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RESUMO 

 

            Este estudo investiga experimentalmente a possibilidade de utilização de sistemas 

de trigeração para conservação de energia, como uma  prática relevante no incremento da 

eficiência em processos industriais. As máquinas térmicas, para produzir trabalho, 

necessariamente não usam todo o fornecimento de energia na forma de calor, por 

consequência da segunda lei da termodinâmica. A maior parte da energia não utilizada é 

rejeitada na forma de calor. Este tipo de calor residual é abundante em plataformas e 

refinarias na indústria do petróleo. O sistema de trigeração desenvolvido neste trabalho 

utiliza gases quentes de exaustão para a produção de água aquecida através de  trocadores  

de calor  para  o aquecimento, sendo que para o frio  utiliza um sistema de refrigeração 

por absorção e para a energia elétrica um gerador simultaneamente. O trabalho consistiu 

do projeto e construção de um protótipo em laboratorio, objetivando a otimização de 

parâmetros de projeto e operação para máxima performace termodinamica da inovação 

tecnológica produzida. Foram encontrados ótimos de vazão de água fria tal que as 

eficiências de primeira e segunda lei foram máximas para o sistema como um todo. 

 

Palavras chaves: Refrigeração por absorção, trocador de calor, cogeração, análise 

exergética  
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ABSTRACT 

 
               

This study investigated experimentally the possibility of utilizing tri-generation 

systems for energy conservation, as a relevant practice to increase energy conversion 

efficiency in industrial processes. Thermal machines, to produce work, necessarily do not 

use most of the supplied energy in the form of heat, as a consequence of the second law 

of thermodynamics. The majority of the non-utilized energy is rejected in the form of 

heat. Such type of waste heat is abundant in off-shore platforms and refineries in the oil 

industry. The tri-generation system developed in this work utilizes such waste heat to 

produce  hot water, directly by means of a heat exchanger, and to produce cold utilizing 

an absorption refrigeration system, and an electric generator. The work consisted of the 

design and assembly of a prototype in the laboratory, its characterization and 

instrumentation. In a final stage, using the experimental measurements, a thermal and 

exergetic analysis of the system was performed, aiming the optimization of the operating 

and project parameters for maximum thermodynamic performance of the produced 

technological innovation. Optimal cold water mass flow rates were found such that 

maximum first and second law efficiencies were obtained for the entire system. 

 

Keywords: absorption refrigerator, hot heat exchanger, cogeneration, exergetic analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1MOTIVAÇÃO 

                 Foi a partir da década de 1970, com a ocorrência de duas crises 

internacionais envolvendo o abastecimento de petróleo, a primeira em 1973 e a segunda 

em 1979, que o mundo tomou consciência de que os recursos energéticos são finitos. 

Em vários  países, exceção de Estados Unidos e Brasil, ao primeiro sinal de elevação 

exagerada dos preços do petróleo, programas de racionalização do uso da energia 

começaram a ser elaborados. 

                  Com o segundo choque, intensificou-se a discussão acerca do problema da 

utilização da energia e, ainda que defasado, o Brasil iniciou programas de incentivo à 

redução da demanda de energéticos. Em um sentido amplo, a conservação de energia 

engloba não apenas a quantidade de energia primária, necessária para propiciar o 

consumo de um mesmo nível de energia útil, mas principalmente a construção de um 

estilo de desenvolvimento, que implique no mais baixo perfil de demanda de energia 

útil para um mesmo padrão de satisfação das necessidades sociais. 

   Recentemente, a expansão da capacidade geradora de energia elétrica do 

país ficou seriamente comprometida pela combinação da redução do investimento em 

projetos hidroelétricos, pelas condições meteorológicas desfavoráveis e pela indefinição 

quanto aos estímulos a investimentos, essencialmente privados, na geração térmica de 

eletricidade. 

   Uma das saídas, para uma política energética adequada ao país, aponta para 

a intensificação do uso do gás natural e sistemas de aproveitamento de energias 

alternativas. A necessidade de produção de energia elétrica pela queima de gás, muito 

embora seja necessária uma política tarifária compatível e um preço razoável, para 

competir com a energia hidráulica, pode ser uma alternativa viável. Igualmente, 

estimativas recentes apontam para uma economia potencial de 15% para a indústria, 

com a mudança de equipamentos movidos à energia elétrica por outros a gás natural. 
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Neste contexto é que se propõe, o estudo experimental de sistemas para a 

produção simultânea de calor, frio e energia elétrica (chamado de sistema de 

Trigeração), a partir da queima de dois combustíveis, gasolina e gás natural.  

O motor a combustão interna aciona um gerador para a produção de energia 

elétrica e os gases quentes oriundo da exaustão são fontes de calor para acionamento de 

um ciclo de refrigeração por absorção e de energia térmica de aquecimento obtida a 

partir da recuperação dos calores de rejeito dos sistemas de arrefecimento e gases 

quentes com o uso de trocadores de calor.  

1.2 OBJETIVOS  

  Este trabalho tem como objetivos: 

1.2.1 Gerais 

a) Desenvolvimento e caracterização de uma unidade experimental de 

trigeração bi-combustível; 

b) Realizar análises pela primeira e segunda lei da termodinâmica, e  

c) Investigar a possibilidade de obter parâmetros ótimos de vazão para 

máxima eficiência. 

1.2.2 Intermediários  

a) Integrar um grupo moto gerador de 30 kW;  

b) Desenvolver uma válvula direcional 3 vias (1 entrada e 2 saídas 

alternativas);  

c) Desenvolver um trocador de calor para aquecimento de água e um  

trocador de calor regenerador; 

d)  Acoplar um sistema de refrigeração por absorção ao sistema de 

escapamento de gases e do motor de combustão, e  

e) Instrumentar a unidade para levantamento de dados experimentais. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 Para atingir os objetivos propostos, apresenta-se, no capítulo 2, a revisão 

bibliográfica que discute o estado da arte dos sistemas de Trigeração. A seguir, no 

capítulo 3, descreve-se a metodologia experimental empregada e apresenta-se o 

desenvolvimento experimental do trabalho, mostrando a infra-estrutura montada para o 

funcionamento e execução dos ensaios, as características de funcionamento do sistema  

de trigeração, bem como o sistema de aquisição de dados utilizado.  

No capítulo 4, apresentam-se as formulações utilizadas para as análises 

termodinâmicas e os procedimentos utilizados nos cálculos das incertezas de medição 

dos instrumentos responsáveis pelo mapeamento das grandezas físicas: vazão, 

temperatura e consumo de combustível. 

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos, acompanhados de uma discussão 

dos resultados testes realizados  em laboratório.  

Finalmente, o capítulo 6 apresenta respectivamente as conclusões e as 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa científica de sistemas de trigeração define que o conceito de 

cogeração está associado à geração combinada de energias térmicas e eletromecânicas, 

a partir de uma mesma fonte primária. Especialmente nas duas ultimas décadas, uma 

forte tendência de crescimento é  observado. A origem desta prática está associada ao 

desenvolvimento de conforto térmico de ambientes. Identifica-se a origem da cogeração 

nos sistemas de elevação, a partir de gases quentes, smokejacks, basicamente uma 

“turbina” movida pelo ar aquecido que sobe por uma chaminé. 

Esses sistemas foram introduzidos na Europa do século XIV e constam de 

ilustrações de 1350. Referências posteriores citam o emprego dos smokejacks na 

Alemanha e Itália, no século XVI.  

  BALESTIERI (2002) expõe que Benjamin Franklin sugeriu, em 1758, que 

tais sistemas poderiam produzir energia no verão, a partir da ventilação natural das 

chaminés. Uma revisão mais recente para cogeração, situando o início de seu 

desenvolvimento moderno em meados de 1870, realizados por máquinas a vapor de 

eixo alternativo acopladas a geradores elétricos, em áreas urbanas com alta densidade 

populacional. Naquela oportunidade, a cogeração estaria ligada ao aquecimento de 

ambientes, o que muito teria ajudado na difusão dessa tecnologia. As décadas de 1920 e 

1930 se caracterizaram pelo desenvolvimento de sistemas de calefação de ambientes na 

Europa, especialmente nos paises do Norte, bem como na então União Soviética e nos 

países do “bloco comunista”. 

No entanto um número significativo de centrais de cogeração somente passa a 

ser evidenciado após a segunda guerra mundial. As principais causas da lenta difusão 

destes sistemas nas demais regiões podem ter sido decorrentes do baixo custo unitário 

dos combustíveis, e/ou a abundância de combustíveis fósseis naquela oportunidade. 

               Com as crises do petróleo em 1973/1974 e 1979/80 e a resistência por parte 

dos grupos de defesa do meio ambiente às formas de geração nuclear, os sistemas de 

cogeração e aquecimento central receberam grande impulso, com o apelo que ela 
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apresenta quanto ao uso racional de energia nesta forma de geração. Com isso, tem-se 

estudado várias aplicações e utilização da trigeração. 

PARISE e CARTWRIGT (1985) observam a produção simultânea de calor e 

frio em motor diesel, que tem como resultado a produção de 5 KW de frio, somando-se 

a contribuição do condensador, arrefecimento e exaustão, 9,9 KW de calor; muito 

embora, somente 7,5 kW de combustível  tenham sido consumidos.   

               BRUNO et al., (1999) relatam modernos sistemas de energia utilizados em 

processos químicos e petroquímicos estão utilizando sistemas de cogeração que 

fornecem calor e energia simultaneamente. A aplicação de resfriadores por absorção 

água-amônia está crescendo, principalmente para sistemas de baixa capacidade, 

utilizando calor residual de aplicações industriais como fonte de calor. 

  Atualmente, três tecnologias de sistemas de absorção são conhecidas:  

- sistemas amônia e água, nos quais a amônia é o refrigerante e a água é o 

absorvente; 

- sistemas brometo de lítio e água, onde a água é o refrigerante e o brometo 

de lítio é o absorvente e; 

- sistemas amônia, água e hidrogênio, nos quais o hidrogênio é um gás inerte.  

                  Esse último possui os mesmos componentes de um sistema normal água-

amônia, mas o que difere sua concepção é a adição de hidrogênio, um gás inerte que é 

utilizado para equilibrar a pressão baixa e alta do sistema, assim eliminando do sistema 

a bomba da solução.  

O ciclo de absorção por difusão funciona baseado no princípio definido pela 

lei de Dalton, segundo a qual a pressão total da mistura de gases e vapores, é igual à 

soma das pressões parciais exercidas por cada um dos gases ou vapores da mistura 

(DOSSAT, 2001).  

Esse sistema foi inventado em 1922 por Platem e Munters e posteriormente 

patenteado pela Electrolux que difundiu o sistema pelo mundo. 

O ciclo de absorção contínua (Figura 2.1) inicia seu funcionamento no 

queimador que fornece calor para o gerador (1) por meio de uma elevada fonte de 

temperatura proporcionada pela combustão direta de combustível ou pela adição de 
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um elemento aquecedor elétrico. No gerador, o vapor de amônia é separado da solução 

e a ação do tubo de passagem (2) é tal que, porções de líquido absorvente são 

arrastadas com o vapor de amônia até o separador (3).  

A maior parte da solução líquida é depositada no fundo do separador e flui 

para o absorvedor. O vapor de amônia com uma densidade menor sobe através de um 

tubo (4) até o condensador. Após a condensação, a amônia segue ao evaporador. A 

grande quantidade de hidrogênio presente no evaporador permite que a amônia 

evapore, isto ocorre a uma baixa pressão e a uma baixa temperatura. Então, a solução 

fraca de amônia flui por gravidade pelo separador (3), depois desce para o topo do 

absorvedor. Na parte superior do absorvedor, a solução encontra a mistura de gás 

hidrogênio e vapor de amônia vinda do evaporador.  

A solução fraca e fria absorve o vapor de amônia.O hidrogênio com 

densidade baixa sobe até a parte superior do absorvedor e posteriormente para o 

evaporador. A mistura líquida de água e amônia volta para o gerador e inicia-se um 

novo ciclo (DOSSAT, 2001; SBRAVATI e SILVA, 2006).  

FIGURA 2.1. – SISTEMA DE ABSORÇÃO 
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FONTE: SBRAVATI e SILVA (2006) 
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Sistemas de refrigeração por absorção apresentam-se como alternativa para 

sistemas de compressão a vapor sendo que possuem como vantagem a utilização de 

energia térmica, substituindo uma parte da energia elétrica. Essa energia térmica pode 

ser obtida de qualquer fonte de calor, como por exemplo, calor residual de processos 

fabris, energia solar e queima de combustíveis. 

Comparado com os sistemas de compressão a vapor o equipamento de 

absorção é muito mais simplificado e muito menos dispendioso para uma mesma 

capacidade de refrigeração equivalente (DOSSAT, 2001). 

