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RESUMO 
 
O presente trabalho descreve o dimensionamento e análise de unidade móvel para 

refrigeração de cerveja, com alimentação elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos 

utilizando pastilhas termoelétricas e sistema de compressão a vapor. Avaliou-se a 

carga térmica do sistema, e a partir deste parâmetro foi feito o dimensionamento dos 

componentes do sistema incluindo trocadores de calor, e dispositivos para conversão 

de energia solar em elétrica e condicionamento para alimentação dos sistemas. O 

dimensionamento foi feito através do estudo na literatura da área de refrigeração, 

transferência de calor e energias renováveis. O sistema utilizando as pastilhas 

termoelétricas é inviável devido ao seu baixo rendimento e alto custo. O uso de 

sistema por compressão vapor com unidade condensadora apresenta bom 

desempenho. Adicionalmente, foi feita avaliação financeira para construção de ambos 

os conceitos, corroborando a viabilidade do sistema de compressão a vapor.  

 
 
Palavras-chave: Módulo termoelétrico, Sistemas Fotovoltaicos, Ciclo de compressão 
a vapor, Trocador de calor. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The present work describes the project and analysis of mobile beer refrigeration 

system using thermoelectric modules and vapor compression system with electricity 

provided by photovoltaic panels. The thermal load of the system was evaluated, and 

based on this parameter the components of the system were designed, including heat 

exchangers and devices for converting solar into electric energy and for conditioning. 

The project was performed based on the study of the literature about refrigeration, heat 

transfer and renewable energy. The system based on the thermoelectric module is 

impracticable due to its low performance and high cost. The use of vapor compression 

system with condensing unit presents good performance. Additionally, a financial 

evaluation was performed for both concepts, corroborating the viability of the vapor 

compression system. 

 
 
 
Keywords: Thermoelectric module, Photovoltaic Systems, Vapor Compression Cycle, 
Heat Exchanger.  
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1 INTRODUÇÃO 

A dificuldade de encontrar um emprego aliado à vontade de empreender foram os 

principais motivos para o estudo deste projeto. Segundo o jornal digital NEXO e dados 

divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa de 

desemprego chegou a 13,7% no início de 2017 (NEXO, 2017). Considerando o 

cenário de crise econômica no Brasil e a elevada taxa de desemprego, criar novas 

fontes de renda pode ser uma solução.  

As praias são um dos principais pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, e 

assim suas orlas estão sempre movimentadas, especialmente durante as férias de 

verão, onde os turistas e a população fluminense se divertem e tentam se refrescar. 

No verão a sensação térmica pode passar dos 40 ºC (G1RIO, 2018) e, entre as 

diversas formas de aliviar o calor, está a cerveja. 

É comum em todo o mundo a ingestão de cerveja, seja para apreciação ou para 

diversão, e no Rio de Janeiro não é diferente. O calor intenso juntamente com à 

necessidade de relaxar, seja nas férias ou finais de semana, faz com que a bebida 

seja um dos principais produtos consumidos nas praias da cidade. 

Importante destacar que a  irradiação solar presente na região, com a menor média 

diária de 3,65 kW⋅h/m² no mês de Junho (VILLALVA, 2015) é vantajosa para utilização 

de painéis fotovoltaicos como fonte de energia. Soma-se a esta discussão a crescente 

preocupação mundial com o meio ambiente incentivar o uso de fontes alternativas e 

renováveis como a energia solar. 

Com base nestes aspectos, o presente trabalho tem como objetivo o 

dimensionamento de um refrigerador capaz de refrigerar líquidos, neste caso a 

cerveja, dentro das condições térmicas das praias da cidade, e aproveitando o 

elevado potencial de energia solar encontrada nas mesmas para alimentação do 

sistema. Assim, o empreendedorismo se manifesta de duas formas, na venda da 

bebida para os banhistas e na utilização de uma fonte de energia renovável como 

diferencial de mercado.  
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1.1 OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo principal a análise de viabilidade e 

dimensionamento de um sistema de refrigeração de líquido para ser implantado em 

unidade móvel comercial utilizando placas fotovoltaicas como fonte de energia. Os 

seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

 Determinação de carga térmica do sistema, contemplando a refrigeração do 

líquido juntamente com a transferência de calor entre o ambiente e o espaço 

refrigerado. 

 Dimensionamento dos componentes serpentina para líquidos e evaporador.  

 Pretende-se também comparar o desempenho teórico do sistema com 

pastilhas Peltier e ciclo de compressão a vapor. 

1.2 METODOLOGIA 

O presente projeto é predominantemente teórico, portanto as etapas de análise e 

dimensionamento serão realizadas a partir de métodos disponíveis na literatura da 

área, com foco em aspectos relacionados a transferência de calor aplicados a 

refrigeração. 

Adicionalmente, pretende-se avaliar e selecionar componentes e dispositivos 

comerciais para redução de custo total do sistema. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

Este capítulo apresenta um breve resumo dos assuntos necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

2.1 CALOR 

Calor pode ser entendido como a transferência de energia térmica que ocorre na 

fronteira de sistemas ao existir uma diferença de temperatura entre eles. O sentido da 

transferência dá-se da região com maior para a menor temperatura (ASHRAE, 2009). 
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2.1.1  Calor Sensível 

É a quantidade de energia térmica que ao ser adicionada ou removida alterara a 

temperatura de uma substância sem que haja mudança de estado (MILLER e 

MILLER, 2006). Para um sistema fechado de massa m que sofre variação de 

temperatura ΔT, o calor sensível pode ser expressado por: 

𝑞𝑠 = 𝑚 ⋅ 𝑐 ⋅  ∆𝑇 

(2.2) 

ondo assume-se calor específico c constante e uniforme, e 𝑞𝑆 é o calor sensível. 

 

2.1.2  Calor Latente 

Calor ou energia térmica necessária para que haja mudança de estado de uma 

substância sem alteração de temperatura (MILLER e MILLER, 2006). Para um sistema 

fechado de massa m, o calor latente pode ser expressado pela seguinte relação: 

𝑞𝐿 = 𝑚 ⋅ 𝐿𝑡 

(2.3) 

onde 𝐿𝑡 é o calor latente para a mudança de fase correspondente, podendo ser 

vaporização, condensação, solidificação, fusão, ou mesmo mudança entre fases 

sólidas. 

 

2.2 TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

É chamada de transferência de calor a energia térmica transmitida devido a uma 

diferença de temperatura entre sistemas, com sentido para o sistema de menor 

temperatura (INCROPERA e DEWITT, 2002). 

2.2.1  Condução 

Condução é a transferência de energia térmica sem fluxo de matéria, ou seja, o 

trânsito de energia dá-se em nível atômico ou molecular. A energia é transferida das 

partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância devido a 

interação entre elas (INCROPERA e DEWITT, 2002). 
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É possível quantificar a quantidade de calor transferido por condução através da 

Lei de Fourier. Parar um plano unidimensional, sob uma distribuição de temperatura 

𝑇(𝑥), o fluxo de calor na direção x, q”x é expresso como: 

𝑞′′𝑥 = −𝑘 ⋅  
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

(2.4) 

onde 𝑘 é a condutividade térmica do material, que depende do estado termodinâmico 

da matéria. O sinal negativo significa que o calor é transferido na direção do 

decréscimo de temperatura. Para encontrar a taxa de transferência de calor por 

condução 𝑞𝑥 (W), através de uma parede plana com área A (m²), faz-se o produto do 

fluxo de calor e a área (INCROPERA e DEWITT, 2002), conforme a seguinte relação: 

𝑞𝑥 = 𝑞′′𝑥  ⋅  𝐴 

(2.5) 

 

2.2.2  Convecção 

Convecção é o mecanismo de transferência de calor devido à difusão, em nível 

molecular, ou ao fluxo de matéria, em nível macroscópico. Pode ser classificada como 

forçada, quando o escoamento é causado por um agente externo como ventiladores 

e bombas, ou natural quando a movimentação do fluído é causada por forças de 

empuxo criadas pela diferença de densidades devido a variação de temperatura do 

fluído (INCROPERA e DEWITT, 2002). A lei de resfriamento de Newton é a expressão 

usada para calcular o fluxo de calor por convecção, na qual o fluxo de calor é 

proporcional a diferença de temperatura do fluído e da superfície de um sólido. O fluxo 

de calor de uma superfície com temperatura Ts exposta a um fluido a T∞ é dada por: 

𝑞"𝑐 = ℎ ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

(2.6) 

onde ℎ é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Muito embora a Eq. 

(2.6) pareça simples, a determinação do coeficiente de transferência de calor h é 
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relativamente complexa, sendo dependente da geometria da superfície em contato 

com o fluido, das propriedades do fluido, velocidade do escoamento, entre outros 

parâmetros (INCROPERA e DEWITT, 2002). Ressalta-se ainda que este documento 

apresentará relações para estimativa do coeficiente de transferência de calor somente 

para os casos necessários para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.  

 

2.2.3  Radiação 

A transferência de calor por radiação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas 

através do espaço, sendo independente da interação entre moléculas. Entretanto, 

pode depender do meio através do qual ocorre a transferência devido a características 

de absortividade, transmissividade e refletividade do material, sendo que a 

transferência de calor por radiação em vácuo é melhor. A energia térmica de radiação 

é emitida pela matéria depende da sua temperatura, da geometria e de características 

de sua superfície. (INCROPERA e DEWITT, 2002). 

