
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE METAL MECÂNICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MECATRÔNICA 

 

CARLOS EDUARDO GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE UMA MÁQUINA DE FAZER GELO ADAPTADA PARA SER 

ALIMENTADA COM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, 2017 



  

Gonçalves, Carlos Eduardo  
ANÁLISE DE UMA MÁQUINA DE FAZER GELO 

ADAPTADA PARA SER ALIMENTADA COM MÓDULOS 
FOTOVOLTAICOS / Carlos Eduardo Gonçalves ; orientador, Jean 
Paulo Rodrigues, coorientador, Samuel Luna de Abreu, 2017. 100 
p. 
 

Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal de 
Santa Catarina, , Programa de Pós-Graduação em , Florianópolis, 
2017. 

 
Inclui referências. 
1. . 2. Máquina de fazer gelo . 3. Sistema fotovoltaico. 4. Sistema 

de refrigeração. I. Rodrigues, Jean Paulo. II. Abreu, Samuel Luna 
de. III. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-
Graduação em . IV. Título. 



CARLOS EDUARDO GONÇALVES 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE UMA MÁQUINA DE FAZER GELO ADAPTADA PARA SER 

ALIMENTADA COM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

 

 

 

 

 

Submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina como parte dos requisitos de obtenção do título de Mestre 

 

 

 

 

 

 

Professor Orientador: 

Jean Paulo Rodrigues, Dr. 

 

Coorientador: 

Samuel Luna de Abreu, Dr. 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS, 2017 



  



ANÁLISE E SIMULAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE FAZER GELO ADAPTADA 

PARA SER ALIMENTADA COM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

 

 

CARLOS EDUARDO GONÇALVES 

 

 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para obtenção do título de Mestre em 

Mecatrônica e aprovada na sua forma final pela banca examinadora do Programa de 

Pós-Graduação em Mecatrônica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina. 

 

Florianópolis, 03 de julho de 2017. 

 

 

Banca Examinadora: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a minha 

esposa, pela sua dedicação e amor. 

Aos meus pais, por todo amor e 

ensinamentos. 

A minha irmã pelo incentivo e 

confiança. 

A todos familiares e amigos que me 

apoiaram nessa caminhada. 

 



Agradecimentos 

 

Tenho muito a agradecer, a começar por Deus, o qual me deu o dom da vida e 

por sempre estar presente em cada passo dado. 

À minha esposa, Daniela, que me acompanhou com muito amor e dedicação 

ao longo desta caminhada. 

À dedicação incondicional de meus pais, Edevaldo e Elizete, que sempre me 

acompanharam com muito amor e carinho incentivando minha formação pessoal, 

acadêmica e profissional. 

À todos meus familiares, em especial minha irmã, Elizandra. Meus sinceros e 

carinhosos agradecimentos. 

Ao orientador, professor Doutor Jean Paulo Rodrigues pelo apoio e auxilio na 

elaboração deste trabalho, acreditando no meu potencial. Ao professor Doutor Samuel 

Luna de Abreu pela amizade, aprendizado e por estar sempre presente em minhas 

conquistas acadêmicas e profissionais.  

Aos professores do núcleo de Refrigeração do Instituto Federal de Santa 

Catarina, em especial ao professor Doutor Franco Andrey Silvério de Souza, professor 

PhD Joaquim Manoel Gonçalves e professor Doutor Sérgio Pereira Rocha, pela 

amizade e auxílio na elaboração desta dissertação. 

Aos colegas do almoxarifado do núcleo de Refrigeração do Instituto Federal de 

Santa Catarina, Ronaldo Lindauro de Souza, José Marcio Coelho e Geraldo José 

Hillesheim. 

Aos professores e colegas do núcleo de Mecatrônica do Instituto Federal de 

Santa Catarina, pela amizade e todo ensinamento repassado ao longo desta 

caminhada. 

 

Muito obrigado a todos. 

 

 

 

  



RESUMO 

 

A ausência do fornecimento de energia elétrica é um elemento limitante ao 

desenvolvimento socioeconômico. Na Amazônia, diversas comunidades isoladas 

possuem a capacidade de produzir uma grande variedade de itens que podem ser 

utilizados para geração de renda, como o pescado e frutas, que necessitam ser 

conservados à baixa temperatura. A falta de meios para conservação faz com que a 

renda advinda dessas atividades produtivas sofra reduções drásticas.  