O coeficiente de desempenho (COP) do sistema a absorção é muito menor do 

que o do sistema de compressão a vapor, sendo a relação de pelo menos 1 para 5 ou 

mais, considerando as mesmas condições de funcionamento.O valor comparativamente 

baixo do COP para o sistema a absorção não deve ser considerado uma desvantagem 

pois os coeficientes de desempenhos nestes dois ciclos são definidos diferentemente. O 

COP do ciclo de compressão à vapor é definido pela  relação entre a taxa de 

refrigeração e a potência na forma de trabalho fornecida para operar o ciclo, enquanto 

que no ciclo à absorção, o COP é determinado pela relação entre a taxa de refrigeração 

e a taxa de adição de calor ao gerador (STOECKER e JONES, 1985).  

A energia na forma de trabalho é normalmente muito mais valiosa que a 

energia na forma de calor, o que viabiliza a utilização de sistemas por absorção. Em 

sistemas comerciais de absorção, alguns componentes são integrados ao conjunto para 

melhoria de desempenho da eficiência termodinâmica. 

Desta forma, procura-se aumentar a confiabilidade da distribuição de energia 

e propiciar uma redução sensível no impacto ambiental pela diminuição da emissão de 

gases poluentes na atmosfera. 

 SMITH e FEW (2001) em sua planta experimental, transformam um motor de 

combustão interna (MCI), convertendo o mesmo para utilização com gás natural. Os 

resultados são obtidos através de análises experimentais, sugerem a melhor eficiência do 

aproveitamento energético em relação ao desenvolvimento de cada utilidade (frio, calor 

e energia elétrica). Separadamente, os resultados obtidos representaram um incremento 

de 60 % na produção. 
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                 MAIDMENT e TOZER (2002) demonstram em seu estudo, plantas de 

trigeração operando em supermercados, que analisam os diferentes sistemas de 

trigeração incluído diferentes tipos de refrigeração e tecnologia de motores.  

   BASSOLS et al (2002) apresentam diferentes exemplos de trigeração em 

indústrias de alimentos, que utilizam máquinas por  absorção e comparam ainda o ciclo 

por absorção de amônia  com o ciclo de compressão.  

   MAGLORIE et al (2002) mencionam em seu trabalho a variação do COP 

em uma unidade de refrigeração LiBr / H2O, e desenvolve  a análise energética e 

exergética de um chiller com simples efeito utilizando água aquecida, e com duplo 

efeito  usando vapor. 

 COLONA e GABRIELLI (2003) descrevem a aplicação de sistemas de 

refrigeração por absorção (AAR) ammonia water absorption refrigeration, e 

referenciam outro tipo chamado de sistema por absorção water lithium bromide 

absorption chiller. Na comparação, são utilizados dois processos de geração de gases 

quentes; o primeiro proveniente de uma turbina a gás e o segundo de motor de 

combustão interna (MCI).  

 MINCIUC et al (2003) demonstram em seu diagrama um sistema de 

trigeração com  possibilidade de utilizar em conjunto uma máquina de compressão, 

consumindo energia elétrica que complementa a produção de frio. As fontes quentes dos 

sistemas são geradas por uma turbina a gás ou por motor de combustão interna.  

VARGAS e PALLÚ (2003) observaram os resultados de um ensaio de 

funcionamento e determinação do pulldown de um protótipo de refrigerador por 

absorção, no caso, alimentado por emissões automotivas, que sugerem o 

desenvolvimento de um mecanismo de controle do fluxo de vazão de gases quentes para 

a máquina por absorção. 

BEN, (2004) Após levantamento estatístico de energia no Brasil, sugerem 

que o consumo de energia elétrica esteja distribuído da seguinte forma: 46,9% da 

indústria, 22,3% do setor residencial, 14,1% do setor comercial e 16,7% do setor 

público.  
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Dentro do setor residencial, o maior filão de energia elétrica são aparelhos de 

refrigeração e ar condicionado, que representam 33% do consumo desse setor. Uma 

redução de apenas 1% do consumo dos equipamentos de refrigeração residenciais, 

representaria uma economia de cerca de 30 GWh/ano. Já no setor comercial 20% do 

consumo de energia elétrica se deve aos aparelhos de ar condicionado (central e de 

janela). 

PIMENTA et al. (2004) apresentam a modelagem e a simulação de um 

sistema de refrigeração por absorção de simples efeito, utilizando os gases de exaustão 

de um motor diesel como fonte de energia para o gerador. A simulação avalia a 

viabilidade de utilizar uma unidade compacta de absorção de 3,76 kW para 

resfriamento de cargas no interior de pequenos caminhões, utilizando o par 

água/brometo de lítio como refrigerante e absorvente.  

               A temperatura mínima alcançada no interior do caminhão é de 11oC. Apesar 

de o sistema possuir um trocador de calor regenerador, não foram apresentados dados 

conclusivos a respeito de armazenamento de energia quando o caminhão estiver 

parado.   

              VILLELA e SILVEIRA (2005) apresentaram um comparativo entre um 

sistema de refrigeração por absorção água-amônia usando biogás como combustível e 

um sistema de compressão de vapor de mesma capacidade. Os dois sistemas são 

utilizados para a produção de água fria. A análise dos sistemas utilizou conceitos de 

termoeconomia uma poderosa ferramenta para análise e melhoria de sistemas 

energéticos. Os modelos analisados utilizam os conceitos de “Custos de Manufatura 

Exergético” que são associados ao estudo de exergia. Os resultados permitiram 

concluir que sistemas de refrigeração por absorção apresentaram um menor custo na 

produção de água fria em relação a sistemas de refrigeração por compressão de vapor, 

desde que o custo do biogás não seja superior a 0,0016 US$/kWh.     

VIDAL et al. (2006) desenvolveram uma análise exergética de um ciclo 

combinado de potência e refrigeração por absorção utilizando uma fonte de calor de 

baixa temperatura. O desempenho do ciclo foi estudado para duas temperaturas 

ambientes e fontes de calor. Os parâmetros de exergia são um bom indicador para 
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mostrar a efetividade do ciclo e identificar os componentes onde ocorre maior 

destruição de exergia. A análise exergética desenvolvida apresenta o grande potencial 

técnico do ciclo combinado na produção de energia elétrica e refrigeração. 

O método de análise da 1ª Lei é amplamente utilizado na avaliação de 

sistemas termodinâmicos, contudo esse método preocupa-se somente com a 

conservação da energia, não podendo mostrar como e onde as irreversibilidades 

ocorrem no sistema ou processo. Para determinar essas irreversibilidades é aplicado o 

conceito de exergia que é um bom indicador de que pontos e direções devem ser 

seguidos para otimizar o sistema, além de ser o único método de medição das perdas 

termodinâmicas do sistema.  

   Apesar da forte concorrência do carvão e de outros combustíveis 

considerados nobres no século XIX, o petróleo passou a ser utilizado em larga escala, 

especialmente após a invenção dos motores à gasolina e óleo diesel. Durante muitas 

décadas, o petróleo foi o grande propulsor da economia internacional, chegando a 

representar no início dos anos 70 quase 50% do consumo de energia primária. Embora 

declinante ao longo do tempo, sua participação ainda representa 43%, segundo a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2005), e deverá se manter expressiva 

ao longo de várias décadas. Além de predominante no setor de transportes, o petróleo é 

o principal responsável pela geração de energia elétrica em diversos países do mundo.  

  Apesar da expansão da hidroeletricidade e da diversificação das fontes de 

geração de energia elétrica verificadas nas ultimas décadas, o petróleo é responsável por 

aproximadamente 7,9% de toda a eletricidade gerada no mundo.  

  No caso do Brasil, onde historicamente a geração de energia elétrica é 

predominantemente hidrelétrica, derivados de petróleo ainda são pouco expressivos.  

  Quanto à geração termelétrica, são predominantes os pequenos grupos 

geradores. Esses, destinados principalmente ao atendimento de comunidades isoladas, e 

funcionando com motores à diesel (ANEEL 2005).    

 Os principais impactos da geração de energia elétrica, a partir de derivados 

de petróleo, decorrem da emissão de poluentes na atmosfera, principalmente de gases 

de efeito estufa.  
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Pelo menos parte das mudanças climáticas verificadas nas últimas décadas, 

entre elas o aumento da temperatura média do planeta, tem sido atribuída ao aumento 

da concentração de gases. da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 

natural).  

O gás natural, por outro lado, possui características importantes tais como um 

baixo índice de emissão de poluentes em comparação com outros combustíveis fósseis, 

rápida dispersão em caso de vazamento e baixos índices de odor.  

 A inclusão do gás natural na matriz energética nacional conjuga com a 

necessidade de expansão do parque de geração de energia elétrica, devido ao 

esgotamento das regiões de melhores potenciais hidráulicos do país. 

 A participação do gás natural no consumo mundial é na ordem de 16,3%, 

responsável por cerca de 18,3% de toda energia gerada no mundo.No Brasil, as reservas 

são encontradas no Rio de janeiro (48%), no Amazonas (20%), na Bahia (9,6% )e no 

Rio Grande do Norte (8 %). A produção é concentrada no Rio de Janeiro (44%), no 

Amazonas (18%), e na Bahia (13%), sendo que a participação do gás na matriz 

energética Brasileira ainda é pequena e pouco expressiva, da ordem de 5,6% do 

consumo. 

No contexto da pesquisa bibliografica apresentada,  foi observado um grande  

número de estudos de cogeração e muito pouco relacionado a  sistemas de trigeração 

principalmente  com refrigeração por absorção e maximização de  suas eficiências. O 

estudo experimental em laboratório proposto nesta dissertação se torna de considerável 

interesse e se propõe a oferecer dados experimentais, informações e resultados da 

implantação de um protótipo de trigeração bem como suas inovações  tecnológicas 

dentro do conceito de conservação de energia. 
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3. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA   

A instalação de sistemas  de trigeração visa o aproveitamento e uso da energia 

produzida no local, e seu uso racional. Isto reflete, nas atitudes de desprendimento às 

praticas de rotina, visão, coragem e persistência, na busca de inovações.               

Sabendo da importância da conservação de energia no atual contexto.   

Apresenta-se, neste capítulo o aparato experimental usado para o ensaio, 

descreve-se os diferentes componentes, processos, características de operação e o 

procedimento experimental bem como a  metodologia para aquisição dos dados.  

Para melhor entendimento do protótipo em laboratório, este é  caracterizado a 

partir de três unidades  de produção.  

A primeira composta basicamente pelo motor de combustão e gerador, a 

segunda pela geração de aquecimento com os trocadores de calor, válvula direcional de 

03 vias e a terceira pela refrigeração por absorção, que utiliza uma máquina por ciclo de 

amônia (ELETROLUX) . 

 Para uma melhor visualização apresenta-se o fluxograma dividindo o sistema 

em três sub-sistemas,  como descrito abaixo e apresentado na  Figura 3.1 

a) Unidade (UGPE) Geração de Potência e eletricidade composta por Motor / 

Gerador.  

b) Unidade (UAQ) Aquecimento composta de trocadores de calor primário / 

secundário e a  válvula direcional 3 vias.  

c) Unidade (URABS) Refrigeração por absorção  (URABS) que utiliza um 

refrigerador ELETROLUX modelo 
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3.1.1  UNIDADE DE GERAÇÃO DE POTÊNCIA E ELETRICIDADE (UGPE) 

 

3.1.1.1 MOTOR DE COMBUSTÃO  

   O uso de motores de combustão interna assume papel de destaque nos 

sistemas, de trigeração pois nos cilindros acontece a queima de combustível e por 

conseqüência a transformação de calor em potência de eixo. Um ciclo de trabalho 

corresponde a duas rotações na árvore de manivelas, ou seja, os quatro cursos do pistão. 

Nos motores de ciclo de quatro tempos, ocorre admissão da mistura combustível 

(primeiro tempo), compressão da mistura (segundo tempo), explosão, expansão dos 

produtos de combustão (terceiro tempo), sequencialmente a expulsão dos produtos de 

combustão (quarto tempo).  

 

 

 
 
 

FIGURA 3.1 – FLUXOGRAMA PROPOSTO DE TRIGERAÇÃO: (1) GERADOR, (2) MOTOR DE COMBUSTÃO, 
(3) RADIADOR (4) TROCADOR PRIMÁRIO, (5) VÁLVULA DIRECIONAL, (6) TROCADOR 
SECUNDÁRIO, (7) REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO  
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Este funcionamento pode ser observado na figura 3.2. 

 
 

 
 

FIGURA 3.2 – FUNCIONAMENTO DO MOTOR  

Diversos tipos de motores podem ser adaptados para o processo, entre eles o 

de ciclo diesel. Neste experimento, utiliza-se um motor do tipo veicular marca 

Volkswagen ano 1997 – número de série 02610302115 / 290197, proveniente de um 

veículo modelo Parati, com sistema de injeção e ignição eletrônica originalmente 

fabricado para o uso de gasolina. Na figura 3.3, observa-se a vista superior do motor 

de combustão fixado à estrutura metálica de sustentação do trigerador.  
 
 

 
 

FIGURA 3.3 – MOTOR VEICULAR AP-1800 
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Na seqüência, seus principais componentes são apresentados e 

caracterizados. 
 