Como todo corpo com temperatura superior ao zero absoluto emite radiação 

térmica, em problemas de engenharia o maior interesse é avaliar a taxa líquida de 

transferência de calor. Assim, assumindo uma superfície cinza com emissividade 𝜀 a 

transferência líquida de calor por radiação é calculada subtraindo a radiação emitida 

da superfície a uma temperatura 𝑇𝑠, da radiação emitida pela vizinhança, tratada aqui 

como corpo negro, a uma temperatura 𝑇𝑣𝑖𝑧 (INCROPERA e DEWITT, 2002). Deste 

modo, o fluxo de calor líquido deixando a superfície é expressado por: 

𝑞′′𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ⋅ 𝜎 ⋅ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑣𝑖𝑧

4 ) 

(2.7) 

onde 𝜎 é a constante de Stefan-Boltzmann igual a 5,67 ⋅  10−8 W/m²⋅K4. 

 

2.2.4  Resistência Térmica 

Assim como resistência elétrica está associada à corrente elétrica, analogamente, 

a resistência térmica está associada à transferência de calor. O conceito de 

resistência térmica equivalente ou total é utilizado como ferramental para avaliar os 

processos de transferência de calor (INCROPERA e DEWITT, 2002) em sistemas 
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complexos, sendo necessário atender às hipóteses de regime permanente, 

transferência unidimensional, sem geração de calor e propriedades aproximadamente 

uniformes. De maneira similar à resistência elétrica que pela Lei de Ohm é igual a 

razão entre a diferença de potencial e corrente elétrica, a resistência térmica é definida 

como a razão entre diferença de potencial térmico, correspondente a diferença de 

temperatura, e a taxa de transferência de energia térmica, dada pela seguinte relação: 

𝑅𝑇 =
∆𝑇

𝑞
 

(2.8) 

Para o caso de transferência de calor por condução unidimensional em geometria 

plana, a resistência térmica é determinada a partir da solução da equação de difusão 

de calor (INCROPERA e DEWITT, 2002), e é dada pela seguinte relação: 

𝑅𝑇,𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐿

𝑘𝐴
 

(2.9) 

onde L é a espessura do material, e A é a área de seção transversal através da qual 

ocorre a transferência de calor. 

Durante transferência de calor por convecção, e a partir da lei de resfriamento de 

Newton, obtém-se a seguinte relação para resistência térmica: 

𝑅𝑇,𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝐴
 

(2.10) 

onde A é a área de contato entre a superfície e o fluido. 

Ressalta-se que a aplicação do conceito de resistência térmica requer satisfação 

das hipóteses listadas anteriormente, e é apropriado para solução de problemas que 

envolvem a transferência de calor por mais de um modo e/ou através de vários 

materiais. Nestes casos, desenvolve-se circuito térmico para modelagem do sistema 

completo de maneira similar a circuito elétrico. 
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2.2.5  Coeficiente Global de Transferência de Calor 

Processos de transferência de calor podem ser complexos, evolvendo diversas 

camadas de materiais diferentes tanto em série quanto em paralelo. Para tais 

sistemas, é conveniente usar o conceito de coeficiente global de transferência de calor 

U, englobando as resistências térmicas dos diferentes modos e materiais em um único 

coeficiente, que é definido por uma expressão análoga à lei de resfriamento de Newton 

(INCROPERA e DEWITT, 2002): 

𝑞 = 𝑈 ⋅ 𝐴 ⋅ ∆𝑇 

(2.12) 

O coeficiente global de transferência de calor está relacionado com a resistência 

térmica equivalente da seguinte forma: 

𝑈 =
1

𝑅𝑇,𝑒𝑞 ⋅ 𝐴
 

(2.13) 

onde a resistência térmica equivalente RT,eq é estimada a partir do circuito térmico do 

sistema. 

 

2.3 TROCADOR DE CALOR 

Trocadores de calor são dispositivos utilizados para propiciar a troca de calor entre 

dois ou mais fluidos que estejam a diferentes temperaturas. Segundo KAKAÇ, LIU e 

PRAMUANJAROENKIJ (2012), podem ser classificados de acordo com os seguintes 

critérios: 

 Recuperador ou regenerador, onde o primeiro corresponde a condição de 

transferência de calor contínua e direta entre os fluidos. No caso dos 

regeneradores a transferência de calor ocorre de modo indireto entre os 

fluidos, e muitas vezes intermitente, sendo a energia transferida inicialmente 

para uma matriz sólida, e posteriormente para o outro fluido. 

 Contato direto ou indireto, onde a primeira classificação corresponde a 

equipamentos em que os dois fluidos entram em contato sem separação 
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física, como torre de resfriamento evaporativo. No caso dos trocadores de 

calor de contato indireto, os fluidos são separados por parede sólida, sendo 

geralmente metálica. 

 Geometria de construção, a qual caracteriza geometricamente o trocador de 

calor de acordo com a interface entre os fluidos, podendo ser citados os tipos 

com tubos, placas ou superfícies estendidas 

 Monofásico ou multifásico, correspondendo a fluidos escoando sem ou com 

mudança de fases, respectivamente. 

 Arranjo das correntes, que caracteriza a direção e sentido principais dos 

escoamentos, podendo ser por correntes paralelas, correntes contrárias ou 

correntes cruzadas 

O trocador de calor tipo tubo em espiral, também chamado de trocador com 

serpentina, é um trocador de calor formado por um tubo no formato de uma espiral, 

dentro da qual escoa um dos fluidos e é exposta externamente ao outro fluido. A espira 

pode ser inserida dentro de um casco ou pode ser construída como evaporador ou 

condensador coaxiais. De acordo com KAKAÇ, LIU e PRAMUANJAROENKIJ (2012), 

o coeficiente de transferência de calor para o escoamento interno a tubo em formato 

espiral superior que o caso de escoamento em tubo reto devido as forças centrípetas 

induzidas pelo escoamento.  

2.3.1  Equações básicas para dimensionamento 

Algumas expressões são úteis para dimensionar ou prever o desempenho dos 

trocadores de calor. Em geral, os trocadores de calor são modelados considerando 

como hipóteses simplificadoras a operação em regime permanente, coeficiente global 

de transferência de calor uniforme, variações desprezíveis de calor específico e 

densidade do fluido, variações desprezíveis de energias cinética e potencial, e sem 

realização de trabalho. Assim, aplicando a primeira lei para o volume de controle 

definido pelo espaço ocupado por um dos fluidos (INCROPERA e DEWITT, 2002) 

conforme esquematizado na Figura 2.1, obtém-se a variação da entalpia ao longo do 

trocador conforme a seguinte relação: 

𝑞 = �̇� ⋅ (𝑖𝑠 −  𝑖𝑒) 

(2.14) 
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onde 𝑞 é a taxa de transferência de calor, �̇� é a vazão de massa, i é a entalpia 

específica do fluido, e os subscritos e e s correspondem às condições de entrada e 

saída, respectivamente. 

Em condições sem mudança de fase e com fluido com calor específico constante, 

a equação 2.14 pode ser escrita da forma: 

𝑞 = �̇� ⋅ 𝑐𝑝 ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒) 

(2.15) 

onde cp é o calor específico a pressão constante, e T é a temperatura média do fluido. 

Ressalta-se que as equações apresentadas nesta seção são válidas tanto para o 

fluido quente quanto para o fluido frio. 

 

Figura 2.1 - Balanço de energia para fluídos quente e frio de um trocador de 

calor 

Fonte: (KAKAÇ, LIU e PRAMUANJAROENKIJ, 2012), adaptado 

 

 Na Figura 2.1 os subscritos q e f  referem-se aos fluidos quente e frio, 

respectivamente. 

 Uma vez que a temperatura dos fluidos varia ao longo dos trocadores de calor, é 

necessário determinar uma diferença de temperatura representativa, para 

posteriormente estimar a taxa de transferência de calor a partir do coeficiente global 

de transferência de calor. Assim, define-se a média logarítmica das diferenças de 
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temperaturas (MLDT) (INCROPERA e DEWITT, 2002), tal que a transferência de calor 

no trocador de calor é dada por:  

 

 

𝑞 = 𝑈 ⋅ 𝐴 ⋅ ∆𝑇𝑙𝑚 

(2.13) 

onde U⋅A é o produto entre coeficiente global de transferência de calor pela área de 

troca de calor, e ∆𝑇𝑙𝑚 é a média logarítmica das temperaturas dada pela seguinte 

relação: 

∆𝑇𝑙𝑚 =
∆𝑇2 −  ∆𝑇1

ln (
∆𝑇2

∆𝑇1
)

 

(2.14) 

onde as diferenças de temperaturas ΔT1 e ΔT2 são estimadas nos pontos de entrada 

e saída dos fluidos. No caso de trocadores de calor tubo-e-tubo em correntes 

paralelas, as diferenças são dadas por: 

[
∆𝑇1 = 𝑇𝑞,𝑒 − 𝑇𝑓,𝑒

∆𝑇2 = 𝑇𝑞,𝑠 −  𝑇𝑓,𝑠
] 

(2.15) 

E para trocadores de calor tubo-e-tubo com correntes contrárias, as diferenças de 

temperaturas são dadas por: 

[
∆𝑇1 = 𝑇𝑞,𝑒 − 𝑇𝑓,𝑠

∆𝑇2 = 𝑇𝑞,𝑠 − 𝑇𝑓,𝑒
] 

(2.16) 

Para trocadores de calor com geometria distinta do tubo-e-tubo, como casco e 

tubos, placas, correntes cruzadas, estima-se a MLDT considerando condição de 
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escoamento tubo-e-tubo contracorrente, conforme Eq. (2.16), multiplicado por um 

fator de correção, denominado como fator de forma (INCROPERA e DEWITT, 2002). 

 

 

2.4 CICLO DE COMPRESSÃO A VAPOR 

Ciclo de compressão à vapor é um ciclo de refrigeração usado para transferir 

energia térmica de uma região à baixa temperatura para uma região de maior 

temperatura (ASHRAE, 2009). 