Para atender às necessidades de refrigeração em geral, muitos sistemas 

dedicados usam gelo, porém, sua fabricação se dá em localidades distantes. Devido 

às dificuldades na aquisição de gelo, muitas comunidades se adaptaram a sua 

ausência, implicando limitações no seu desenvolvimento. Neste panorama a presente 

dissertação propõem a análise do funcionamento de uma máquina capaz de produzir 

gelo de forma autônoma a partir da geração solar fotovoltaica. Essa máquina usa 

basicamente componentes nacionais originalmente concebidos para rede elétrica 

convencional, minimizando custos de aquisição e manutenção.  

A partir dos testes realizados foi possível comprovar a viabilidade técnica da 

proposta apresentada, porém a produção diária de gelo da máquina sofre uma queda 

de 66% quando comparada à alimentação elétrica convencional. Essa redução se 

deve ao tempo de produção de gelo diário, quando alimentada pelos módulos 

fotovoltaicos a máquina tem o tempo de produção de gelo reduzido devido ao tempo 

de disponibilidade da energia solar. Essa constatação também demonstra a 

necessidade da continuidade dos estudos no sentido de determinar o correto 

dimensionamento da relação entre potência do sistema fotovoltaico e a capacidade 

de produção de gelo da máquina. 
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ABSTRACT 

 

 

The absence of electricity supply is a limiting factor to socioeconomic 

development. In the Amazon area, several isolated communities have the capacity to 

produce a wide variety of goods that can be used for income generation, such as fish 

and fruits, that need to be conserved at low temperatures. But the lack of means for 

this conservation results in a drastic reduction of income for these productive activities.  

To meet the needs of refrigeration in general, many dedicated systems use ice, 

but this production takes place in distant locations. Due to difficulties in acquiring ice, 

many communities have adapted to the absence of ice, providing limitations in their 

development. In this scenario, the present dissertation proposes the analysis of the 

operation of a refrigeration machine capable of producing ice in an autonomous form 

from solar photovoltaic generation. This machine basically uses national components 

originally designed for conventional power panels, minimizing the costs acquisition and 

maintenance.  

From the tests performed it was possible to prove the technical feasibility of the 

presented proposal, however the daily production of ice of the machine suffered a 66% 

decay when compared to a conventional electric power supply. This reduction is due 

to the daily ice production time, when fed by the photovoltaic modules the machine has 

a reduced operating time, due to the availability solar energy. This work also 

demonstrates the need for further investigations in order to determine better balancing 

between photovoltaic system power and machine ice production capacity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Inúmeros avanços da civilização moderna se devem ao domínio da 

refrigeração. Com ela foi possível armazenar e distribuir alimentos e medicamentos 

entre outros insumos que necessitam de um ambiente controlado a baixa temperatura 

para conservação. A utilização da refrigeração estava presente mesmo antes da 

criação de refrigeradores movidos a eletricidade. Inicialmente a fonte geradora de frio 

era o gelo encontrado em montanhas e rios congelados, havendo registros desde a 

antiguidade da utilização do gelo para o preparo de bebidas, por exemplo. James e 

Thrope (1994) trazem diversos relatos da utilização de neve e gelo natural nas antigas 

civilizações chinesa, indiana, egípcia, grega e romana, são registros que datam desde 

1.700 AC.  

Segundo Ferraz (2008), a invenção do microscópio no século XVII levou a 

confirmação da existência de microrganismos em grandes concentrações e em quase 

toda parte, em organismos vivos ou mortos e em qualquer tipo de ambiente. Cientistas 

concluíram que alguns desses microrganismos, chamados de bactérias, eram 

responsáveis pela degradação dos alimentos e por diversas doenças. Estudos 

apontaram que a diminuição da temperatura poderia impedir ou limitar a proliferação 

dessas bactérias, impulsionando assim a comercialização do gelo.  

O gelo comercializado era armazenado na parte superior de armários de 

madeira fechados, similares aos refrigeradores atuais. Na parte inferior era instalado 

um dreno para a retirada da água proveniente do gelo derretido, ou seja, os primeiros 

refrigeradores eram equipamentos simples que continham um recipiente, quase 

sempre isolado, dentro do qual eram inseridas pedras de gelo e os alimentos a serem 

conservados.  

A medida que o gelo derrete absorve parte do calor liberado pelos alimentos. 

Essa troca de energia térmica entre os alimentos e o gelo se dá pela circulação de ar 

que ocorre dentro do recipiente. Esta circulação ocorre por convecção natural, onde o 

ar mais quente e menos denso, que está em contato com os alimentos, sobe, 

enquanto o ar com uma temperatura inferior e maior densidade, em contato com o 

gelo, desce.  