 

3.1.1.1.1  BLOCO DE CILINDROS  

  Local onde se alojam os conjuntos de cilindros, compostos de pistões com 

anéis de segmento, camisas bielas, árvores de manivelas e de comando de válvulas, 

construído em ferro fundido e usinado para receber a montagem de componentes. 

 

3.1.1.1.2  CABEÇOTE 

  Funciona, essencialmente, como câmara para os cilindros e acomodam o 

mecanismo das válvulas de admissão, escape e canais de circulação do líquido de 

arrefecimento. 

 

3.1.1.1.3  CARTER  

   É o reservatório do óleo lubrificante utilizado pelo sistema de lubrificação, 

construído em chapa de aço estampada. 

 

3.1.1.1.4  SEÇÃO DIANTEIRA  

  É parte dianteira do bloco onde se alojam as engrenagens de distribuição de 

movimentos para os acessórios externos, tais como bomba da água, ventilador, 

alternador de carga da bateria, para sincronismo da bomba de combustível e da árvore 

de comando de válvulas. 

 

3.1.1.1.5  REFRIGERAÇÃO OU ARREFECIMENTO  

               O motor necessita manter um controle de temperatura para seu 

funcionamento. A formação de depósitos sólidos de sais minerais, produzidos pela água 

com elevado grau de dureza, pode obstruir as passagens, provocando restrições de fluxo 

dificultando a troca térmica dos trocadores.  
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               No intuito de minimizar este fato  foi realizado o tratamento prévio da água, o 

sistema de arrefecimento foi  lavado, através de um “flushing”, com solução a base de 

ácido oxálico diminuindo a incidência  de incrustações. 

 

3.1.1.1.6 SISTEMA DE PARTIDA E BATERIA 

               Neste dispositivo é empregado um mecanismo denominado “Bendix”, que faz 

que o motor de partida, acionado por uma bateria de 12 V, provoque o acoplamento do 

pinhão à cremalheria do volante, fazendo com que a árvore de manivela comece a girar. 

Ao iniciar o funcionamento, o motor aumenta sua rotação por seus próprios meios e 

tende a arrastar o motor de partida, porém, como o pinhão está encaixado nas ranhuras 

helicoidais, este é forçado a recuar e desacoplar. 

 

3.1.1.1.7  SEÇÃO TRASEIRA   

             Onde se encontram o volante e o eixo de acoplamento que aciona o gerador 

elétrico.  

 

             As características gerais do motor utilizado podem ser observadas na tabela 3.1 

TABELA 3.1 – DADOS TÉCNICOS  DO MOTOR  DE COMBUSTÃO 

Ciclo - Tempos OTTO -4  

Prefixo UDD/041U  

Número de cilindros 4 em linha 

Bloco Ferro fundido  

Tampa de cilindros Aluminio  

Taxa de compressão 10,0:1  

Cilindrada  1781 c.c 

Potência  (à 5500 RPM) 70 kW 

Diâmetro do cilindro 81 mm 

Curso  86,4 mm 

Capacidade do reservatório de óleo 4 l 

Rotação máxima 6500 RPM 

Rotação lenta 900 RPM 

Número de válvulas por cilindro 2  

Capacidade do reservatório de arrefecimento 3 l 

Modulo de injeção 4 pontos   

   

 

FONTE : MANUAL TÉCNICO  VOLKSWAGEN 
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3.1.1.1.8  DEFINIÇÃO DE POTÊNCIA MECÂNICA  

 

Segundo as informações do fabricante, o equipamento utilizado para 

determinar a potência do motor é denominado dinamômetro. 

A norma que trata de motores alternativos de combustão interna veiculares é a 

NBR 06396, sendo a mais utilizada em nosso país. 

 

3.1.1.1.9  POTÊNCIA EFETIVA CONTÍNUA LIMITADA  

 

     É a maior potência efetiva, garantida pelo fabricante, que será fornecida sob o 

regime de velocidade angular, especificado conforme sua aplicação, continuamente, 

durante um tempo limitado, ou intermitente, sob indicação do fabricante, sem sofrer 

desgaste anormal e perda de desempenho.  

Como esta potência, para ligação de plena carga do consumidor, não possui 

reserva suficiente para o processo do governador de RPM, a princípio, não deveria ser 

utilizada para grupos geradores. 

Caso contrário, grandes quedas de velocidade que, em casos extremos, a 

velocidade normal não possa mais ser alcançada, requerem desta forma  uma aplicação 

súbita da carga no limite de potência, por exemplo, devido a altas correntes de partidas 

dos motores elétricos.  

As potências acima definidas serão consideradas potências úteis, se todos os 

dispositivos auxiliares necessários à operação do motor (bomba de água, ventilador 

compressor de ar) estiverem sendo acionados pelo próprio motor.  

               A norma brasileira NBR 06396 estabelece os conceitos de potência e consumo 

de motores de combustão interna, e indica também como as potências e os consumos de 

combustíveis devem ser convertidos para condições atmosféricas particulares. 
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3.1.1.1.10   COMBUSTÍVEIS  E CONVERSÃO PARA GNV 

Neste trabalho, a identificação experimental se constitui na aplicação de dois 

diferentes tipos de combustível: a gasolina (combustível original), segundo, e o gás 

natural (combustível alternativo). Ambos são hidrocarbonetos (moléculas de carbono e 

hidrogênio) que tem origem na decomposição de matéria orgânica.  

               Para realizar a conversão do motor original utilizando gás natural foi instalado 

um cilindro destinado ao armazenamento do GNV, fixado a estrutura por cintas de 

ancoramento ao dispositivo denominado berço conferindo desta forma  estabilidade ao 

sistema. Este reservatório está dimensionado para atender uma pressão máxima de 220 

bar. Fazem parte ainda do sistema os seguintes componentes: válvula redutora de 

pressão, disco de ruptura que atua quando a pressão for excede a 30 MPa, válvula de 

corte da linha de pressão (interrompe o fluxo), chave comutadora (seletora) destinada à 

selecionar o tipo de combustível (original ou alternativo), mesclador componente 

responsável pela homogeneidade da mistura (AR / GNV), dosador de combustível que 

promove a dosagem necessária ao desempenho do motor.  

 Detalhes da instalação  e do manômetro pode ser visto na figura 3.4 

 

 

 
 
FIGURA 3.4 – RESERVATÓRIO DE GNV 

         

CILINDRO GNV 
TUADOR  

MANÔMETRO 
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 As características do reservatório são as descritas na tabela 3.2 

TABELA 3.2 – RESERVATÓRIO DE GNV – DADOS FÍSICOS 

   

Dimensões Comprimento  do corpo cilindrico 750 mm 

 Comprimento total com tampos torisféricos  1300 mm 

 Diâmetro  250 mm 

Volume 0,09  m³ 

Diâmetro da válvula de  abastecimento 12 mm 

 

Para o uso de gasolina, o sistema original é conservado com bomba de 

combustível, filtros e sistema de alimentação. O reservatório de gasolina foi 

desenvolvido e construído na forma de um tanque em chapa metálica galvanizada.  As 

características do reservatório são observadas figura 3.5.   

 

 
 
FIGURA 3.5 – RESERVATÓRIO DE GASOLINA  

    Na tabela 3.3 são mostradas as características físicas do reservatório de 

gasolina 

TABELA 3.3 – RESERVATÓRIO DE GASOLINA – DADOS FÍSICOS E GEOMÉTRICOS  

Dimensões Altura 225 mm 

 Largura 450 mm 

 Profundidade 290 mm 

Escala graduada 0 à 130 mm 

Volume 0,029  m³ 

Diâmetro do orifício  de  abastecimento 55 mm 

 

 

ESCALA GRADUADA 
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O sistema de Trigeração utiliza como fonte de calor a queima de dois 

combustíveis o GNV e a gasolina. Ambos combustíveis foram adquiridos na região 

metropolitana de Curitiba – PR em posto fornecedor que atua como escola de 

formação de profissionais BR PETROBRAS.  

Dados das características médias do combustível GNV fornecido pela 

COMPAGAS são apresentados  na tabela 3.4: 

                        TABELA 3.4 – COMPOSIÇÃO DO COMBUSTÍVEL  GNV 

NOME FORMULA QUÍMICA % MISTURA 

Metano 4CH  89 

Etano 62 HC  7 

Propano 83HC  2 

Butano  104 HC  1 

Inertes - 1 

   

                                               FONTE: WWW.COMPAGAS.COM.BR  

 

Por representar a maior parte  na composição do GNV, adotou-se   uma 

mistura de 89% de metano e de 11% de etano para efeito de cálculos conforme a tabela 

3.5. 

TABELA 3.5 – PROPRIEDADES DE REFERÊNCIA DO COMBUSTÍVEL GNV  
 

NOME FORMULA QUÍMICA % MISTURA 
MASSA MOLAR 

(g/mol) 
molkJLHV  molkJchξ  

Metano 4CH  89 16,04 802,3 830,2 

Etano 62 HC  11 30,7 1427,9 1493,9 

GNV - - - 49347,74 kgkJ  51165,66 kgkJ  

FONTE: BEJAN (1988)  

 

Para a gasolina, suas características de qualidade e seus valores limites 

atualmente regulamentas pelos métodos de referência definido pela portaria 309 de 27 

de dezembro de 2001 (ANP). 
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Segundo a portaria que regulamenta o fornecimento de combustíveis aos 

postos brasileiros, a gasolina comum tipo C deve possuir as características 

apresentadas na tabela 3.6. 

                 TABELA 3.6 – CARACTERÍSTICAS  DO COMBUSTÍVEL  GASOLINA 

Cor Amarelada % MISTURA 

Aspecto Isento de impurezas  

Etanol  25 

Hidrocarbonetos   

 - Aromáticos  45 

- Oleofínicos  30 

   

                                         FONTE: ANP – PORTARIA  309/201  

 

Para desenvolvimento dos cálculos das propriedades do combustível gasolina 

a composição de referência  adotada  é apresentada na tabela 3.7 

TABELA 3.7 – PROPRIEDADES  ADOTADAS DE REFERÊNCIA DO  COMBUSTÍVEL GASOLINA  
 

NOME FORMULA QUÍMICA % MISTURA 
MASSA MOLAR 

(g/mol) 
molkJLHV  molkJchξ  

Octano 188HC  75 114,12 5074,6 5408,7 

Etanol OHHC 52  25 46,7 1253,0 1357,7 

Gasolina - - - 41778,17 kgkJ  44661,0 kgkJ  

      

FONTE: BEJAN (1988) / BERTHIAUME et al. (2001) 

 

3.1.1.1.11 RELAÇÃO AR COMBUSTÍVEL  

                Para a combustão completa de cada partícula de combustível é necessário da 

mistura-la, de acordo com sua composição química, com uma determinada quantidade 

de oxigênio, ou seu equivalente em ar, sendo que no motor de Ciclo Otto, este valor é 

de 0,9 a 1,3. A falta de ar (mistura rica) produz, em geral, um consumo demasiado alto 

de combustível, além de formar altas taxas de CO (monóxido de carbono).                

Durante o experimento filtros de ar, tubulações de passagem, foram mantidos limpos e 

desobstruídos, a fim de não comprometer o funcionamento do motor.  
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3.1.1.1.12 GASES DE ESCAPE - EMISSÕES  

O processo de combustão é uma reação química de oxidação que se processa 

em altas temperaturas. Nos motores em geral, o processo de combustão oxida uma 

parcela dos componentes que são admitidos no interior do cilindro.  

O combustível, principalmente os derivados de petróleo, na realidade, contém 

materiais contaminantes, tais como: enxofre, vanádio, sódio e potássio.  

 Por outro lado, o ar utilizado como comburente é uma mistura de gases 

diversos. O oxigênio contido no ar é o que realmente interessa ao processo de 

combustão. Os demais gases, como o nitrogênio, ao se combinarem com alguns 

componentes do combustível, podem produzir compostos indesejáveis, os quais são 

lançados na atmosfera misturando-se ao ar que respiramos. 

 Alguns destes compostos, como o SO2, são prejudiciais e atualmente são 

objeto de preocupação mundial. Organizações internacionais vêm estabelecendo 

padrões para controle dos níveis de emissões desses poluentes. Considerando os 

milhões de motores que existem no planeta, emitindo milhões de toneladas desses 

produtos diariamente, vê-se que realmente existem motivos para preocupações.  

Periodicamente, os valores são reduzidos com o propósito de obrigar o 

desenvolvimento de motores capazes de produzirem potência com o máximo 

aproveitamento do combustível  e menores emissões de gases. Os limites podem ser  

observados na tabela 3.8. 