O ciclo teórico de compressão a vapor é ilustrado na Figura 2.2, caracterizado por 

dois processos de transferência de calor isobáricos, expansão isoentalpica adiabática 

e compressão isentrópica e adiabática. É possível determinar a vazão mássica e 

balanço de energia dos componentes do ciclo aplicando a primeira lei considerando 

abordagem para volume de controle. Adota-se ainda como hipóteses adicionais a 

condição de regime permanente, variações de energias cinética e potencial 

desprezíveis, e propriedades uniformes nas seções com fluxo de massa (ASHRAE, 

2009). Para o evaporador não há realização de trabalho e a partir da primeira lei da 

termodinâmica para volume de controle, estima-se a taxa de transferência de calor 

sendo dada por: 

𝑞4−1 = �̇� ⋅ (𝑖1−𝑖4) 

(2.17) 

No ciclo ideal considera-se que o compressor é isoentrópico e adiabático, e a 

potência de compressão é dada pela seguinte relação: 

𝑊1−2 = 𝑚 ⋅̇ (𝑖2 − 𝑖1) 

(2.18) 

Analogamente, a taxa de transferência de calor do fluido para o ambiente ao longo 

do condensador é dada pela seguinte relação: 

𝑞2−3 = 𝑚 ⋅̇ (𝑖2 − 𝑖3) 

(2.19) 
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O dispositivo de expansão, que pode ser tubo capilar ou válvula de expansão 

termostática, correspondente ao processo 3-4 da Figura 2.2, é usualmente modelado 

como sendo isoentálpico e adiabático. 

       

(A)                                                                     (B) 

Figura 2.2 - Ciclo teórico de refrigeração por compressão a vapor. 

(A) Diagrama. (B) Gráfico 𝒑 𝒙 𝒊. 

Fonte: (ASHRAE, 2009), adaptado. 

A partir da análise de cada um dos componentes do ciclo é possível estimar o 

coeficiente de desempenho (COP – Coefficient of Performance), dado pela razão 

entre taxa de calor recebida pelo fluido ao longo do evaporador (processo 4-1) e a 

potência de compressão (processo 1-2). 

 

2.5 EFEITO TERMOELÉTRICO 

Refrigeração termoelétrica é a conversão direta da energia elétrica em um 

diferencial de temperatura. Os efeitos Seebeck e Peltier estão relacionados com o 

efeito termoelétrico (YANG, AHUJA e TRAN, 2008), ambos decorrentes da utilização 

de dois materiais condutores distintos unidos, e as propriedades térmicas da junta 

dependem de condição elétrica, e vice-versa. 

O efeito Seebeck, descoberto por Thomas Seebeck, está associado à geração de 

tensão elétrica a partir da junção de dois metais diferentes submetidos a um gradiente 

de temperatura, e é o princípio de funcionamento de termopares (DOEBELIN, 1990). 

No efeito Peltier por sua vez, descoberto por Jean Peltier, corresponde a ocorrência 
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de diferença de temperatura em uma junta de materiais quando submetida a uma 

corrente elétrica (YANG, AHUJA e TRAN, 2008). 

Assim, a pastilha ou módulo Peltier utiliza o efeito Peltier para refrigeração. O 

dispositivo consiste num arranjo de blocos de telureto de bismuto, tipo N e tipo P, 

montados alternadamente e eletricamente em série entre duas placas de cerâmica, 

fazendo com que o calor seja transferido em uma mesma direção, figura 2.3 

(EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018).  

 

Figura 2.3 - Módulo peltier 

Fonte: (EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018) 

 

2.6 PLACAS FOTOVOLTAICAS 

Para entender o funcionamento das placas fotovoltaicas, é necessário primeiro 

entender o efeito fotovoltaico e alguns conceitos básicos de irradiância e irradiação.  

O efeito fotovoltaico consiste na transformação da radiação eletromagnética do sol 

em energia elétrica através da criação de uma tensão elétrica, sobre uma célula 

formada por sucessivas camadas de materiais (VILLALVA, 2015). A tensão é gerada 

devido ao deslocamento de elétrons de um semicondutor quando submetido a 

incidência de fótons com elevada energia, gerando assim regiões com tensões 

elétricas distintas. 

Irradiância é uma medida de potência da radiação solar dada em termos de fluxo 

de calor, em W/m². Já a irradiação é a medida de energia correspondente, e é utilizada 

para expressar a energia solar que incide sobre uma superfície durante um intervalo 

de tempo, sendo usualmente dada em unidades de W⋅h/m² (VILLALVA, 2015). 
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Uma célula fotovoltaica é composta por duas camadas de materiais 

semicondutores P e N. Essas camadas podem ser fabricadas com vários materiais 

diferentes, sendo o mais comum o silício com dopagem apropriada para esta 

aplicação. Uma única célula fotovoltaica não é capaz de converter elevadas potências, 

então várias células são agrupadas para produzir painéis, placas ou módulos 

fotovoltaicos (VILLALVA, 2015). 

O material P é chamado de material positivo por possuir menos elétrons. E o 

material N possui elétrons em excesso, sendo mais negativo, conforme ilustrado na 

Figura 2.4. A luz solar penetra no material N e descarrega sua energia sobre os 

elétrons, fazendo com que eles tenham energia suficiente para se movimentar da 

camada N para a camada P, vencendo a barreira potencial entre as camadas. Então, 

os elétrons são coletados por um eletrodo metálico, e caso exista um circuito fechado 

há a formação de corrente elétrica (VILLALVA, 2015). 

 

Figura 2.4 - Estruturas moleculares dos materiais semicondutores P e N 

Fonte: (VILLALVA, 2015) 

 

3 ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO DO PROJETO 

3.1 Estrutura 

A Figura 3.1 ilustra uma unidade móvel comercial para transporte e refrigeração de 

Chopp, o qual conta com reservatório de gelo para refrigeração do líquido. O sistema 

ilustrado nesta figura será tomado como base para definição de dimensões principais, 

sendo realizados ajustes para adequação ao projeto proposto.  
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Figura 3.1 - Carrinho para servir chopp 

Fonte: (WARM, 2018). 

 

A estrutura principal do carrinho do fabricante (WARM, 2018) é baseada quase que 

totalmente em fibra de vidro, e sua caixa térmica de 70 litros é revestida por 

poliuretano expandido como isolante térmico, no qual é inserido o gelo que fica em 

contato com uma serpentina de aço inoxidável AISI 304.   

Conforme mencionado anteriormente, o presente projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de unidade móvel compacta para refrigeração de líquido similar ao 

apresentado na Figura 3.1, entretanto contando com sistema frigorifico alimentado 

por energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos para dispensar necessidade 

de reposição de gelo.  

 

3.2 CONDIÇÕES DE PROJETO 

3.2.1  Condições climáticas 

O sistema é projetado para operar nas condições climáticas da praia de 

Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, durante o verão. Para definir essas 

condições externas foi utilizada a metodologia ASHRAE. Para a temperatura externa 
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de projeto deve-se considerar a média de 0,4% das maiorias temperaturas de bulbo 

seco do ano, definindo como temperatura externa 34,1 °C. A velocidade do vento é 

definida com a média de 5% dos maiores valores das velocidades do ano, obtendo o 

valor de 6,5 m/s. Estes valores são tabelados e indicados pela ASHRAE como 

condições para projeto (ASHRAE, 2006). 

3.2.2  Produto 

O produto principal a ser refrigerado é a cerveja. As condições de refrigeração do 

produto foram definidas junto a algumas suposições, são elas:  

 Por conservação da massa e considerando regime permanente, a vazão da 

cerveja é constante por toda a serpentina. Assumindo que seja vendido um 

copo de 500 ml a cada dois minutos, o valor da vazão é de 250 ml por minuto.  

 A temperatura de entrada da cerveja é de 24 °C, valor que foi escolhido 

considerando a chopeira elétrica comercial MAXBEER (2018). O fabricante 

parte do princípio de que o produto está armazenado em um local protegido 

da luz solar a uma temperatura ambiente de 24 ºC. 

 A temperatura de saída da cerveja é de 0ºC. Sendo essa a temperatura ideal 

de saída para que o produto chegue ao cliente a uma temperatura de 

degustação em torno de 2 a 3 ºC (BG, 2018).  

 

3.2.3  Caixa térmica 

 A caixa térmica, representada esquematicamente na Figura 3.2, corresponde ao 

ambiente a ser refrigerado corresponde a um recipiente isolado termicamente do meio 

externo contendo a serpentina para o líquido a ser refrigerado e o evaporador do ciclo 

de refrigeração. Portanto, tem como função propiciar a transferência de calor entre a 

cerveja e o fluido refrigerante, com reduzida carga térmica devido a transferência de 

calor do ambiente. Considera-se que o recipiente será preenchido com líquido para 

uniformização de temperatura em contato com a serpentina da cerveja, bem como 

para estabelecimento de inércia térmica do sistema, com capacidade de compensar 

eventuais picos de demanda. A estrutura da caixa pretendida é feita de fibra de vidro, 

correspondente ao mesmo material do carrinho pretendido, com isolamento térmico 

em poliuretano expandido com densidade de 32 kg/m³, e condutividade térmica para 
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a faixa de temperatura de trabalho de aproximadamente 0,023 W/m⋅K , (ASHRAE, 

2006).  

 Para efeitos de cálculo o formato da caixa térmica será retangular, com dimensões 

200 mm de comprimento e largura, e 500mm de altura, com isolamento térmico com 

espessura de 75 mm. Considera-se serpentina feita a partir de tubo de 3/8’’ (9,525 

mm) de diâmetro externo de aço inoxidável AISI 304, com espessura de 0,8 mm. A 

espira considerada possui diâmetro médio de 160 mm, altura total de 470 mm e 

comprimento total de 25,0 m, portanto com passo correspondente de 9,525 mm. 

