos dificuldades em obter leituras precisas de variáveis e relações
e cálculos absolutamente confiáveis do processo de resfriamento. Entretanto, por mais
avançado, também, que seja o software de controle, o único comando que se pode estabelecer
no sistema é ON/OFF.
Como dito anteriormente, a nível operacional, a única ação controlada do sistema é o
tempo de operação do equipamento de pressurização (bomba de pressão), ou seja, o tempo
ligado e desligado, como forma de regular a quantidade de água micro aspergida no ambiente.
Essa condição operacional é o principal fator limitante da aplicação dos sistemas de
resfriamento evaporativo. Cabe lembrar aqui que sempre podemos recorrer a insuflamento e
exaustão forçadas como forma de controlar as trocas de ar no ambiente, desde que o
acréscimo de consumo energético e as condições da edificação assim permita.
As limitações da aplicabilidade dos sistemas de resfriamento evaporativo em alta
pressão estão, na sua maioria, relacionadas as variações dos parâmetros ambientais (variáveis
ambientais) e as interferências causadas pela própria edificação (variáveis de projeto). O
objetivo deste trabalho é estudar uma possibilidade de se estabelecer um maior controle sobre
o processo de atomização, ou seja, na formação da gota e na vazão de saída do spray a fim de
que seja possível a alteração desses parâmetros durante o funcionamento do sistema,
interferindo, conforme a necessidade, no desempenho do processo de resfriamento
evaporativo e, consequentemente, reduzindo as limitações de instalação.
Criar e manter ambientes industriais termicamente adequados a esses processos de
produção no sentido de minimizar as interferências que as condições ambientais exercem em
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seus processos, no consum
mo energétiico e nos custos
c
de produção,
p
é uma neceessidade. A
p
pela
p
velociddade das go
otas na saíd
da do sprayy se configu
ura como a
induçção de ar provocado
funçãão de maioor importân
ncia a ser oobservada e, claro, prrovocado a realização
o de algunss
experimentos.
O prim
meiro experimento realiizado tinha o objetivo de avaliar a vazão do ar induzidoo
pelass gotas geraadas. Esse experimento
e
o, executado
o durante um
ma instalaçção, foi de confinar
c
um
m
asperrsor dentro de um tubo
o de PVC affim de que a transferên
ncia da quaantidade de movimentoo
das ggotas para o ar fosse,, também, cconfinada dentro
d
do tubo
t
de PV
VC. O diagrrama dessee
experimento esttá representaado na figurra 6.8:

Figura 6.8 - diagram
ma do experiimento de confinament
c
to do spray e do ar indu
uzido

Desse expperimento ass seguintes observaçõees são colocaadas:
1) Boa parte da águ
ua micro asspergida choca com a parede inteerna do tub
bo de PVC,,
condennsando e nãão atingindoo a saída do tubo. As go
otas que alccançavam a saída eram
m
gotas de
d menor diâmetro e s e evaporavaam quase que instantanneamente ap
pós contatoo
com o ar externo.
2) A disttância “L” que
q o jato ppercorre no interior do tubo determ
rminava o taamanho e a
quantidade das go
otas que atinngiam a saíd
da.
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3) A
Ao se impeddir a entrad
da do ar indu
duzido, pratiicamente neenhuma gotta atingia a saída
ddo tudo.
A fim
m de facilittar a observ
vação dessees fenômeno
os, a config
guração do experimentto foi
alterada paara que a enntrada do arr induzido e a saída do
o condensad
do não ocuppassem a mesma
m
abertura innferior do tuudo PVC. A nova confi
figuração do
o experimen
nto ficou moontada confforme
figura 6.9, abaixo:

L

Dettalhe da
entra
ada do ar
ind
duzido

F
Figura 6.9 - Experimen
nto com a coonfiguração
o alterada co
om a saída dde condensaado
separrada do ar in
nduzido
Fonte: Insttalação execcutada pelo autor – exp
perimento co
om o ar indu
duzido
O experimennto foi montado avalianndo duas possibilidadess, com um e dois asperssores
no mesmo tubo, confoorme figura 6.10, a seguuir:

Figura 66.10 - Detalhhe da entrad
da do ar indu
duzido e a po
osição do asspersor no ttubo (montaados
com 1 e 2 aspersorees)
Fonte: Insttalação execcutada pelo autor – exp
perimento co
om o ar indu
duzido
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O experimento apresentou resultados que colocam a transferência da quantidade de
movimento das gotas para o ar como fundamento dessa aplicação. Os entendimentos trazidos
por esse modelo de aplicação podem ser assim descritos:


As gotas que não se condensam na parede do tubo, atingindo a saída tem seus
diâmetros definidos pelo comprimento " " e são, a princípio, inversamente
proporcionais, ou seja, quanto maior o comprimento " " menor o diâmetro das
gotas que atingem a saída.



O comprimento do tubo define, ainda, um padrão de tamanho de gotas, ou seja,
as gotas micro aspergidas pelo tubo teriam seus diâmetros bastante próximos, o
que é conveniente para a taxa de evaporação.



Ao se bloquear a entrada do ar induzido pela transferência da quantidade de
movimento das gotas para o ar, toda água micro aspergida, independentemente
de um ou dois aspersores no tubo se condensa nas paredes e, praticamente,
nenhuma gota atinge a saída do tubo. A dedução lógica é que a retirada do ar
induzido faz com que as gotas se choquem entre elas e, por sua vez, com a
parede do tudo, saindo pelo dreno (saída do condensado).



A quantidade de água (ou gotas) que sai pelo tubo é proporcional a quantidade
de ar induzido que entra pela abertura. Isto significa que, ao limitarmos a
quantidade de ar no bocal de entrada de ar induzido, estamos limitando e
regulando a vazão de água micro aspergida.



A penetração do spray no ambiente é função direta da velocidade de água micro
aspergida. Agora, utilizando esse modelo de aplicação, temos o controle de
vazão estabelecida e, por consequência, a penetração do spray, também,
controlada.
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6.3

Conclusão
Até então, o único controle que se poderia estabelecer na operação dos sistemas de

climatização por resfriamento evaporativo em alta pressão, era diretamente no módulo de
pressão (bomba de aspersão), ligando e desligando o motor elétrico do equipamento ou
colocando em regime intermitente (ligado e desligado) com comando efetuado pela leitura de
parâmetros de tempo e/ou de umidades e temperaturas. Esse modelo de aplicação proposto
abre uma nova e inédita frente de estudos para utilização desse sistema no controle de
ambientes internos. Conseguimos com esse modelo controlar a vazão de aplicação do spray
no ambiente, sem que seja alterada sua pressão na geração das gotas. Mais ainda, manter a
alta pressão é fundamental no estabelecimento das velocidades de saída do spray e
consequente indução do ar, responsável direto para o controle da vazão.
A melhoria das taxas de trocas de calor e massa do spray com o ambiente é obtida
pelo incremento da área superficial do líquido aspergido o que faz do controle do processo de
atomização, na formação das gotas e da vazão de saída do spray, condição de garantia da
evaporação total do líquido. Esse novo modelo de aplicação veio permitir alterar esses
parâmetros durante o funcionamento do sistema, interferindo, conforme a necessidade no
desempenho do sistema de redução de temperatura e controle da umidade internos.
As possibilidades de exploração de desenvolvimento desse modelo são inúmeras.
Novas frentes de estudos devem ser conduzidas de tal forma que se crie um modelo de
aplicação explorando todas as novas variáveis que vieram com essa proposta. A modelação
dessa “nova” forma de aplicação deve, a princípio, explorar e estabelecer como se relacionam
os seguintes parâmetros:
 Diâmetro do tubo e número de aspersores internos;
 Comprimento do tubo e tamanho das gotas na saída;
 Dimensionamento do micro aspersor (pressão e vazão) e vazão de ar induzido;
 Controle da entrada de ar e vazão de saída do spray com a penetração das gotas no
ambiente;
 Características da edificação e trocas de ar com a vazão do sistema.
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A modelagem dessa nova proposta vem com os estudos experimentais necessários a
continuidade desse trabalho, agora com o objetivo mais ousado que é o de criar uma forma de
dimensionamento que garanta 100% da evaporação da água micro aspergida e o controle das
condições de conforto térmico em amplo espectro.
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