 

                   TABELA 3.8 – LIMITES  DA EMISSÃO DE GASES DE MOTORES  AUTOMOTIVOS LEVES  

LIMITES 

POLUENTES até 
31/12/2006 

desde 01/01/2005 
(1)

 

a partir de 
01/01/2009 

monóxido de carbono (CO em g/km) 2,00 2,00 2,00 

hidrocarbonetos (HC em g/km) 0,30 0,30(2) 0,30(2) 

hidrocarbonetos não metano (NMHC em g/km) NE 0,16 0,05 

óxidos de nitrogênio (NOx em g/km) 0,60 0,25(3) ou 0,60(4) 0,12(3) ou 0,25(4) 

material particulado (MP em g/km) 0,05 0,05 0,05 

aldeídos (CHO g/km) 0,03 0,03 0,02 

emissão evaporativa (g/ensaio) 2,00 2,0 2,0 

emissão de gás no cárter nula nula nula 

(1) em 2005 -> para 40% dos veículos comercializados; em 2006 -> para 70% dos veículos comercializados; a partir de 2007 -> para 100% dos veículos 
comercializados.  
(2) Aplicável somente a veículos movidos a GNV;  
(3) Aplicável somente a veículos movidos a gasolina ou etanol;  
(4) Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel; (NE) não exigível. 

FONTE: WWW.IBAMA.GOV.BR/ PROCAVEN 

 



                                                                                            Desenvolvimento experimental 23 

3.1.1.2  GERADOR  

            Mecanicamente, o gerador é constituído por duas partes principais; uma fixa que 

é a carcaça, onde se encontram os pés de fixação, e outra móvel. A parte fixa chama-se 

estator e, a parte móvel, rotor. Eletricamente, também, são duas as partes principais. Uma 

delas é responsável pelo campo magnético, onde estão localizados os pólos do gerador, 

que chamamos de campo (ou indutor).  

  A outra parte é onde aparece a força eletromotriz, a qual é chamada de induzido. 

O posicionamento do campo e do induzido origina dois tipos diferentes de máquinas.  

            Quando o campo está localizado no estator, têm-se o que chamamos de máquinas 

de pólos fixos (ou pólos externos) e, ao contrário, quando o campo se encontra no rotor, 

têm-se o que chamamos de máquinas de pólos girantes (ou pólos internos).  

            As máquinas de pólos fixos são pouco utilizadas devido à necessidade de escovas 

para retirar a energia gerada. As máquinas de pólos girantes, como no caso do 

experimento, são as mais utilizadas, por permitirem a retirada de energia diretamente dos 

terminais das bobinas.  

            Na tabela 3.9, são descritas as características do gerador elétrico adotado no 

experimento. 

 

TABELA 3.9 – DADOS DO GERADOR 
   

Fabricante   KOLBACH  

Modelo   180  

Grau de Isolamento  F ABNT NBR 5117  

Grau de proteção IP 21 ABNT NBR 6146  

Forma Construtiva  B3 D conforme ABNT NBR 5031  

Polaridade  2 polos  em 60 Hz – 3600 RPM  

Potência ativa 24 kW  

Potência Aparente  30 kWA  
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3.1.1.2.1 ACOPLAMENTO GERADOR / MOTOR  

            Foi utilizado entre os eixos do motor e do gerador um acoplamento elástico capaz 

de absorver pequenos desalinhamentos axiais e radiais, bem como as vibrações 

provenientes das variações de carga de desbalanceamento admitido das massas girantes.  

           O alinhamento dos centros dos eixos é essencial para o bom funcionamento do 

equipamento, na medida em que não introduza vibrações e desgaste prematuro dos 

rolamentos do gerador e dos mancais do motor. Na figura 3.6, vê-se as características do 

arranjo de acoplamento do gerador e o eixo. 

 

 

 
 
FIGURA 3.6 – ACOPLAMENTO  DO  GERADOR  E O EIXO.  

 

 

3.1.1.2.2 NÚMERO DE FASES  

O gerador possui três grupos independentes de bobinas, montadas defasadas 

em 120º entre si, e ligadas de tal maneira que se pode ter três ou quatro pontos de ligação 

de consumidores. Cada grupo independente de bobinas tem duas bobinas separadas, para 

permitir que, com o fechamento das ligações externas, obtenham-se diferentes tensões. O 

tipo de fechamento utilizado é “estrela com neutro acessível”, em que existe um ponto de 

ligação para cada fase mais um ponto denominado “neutro”, que é constituído pelo 

ACOPLAMENTO 



                                                                                            Desenvolvimento experimental 25 

fechamento das extremidades das bobinas.  A tensão entre os três pontos terminais de 

cada fase é sempre a mesma, devendo corresponder ao fechamento escolhido. A tensão 

medida entre cada fase e o neutro é menor, sendo numericamente igual ao valor de 

tensão entre fases dividida pela raiz de 3, com o neutro ligado ao aterramento. No 

sistema trifásico ligado à carga equilibrada, não deve haver circulação de corrente pelo 

condutor neutro, o que na prática é muito difícil, razão pela qual o gerador é construído 

para suportar um desequilíbrio de carga entre fases, máximo de 15%, valor que não deve 

ser excedido, pois, além de provocar funcionamento irregular e diferenças entre fases, 

pode danificar o gerador.  

             Outro fato importante é a limitação da potência em relação à temperatura 

ambiente ou altitude.  

 

3.1.1.2.3 TENSÃO, POTÊNCIA E FREQUÊNCIA NO GERADOR 

            Nos sistemas trifásicos, a tensão entre as fases é determinada pelas ligações de 

fechamento que forem executadas. Normalmente, os alternadores são fornecidos com 12 

terminais bobinas do induzido, para serem ligados de forma a gerar tensão em 220/127 

V, 380/220 V ou 440/254 V. No caso apresentado, a tensão gerada é de 380/220 V. 

            A potência do gerador é definida como kVA (potência aparente) e a potência 

ativa é definida em kW, sendo o fator de potência (cosϕ ) a relação entre a potência ativa 

e a aparente em que kW = cosϕ  . kVA. Na realidade, a potência aparente (kVA) é a 

soma vetorial das potências ativa (kW) e reativa (kVAr).  

            A potência ativa é obtida pela seguinte relação: 

  
                                           1000/cos.3. ϕIEP =         (3.1) 

Onde: 

P  = Potência ativa (kW) 

E  = Tensão (V) 

I   = Corrente (A) 

ϕ  = Fator de potência 
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3.1.1.2.4 RENDIMENTO MECÂNICO DO GERADOR  

            O rendimento do gerador é definido em termos percentuais pela relação elétrica 

por ele fornecida aos consumidores e a potência mecânica absorvida do motor acionador. 

Sendo o rendimento  sempre menor que 1 (um) e é dada pela expressão: 

  
                                                η = kW ele / kWmec 

        
       (3.2) 

 

3.1.1.2.5 FREQUÊNCIA  

            O gerador é uma máquina síncrona e sua velocidade de rotação está relacionada 

ao número de pólos; expresso da seguinte maneira: 

  
120/. pNNf =        (3.3) 

  Onde: 

f   = Freqüência (Hz) 

N   = Número rotações (RPM) 

pN = Número de pólos  

 

  3.1.1.2.6 EXCITAÇÃO  

                Para  indução de uma força eletromotriz, necessita-se de um circuito magnético  

o campo do gerador. No gerador, usa-se meios eletromagnéticos ao alimentar as bobinas 

que constituem os pólos, com corrente contínua, que significa excitar a máquina por 

meio de uma fonte denominada de excitatriz.  

Para se manter constante a tensão de saída do gerador, necessita-se regular o 

sistema de excitação, pois a intensidade do campo magnético é que determina este valor. 

Vê-se, portanto, a necessidade de um regulador de tensão, elemento capaz de orientar a 

variações de saída do gerador e atuar diretamente na excitatriz, para que este aumente ou 

diminua o fluxo de corrente no campo magnético e mantenha constante a tensão para 

qualquer carga solicitada. 
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3.1.1.2.7 GOVERNADOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR 

   Inicialmente, no experimento, foi desenvolvido um sistema de aceleração 

com aplicação de um pistão pneumático de duplo efeito acoplado a um mecanismo de 

alavanca de aceleração.  

    Neste estudo, encontraram-se, os seguintes problemas: falta de precisão nos 

deslocamentos, deslizamentos bruscos, funcionamento com golpes, vibrações e 

deslizamentos indesejáveis. 

     A partir disso, adotou-se um, denominado “pick-up magnético”, que 

funciona segundo um princípio de uma bobina enrolada sobre um núcleo ferromagnético 

e instalado na carcaça do volante, com proximidade adequada aos dentes da cremalheira. 

    Com o funcionamento do motor, cada dente da cremalheira, ao passar 

próximo ao pick-up magnético, induz um pulso de corrente elétrica que é captado pelo 

regulador.  

     A quantidade de pulsos por segundo (freqüência) é comparada com o 

regulador que altera o fluxo de corrente enviada para o atuador, que efetua as correções 

do débito de combustível para mais ou para menos, conforme a necessidade de 

combustível requerida pelo motor de combustão. Desta forma, altera a alimentação do 

motor, em função da carga elétrica de geração de eletricidade mantendo a rotação do 

motor aproximadamente constante (3600 RPM). A instalação pode ser observada na 

figura 3.7. 

 
 
FIGURA 3.7 – SISTEMA GOVERNADOR DE ROTAÇAO DO  MOTOR 

 

ATUADOR  



                                                                                            Desenvolvimento experimental 28 

3.1.1.2.8 QUADRO ELÉTRICO 

   

O quadro elétrico abriga os componentes que fazem parte do sistema de 

controle do gerador; chaves seccionadoras, fusíveis, disjuntores, cabos elétricos 

provenientes do gerador, voltímetro, amperímetro, frequencímetro, tomadas de energia e 

chaves de acionamento. Para melhor identificação apresenta-se seus componentes, na 

figura 3.8. 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 3.8 – QUADRO ELETRICO COM DISPOSITIVOS FUNCIONAIS 

 

 

Voltímetro 

Amperímetro 

Frequencímetro 

Luz  
Indicadora de 
falha 

Chaves seletoras  
On / off 
 
a) Voltímetro 
b) Excitação 
c) Amperímetro 

Pontos de 
energia 
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O sistema de proteção do circuito elétrico é composto por  disjuntores de 

proteção. Na tabela 3.10, vê-se a descrição  de seus disjuntores e fusíveis.  

 

TABELA 3.10 – DISJUNTORES E FUSÍVEIS DO QUADRO ELÉTRICO 
 Qt.           (A) Função 

 01           80 Necessidade de utilizar a plena carga do gerador.  

 01           25 Para tomada trifásica 

 01          10 Para tomada bifásica 

 01          16 Para tomada monofásica 

 03           6 Para proteção dos sensores de tensão e freqüência 

 

3.1.1.2.9 PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO DO TRIGERADOR 

               Para iniciar o funcionamento do sistema de trigeração, medidas preventivas 

de partida e de segurança foram cuidadosamente planejadas e tomadas, pois uma 

execução inadequada pode danificar o equipamento ou ainda provocar  acidentes. 

Apresentam-se, abaixo, os procedimentos:  

a) - Manutenção de rotina; 

b) - Preventiva de segurança do operador; 

c) - Operação de partida de funcionamento;  

d) - Operação preventiva do sistema. 

 

a) MANUTENÇÃO DE ROTINA  

   Para as manutenções de rotina deve-se: Verificar os níveis  de óleo, da água 

do radiador, e os filtros, inspecionar possíveis vazamentos de combustível, óleo e 

água, efetuar  trocas de óleo lubrificante, se necessário; inspecionar tensão das correias 

e ajuste, se necessário; inspecionar e reapertar cabos e conectores, examinar condições 

da bateria e outras possíveis anomalias 
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b) PREVENTIVA DE SEGURANÇA DO OPERADOR  

     Ligar o sistema de exaustão de gases para fora do prédio, usar óculos de 

proteção, abafador acústico, verificar a existência e estado de material de segurança e 

combate ao fogo. Os extintores tipo “químico seco” devem estar próximos ao 

equipamento trigerador e atender as características para fogos das classes B e C 

(combustíveis líquidos e quadros elétricos). A máscara de gases deve ser usada em 

toda à fase do experimento para proteger o operador de substâncias, compostos ou 

produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores. 

 

c) OPERAÇÃO DE PARTIDA DE FUNCIONAMENTO  

 Com o gerador em repouso, inicia-se a alimentação do motor e periféricos, 

através da chave liga e desliga do motor. Habilita-se a chave de lenta (para evitar um 

sobre-giro do motor) e aciona-se o motor através do botão de partida. Após 10 

segundos, libera-se a lentamente o motor, verifica-se se o motor atingiu a estabilidade 

na sua rotação nominal, podendo-se, assim, virar a chave de liga e desliga da excitação 

na   posição 1 (um). Verifica-se nos instrumentos as grandezas elétricas de tensão e 

freqüência, podendo assim submeter o gerador à carga. Para  efetuar o desligamento 

do trigerador, necessita-se  retirar a carga do gerador. Após a parada do grupo gerador, 

a chave liga e desliga deve retornar  posição 0 (zero). 