Ressalta-se a adequação do material em contato com a cerveja, pois não ocorre 

reação ou alteração das propriedades do fluido, principalmente por possuir superfícies 

inertes química e biologicamente (COSTA, 1994). 

 Assume-se valor da espessura das paredes da fibra de vidro como 8mm, tanto para 

a estrutura externa quanto para a caixa térmica, pois tais valores não são informados 

para o modelo base para o dimensionamento ilustrado na Figura 3.1. A espessura do 

poliuretano (PU) expandido com densidade de 32 kg/m³, é definida segundo a 

metodologia ASHRAE (2006), onde para compartimentos que mantenham 

temperaturas internas entre -4 a 4 °C deve-se utilizar espessura de isolamento 

superior a 75 mm (ASHRAE, 2006). 

 Considera-se o volume interior da caixa térmica preenchido com uma mistura de 

água e propileno glicol (80% água, 20% propileno glicol) com temperatura de 

congelamento de -7,15 ºC (MEDEIRAS, BARBOSA e FONTES, 2010), evitando assim 

eventuais problemas estruturais devido ao congelamento. Para efeitos de 

dimensionamento, considera-se as seguintes para a solução de água e 

propileno glicol: 

 Temperatura inicial de 24 °C e temperatura final de 0 °C 

 Tempo de duas horas para resfriamento de 24 °C a 0 °C 

 E conforme mencionado anteriormente, a caixa térmica também conta com: 

 Evaporador: trocador de calor para remoção de calor da caixa térmica. O 

detalhamento do dimensionamento é apresentado na seção 3.4.2, Ciclo 

de compressão a vapor e dimensionamento do Evaporador. 
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 Bomba de água: esse dispositivo servirá para causar convecção forçada 

a partir da recirculação da mistura água e propileno glicol. 

 Serpentina de líquido: serpentina metálica com massa de 4,33 kg, 

preenchida com líquido. 

 

Figura 3.2 - Modelo da Caixa Térmica 

3.3 CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

Todos os conceitos, dados e metodologia encontrados nesse capítulo foram 

baseados na norma ASHRAE, mais especificamente o capítulo para determinação de 

carga de refrigeração (ASHRAE, 2006). Os cálculos foram realizados utilizando o 

software Microsoft Excel. 

3.3.1  Carga térmica de transmissão 

A carga térmica de transmissão é o calor ganho a partir da transferência de calor 

através das superfícies do ambiente refrigerado e é dada pela equação (2.12), na qual 
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o termo U corresponde ao coeficiente global de transferência de calor, A à área de 

referência e ΔT à diferença de temperatura. 

O coeficiente global de transferência de calor U através da superfície pode ser 

calculado a partir da seguinte relação, onde considera-se por simplificação que as 

áreas relativas à transferência de calor interna e externa são iguais: 

 

𝑈 =
1

1

ℎ𝑖 
+

𝑦

𝑘
+

1

ℎ𝑒

               

 (3.1) 

onde ℎ𝑖 é o coeficiente de convecção do ar interno, ℎ𝑒 é o coeficiente de convecção 

do ar externo, 𝑈 é o coeficiente global de transferência de calor, 𝑦 é a espessura da 

parede e  𝑘 é a condutividade térmica do material da superfície. 

 Os valores dos coeficientes de transferência de calor por convecção para o lado 

externo dependem da velocidade do ar, e conforme recomendado pela norma 

ASHRAE (2006) adota-se valor de 1,6 W/m²⋅K para convecção natural. De acordo 

com a mesma norma, caso a velocidade do ar seja superior a 25 km/h deve-se adotar 

valor para o coeficiente de transferência de calor igual a 6,0 W/m²⋅K. Assim, com o 

objetivo de realizar dimensionamento conservador, adota-se coeficiente de 

transferência de calor externo de 6,0 W/m²⋅K, e ainda desconsidera-se o valor do 

coeficiente de transferência de calor interno, assumindo que a caixa térmica está em 

contato com a parede do carrinho. A Figura 3.3 ilustra a estrutura da caixa térmica 

composta por sucessivas camadas de fibra de vidro e poliuretano expandido. 
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Figura 3.3 - Carga térmica por transmissão 

Nesta análise, a temperatura da superfície interna da caixa térmica igual a 0 °C, 

portanto, a favor da segurança pois considera-se que o coeficiente de transferência 

de calor por convecção entre a solução de água e propileno glicol é elevado. 

 Ainda de acordo com as recomendações da norma ASHRAE (2006), deve-se 

considerar o efeito da radiação solar para efeitos de carga térmica. Considerando uma 

abordagem simplificada recomendada pela norma, adota-se um acréscimo na 

temperatura do ar para contabilizar efeitos de radiação térmica. Nesta abordagem 

considera-se a superfície cinza, e se voltada para leste ou oeste o valor do acréscimo 

de temperatura é de 4 °C. Já para superfícies perpendiculares a incidência solar (como 

telhado, por exemplo) o acréscimo de temperatura é de 9 °C. 

A Tabela 1 ilustra as condições de contorno para estimativa da carga térmica de 

transmissão, e a partir da metodologia descrita neste item a carga térmica é de 4,64 

W, que é consideravelmente reduzida. 
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Tabela 1 - Valor da Carga térmica de transmissão 

Temperatura externa [ºC] 34,1  

Temperatura interna [ºC] 0,0 

ΔT de transmissão + insolação lateral [ºC] 38,1  

ΔT de transmissão + insolação telhado [ºC] 43,1  

Área lateral [m²] 0,1  

Área superior [m²] 0,04  

Condutividade térmica – PU [W/m⋅K] 0,023  

Condutividade térmica – Fibra de vidro 

[W/m⋅K] 

0,19  

Espessura isolamento – PU [mm] 75  

Espessura Fibra de vidro [mm] 8 ,0 

Carga térmica de transmissão, 𝑞𝑡 [W] 4,64  

 

3.3.2  Carga térmica do produto 

A carga térmica do produto é a quantidade de calor que deve ser retirada do líquido 

para resfriamento até a temperatura desejada. A quantidade de calor a ser removido 

é dada pela primeira lei aplicada à volume de controle, que resulta em relação similar 

à Eq. (2.2), assumindo regime permanente, variações de energia cinética e potencial 

desprezíveis e sem realização de trabalho, conforme a seguinte relação: 

𝑞𝑝 = �̇� ⋅ 𝑐 ⋅ ∆𝑇𝑖         

onde 𝑞𝑝 é o calor retirado do produto, 𝑚 é a massa do produto e ∆𝑇𝑖 é a diferença de 

entre a temperatura inicial do produto e a temperatura do ambiente refrigerado. 

Para esta análise a taxa de calor removido é necessário assumir que: 

 Consideração de propriedades da água para a cerveja. Como o calor 

específico da cerveja depende da porcentagem de massa sólida 

presente, cada tipo de cerveja terá um calor específico diferente 

(ASHRAE, 2006). Então usando o pior caso possível, que é a água, pois 
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seu calor específico é maior que o da cerveja, o sistema poderá 

comportar qualquer espécie de cerveja.  

 Para o caso da mistura água + glicol, inicialmente todo o sistema está 

parado. A operação de tiragem só irá ocorrer no momento em que todo 

o sistema se encontrar em equilíbrio térmico a 0 ºC. Também será usado 

apenas a água, pois facilita a determinação das propriedades 

termodinâmicas. Aqui, a equação (2.2) pode ser usada em sua forma 

original. 

A Tabela 2 ilustra os parâmetros utilizados para o cálculo da carga térmica de 

refrigeração do fluido, que tem como resultado 420 W, significativamente superior à 

carga térmica de transmissão. 

 

Tabela 2 - Valor carga térmica do produto 

Diferença de temperatura – [ºC] 24  

Vazão [ml/min] 250  

Calor específico da água [J/kg⋅ºC] 4200  

Volume de água (mistura) [L] 20  

Carga térmica das primeiras 2 horas [W] 280  

Carga térmica do produto, 𝑞𝑝 [W] 420  

 

Adicionalmente, pode ser observado a partir da Tabela 2, o valor do calor retirado 

durante as primeiras 2 horas com o sistema parado é irrelevante, por ser muito menor 

do que o valor da carga térmica devido à passagem da cerveja, sendo esse último o 

único valor necessário para obtenção da carga térmica total. 

3.3.3  Carga térmica total 

A carga térmica total é dada pela soma das cargas térmicas de transmissão e de 

refrigeração do produto. O valor da carga térmica total é dada pela soma das duas 

contribuições, conforme a seguinte relação: 

  



35 
 

 
 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑞𝑝 + 𝑞𝑡         

 (3.2) 

Aplica-se um fator de segurança de 10%, considerando haver discrepâncias entre 

os valores de projeto e os valores de operação. Assim, o valor da carga térmica total 

é de 467,10 W. 

 

3.3.4  Dimensionamento da serpentina 

As características e dimensões da serpentina são descritas no item 3.2.3. Esta 

seção destina-se a conferir se o desempenho da mesma é capaz de suprir as 

necessidades do projeto.  