 

d) OPERAÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA  

Nas operações preventivas deve-se: Utilizar óleo adequado e de boa 

qualidade, verificar possíveis desalinhamentos entre o eixo do gerador e o motor, 

drenar o sistema de combustível, para evitar acúmulo de água que possa danificar os 

componentes e distorcer os resultados, drenar o sistema de arrefecimento, realizando 

limpeza química e evitando a formação de incrustações nos trocadores de calor, 

substituir mangueiras ressecadas, verificar os isolamentos  térmicos, regular folgas de 

válvulas. 
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3.1.1.2.10 CARGA ELÉTRICA 

   Para a simulação da carga elétrica,  foi utilizada uma mufla de  marca LINN 

(figura 3.9) equipada com controlador digital de tempo e temperatura de aquecimento.  

   A mufla utiliza um banco de resistências elétricas para aquecimento  com  

tensão de 380 V. 

 

 

 
 
FIGURA 3.9 – MUFLA UTILIZADA COMO CARGA ELÉTRICA 

 

TABELA 3.11 –  CARACTERÍSTICAS DA MUFLA  

Fabricante  LINN 

Potência nominal 18,00 kW 

Potência medida 15,67 kW 

Temperatura  superior 1400  Cº 

Controle  de temperatura   digital 
Dimensões  
Internas Profundidade             624 mm 

 Altura 750 mm 

 Largura 610 mm 

Voltagem 380  V 
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3.1.2  UNIDADE DE AQUECIMENTO (UAQ) 

  A aplicação dos princípios da transferência de calor no projeto faz-se 

necessário para o desenvolvimento de um produto econômico e eficiente. Neste projeto, 

consideram-se somente os trocadores de calor para os quais a transferência de calor se dá 

predominantemente por condução e convecção. Isto não quer dizer que a radiação não 

seja importante, porém será desconsiderado no presente trabalho.  

O fluxograma do sistema UAQ pode ser visto na figura 3.10 

 

 

 
 
FIGURA 3.10 – FLUXOGRAMA DE AQUECIMENTO (UAQ).  

 

3.1.2.1  TROCADORES DE CALOR  

Os trocadores de calor utilizados no experimento foram do tipo contra-corrente 

sendo dispositivos que tranferem energia entre fluídos de diferentes temperaturas, 

podendo serem  definidos como reservatórios nos quais duas correntes, quente e fria, não 

se misturam. No caso do trocador primário (TC1) este utiliza a energia do fluido quente 

do ciclo de arrefecimento do motor de combustão, aquecendo o  fluido de utilidade 

(água) que inicialmente se encontra à temperatura  ambiente. 
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Outro tipo  de trocador utilizado no experimento, foi o trocador secundário 

(TC2) gases quentes / fluido de  utilidade, proveniente de aquecimento no trocador 

primário.  

As principais características dos sistemas de aquecimento serão apresentadas 

como seguem:  

3.1.2.1.1 TROCADOR PRIMÁRIO (TC1) 

O trocador utilizado foi do tipo casco tubo, adquirido da empresa APEMA. e 

pode ser observado na figura 3.11. e suas características são apresentadas na tabela  3.12. 

 
 

 

 

FIGURA 3.11 – TROCADOR DE CALOR PRIMÁRIO TC1.  

 

 

TABELA 3.12 –  CARACTERÍSTICAS DO TROCADOR PRIMÁRIO  

Fabricante  APEMA 

Modelo  TST - 30 - 2 

Dimensões Externas: Comprimento             300 mm 

 Diâmetro 60 mm 

Fluído 1           Arrefecimento    

Fluído 2   Utilidade 

Conexões 1/2 pol 

   

 

 

 

 (Fluído 1) 
1) 

 (Fluído 1) 
 (Fluído 2) 

 (Fluído 2) 
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3.1.2.1.2 TROCADOR SECUNDÁRIO (TC2)  

Construído em laboratório a partir de um silenciador automotivo visa o baixo 

custo. Na sua produção, inicialmente, retirou-se o isolamento em lã de vidro que serve 

como material abafador de ruídos. Refez-se o duto interno de passagem dos gases, 

perfurando o tubo principal com furos de 0,012 m de diâmetro, a fim de que os gases 

tivessem contato por convecção com a serpentina de tubo metálico com diâmetro de 

0,008 m. Esta serpentina envolveu o tubo interno principal de forma espiral e seu 

comprimento foi de 8 m. 

Detalhes desta construção podem ser observados na figura 3.12 e as características 

do trocador secundário estão apresentadas na tabela 3.13. 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 3.12 – TROCADOR DE CALOR SECUNDÁRIO   

 

TABELA 3.13 –  CARACTERÍSTICAS DO TROCADOR SECUNDÁRIO  

   
Dimensões  
Externas Comprimento             500 mm 

 Diâmetro 158 mm 
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3.1.2.2 VÁLVULA DIRECIONAL 3 VIAS DOS GASES QUENTES  

     Para que haja um controle de fluxo dos gases quentes oriundos do escapamento 

foi desenvolvida uma válvula de controle direcional, três vias divergentes. Esta, válvula  

foi desenvolvida e construída em laboratório para atender as condições de desvio do 

fluxo dos gases quentes para o sistema de aquecimento (UAQ) ou para o sistema de 

refrigeração por absorção (URABS), conforme a necessidade de calor.  

Devida à alta temperatura dos gases, esta válvula mereceu atenção especial 

quanto aos materiais empregados.  

               No dispositivo, a sede superior, inferior e os obturadores internos da válvula 

são em ferro fundido para suportarem as altas temperaturas do processo. Estas peças 

foram obtidas através do sistema de freio motor de caminhão. O corpo é construído em 

tubo metálico de aço carbono sendo fixado às sedes através de parafusos, com 

possibilidade de desmontagem para possíveis manutenções.  

         A vedação entre as peças é realizada através de junta de amianto com 

revestimento metálico, propiciando a estanquiedade do sistema contra possíveis 

vazamentos.  

             Na figura 3.13, mostra-se a sede superior da válvula, o mecanismo de abertura e 

o obturador.  

 
 

 
 
FIGURA 3.13 – SEDE DA VÁVULA DIRECIONAL 3 VIAS 

 

OBTURADOR  
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O funcionamento de abertura e fechamento da válvula de controle é realizado 

através de um sistema pneumático e do sinal elétrico, produzido pelo sensor de 

temperatura (termostato) instalado dentro do refrigerador de absorção.  

 O sinal elétrico é enviado para a solenóide, liberando ar comprimido. O 

cilindro pneumático recebe o fluido (ar) sob pressão de uma linha de alimentação. No 

cilindro, o fluido atua sobre o pistão realizando trabalho em uma direção axial. Sua 

instalação pode ser vista na figura 3.14. 

 O deslocamento do pistão pneumático realiza a abertura ou o fechamento do 

obturador interno de forma proporcional, bloqueando os gases quentes e redirecionando 

os mesmos para o trocador secundário (TC2) ou para o refrigerador, conforme 

previamente determinado na temperatura ajustada no termostato.  

 

 

 

FIGURA 3.14 – MECANISMO DE ABERTURA DA VALVULA (VDGQ) 

  Para a produção do ar comprimido utilizou-se uma unidade de compressão de ar, 

que recebe potência quando necessário um aumento de pressão no reservatório. O 

acoplamento é realizado através de uma polia eletro-magnética fixada ao eixo do 

compressor e é acionado por uma correia de transmissão junto a  polia do motor de 

combustão.A instalação do compressor e o sistema de acionamento podem ser 

observados na figura  3.15. 

 

PISTÃO PNEUMÁTICO 
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FIGURA 3.15 –  COMPRESSOR DE AR ACOPLADO AO MOTOR DE COMBUSTÃO 

           

  Para o uso do ar comprimido no sistema da válvula proporcional, o ar 

comprimido recebe tratamento em um dispositivo, denominado “lubrifil”, onde é 

filtrado, retirado sua umidade e devidamente lubrificado para seu uso no pistão 

pneumático. O fluxograma do sistema pode ser visto na figura 3.16  

 

 

 
 
 FIGURA 3.16 –  FLUXOGRAMA DO SISTEMA PNEUMÁTICO -  Composto de: (1) Compressor, (2) Reservatório, (3) 

Lubrifil, (4) Válvula solenóide, (5) Cilindro pneumático .  
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3.1.3 UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO POR ABSORÇÃO (URABS) 

            Os sistemas de refrigeração por absorção descritos no capítulo 1 operam com 

base nos princípios químicos, quando certas soluções líquidas têm a capacidade de 

absorver um vapor ou um gás. A massa de gás ou  vapor que pode ser absorvida, 

dependerá da temperatura da solução, em concentrações mais altas, sendo possíveis em 

temperaturas mais baixas.  

            Um solvente frio é usado para absorver o vapor, a partir do evaporador, formando 

uma solução com uma concentração relativamente alta, strong solution.  

            A solução é aquecida e o vapor dissolvido é separado para, então ser condensado 

e formar o refrigerante líquido. Os componentes estão descritos a seguir: 

 

3.1.3.1 COMPONENTES 

 

3.1.3.1.1 ABSORVEDOR 

           O absorvedor é uma unidade conectada ao evaporador no qual o vapor 

refrigerante pode escoar livremente. No absorvedor, a solução absorve o refrigerante em 

maior concentração e sua eficiência aumenta quanto menor for a temperatura do 

absorvedor. 

 

3.1.3.1.2 TROCADOR DE CALOR REGENERATIVO 

          O gerador é uma unidade que aquece a solução com alta concentração, realizando 

a vaporização do refrigerante e a separação da solução, deixando-a com baixa 

concentração.  Esta solução, weak solution, retorna ao absorvedor. 

           O gerador requer uma fonte de calor para aquecer a solução e para vaporizar o 

refrigerante. A fonte de calor, neste trabalho, são os gases quentes proveniente do motor. 
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3.1.3.1.3 SEPARADOR 

   

         O separador é um trocador de calor no qual a temperatura é reduzida o suficiente 

para que o solvente condense. Porém a  temperatura não deve ser reduzida a ponto de 

do refrigerante condensar. 

 

3.1.3.1.4 CONDENSADOR 

         

 A função do condensador em um  sistema de absorção é a mesma em um 

sistema de compressão mecânica. O refrigerante vaporizado entra no condensador e é 

resfriado até que se condense. 

 

3.1.3.1.5 EVAPORADOR 

      

    A função do evaporador no sistema de absorção é a mesma em um sistema 

de compressão mecânica: o líquido refrigerante evapora para produzir o efeito 

refrigerante. 

 

    Como apresentado no capítulo 2 o refrigerador Electrolux não utiliza 

bomba de circulação, sendo o fluído de trabalho movimentado por convecção natural. 

O sistema de refrigeração por absorção está representado esquematicamente 

na Figura 3.17.  

Existem dois fluidos distintos de trabalho, o fluido de aquecimento (gases 

quentes) e a solução absorvente/refrigerante (sistema de absorção).  
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O lado solução ou refrigerante recebe o calor dos gases quentes através de 

um trocador de calor chamado regenerador.  

 
 
FIGURA 3.17 – SISTEMA REGENERADOR  

Neste trabalho, utiliza-se o sistema de absorção da ELECTROLUX, representado na 

Figura 3.17.  

 

 
 
 
FIGURA 3.18 – DIAGRAMA DO SISTEMA URABS  
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            A Figura 3.19 mostra a unidade ELECTROLUX, modelo EA3380 alterada, 

equipada com o elemento onde se dá a troca térmica, o gerador ( trocador de calor 

regenerativo).  

 

 

 
 

FIGURA 3.19 –  VISTA TRASEIRA DA UNIDADE ELETROLUX 

      Esse trocador de calor comporta válvulas do tipo esferas, a partir das quais, 

pode-se utilizar um outro fluido quente, como glicerina aquecida, por exemplo. Além 

dessa opção, foram mantidas no interior do trocador as resistências elétricas originais do 

sistema. Dessa forma, o protótipo pode ser alimentado por gases quentes (como no caso 

atual), por líquidos aquecidos, bem como por energia elétrica (sua configuração 

original), tornando esse refrigerador um sistema híbrido. 

              Os gases quentes passam por fora do tubo que conduz o par amônia – água, e 

para melhorar a troca térmica, instalou-se uma matriz metálica protegida por um casco 

cilíndrico de aço inoxidável, cujas extremidades são fechadas por peças semicirculares 

usinadas em aço, onde estão fixados  os tubos de entrada e saída do sistema.  

     

TROCADOR  
REGENERATIVO 
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Para proteger o tubo interno contra corrosão causada pelos gases do escape, ele 

foi envolvido por uma camada de aproximadamente 0,03 mm de espessura de papel 

alumínio comum, e sobre este uma chapa de alumínio de espessura de 0,8 mm. 

Finalmente, esses dois elementos são fixados com auxílio de um arame de aço flexível.  

Na construção desta proteção, tomou-se cuidado para se deixar o mínimo 

possível de ar entre as interfaces de tubo-papel alumínio e papel alumínio-chapa de 

alumínio, para que a troca térmica não sofresse alterações significativas devido à 

resistência térmica que o ar pudesse  proporcionar. 

                Para se determinar o fluxo de calor retirado da câmara (efeito refrigerante), 

instalalou-se no interior da câmara da unidade refrigeradora um trocador de calor de 

tubos cilíndricos, o mesmo utilizado em sistemas de ar condicionado, pelo qual circula 

água. A montagem pode ser vista na figura 3.20. 

 

 

 

 
 

FIGURA 3.20–  VISTA  FRONTAL  DA UNIDADE ELETROLUX E DO TROCADOR DE CALOR 

 

 

 

CONGELADOR 

TROCADOR 
DE CALOR 

(Carga Térmica) 
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As características físicas da URABS são vistas na figura 3.21 e suas 

características podem serem observadas na tabela 3.19  apresentando as dimensões da 

área do congelador e de resfriamento 

 

 
FIGURA 3.21 – DADOS DIMENSIONAIS DA URABS 

 

TABELA 3.14 – LEGENDA E CARACTERISTICAS - URABS  

a 650 mm 

b 370 mm 

c 250 mm 

d 150 mm 

e 500 mm 

f 250 mm 

g 620 mm 

h 650 mm 

   

Volume do congelador 0,009 m³ 

Volume da área de resfriamento 0,159 m³ 

Volume total 0,252 m³ 

   

 

3.1.4  SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS (S.A.D) 

          A partir da montagem completa do trigerador, o sistema foi instrumentado para 

que se realizasse a coleta de dados e se determinassem os parâmetros de funcionamento 

do sistema experimental, com aquisição de dados de temperatura em tempo real.   
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Esta tarefa foi realizada com a utilização de um sistema de aquisição de dados 

computacional (SAD), que consistiu de um microcomputador PC Pentium III, uma placa 

multimetro digital, NIPCI-4060, uma placa de saída analógica NI PCI-6703, para 

controle com 16 canais, uma placa multiplexadora SCXI 1127 com 32 canais e um 

aplicativo computacional LABVIEW (Laboratory Virtual Intruments Engineering 

Workbench), produzido pela  National Instruments.  

  Um programa desenvolvido em linguagem gráfica (G) para o aplicativo, 

registrou os dados de temperaturas, forneceu gráfico das temperaturas, rotações do eixo 

de potência, potência elétrica gerada, voltagem das fases e freqüência. A figura 3.22. 

mostra um aspecto da tela de aquisição de dados no LABVIEW na estação de trabalho 

(SAD) . 

 

 
                        FIGURA 3.22 – TELA PRINCIPAL DO S.A.D 
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3.1.4.1 SENSORES TÉRMICOS 

 Para a determinação das temperaturas requeridas  foram utilizados termopares  

e termistores como descritos abaixo:  

 

3.1.4.1.1Termopares  

Os 6 termopares (Tp) utilizados para monitorar as altas temperatura dos gases 

de exaustão são do tipo K, que tem como liga Cromel/Alumel. Sua característica 

fundamental é as faixas de operação de -200 a 1250 Cº. 

As curvas de Voltagem x Temperatura  estão apresentadas na  figura 3.23. 

 

 

 
 
FIGURA 3.23 –  CURVA DO TERMOPAR TIPO K                                                                    (FONTE: REGAZZI (2006) 

 

3.1.4.1.2 Termistores 

  Nos demais casos da coleta de dados das temperaturas, utiliza-se 9 termistores 

(Tm), que são compostos de manganês, níquel e óxido de cobalto, misturados em 

proporções iguais, obtendo a forma de uma pequena esfera de 2,4 mm de diâmetro.  
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  A relação entre a resistência e a temperatura de um termistor é bem 

correlacionada pela expressão: 

 

  











−β

= 0T

1
  

T

1

0 e RR  
       (3.1) 

  
             

onde,   

R = resistência na temperatura da medida em execução, T [K] 

R0 = resistência na temperatura de referência, T0 [K] 

β = constante do termistor  

e = constante de Euler 

Os termistores foram calibrados no laboratório de máquinas hidráulicas da 

UFPR para determinar seus limites intrínsecos de precisão, bias limits. Para tanto, os 

termistores foram mergulhados em um banho térmico de temperatura constante de marca 

Hakke, modelo CD30.  

Um total de 64 medições de temperatura foi realizado a níveis 0, 10, 

20.....100°C. O maior desvio dessas medições foi de 0.001°C e, portanto, o limite de 

precisão intrínseco de cada termistor foi estabelecido como C0.001 °± , o que é coerente 

com o limite intrínseco de precisão listado em um manual de instrumentação (Dally et 

al., 1993). 

3.1.4.2 Posicionamento dos Sensores  no Aparato Experimental 

Para determinação de propriedades necessárias à otimização, foram 

instalados diversos sensores de temperatura descritos anteriormente realizados a 

ligação ao quadro elétrico para obtenção de dados de potência, freqüência, corrente 

elétrica das fases, tensão entre fase e neutro e tensão entre fase e fase, rotações do eixo 

de potência, ciclo de leitura. 
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A sinalização de abertura e fechamento da válvula direcional, são realizadas 

de forma visual com registro manual.  

Todos os sensores são ligados ao sistema de aquisição através de cabos com 

conectores do tipo RCA devidamente identificados por etiquetas afim de proporcionar 

a rápida mobilidade.  

Procurou-se também adotar medidas de isolamento térmico sobre os sensores 

no intuito de diminuir a interferência da temperatura externa nas medições dos 

termistores.  

A relação dos termistores e termopares é apresentada abaixo, e sua 

localização pode ser vista na figura 3.24. 

 

1Tm -Temperatura de entrada água (carga térmica) e água (utilidade); 

2Tm  - Temperatura de saída (carga térmica); 

3Tm  - Temperatura ambiente do congelador; 

4Tm - Temperatura de entrada da  água de arrefecimento  no motor; 

5Tm  - Temperatura de saída  da água de arrefecimento em TC1; 

6Tm  - Temperatura de entrada da água de arrefecimento após medidor de vazão;  

7Tm - Temperatura de saída água de utilidade em TC1; 

8Tm - Temperatura de entrada de água de arrefecimento em TC1; 

9Tm - Temperatura de referência; 

1Tp  - Temperatura de entrada dos gases  em TC2; 

2Tp  - Temperatura no coletor de gases quentes escapamento; 

3Tp  - Temperatura de saída dos gases quentes em TC2; 

4Tp  - Temperatura de entrada dos gases quentes no regenerador; 

5Tp  - Temperatura de saída dos gases quentes no regenerador; 

 6Tp  - Temperatura de saída da água de utilidade em TC2. 
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FIGURA 3.24 – POSICIONAMENTO DOS  SENSORES DE TEMPERATURA NO APARATO EXPERIMENTAL                          

 

3.1.4.2 SENSOR ÓPTICO DE  RPM 

            O sensor emprega fotodiodos e uma fonte luminosa, sendo que  a fonte de luz e o 

sensor ficam em lados opostos. Na passagem pelo furo, o feixe atinge o sensor gerando 

um pulso em que a frequência destes pulsos fica igual à velocidade em ( cps – ciclos por 

segundo), convertendo este dados através do progama LabView em  rotações por minuto 

(RPM). 
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3.1.4.3 MEDIÇÃO DE VAZÃO  

 

3.1.4.3.1 MEDIÇÃO DE VAZÃO DE COMBUSTÍVEL  (GASOLINA)  

            Para a vazão de combustível (gasolina), utiliza-se uma escala graduada, 

localizada junto ao tanque de combustível com utilização de um indicador de nível.Pela 

elaboração do cálculo de volume versus tempo, o consumo é obtido em ( 13 −hm ).  

 

3.1.4.3.2 MEDIÇÃO DE VAZÃO DE COMBUSTÍVEL  (GNV)  

           O consumo foi obtido através da equação geral dos gases NRTPV = , onde: 

P = Pressão (kPa) 

V= Volume (m³),  

N= número de mols    

 R= Constante geral dos gases,  

T = Temperatura.  

Inicialmente, tem-se a identificação iP (kPa) e fP (kPa), respectivamente, para a pressão 

inicial e final do sistema. As temperaturas iT  (K) e fT (K) foram obtidas através do uso de 

um termômetro ótico marca Omega, com mira laser e precisão de 2,5 %.  

 

3.1.4.3.3 MEDIÇÃO DE VAZÃO DE GASES QUENTES    

           No caso do cálculo da vazão de gases quentes e de ar admitido pelo motor, toma-

se a velocidade de escoamento na saída do fluido na parte extrema do tubo para os gases 

quentes e na entrada do filtro de ar, utilizando um anemômetro digital de pás rotativas 

modelo HHF 300 A (OMEGA Engineering INC) com faixa de operação de 0 a 35 1−sm , 

sendo o limite intrínseco da velocidade  ±  2,5 % da leitura.  
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3.1.4.3.4 MEDIÇÃO DE VAZÃO DA ÁGUA DE UTILIDADE  E EVAPORADOR 

          Na medição dos fluxos de massa, foi utilizado um medidor de vazão da marca 

OMEGA, modelo FL-6315ABR (OMEGA,2005), sendo o limite intrínseco de 

precisão  de  ±  2,0% da leitura, com uma repetibilidade de ±   1,0%. As medições  

são registradas  por leitura manual. 

 

3.1.5 ISOLAMENTO TÉRMICO    

           Para se realizar o isolamento térmico dos gases do motor de combustão incluindo 

a válvula de três vias e o tubo de condução dos gases até a URABS, o procedimento 

adotado foi o uso de material em calhas de lã de rocha  com espessura de 0,0025 m, neste 

método, utilizam-se calhas bi-partidas de lã de rocha. Estas calhas possuem massa 

específica de 12,0 3−mkg  e condutibilidade térmica de 0,045 1−mW . 1−K . 

        Externamente, o isolamento recebeu  ainda um revestimento em alumínio corrugado 

na espessura de 0,007 m. Detalhes do isolamento térmico podem ser vistos na figura 

3.25. 

 

 

 
 
FIGURA 3.25 –  ISOLAMENTO TÉRMICO DO SISTEMA 
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3.1.1.6  CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO   

            O trigerador, foi concebido e construído como uma unidade autônoma é disposto 

sobre uma estrutura de perfis metálicos tipo cantoneira, possuido rodas que possibilitam 

o movimento de toda a estrutura  bem como os trocadores de calor, motor, gerador e 

demais componentes. É possível observar na figura 3.26, o trigerador sem gabinete.  

Os desenhos de conjunto e de suas vistas superior, frontal e lateral podem ser 

observados com melhor detalhamento no apêndice. 

 

 

 
 
 
FIGURA 3.26 –  TRIGERADOR SEM GABINETE   

          Com a finalidade de proteger os dispositivos e propiciar a fácil movimentação do 

equipamento, foi construído  um  gabinete em chapas de aço carbono galvanizada com 

acabamento em pintura epóxi.  

         Para a manutenção e operação do sistema, aplicam-se portas de acesso, dobradiças 

e mecanismos de fechamento. O gabinete recebeu ainda entradas de ar, furos para 

passagem de tubulações da válvula direcional, do silenciador de ruídos do motor de 

combustão e também dos cabos oriundos dos sensores, que são conectados ao sistema de 

aquisição de dados.  
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         O gabinete pode visto na figura 3.27 e suas características na tabela 3.15. 

 

 

 
 
FIGURA 3.27 – TRIGERADOR COM GABINETE 

             

TABELA 3.15 – GABINETE EXTERNO – DADOS FÍSICOS 

   

Altura  2200 mm 

Largura  1800 mm 

Comprimento  3200 m 

Número de portas (frontal) 2 pç 

Número de portas (em cada lateral)  2 pç 

   

    

 Internamente, o gabinete recebeu uma forração acústica marca SONEX para 

diminuir o ruído e a reverberação. Estruturas e reforços foram colocados para a fixação  

de 4 rodízios, favorecendo a movimentação do sistema. Devido ao comprimento, 

utilizam-se rodízios fixos e giratórios.  

Os rodízios fixos proporcionam a redução e a distribuição da carga nos 

giratórios, oferecendo um bom controle no deslocamento linear, possibilitando ainda 

manobras em áreas restritas. As rodas são feitas em nylon, devido à durabilidade, com a 

finalidade de absorver possíveis impactos, ampliando assim, sua vida útil.  
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 A movimentação da carga é facilitada ao máximo pelos rolamentos de esfera 

de precisão, presentes em todas as rodas, os garfos que sustentam a roda são submetidos 

à construção rígida, e os rodízios são bicromatizados, para garantir proteção contra 

corrosão. Adotou-se, no início do projeto, este conceito de movimentação, para se obter 

mobilidade e possibilidade de deslocamento do experimento a outros locais, para 

avaliação futura de novos resultados e aplicação de novas alternativas de combustíveis. 