Para definir o desempenho do trocador de calor pode-se usar a Eq. (2.13), mas 

para isso é necessário encontrar o valor do coeficiente global de transferência de 

calor. Para coordenadas cilíndricas, a expressão para o coeficiente global, em relação 

ao lado externo da serpentina, toma a forma (KAKAÇ, LIU e PRAMUANJAROENKIJ, 

2012): 

 

𝑈𝑒 =
1

𝑟𝑒 

𝑟𝑖 
⋅

1
ℎ𝑖 

+
𝑟𝑒 ⋅ ln (

𝑟𝑒 

𝑟𝑖 
)

𝑘
+

1
ℎ𝑒

 

(3.3) 

Os coeficientes de convecção externa e interna podem ser estimados utilizando as 

expressões analíticas para trocador de calor helicoidal sugeridas por KAKAÇ, LIU e 

PRAMUANJAROENKIJ (2012), que depende se o regime de escoamento é laminar ou 

turbulento. O número de Reynolds é dado pela seguinte relação (INCROPERA e 

DEWITT, 2002):  

𝑅𝑒 =  
4 ⋅ �̇�

𝜋 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝜇
 

(3.4) 



36 
 

 
 

onde µ é a viscosidade dinâmica do fluido estimada a temperatura média entre a final 

e inicial, e d é o diâmetro interno do tubo. O valor resultante do número de Reynolds 

para as condições estabelecidas para o escoamento de cerveja é de 1069, portanto o 

escoamento ocorre em regime laminar. Para estas condições de escoamento no 

interior de duto em espiral, pode-se utilizar a correlação de Manlapaz e Churchill apud 

(KAKAÇ, LIU e PRAMUANJAROENKIJ, 2012), dada pela seguinte relação: 

𝑁𝑢𝑡 = [(4,364 +  
4,636

𝑥3
)

3

+ 1,816 (
𝐷𝑒

𝑥4
)

3
2

]

1
3

  

(3.5) 

onde 𝐷𝑒  é o numero de Dean, dado pela seguinte relação: 

 𝐷𝑒 = 𝑅𝑒 ⋅ (
𝑟

𝑅
)

1

2
 

(3.6) 

 

e os demais termos são dados pelas seguintes relações: 

  𝑥3 = (1,0 +
1342

𝐷𝑒
2.𝑃𝑟

)
2

 

(3.7) 

 

  𝑥4 = 1,0 +
1,15

𝑃𝑟
 

(3.8) 

 

  

 E, finalmente, para o valor do coeficiente de convecção interna temos 

(INCROPERA e DEWITT, 2002): 

ℎ𝑖 =
𝑁𝑢𝑡 ⋅ 𝑘

𝑑
 

(3.9) 
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resultando em 1179 W/m²⋅K. A Tabela 3 apresenta os parâmetros e propriedades 

adotadas para a estimativa do coeficiente de transferência de calor. 

 Para o coeficiente de convecção externa optou-se por estimar seu valor utilizando 

as correlações para convecção natural em cilindro vertical devido à dificuldade de se 

trabalhar com a geometria da serpentina, e ao fato de que o distanciamento entre as 

paredes de tubo entre passes consecutivos ser nulo. Utilizando a relação encontrada 

em Incropera e Dewitt (2002): 

𝑁𝑢𝐷 =
ℎ𝑒 ⋅ 𝐷

𝑘
= 𝐶 ⋅ 𝑅𝑎𝐷

𝑛 

(3.11) 

onde 𝐶 e 𝑛 são números tabelados que dependem de  𝑅𝑎𝐷, que é o número de 

Rayleigh em relação ao diâmetro externo da serpentina com seu valor encontrado 

pela equação: 

𝑅𝑎 =
𝑔 ⋅ 𝛽 ⋅ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ⋅ 𝐷³

𝛼 ⋅ 𝜈
 

(3.12) 

 

sendo 𝑔 a aceleração da gravidade, 𝑇𝑠 a temperatura na superfície do serpentina, 𝑇∞ 

a temperatura da água ao redor da serpentina, D o diâmetro externo da serpentina, e 

os demais termos são propriedades termodinâmicas da água. Os parâmetros e 

propriedades para a estimativa do coeficiente de transferência de calor encontram-se 

divididos em Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6.  

 O valor resultante para o coeficiente de convecção externa é 391,74 W/m²⋅K. 
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Tabela 3 - Valores para escoamento interno, serpentina 

Vazão [kg/s] 0,00833  

𝑅𝑒 1069,32 

𝐷𝑒 [mm] 175,71 

𝑥3 1,00989 

𝑥4 1,1305 

𝑁𝑢𝑡 16,18 

ℎ𝑖  [W/m²⋅K] 1178,62  

Tabela 4 - Valores para escoamento externo, serpentina 

𝑅𝑎𝐷 1,63⋅ 109 

𝑛 0,333 

𝐶 0,125 

𝑁𝑢𝐷 146,07 

ℎ𝑒  [W/m²⋅K] 391,74 

 
 

Tabela 5 - Propriedades da água 

Propriedades da água T=285K (12ºC) T=273K (0ºC) 

Viscosidade, μ [N⋅s/m²] 0,001225  0,00175  

Prandl, Pr 8,81 12,99 

Condutividade térmica, k 0,59 0,569 

𝛽 0,000112  

𝛼 1,392⋅ 10−7  

𝜈 12,40⋅ 10−7  

Fonte: (INCROPERA e DEWITT, 2002) 
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Tabela 6 - Dimensões da serpentina 

Diâmetro da serpentina, D [m] 0,22 

Raio externo, 𝑟𝑒 [m] 0,00475 

Raio interno, 𝑟𝑖 [m] 0,00405 

Diâmetro interno, tubo 3/8’’ [m] 0,0081 

Diâmetro externo, tubo 3/8’’ [m] 0,0095 

 

 A vazão externa será feita por uma bomba d’água utilizada em aquários, apenas 

para recirculação, causando convecção forçada. Segundo os dados do fabricante, a 

vazão da bomba é de 200 litros por hora (MAXBEER, 2018). 

 A partir desta análise conclui-se que as temperaturas de entrada e saída para a 

solução água e propileno glicol são, 0 ºC e 3,75 ºC respectivamente, e para a cerveja, 

24 ºC e 0 ºC. O valor da temperatura de saída da solução foi encontrado utilizando a 

primeira lei da termodinâmica, considerando que o calor retirado da cerveja é 

adquirido pela solução elevando sua temperatura. Vale mencionar que a temperatura 

da solução não irá necessariamente aumentar pois ela rejeita calor para o sistema de 

refrigeração, portanto a análise apresentada é a favor da segurança. 

Pelos resultados  encontrados na Tabela 7, o comprimento teórico da serpentina é 

de 23,26 metros, onde pode-se concluir que a serpentina anteriormente escolhida tem 

desempenho suficiente para suportar os valores da carga térmica total. 

 

Tabela 7 - Resultados finais, serpentina 

ΔTlm [K] 2,68  

Coeficiente global, U [W/m²⋅K] 251,19  

Área superficial teórico da serpentina [m²] 0,7 

Comprimento teórico da serpentina [m] 23,26 
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3.4 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Sabendo o valor da carga térmica é possível dimensionar o sistema de refrigeração. 
A proposta deste trabalho é estudar e comparar dois sistemas: 

 Pastilhas termoelétricas ou Pastilhas Peltier. 

 

 Ciclo de compressão a vapor. 

 

3.4.1  Pastilha Termoelétrica – Peltier 

Uma pastilha termoelétrica é um dispositivo eletrônico capaz de converter corrente 

elétrica em um diferencial de temperatura. Suas vantagens e desvantagens são 

(YANG, AHUJA e TRAN, 2008): 

- Vantagens 

 Não possui partes móveis. 

 Requer pouca manutenção. 

 Por não usar fluidos refrigerantes é um sistema mais seguro e amigável 

ao meio ambiente. 

 Silencioso. 

 Ideal para aplicações compactas. 

 

- Desvantagens: 

 Baixa eficiência. COP muito pequeno. 

 Como possui baixa eficiência é indicado para situações com baixa carga 

térmica. 

 

Mesmo a pastilha possuindo uma baixa eficiência, tendo em vista a proposta do 

projeto de ser versátil e de fácil locomoção, as vantagens a tornam uma escolha 

razoável. Assim, resolveu-se avaliar a possibilidade de usar este conceito de controle 

térmico. 

 A escolha do modelo da pastilha foi feita levando em consideração que a tensão de 

operação de um painel fotovoltaico é em torno de 12 V. Além disso, a diferença de 
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temperatura que a pastilha deve suportar precisa ser maior que 40 ºC, pois fica 

estabelecido que o lado frio da pastilha estará abaixo de 0 ºC e o lado quente superior 

a 40 °C devido à resistência térmica do dissipador. 

Foi escolhido o modelo DV-40-10 (EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018), suas 

características e especificações encontram-se na Tabela 8. A escolha foi feita levando 

em consideração o custo e o desempenho.  

 

Tabela 8 - Especificações e características do dispositivo DV-40-10 

Imax (A) Vmax (V) Qmax (W) 

dT = 0 

dTmax (ºC) 

Q=0 

10 15,4 85,1 68 

Fonte: (EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018) 

 

  Analisando os dados fornecidos pelo fabricante tem-se a corrente e potência de 

operação do dispositivo. Sabendo que a temperatura ambiente é 34,1 ºC e uma tensão 

de operação de 12 V, com gráfico presente na Figura 3.4 é possível encontrar a 

corrente de operação. Sabendo a corrente de operação e a diferença de temperatura 

entre os lados quente e frio da pastilha, é possível encontrar a potência da pastilha a 

partir do gráfico apresentado na Figura 3.5. A Tabela 9 apresenta os valores, 

aproximados, encontrados, sendo que cada Peltier tem 30 W de capacidade de 

refrigeração, e para atender a carga térmica determinada anteriormente necessita-se 

de 16 conjuntos de pastilhas. 
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Figura 3.4 - Corrente de operação para o modelo DV-40-10 

Fonte: (EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018). 

 

Figura 3.5 - Gráfico potência X dT (lados frio e quente) do modelo DV-40-10 

Fonte: (EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018). 
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Tabela 9 - Dados de operação da pastilha termoelétrica. 