Para a instalação do sistema de trigeração foi criada uma infra-estrutura no 

laboratório de máquinas hidráulicas (LMH) da Universidade Federal do Paraná. As 

unidades são mostradas na figura 3.28  

 

 
 
FIGURA 3.28 –  VISTA  GERAL DA BANCADA  EXPERIMENTAL 

 

Para a avaliação do sistema de refrigeração, utilizou-se o ensaio de 

abaixamento de temperatura (“pulldown”). O ensaio de consiste em avaliar a eficiência 

do sistema de refrigeração por meio da medição do tempo de abaixamento de uma 

temperatura de referência até o regime permanente. Nos testes de abaixamento de 

temperatura utilizou-se duas formas de geração de calor eletricidade e a segunda gases 

quentes. 

TRIGERADOR 

MUFLA  

URABS
A  
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3.1.7 ENSAIOS 

Além da caracterização experimental um dos objetivos desse trabalho é o 

levantamento dos principais parâmetros de operação do sistema de trigeração, com a 

finalidade de identificar o ponto de máxima eficiência do sistema.  

Para tanto testes foram feitos para diferentes valores de vazões  ( QF mm && , ). Os 

ensaios realizados estão descritos na tabela 3.16.     

 

TABELA 3.16 –  ENSAIOS DA ANÁLISE TERMODINÂMICA    

Ensaios Combustível )( 1−skgmF&  )( 1−
skgmQ&  

Teste I  0,005  

Teste II  0,008  

Teste III Gasolina 0,025 0,008 

Teste IV  0,057  
Teste V  0,067  

Teste VI  0,005  

Teste VII  0,008  

Teste VIII Gasolina 0,025 0,017 

Teste IX  0,057  

Teste X  0,067  

Teste XI  0,005  

Teste XII  0,008  

Teste XIII Gasolina 0,025 0,033 

Teste XIV  0,057  

Teste XV  0,067  

Teste XVI GNV 0,025 0,033 
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4. ANÁLISE TERMODINÂMICA 

No presente capitulo apresenta-se uma análise termodinâmica do sistema de 

trigeração, baseado nas 1ª e 2ª leis da termodinâmica o que conduz ao entendimento 

das eficiências energética e exergética do sistema, assim como as particularidades nos 

processos de transferência de calor e massa que nele acontecem.  

A eficiência calculada utilizando a 1ª e a 2ª lei permite analisar o sistema de 

forma a determinar as condições de máxima eficiência para as condições de variação 

de vazão mássica para o sistema de produção de calor (UAQ), para a produção de frio 

(URABS) e potência elétrica (UGPE).  

A análise usando-se a  2ª lei  da termodinâmica permite ainda determinar a  

verdadeira capacidade de uso dos produtos energéticos do sistema. 

Assim, foi realizado um balanço energético e exergético para serem 

aplicados na função objetivo de rendimento do sistema equações, nas equações (4.7 e 

4.15).  

4.1 ANÁLISE ENERGÉTICA DO SISTEMA DE  TRIGERAÇÃO 

Para se determinar o COP, da URABS, pode-se calcula-lo isoladamente, 

sendo necessário quantificar a taxa de transferência de calor retirado  da câmara fria , 

L
Q& , e a taxa de transferência de calor fornecido  pelos gases quentes ,

H
Q& .  

Desta maneira, determina-se o COP pela razão das duas taxas: 

 

  

H

L

Q

Q
COP

&

&

=         (4.1) 
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         A taxa de transferência de calor dos gases quentes, no lado quente do trocador 

de calor regenerador, HQ& , é determinada pela equação:  

  

)TT(cmQ g,sg,eg,pgH −⋅⋅= &&         (4.2) 

  
Onde: 

gm&  = vazão dos gases quentes; 

g,pc = calor específico à pressão constante dos gases;  

g,eT  e g,sT  =  temperatura de entrada e de saída dos gases quentes, respectivamente.  

       Neste trabalho, considera-se como taxa de transferência de calor retirado da 

câmara fria, LQ& , o que é retirado do trocador de calor de tubos aletados colocado no 

interior do refrigerador, i.e., e a massa de 0,12 kg de água colocada no congelador o que 

é obtido como resultado do uso do equipamento. Não se considera em LQ& , o calor 

retirado da massa de ar interno, da massa das paredes e o que é perdido para a atmosfera 

pelo isolamento das paredes. É necessário, portanto, medir a temperatura de entrada e de 

saída de água desse trocador, e monitorar a sua evolução no tempo. Do início ao fim do 

experimento, quantifica-se, aproximadamente, a taxa de transferência de calor retirado, 

LQ& , como:  

  

)(. ,,,,., resfagsresfageagresfagL TTcmQ −= && + LQ& congag ,         (4.3) 
 

LQ& congag ,
)(

)(.

0

0.,

ag

agagag

tt

TTcm

−

−
=

&

        (4.4) 

       

onde agc  – calor específico da água; resf,ag,eT  e resf,ag,sT   temperatura da água de entrada e 

saída do trocador de carga térmica , respectivamente. 

As equações (4.3) e (4.4) demonstram, portanto, a necessidade de se realizar a 

medição experimental de várias grandezas, i.e., gm& , resf,agm& , g,eT , g,sT , resf,ag,eT , 

resf,ag,sT , resf,ag,sT , ,0T ,agT ,0t  e agt . 
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               A vazão de água de utilidade é medida por rotâmetro descrito no capítulo 3; 

A medição das velocidades dos gases de exaustão e do ar aspirado foi feita utilizando-

se anemômetro de pás rotativas.  

A área da seção reta do tubo de escape e do tubo de entrada do filtro de ar 

são conhecidas, de onde se calculam as vazões mássicas supridas do ar de aspiração do 

motor e dos gases quentes de exaustão por: 

         .. iiiaspa AVρm ⋅⋅=&         (4.5) 

  

      . iiiqg AVρm ⋅⋅=&         (4.6) 

      

onde ρ  é a densidade (gases quentes considerados como ar à temperatura de 550ºC), 

kg/m3; A  é a área da seção do tubo, m², e V é a velocidade, m/s, sendo que para o ar 

aspirado toma-se como referência o mesmo fluido à temperatura de 25ºC. 

        Para se avaliar o desempenho do sistema trigerador, adota-se uma função 

objetivo que inclui todos os produtos do sistema, trata-se da eficiência do sistema 

trigerador, que é definida como: 

fuel

eleHL

combI
Q

WQQ

&

&&
.

,

++
=η              (4.7) 

  
onde HQ&  é a taxa de transferência de calor total aproveitada no aquecimento de água 

( 01TC  + 02TC ), calculada a partir da primeira lei da Termodinâmica (BEJAN, 1998; 

MORAN JM, HOWORD,N.S 2002), medindo a vazão de água, aq,agm& , e as temperaturas 

de entrada e saída de 01TC  e 02TC , levando em consideração a mudança de fase da água 

no processo de aquecimento, bem como o calor específico da água dado por: 

 

       TcmLmTcmQ viviai ∆⋅+⋅+∆⋅= &&&         (4.8) 
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O conteúdo da potência elétrica é calculada a partir dos dados obtidos 

utilizando o valor do painel onde: 

  

=eleW&  VI            (4.9) 

                

             A energia fornecida pelo combustível consumido, fuelm&  é a vazão de combustível, 

kg/s, e fuelLHV  é o poder calorífico do combustível, kJ/kg. 

fuelfuelH LHVmQ && =       (4.10) 

4.2 ANÁLISE EXERGÉTICA DO SISTEMA DE TRIGERAÇÃO 

Realizou-se a contabilidade de exergia do sistema em cada um dos sub-

sistemas (calor, frio e potência elétrica). Os conteúdos exergéticos das taxas de 

transferência de calor nos sub sistemas são calculados conforme se segue:  

 

( )
TcteFsFFQL exexmE ,, −−= && +

agcongQLE&  
      (4.11) 

A formula acima representa o conteúdo do calor retirado da água resfriada no 

evaporador, onde siex ,  é a exergia especifica da saída do fluido i, e eiex ,  é exergia 

específica de entrada do fluido i.  

 

( ) ( )
02TCQes,QQ01TCQes,QQQH exexmexexmE −+−= &&&  

      (4.12) 

Sendo este o conteúdo de calor retirado da água aquecida nos trocadores 

primário e secundário, onde siex ,  é a exergia específica da saída do fluido i e eiex ,  é 

exergia específica de entrada do fluido i.  

O conteúdo exergético da potência elétrica é calculada a partir dos dados 

obtidos utilizando o valor do painel , onde: 

  

VIEW =&       (4.13) 
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O conteúdo de entrada de exergia do combustível ( fuelE& ) é calculada 

utilizando a vazão mássica de combustível ( fuelm& ) descrita em capitulo anterior para a 

gasolina e GNV respectivamente e a exergia química do combustível (
fuelchξ ) é 

tabelada (BEJAN, 1998 ).  

GNVchGNVGNV mE ξ&& =        (4.14) 

GasolchGasolGasol mE ξ&& =        (4.15) 

 

A eficiência de 2ª Lei combinada é  apresentada a seguir: 

fuel

wQHQL

combII
E

EEE

&

&&& ++
=,η       (4.16) 

 

As exergias específicas para o ciclo de resfriamento e aquecimento são 

calculadas por: 

  
( ) ( )0,00,, ssThhex sFsFsF −−−=

      (4.17) 

  

( ) ( )0,00,, ssThhex eFeFeF −−−=       (4.18) 

  
  

( ) ( ) ( ) ( )g,Qf,Qf,Qg,Qg,Qs,Q02TCQes,Q exexexexexexexex −+−+−=−       (4.19) 

 

Considera-se a temperatura de referência como sendo 0T  = 298,15 K. 

As variações de entalpias e entropias são calculadas utilizando-se o modelo 

de gás ideal e de líquido incompressível sem variação da pressão, conforme se segue: 

  

FF dhdTcvdPcdTdh =≅+= , portanto, Tcdhh
s

e
FFF ∆==∆ ∫       (4.20) 

  

FF ds
T

dT
cdT

T

c
ds === , portanto, 

eF

sF

F

s

e
FF

T

T
cdss

,

,ln==∆ ∫       (4.21) 
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( ) 







−−=−

sat

s
0satsvapor,pg,Qs,Q T

T
lnTTTcexex       (4.22) 

  
( ) ( ) ( )satfg0satfgf,Qg,Q TsTThexex −=−       (4.23) 

  

( ) 







−−=−

e

sat
0esatlíquida,age,Qf,Q T

T
lnTTTcexex        (4.24) 

  
 

Onde: Tsat = 100oC a psat = 1 atm. 

4.3 CÁLCULO DAS INCERTEZAS 

Para a determinação dos pontos ótimos de vazão mássica utilizando os 

conceitos da 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica são utilizadas as grandezas físicas medidas 

experimentalmente: temperatura, vazão mássica, potência elétrica e consumo de 

combustível.  

Por meio dessas grandezas, determinam-se as taxas de transferência de calor 

de aquecimento, refrigeração e potencia elétrica consumida, conteúdos exergéticos das 

mesmas e as eficiências de 1ª e 2ª lei conforme as equações descritas no capítulo 3.  

Para cada ponto de vazão mencionada na tabela 4.4, foram realizadas 

rodadas de medição com o sistema em regime permanente. O limite de precisão (
iTP∆ ) 

para cada variação de temperatura ( iT∆ ) foi computado como duas vezes o desvio 

padrão das três medições. 

Os critérios de propagação de erros em medições experimentais utilizados 

seguem os padrões ASME (1993).Os limites de precisão de todas as variáveis 

envolvidas na determinação das taxas de transferência de calor FQ& , QQ&  e os conteúdos 

exergéticos FE& , QE&  foram desprezíveis em presença do limite de precisão das 

variações de temperatura 
FTP∆ ,

QTP∆ . 
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O limite de precisão intrínseco dos termistores, medidores de vazão e da 

medição de combustível encontrados foram desprezíveis em comparação ao limite de 

precisão das variações de temperatura 
FTP∆ . Assim, as incertezas foram calculadas por:  

T

P

T

B

T

P

T

U TTTT

∆
≅





















∆
+









∆
=

∆
∆∆∆∆

2
1

22

 
 

       (4.25) 

 

onde TP∆  é o limite de precisão T∆ .  

 

As incertezas para as taxas de transferência de calor de refrigeração e 

aquecimento são dadas por:  
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       (4.26) 

 

As incertezas dos conteúdos exergéticos das taxas de transferência de calor 

são dadas por:  
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       (4.27) 

onde 
T

P T

ln
ln

∆
∆  é o limite das variações dos logaritmos das temperaturas, devido ao 

cálculo das variações  de entropia ( s∆ ). Esse valor é desprezível em presença de 
i

T

T

P
i

∆

∆ . 

Nas Eq. (4.23) e (4.24), o índice i representa F ou Q, conforme a análise for 

para ciclo frio ou quente, respectivamente.  