Temperatura ambiente [ºC] 34,1 

Tensão de operação [V] 13 

Corrente de operação [A] 8 

dT entre lados quente e frio [ºC] 40 

Capacidade de refrigeração [W] 30 

 

Para que a pastilha mantenha esses valores de operação é necessário que a 

diferença de temperatura entre os lados quente e frio seja sempre constante. Ou seja, 

é preciso encontrar um dissipador para a pastilha que seja capaz de manter a 

temperatura do lado quente menor ou igual a 40 °C. 

Segundo o fabricante, a energia dissipada pela pastilha provém do calor retirado 

pelo lado frio e do efeito Joule. O efeito Joule ocorre devido à resistência interna da 

pastilha que, ao passar uma corrente, libera energia em forma de calor, contribuindo 

para o aumento de temperatura do lado quente. 

 

A energia gerada pelo efeito joule é dada por: 

𝑃𝑝 = 𝑉 ⋅ 𝐼 

(3.13) 

sendo  𝑃𝑝 a energia gerada pelo efeito Joule, 𝑉 a tensão de operação e 𝐼 a corrente 

de operação. 

 

 A Tabela  10 mostra os valores do efeito Joule e da energia a ser dissipada. A 

partir dos dados apresentados nesta tabela pode-se estimar o valor aproximado do 

coeficiente de desempenho (COP – Coefficient of Performance), como sendo igual a 

0,29, consideravelmente inferior ao usualmente verificado para sistemas de 

compressão vapor, com COP superior a 1,0 para sistema simples estágio 

convencional. 



44 
 

 
 

Tabela  10 - Valor da energia dissipada 

Efeito Joule [W] 104 

Capacidade de refrigeração [W] 30 

Energia total a ser dissipada [W] 134 

 

Tendo o valor da energia a ser dissipada é necessário encontrar um dissipador com 

desempenho adequado para a aplicação. A escolha errada de um dissipador pode 

reduzir o desempenho da pastilha e até danificá-la. Segundo o fabricante, a escolha 

do dissipador é feita a partir do valor da resistência térmica, sendo sugerida a seguinte 

relação: 

𝑍 =  
𝑇𝑑 − 𝑇𝑎

𝑄𝑒
 

(3.14) 

onde 𝑇𝑑 é a temperatura no dissipador, 𝑇𝑎 a temperatura ambiente e 𝑄𝑒 a energia 

dissipada. 

 A temperatura no dissipador é a mesma do lado quente da pastilha, 40ºC. Assim, 

é encontrada a resistência térmica de 0,044 ºC/W. Esse valor requer um dissipador 

com convecção forçada, ou seja, depende da utilização de ventiladores acoplados ao 

dissipador. O fabricante Danvic (EQUIPAMENTOS DANVIC, 2018) fornece tanto as 

pastilhas Peltier quanto os dissipadores e ventiladores. Sendo o modelo HTC-HS-118-

100-33.5 para o dissipador, e HTC-Q40-12 para o ventilador.  
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3.4.2  Ciclo de compressão a vapor e dimensionamento do Evaporador. 

As vantagens e desvantagens de um sistema de refrigeração por ciclo de 

compressão a vapor em relação às pastilhas termoelétricas são: 

- Vantagens: 

 Tecnologia bem estabelecida. 

 COP maior, correspondente a maior eficiência. 

 Suporta altas cargas térmicas. 

 

- Desvantagens: 

 Produz muito ruído e vibração. 

 A unidade condensadora e o evaporador ocupam bastante espaço e são 

mais pesados. 

 Usa fluido refrigerante, portanto com risco de vazamento. 

 

Por ser uma tecnologia melhor estabelecida, o sistema por ciclo de compressão a 

vapor é mais confiável. Adicionalmente, a disponibilidade de ampla gama de modelos 

comerciais de unidades condensadoras torna o projeto exequível, possibilitando ainda 

adequação do projeto para outras cargas térmicas mediante seleção de conjunto 

comercial distinto. 

Dentre os modelos de unidades condensadoras disponíveis no mercado, deseja-

se a obtenção de um sistema que possa operar com reduzida corrente elétrica de 

acionamento. Para isso, será usado uma unidade condensadora da Embraco, modelo 

UFU100HAK 1/3HP como referência, com tensão de alimentação de 110 V, e opera 

com R134a. Assim, pelo catálogo do fabricante encontra-se a capacidade de 

refrigeração da unidade igual a 712 W para temperatura de evaporação de -5 °C 

(EMBRACO, 2008). A partir destes dados e considerando potência elétrica consumida 

de 1/3 HP (225 W), estima-se o COP como igual a 3,16, portanto consideravelmente 

superior à pastilha termoelétrica. 

 Considerando o conceito de compressão a vapor, há a necessidade de dimensionar 

um evaporador. Porém, como o escoamento em seu interior é bifásico e a discussão 

sobre esse tópico não faz parte do escopo de cursos de graduação, opta-se por utilizar 
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valores tabelados para os coeficientes de transferência de calor. Para o caso do 

sistema resfriado através de pastilhas termoelétricas, a transferência de calor pode 

ser dada diretamente a partir da superfície da câmara térmica, sendo idealmente 

substituída por material metálico devido a maior condutividade térmica. 

 Uma vez que no interior do evaporador ocorre transferência de calor durante 

evaporação, espera-se que o coeficiente de transferência de calor seja 

consideravelmente elevado, KAKAÇ, LIU e PRAMUANJAROENKIJ (2012) sugerem 

valores para coeficiente de convecção interno na ordem de 3000 W/m²⋅K para 

ebulição convectiva de fluido refrigerante.  

 Para avaliar se o valor do coeficiente global de transferência de calor U, escreve-

se  de forma simplificada, onde considera-se nula a resistência térmica da parede do 

tubo (INCROPERA e DEWITT, 2002): 

𝑈 =
1

1
ℎ𝑖 

+
1

ℎ𝑒

 

(3.15) 

 Utilizando a mesma abordagem que no item 3.3.4, é possível prever que o 

coeficiente de convecção externa terá valor na ordem de 300 W/m²⋅K, pois tanto o 

evaporador quanto a serpentina estão sujeitos as mesmas condições externas. A 

resistência térmica dominante irá corresponder ao lado externo da serpentina, pois ℎ𝑖  

é elevado. Assim, o coeficiente global terá aproximadamente o mesmo valor do 

coeficiente de transferência de calor externo. 

 Novamente, KAKAÇ, LIU e PRAMUANJAROENKIJ (2012) sugerem valores entre 

300 e 1000 W/m²⋅K para coeficiente global de transferência de calor de evaporadores 

aplicados em refrigeração, confirmando as hipóteses anteriores. 

 Como não há informações iniciais sobre o evaporador, será assumindo o valor de 

300 W/m²⋅K para o coeficiente global de transferência de calor. E ainda, considera-se 

a temperatura de evaporação -5 ºC e que a diferença de temperatura entre o 

evaporador e o meio externo é aproximadamente constante.  

 O evaporador será construído na mesma geometria que a serpentina, com tubo de 

mesmo diâmetro, diferente apenas no comprimento e no material, utilizando cobre ao 



47 
 

 
 

invés de aço inoxidável. A escolha do cobre se fez pela sua maior condutividade 

térmica e por ser largamente utilizado em choppeiras comerciais (MAXBEER, 2018).  

 Por fim, encontra-se um valor de aproximadamente 8 metros para o comprimento 

do evaporador. 

 

4 SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO 

Esta sessão destina-se ao dimensionamento do sistema de energia autônomo 

suprido por painéis fotovoltaicos. Será dívida em duas partes, uma calculando o 

sistema para o caso das pastilhas termoelétricas, e outra para a unidade 

condensadora, já que os meios de refrigeração possuem características e potências 

diferentes.  

Como condição de projeto, considera-se que ambos sistemas deverão funcionar 

por um período de 8 horas diárias nas condições de irradiação solar do estado do Rio 

de Janeiro, mais especificamente na praia de Copacabana. A Figura 4.1 mostra os 

valores médios diários de irradiação para cada mês do ano do estado do Rio de 

Janeiro tendo como base o banco de dados da NASA. O software utilizado é o 

PVSYST, sugerido por VILLALVA (2015), no qual a informação de irradiação refere-

se à energia solar recebida por uma superfície posicionada horizontalmente em 

relação ao solo. 

 

Figura 4.1 - Informação de irradiação do estado do Rio de Janeiro 

Fonte: (VILLALVA, 2015) 



48 
 

 
 

Segundo VILLALVA (2015), os sistemas fotovoltaicos autônomos são ideais para 

casos em que não há conexão com rede elétrica, e fornecem energia elétrica para 

áreas isoladas como zonas rurais, camping, ilhas entre outros onde não há rede 

elétrica disponível. Fornece também, energia para iluminação pública, sistema de 

telecomunicações e, como no caso deste projeto, carregamento das baterias de 

veículos elétricos. 

Para o dimensionamento do sistema completo, incialmente determina-se a 

demanda de potência elétrica, e então faz-se o dimensionamento do banco de 

baterias, e dos painéis solares. E então por fim, são definidos os componentes 

auxiliares, como controlador de carga e o inversor. 

 

 Energia consumida pelo sistema: 

O consumo de energia é o cálculo da energia necessária para alimentar um 

aparelho elétrico ou eletrônico. É necessário saber a potência do aparelho e a 

quantidade de horas por dia que o mesmo fica em funcionamento (VILLALVA, 2015). 

A equação da energia consumida é dada por: 

𝐸𝑐 = 𝑃 ⋅  𝑡 

(4.1) 

sendo 𝐸𝑐 é a energia consumida, 𝑃 potência do aparelho e 𝑡 o tempo de uso, em horas 

 

 Banco de baterias: 

O dimensionamento do banco de baterias consiste em determinar o tipo, a 

quantidade e a forma de organização das baterias. Tento o valor da energia 

consumida e definido a tensão de operação, pode-se determinar a capacidade de 

carga do banco e número de baterias em série e em paralelo (VILLALVA, 2015). 