Ao analisar estas equações pode-se observar que o cálculo da incerteza para 

os três parâmetros mencionados depende predominantemente do limite de precisão 

FTP∆ .  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

                  Para as análises de 1ª e 2ª Leis algumas considerações foram adotadas:  

                 -Os resultados medidos foram computados com o sistema em regime 

permanente; 

                  -Os efeitos de variações de energia cinética e potencial foram desprezados 

em presença da variação de energia interna do fluido; 

                  -As condições do estado inicial foram KT 15,2980 = PaP 1013250 =  . 

                   -Os ganhos e perdas de calor, pressão e exergia das tubulações de água fria 

e água quente foram desprezadas em se considerando as mesmas variações nos 

trocadores de calor;  

                   - O valor do conteúdo de potência elétrica obtido no painel foi  fixado em  

15,67 kW  para a demanda de  consumo elétrico pela mufla;  

                    -O consumo de combustível GNV obtido foi de 10271,0 −= skgmGNV
& .   

                    Assim, para uma densidade 35,2 −= mkgGNVρ , obtém-se uma vazão 

volumétrica 13896,3 −=∀ hmGNV
& . Para a gasolina, os valores obtidos foram os 

seguintes 100308,0 −= skgmGasol
& . Assim, para uma densidade 30,720 −= mkgGasolρ , 

obtém-se uma vazão volumétrica 13015,0 −=∀ hmGasol
& . 

                     O primeiro teste realizado foi o funcionamento do refrigerador de 

absorção ELECTROLUX utilizado no protótipo (URABS), operando com as suas 

resistências elétricas originais, porém com a inclusão do trocador de calor regenerador 

concebido para operar com gases quentes.  

                    Este teste teve a finalidade de verificar o funcionamento do refrigerador 

após a inclusão do trocador de calor regenerador. Para este teste, foi utilizada uma 

mesma carga térmica, colocada no congelador de 0,12 kg de água.  

                    Nos demais testes, além da carga térmica no congelador foi usado um 

trocador de calor de tubos aletados variando a vazão mássica de resfriamento, Fm& , e a 

vazão mássica de aquecimento, Hm& . 
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        O Gráfico 5.1 mostra o resultado do primeiro teste, mostrando a temperatura 

medida no interior do congelador, e também a temperatura observada na saída de gases 

do trocador de calor regenerador; sem escoamento de gases quentes neste teste. Para 

efeitos de comparação com o teste seguinte, com gases quentes, denominou-se a 

temperatura nesse local como g,sT . Até cerca de 80 minutos, g,sT  aumenta, quando o 

congelador começa a apresentar uma queda de temperatura, i.e., quando o sistema de 

absorção inicia efetivamente a prover efeito refrigerante.  

 A seguir, g,sT  continua a cair, estabilizando no nível de cerca de 135oC. 

Observa-se que o congelador atingiu 0oC com cerca de 180 minutos de operação, e 

prosseguiu diminuindo a temperatura até atingir -14,2oC, ao final do teste, i.e., com 390 

minutos, aproximando-se do regime estacionário. 

 

 

FIGURA 5.1 - TESTE DO REFRIGERADOR DE ABSORÇÃO COM ELETRICIDADE 
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     Na seqüência, foi realizado o teste de operação e caracterização do sistema de  

trigeração operando a 3600 rpm, com uma carga elétrica (UGPE), e simultaneamente 

com a URABS e a UAQ.  O gráfico 5.2 mostra os resultados obtidos com o refrigerador 

de absorção operando com gases quentes. Até cerca de 60 minutos, g,sT  aumenta, 

quando o congelador começa a apresentar uma queda de temperatura, i.e., quando o 

sistema de absorção inicia efetivamente a prover efeito refrigerante. A seguir, g,sT  tende a 

estabilizar no nível de cerca de 130oC.  

              Observa-se que o congelador atingiu 0oC com cerca de 100 minutos de 

operação, i.e., aproximadamente a metade do tempo do refrigerador funcionando com as 

resistências elétricas, e prosseguiu diminuindo a temperatura até atingir -14,2oC, ao final 

do teste, i.e., com 340 minutos, aproximando-se do regime estacionário. 

 

 

 

FIGURA 5.2 – TESTE DO REFRIGERADOR COM GASES QUENTES 
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      As curvas do gráfico 5.3 mostram o comportamento do COP do refrigerador 

durante o teste com gases quentes. Tipicamente, seria esperado um COP em torno de 

0,5 para esse refrigerador, que aliás ocorre no teste elétrico alimentado por resistências 

elétricas de 115 W.  

 

 

 

     FIGURA 5.3 – COP DO REFRIGERADOR  COM GASES GASES QUENTES 

 
        A determinação de pontos ótimos de qualquer sistema, é realizada pela 

observação de um máximo ou mínimo na região intermediária da curva. Para 

identificação dos parâmetros ótimos do sistema de trigeração, foram realizados diversos 

ensaios variando as vazões do sistema para os dois ciclos: refrigeração e aquecimento.  

      Os gráficos 5.4; 5.5 e 5.6 apresentam respectivamente os valores de rendimento 

pela primeira lei da termodinâmica. 
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FIGURA 5.4 – EFICIÊNCIA DO SISTEMA PELA  1ª LEI , VAZÃO FIXA 
1008,0 −= skgmQ

&    

 

 

FIGURA 5.5 – EFICIÊNCIA DO SISTEMA PELA 1ª LEI, FIXA  1017,0 −= skgmQ
&    



                                                                                                                  Resultados e discussões    67 

 

 

FIGURA 5.6 – EFICIÊNCIA DO SISTEMA PELA 1ª LEI, VAZÃO  FIXA 1033,0 −= skgmQ
&    

             

 

           Do ponto de vista da 1ª lei pode-se observar que o melhor desempenho nos 

testes é alcançado para (
F

m& )ot  =  0,025 e combI ,η = 0,62.Os gráficos 5.7; 5.8 e 5.9 

apresentam respectivamente os valores de rendimento pela  segunda  lei da 

termodinâmica. 

           Aos olhos da segunda da 2ª lei os gráficos 5.7; 5.8 e 5.9 apresentam 

respectivamente os valores de rendimento pela segunda lei da termodinâmica,                    

pode-se  observar  que o  melhor desempenho nos testes é alcançado para (
F

m& ,)ot  = 

0,025
1−skg  e combII ,η = 0,53.  
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FIGURA 5.7 – EFICIÊNCIA DE 2 ª LEI DO SISTEMA, VAZÃO FIXA  1008,0 −= skgmQ

&   

         
 

FIGURA 5.8 – EFICIÊNCIA DE 2 ª LEI DO SISTEMA, VAZÃO FIXA 1017,0 −= skgmQ
&      
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FIGURA 5.9 – EFICIÊNCIA DE 2 ª LEI DO SISTEMA, VAZÃO FIXA 1033,0 −= skgmQ
&      

                     

           Fisicamente, a existência de um máximo de transferência de calor em relação às 

vazões mássicas de água quente e fria é explicado observando-se o comportamento 

esperado do sistema nos extremos 0→im& , ou ∞→im& , onde i indica F ou Q. Quando 

0→im& , 0→iQ& , uma vez que é diretamente proporcional a im& . 

          Quando ∞→im& , 0→∆ iT , uma vez que o trocador de calor tem um tamanho 

fixo, portanto, para um valor alto de im& , a temperatura de entrada do fluido tenderá a 

se aproximar da temperatura de saída do mesmo, e em conseqüência 0→iQ& , uma vez 

que o fluido praticamente não resfria (no evaporador de carga térmica) ou não aquece 

(nos trocadores). Os experimentos mostram que as vazões ótimas otFm ,&  foram possíveis 

de serem determinadas dentro da faixa de operação sendo que otQm ,&  não foi possível ser 

determinado devido à restrição máxima imposta a ,Qm&  na alimentação dos trocadores. 
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6. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresenta as fases elaboradas para construção de uma bancada 

experimental de um sistema  trigeração, com a finalidade da produção combinada de 

frio, calor e energia elétrica, com um motor que utiliza um  sistema bi-combustivel 

(gasolina  ou GNV).  

Uma válvula direcional 3 vias para dirigir os gases quentes para o 

refrigerador ou trocador de calor aquecedor de água foi desenvolvido. A seguir  as 

análises energética e exergética experimentais  do sistema baseadas na 1ª e 2ª Leis da 

Termodinâmica foram realizadas. 

 Do ponto de vista termodinâmico, verificou-se que foi  atingido  o objetivo 

de  obter  uma maior eficiência em relação ao motor operando isoladamente.  

O experimento realizado demonstrou claramente, a viabilidade da utilização 

de gases quentes oriundos de um motor de aplicação automotiva, como fonte de 

energia para refrigeração e para a produção de vapor d’água. Isso foi provado a partir 

do bom funcionamento e, principalmente, dos bons resultados obtidos durante os 

ensaios. 

Verificou-se também  que foi possível realizar a otimização do sistema, 

variando-se as vazões ( Fm& , Qm& ), para os valores de  
F

m& = (0,005; 0,008; 0,025; 0,050; 

0,067) )( 1−
skg  e Qm& = (0,008; 0,017; 0,033) )( 1−

skg . A conclusão  é que para 

(
F

m& )ot  = 0,025 
1−skg , maximiza-se o par ( combI ,η ; combII ,η )max  = ( 0,62; 0,53).  

               Para  Qm&   não foi possível determinar um ponto de ótimo devido à faixa das 

vazões investigadas não ter atingido a região de possível existência de ótimo, i.e  

033,0>Qm& )( 1−
skg . 
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              Destaca-se, ainda, o aspecto ambiental, uma vez que o sistema trigerador  

utiliza energia que de outra maneira seria  simplesmente liberada para o meio 

ambiente. A presente concepção e análise tem potencial para aplicação prática em 

indústrias e estabelecimentos comerciais onde existam as três demandas simultâneas, 

i.e, eletricidade, frio e calor (e.g., supermercados, refinarias, plataformas de petróleo).    

                Para estudos futuros sugere-se: 

                a) Utilização de um terceiro trocador de calor 3TC , para aquecimento 

intermediário entre o trocador 1TC  e 2TC , realizando a troca térmica de resfriamento do 

óleo lubrificante e do fluido de utilidade; 

               b) Desenvolvimento de um sistema trigerador em escala doméstica para uso 

emergencial em situações de catástrofes naturais; 

                c) Ensaios de todas as demais vazões com combustível GNV e comparação 

com os resultados obtidos com gasolina; 

                d) O presente estudo apresenta um sistema bifurcado para os gases quentes, 

sendo que outra  possibilidade de estudo é o uso do sistema URABS acoplado em série, e                  

               e) Utilização de novos combustíveis alternativos (Ex. Biogás). 
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10 Rodas 
09 Reservatório de gasolina 
08 Bateria 12 V 
07 Reservatório de GNV 
06 Estrutura 
05 Painel  elétrico 
04 Gerador  elétrico 
03 Acoplamento 
02 Compressor de ar  
01 Motor de combustão 
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13 Trocador secundário 
12 Trocador primário 
11 Governador de RPM 

APÊNDICE B – TRIGERADOR VISTA FRONTAL E SUPERIOR  

                                                                                A
p

ê
n

d
ic

e
 C

 –
T

rig
e
ra

d
o

r  V
ista

 F
ro

n
ta

l e
 su

p
e
rio

r 7
7

 

 

LEGENDA 



                                                                                                                             Biografia  78  

BIOGRAFIA 

 

                Julio César Berndsen nasceu em Erechim, RS, Brasil. Engenheiro mecânico 

formado pela UPF – Universidade de Passo Fundo – RS (1987). Especialista em 

engenharia econômica pela UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, (1990) com 

monografia sobre a otimização de vapor em plantas frigoríficas. 

               Desenvolveu vários projetos industriais, implantações e viabilidades 

econômicas de empreendimentos, muitos deles voltados ao setor de alimentos. Atuou 

como gerente de engenharia em empresas de montagem, consultoria e projetos, 

coordenando a implantação, orçamentação e o atendimento técnico / comercial em 

sistemas de climatização, refrigeração industrial, geração de vapor e resfriamento do ar 

de entrada em turbinas a gás natural em unidade termelétrica. Trabalhou em empresa 

multinacional líder no segmento de válvulas, controles e dispositivos para vapor, 

analisando e buscando otimização na geração, distribuição do vapor e  aproveitamento 

de rejeitos térmicos.  

              Atualmente, atua como consultor e professor do Centro Universitário de 

Jaraguá do Sul - UNERJ, nos cursos de engenharia mecânica e elétrica, nas disciplinas 

de Gestão da produção, Desenvolvimento de produto, Empreendedorismo, Sistemas da 

qualidade e Estudo do trabalho. 



                                                                                                                           Publicações  79  

PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO EM CONGRESSO 

J.C BERNDSEN, J.V.C VARGAS, E. DILAY, F.G DIAS , J.C ORDONEZ, PARISE, J. A. R.; 
CAMPOS, M. C.; V.D MACIEL, L.R.C.G OÇOSKI., Experimental Development of a tri-
generador sytem for simultaneous production of Heat, Electricity, and Cold , Curitiba, 
2006. CIT06-0786. 

 

 

 

 
 