O número de baterias em série é dado pela fórmula (VILLALVA, 2015): 

𝑁𝑆 =
𝑉𝐵𝐶

𝑉𝐵𝑇
 

(4.2) 
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onde  𝑁𝑆 é o número de baterias em série, 𝑉𝐵𝐶 é a tensão do banco de baterias e  𝑉𝐵𝑇 

é a tensão da bateria utilizada  

  

A capacidade do banco de baterias é determinado da seguinte forma (VILLALVA, 

2015): 

𝐶𝐵𝐶 =
𝐸𝐴

𝑉𝐵𝐶
 

(4.3) 

onde  𝐶𝐵𝐶 é a carga do banco de baterias, 𝐸𝐴 a energia armazenada no banco e 𝑉𝐵𝐶 

a tensão do banco de baterias. 

 

 De forma que a energia armazenada é dada por: 

𝐸𝐴 =
𝐸𝑐

𝑃𝐷
 

(4.4) 

sendo 𝐸𝑐 a energia consumida e 𝑃𝐷 a profundidade de descarga. 

  

A profundidade de descarga é o percentual de energia descarregada da bateria. 

Quanto maior a profundidade de descarga, menor a vida útil da bateria (VILLALVA, 

2015). 

Por fim, o número de baterias em paralelo é dado por (VILLALVA, 2015): 

𝑁𝑃 =
𝐶𝐵𝐶

𝐶𝐵𝑇
 

(4.5) 

onde  𝑁𝑃 é o número de baterias em paralelo, 𝐶𝐵𝐶 a carga do banco de baterias e 

𝐶𝐵𝑇 a carga de cada bateria. 

Espera-se que o banco de baterias seja capaz de suportar o funcionamento do 

sistema durante 8 horas sem luz solar, permitindo assim a utilização do sistema 

mesmo em condições de inferiores à de projeto. 
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 Painéis fotovoltaicos: 

Para o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos é preciso determinar a 

quantidade de energia produzida diariamente por um módulo fotovoltaico. E para 

realizar o cálculo é necessário saber as condições de insolação do local e as 

características do módulo utilizado (VILLALVA, 2015). 

O valor da insolação pode ser estimado a partir de mapas solarimétricos, 

encontrado na forma de média de insolação anual. Para o correto dimensionamento 

deve-se utilizar o valor da insolação referente ao pior mês do ano para garantir o 

funcionamento do sistema em baixa insolação. Assim, a energia produzida pelo 

módulo fotovoltaico e a quantidade de módulos necessários podem ser calculados, 

respectivamente, por (VILLALVA, 2015): 

𝐸𝑝 = 𝐸𝑆 ⋅ 𝐴𝑀 ⋅ 𝜂𝑀 

(4.6) 

sendo 𝐸𝑝 a energia diária produzida pelo módulo, 𝐸𝑆 a insolação diária, 𝐴𝑀 a área da 

superfície do módulo e 𝜂𝑀 a eficiência do módulo. 

 
 

𝑁𝑀 =
𝐸𝑐

𝐸𝑝
 

(4.7) 

onde 𝑁𝑀 é no número de módulos, 𝐸𝑐 a energia consumida e 𝐸𝑝 a energia diária 

produzida pelo módulo. 

 

 Controlador de carga: 

O controlador de carga é escolhido levando em consideração a tensão de operação 

e a corrente elétrica máxima fornecida pelos módulos. VILLALVA (2015) sugere 

corrigir o valor da corrente elétrica máxima dos módulos utilizando um fator de 

segurança de 30%, para garantir que a corrente máxima do controlador de carga não 

será excedida. O valor da corrente do controlador é obtido multiplicando-se o valor da 

corrente máxima do módulo pela quantidade de módulos fotovoltaicos ligados em 
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paralelo. Sua função é fazer a conexão correta entre o painel fotovoltaico e o banco 

de baterias, evitando possíveis sobrecarga e descarga excessiva das baterias. 

 

 Inversor: 

É um equipamento eletrônico que converte a energia elétrica de corrente contínua 

(CC) em corrente alternada (CA) (VILLALVA, 2015). Não será necessário utilizar um 

inversor no caso das pastilhas Peltier, pois elas já são alimentadas por corrente 

continua. Já no caso da unidade condensadora é necessário o uso de inversor de 

frequência pois sua alimentação é feita por corrente alternada a 60 Hz e tensão de 

110 V. 

 

4.1 SISTEMA AUTÔNOMO PARA PASTILHA PELTIER 

Serão necessárias 16 pastilhas termoelétricas para suprir a carga térmica. Cada 

necessita de 104 W para funcionar, totalizando 1664 W de potência para todas as 

pastilhas. Somado a esse valor, tem-se a potência necessária para funcionamento 

dos ventiladores de cada pastilha, que consomem cada um 7 W, e da bomba de 

recirculação de água, que consome 2,3 W. A demanda total de energia para um 

período de 8 horas diárias é de 14,23 kW⋅h/dia. 

Considerando a demanda de energia, foi escolhido utilizar painéis solares da marca 

GCL de 330Wp modelo GCL P6/72, e baterias estacionarias de 220 A⋅h da marca 

Freedom modelo DF4100. A Tabela 11 apresenta os parâmetros resultantes do 

dimensionamento do sistema. 
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Tabela 11 - Valores de dimensionamento para sistema autônomo utilizando 

pastilhas Peltier. 

Energia consumida [kW⋅h] 14,23 

Tensão do banco de baterias [V] 24 

Tensão da bateria utilizada [V] 12 

Profundidade de descarga [%] 50 

Energia armazenada no banco [kW⋅h] 28,46 

Carga do banco de baterias [A⋅h] 2371,67 

Carga de cada bateria [A⋅h] 220 

Número de baterias em série 2 

Número de baterias em paralelo 5,4 

Insolação diária [kW⋅h/m²/dia] 3,65 

Área da superfície do módulo [m²] 1,94 

Eficiência do módulo [%] 17 

Energia diária produzida pelo módulo [kW⋅h] 1,2 

Número de módulos fotovoltaicos 12 

 

Selecionou-se tensão de 24 V para o banco de baterias devido à grande quantidade 

de módulo fotovoltaicos necessários. Então, optou-se por colocar 2 conjuntos de 6 

módulos em paralelo, totalizando 12 módulos a 24 V para alimentar 12 baterias. 

 O controlador de carga escolhido é da marca Epever eTracer modelo 6415BND de 

60 A, levando em consideração a corrente gerada pelos módulos fotovoltaicos e 

adicionando 30% como fator de segurança. 
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4.2 SISTEMA AUTÔNOMO PARA UNIDADADE CONDENSADORA 

Segundo o catálogo da EMBRACO (2008), a unidade condensadora consome 225 

W de potência, e somando a potência necessária para o funcionamento da bomba, 

ambos consomem durante um período de 8 horas um total de 1,82 kW⋅h de energia 

elétrica por dia. 

As placas solares são as mesmas utilizadas para o sistema autônomo Peltier, 

marca GCL de 330 Wp modelo GCL P6/72. E as baterias serão da marca Freedom 

modelo DF 2500 de 150 A⋅h. Na Tabela 12 encontram-se os valores de 

dimensionamento do sistema. 

Para o caso da unidade condensadora não haverá necessidade de utilizar conjunto 

de baterias em série, a corrente gerada pelos módulos fotovoltaicos está dentro de 

um padrão razoável e o controlador de carga suportará facilmente. 

 Como pode ser visto, serão necessários 2 módulos fotovoltaicos ligados em série 

e 2 baterias ligadas em paralelo. Para o controlador de carga, será utilizado o da 

marca Epever modelo TRIRON 3210N de 30 A, e inversor da marca Unitron modelo 

iVolt de 700 W, que não só supre a necessidade do sistema como possui uma margem 

para caso haja a necessidade de aumentar a demanda de potência. 

Neste ponto vale ressaltar ainda a área ocupada pelos painéis fotovoltaicos, uma 

vez que se deseja um sistema móvel deslocado por um operador. Assim, utilizando o 

sistema com refrigeração por pastilha Peltier implicaria em área total de 23,3 m², que 

seria inviável ser deslocado por um único operador, enquanto que no sistema por 

compressão a vapor a área total seria de 3,9 m², que é a princípio viável.  

Vale mencionar também que a utilização dos painéis fotovoltaicos em estrutura 

posicionada acima da unidade móvel implicará em redução da carga térmica de 

radiação, bem como melhoria do conforto térmico do operador. 
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Tabela 12 - Valores de dimensionamento para sistema autônomo unidade 

condensadora 

Energia consumida [kW⋅h] 1,82 

Tensão do banco de baterias [V] 12 

Tensão da bateria utilizada [V] 12 

Profundidade de descarga [%] 50 

Energia armazenada no banco [kW⋅h] 3,64 

Carga do banco de baterias [A⋅h] 303,33 

Carga de cada bateria [A⋅h] 150 

Número de baterias em série 1 

Número de baterias em paralelo 2 

Insolação diária [kW⋅h/m²/dia] 3,65 

Área da superfície do módulo [m²] 1,94 

Eficiência do módulo [%] 17 

Energia diária produzida pelo módulo [kW⋅h] 1,2 

Número de módulos fotovoltaicos 1,52 
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5 RESULTADOS 

É possível observar que utilizar pastilhas termoelétricas para refrigeração utilizando 

sistema de painéis solar off-grid é inviável. Além de possuírem baixa eficiência, 

consomem elevada quantidade de energia elétrica, sendo necessário maior 

quantidade de painéis solares e baterias para seu ideal funcionamento.  

Ainda assim, é válida a comparação entre os dois sistemas em relação a custo e 

um possível retorno financeiro, e também em relação a desempenho.  

5.1 CUSTO E RETORNO FINANCEIRO 

 Custo: 

Os valores dos equipamentos foram obtidos a partir de websites de 

estabelecimento comerciais do país, tendo como referência os preços praticados na 

data de escrita do trabalho, junho de 2018, e as Tabela 13 e Tabela 14  apresentam 

os valores dos componentes para o sistema com pastilhas termoelétricas e por 

compressão a vapor, respectivamente.  

Os painéis solares, baterias, controladores de carga e inversor tiveram seus preços 

baseados no website NEOSOLAR (2018). O propileno glicol foi encontrado na loja 

online MAXBEER (2018). A pastilha termoelétrica, dissipadores e ventiladores podem 

ser encontrados na loja eletrônica dos EQUIPAMENTOS DANVIC (2018). Os demais 

componentes podem ser encontrados no site Mercado Livre, e os preços utilizados 

foram os mais baratos encontrados independente da marca ou qualidade 

(MERCADOLIVRE, 2018). 

O preço total para dos equipamentos para o sistema autônomo refrigerado por 

pastilhas Peltier é de R$31.278.90. E para o de ciclo por compressão a vapor é de 

R$5.926,90, com diferença de R$25.352,00 correspondente a 428% em relação ao 

menor preço.  

Para determinar o valor final de investimento para os equipamentos, é necessário 

saber o custo de instalação dos painéis solares, como cabos, estrutura de fixação, 

mão de obra entre outros. Segundo VILLAVAL (2015), os painéis, inversores e 

baterias correspondem a 70-75% do valor total do investimento. Assumindo que esse 

custo seja de 25%, o valor total de investimento para o sistema autônomo refrigerado 
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por Peltier será de R$ 41.705,20 e para o sistema refrigerado pela unidade 

condensadora será de R$7.902,53. 

Ainda resta adicionar o valor do carrinho de cerveja, que segundo a loja do 

fabricante Warm é de R$ 6025,00 (WARM, 2018). Somando-se o valor do carrinho, o 

investimento passar a ser de R$ 47.730,20 para o sistema Peltier e de R$13.927,53 

para o sistema por compressão vapor. 

 

 Retorno financeiro: 

 

Para definir um possível retorno financeiro, será necessário assumir um valor para 

a venda da cerveja e a quantidade vendida por dia. Portanto, para esta avaliação 

considera-se os seguintes parâmetros: 

 Cada copo de 500ml será vendido a R$10,00.  

 O barril de 50 litros vendido a cada dois dias, pois sua data de validade é de 

justamente dois dias depois de aberto, assim estima-se de maneira 

conservativa.  

 Consideração do ano comercial, com 360 dias.  

 Custo do barril de 50 litros de chopp Brahma com vasilhame (AMBEV, 2018) 

em torno de R$ 700,00.  

 Cilindro de 4 kg de CO2 em torno de R$ 400,00, com capacidade para até 8 

barris de 50 litros, comprado uma única vez, podendo ser reabastecido a um 

valor de R$40,00 (MAXBEER, 2018). 

A partir disso, uma pessoa que trabalha aos finais de semana (sexta, sábado e 

domingo), trabalhará um total de 144 dias em um ano. Sem considerar dias chuvosos, 

feriados e possíveis eventualidades, uma unidade comercializaria 72 barris de cerveja 

por ano arrecadando um total bruto de R$ 72.000,00. Excluindo o valor da compra dos 

barris, cilindros e recargas, o valor líquido é de R$20.840,00 por ano. Então, é possível 

ter um rendimento de R$1.736,67 mensais. 

Assim, os investimentos terão um retorno em 27 meses para o sistema autônomo 

refrigerado por Peltier, e 8 meses para o sistema autônomo refrigerado pela unidade 
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condensadora. Confirmando assim, a inviabilidade de utilizar pastilhas termoelétricas 

do ponto de vista financeiro. 

 

Tabela 13 - Custo do sistema de refrigeração por pastilhas Peltier 

Produto Modelo Quantidade Preço/unidade(R$) Preço 

Total(R$) 

Pastilha 

Peltier 

HTC-40-10-

15.4 

16 55,00 880,00 

Dissipador HTC-H5-118-

100-33.5 

16 45,00 720,00 

Ventilador 

12V 

HTC-Q40-12 16 40,00 640,00 

Painel Solar GCL-P6/72 

330Wp 

12 709,00 8.508,00 

Bateria 

Estacionaria 

Helicar 

Freedom 

DF4100 

12 1419,00 17.028,00 

Controlador 

de Carga 

MPPT 

Epever 

eTracer-

6415BND-60A 

1 3199,00 3.199,00 

Bomba 

d’água 

ANSELF 

DC30B 

1 75,00 75,00 

Controlador 

de 

temperatura 

WILLHL 1 79,90 79,90 

Propileno 

Glico 5 litros 

ARAGUAYA 1 149,00 149,00 

    31.278,90 
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Tabela 14 - Custo do sistema de refrigeração por ciclo de compressão a vapor 

Produto Modelo Quantidade Preço/unidade(R$) Preço total 

(R$) 

Unidade 

Condensadora 

Embraco 

UFU100HAK 

1/3HP 

1 700,00 700,00 

Painel Solar GCL-p6/72 

330Wp 

2 709,00 1.418,00 

Bateria 

Estacionaria 

Helicar 

Freedom 

DF2500 

2 949,00 1.898,00 

Controlador 

de Carga 

MPPT 

Epever 

TRIRON 

3210N 

1 639,00 639,00 

Inversor Unitron iVolt-

700W 

1 749,00 749,00 

Bomba d’água ANSELF 

DC30B 

1 75,00 75,00 

Controlador 

de 

temperatura 

WILLHL 1 79,90 79,90 

Tudo de cobre 

15 metros 

(evaporador) 

 1 219,00 219,00 

Propileno 

Glicol 

ARAGUAYA 1 149,00 149,00 

    5.926,90 
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5.2 COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 

A comparação do desempenho dos dois sistemas será feita a partir do coeficiente 

de desempenho (COP), que é a razão entre a capacidade de refrigeração e a potência 

consumida (ASHRAE, 2009), sendo expressado da seguinte forma: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑞𝑐

𝑃𝑊
 

(5.1) 

onde 𝑞𝑐 é a capacidade de refrigeração e 𝑃𝑊 é a potência consumida. 

Utilizando as informações previamente descritas, o sistema de refrigeração 

utilizando pastilhas Peltier possui COP de 0,29 sem contabilizar ventoinhas, e o de 

compressão a vapor um COP de 3,16 já contabilizando a ventoinha do condensador. 

Isso significa que o sistema de refrigeração por compressão a vapor consegue 

transformar de forma mais eficiente a potência consumida em capacidade de 

refrigeração. 

Um estudo feito por Hermes e Barbosa (2011) comparando o desempenho 

termodinâmico de quatro tecnologias, Peltier, Stirling e dois diferentes tipos de 

compressores para compressão a vapor, utilizadas para um refrigerador portátil, 

mostrou que o coeficiente de desempenho das pastilhas termoelétricas foi de 0,69 e 

para compressão a vapor foi de 2,59, valores próximos aos encontrados neste estudo. 

Em sua conclusão, o estudo mostra que a eficiência termodinâmica dos dispositivos 

termoelétricos é muito inferior aos demais, efeito provocado devido as altas 

irreversibilidades internas e externas (HERMES e BARBOSA, 2011). 
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo avaliar 

economicamente e dimensionar um sistema de refrigeração acionado por energia 

solar para ser utilizado em uma unidade móvel para chopp. Foi feito dimensionamento, 

avaliação e comparação de sistemas de refrigeração utilizando pastilhas Peltier e por 

compressão a vapor. 

A partir da análise apresentada, fica evidente que utilização de dispositivos 

termoelétricos junto a placas fotovoltaicas é inviável para esta aplicação.  

Entretanto, a adoção de sistema de refrigeração por compressão vapor é viável a 

partir do dimensionamento apresentado. O sistema conta com eficiência superior e 

custo total do projeto é significativamente menor se comparado ao sistema com 

pastilhas termoelétricas. Ressalta-se ainda a disponibilidade de unidades 

condensadoras comerciais com capacidade de refrigeração mais elevadas e consumo 

de energia elétrica ligeiramente maior, possibilitando aumentar a carga térmica sem 

aumentar tanto a demanda energética. Ou seja, é possível utilizar maiores vazões de 

cerveja sem impacto significativo no custo.  

O presente estudo também apresentou avaliação de custo total do projeto e do 

retorno financeiro para ambos os conceitos de refrigeração, concluindo que o tempo 

de retorno estimado (payback time) para o sistema de menor custo é de 

aproximadamente 8 meses. 

 

6.1 Recomendações para trabalhos futuros 

Com base nas análises apresentadas neste estudo, pode-se sugerir os seguintes 

tópicos para dar continuidade ao desenvolvimento do conceito proposto: 

 Dimensionamento de um carrinho ou veículo apropriado para suportar o 

sistema de refrigeração e de placas fotovoltaicas.  

 Adicionar um suporte para as placas fotovoltaicas, escolher materiais que 

possam resistir ao peso de todo o conjunto e possuir uma boa mobilidade. 

 Refinamento da análise econômica do sistema, com abordagem mais 

apropriada para estimativa de número de vendas. 
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 Estimativa mais detalhada do tempo de funcionamento do compressor durante 

o período de trabalho, podendo assim projetar todo o sistema com melhor 

precisão, talvez o tornando mais barato e mais eficiente. 

 Avaliação do percentual de dias nublados ou de baixa irradiação. 
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