O gelo utilizado inicialmente neste conceito de refrigeração era extraído da 

natureza, o que implica na disponibilidade de clima adequado para produção do 

mesmo, grandes distâncias para transporte e limitações de armazenamento. O grande 
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consumo e as variações climáticas levaram a redução deste produto no mercado, 

incentivando o trabalho de cientistas na busca para uma alternativa ao gelo in natura. 

A primeira máquina de refrigeração operando de forma contínua foi criada por Jacob 

Perkins, em 1834, porém somente em 1856, James Harrison patenteou o primeiro 

equipamento comercial de produção de frio por compressão mecânica de vapor, 

impulsionando assim a indústria da produção mecânica de gelo artificial. Inicialmente, 

o gelo era produzido em usinas especializadas e vendido aos consumidores, depois 

de muitos anos, os refrigeradores movidos a eletricidade foram desenvolvidos, 

tomando o lugar desse conceito de refrigeração à medida que a eletricidade era 

disseminada nas cidades. Porém, a utilização de gelo para refrigeração é empregada 

até os tempos atuais, em locais onde não existe uma rede de distribuição de energia 

elétrica e em transportes de insumos que necessitam de refrigeração e, portanto, 

existe a necessidade de desenvolver equipamentos que atendam esse tipo de 

demanda. 

 

1.1 Contextualização  

 A ausência do fornecimento de energia elétrica é um elemento limitante ao 

desenvolvimento socioeconômico, particularmente em algumas comunidades 

isoladas na Amazônia. Essas comunidades possuem a capacidade de produzir uma 

grande variedade de itens que podem ser utilizados para geração de renda, entre eles 

o pescado e frutas típicas, porém a necessidade de conservá-los à baixa temperatura 

muitas vezes é um impedimento para o desenvolvimento econômico com base na 

exploração desses produtos. 

As comunidades que dependem do gelo para refrigeração sofrem dificuldades 

para sua aquisição, que pode ser feita de duas maneiras. A primeira é a compra em 

regiões distantes, sendo necessário o transporte pelos rios, proporcionando perdas e 

elevado custo de frete. Outra maneira de obtenção de gelo se dá através de máquinas 

de fazer gelo alimentadas por geradores, o que eleva o custo de sua produção, 

implicando em outros desafios devido à necessidade da compra e o armazenamento 

de combustíveis, em geral com alto custo em regiões remotas.   

Devido às dificuldades na aquisição de gelo, muitas comunidades tiveram seu 

desenvolvimento limitado. Nesses casos, uma das únicas fontes de renda, o pescado, 

é comercializado a baixo custo pois depende da existência de compradores que 
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passem nas comunidades para coletar a pesca, tendo assim o controle total sobre o 

preço pago aos pescadores. Por não haver meios de armazenar o peixe, a pesca não 

pode ocorrer diariamente, pois dependem dos dias em que ocorre coleta e boa parte 

da produção é perdida devido a problemas de conservação. Como solução para esse 

problema, foi proposta a utilização da energia solar para garantir o funcionamento de 

uma máquina de produção de gelo. 

Atualmente, são empregadas duas tecnologias para produção de gelo tendo 

como fonte de energia o sol. A primeira, produz gelo a partir do funcionamento do ciclo 

termodinâmico por compressão de vapor, onde o compressor é alimentado pela 

eletricidade produzida por módulos fotovoltaicos. A segunda baseia-se na refrigeração 

por absorção de vapores, onde o gerador que necessita de uma fonte de calor é 

aquecido pela energia térmica do sol. 

A máquina de fazer gelo em estudo utiliza como princípio de funcionamento o 

ciclo termodinâmico por compressão de vapor associada à geração de eletricidade a 

partir de módulos fotovoltaicos.   

Essa solução já é conhecida, porém a maioria dos equipamentos existentes 

utilizam compressores de corrente contínua, de custo elevado e que necessitam mão 

de obra qualificada para sua instalação e manutenção, o que dificulta sua utilização. 

Outra característica dos sistemas atuais é a utilização de bancos de baterias, que 

além de encarecer a instalação, possuem ciclo de vida curto e uma série problemas 

ecológicos associados ao descarte após o final da vida útil. 

Outra dificuldade no desenvolvimento desse tipo de equipamento é a baixa 

disponibilidade de equipamentos nacionais para a fabricação da máquina de fazer 

gelo fotovoltaica. Com o intuito de equacionar o problema da produção de gelo com 

custos de aquisição, operação e manutenção adequados à realidade brasileira, está 

sendo proposto neste trabalho a fabricação de uma máquina de fazer gelo fotovoltaica 

composta por produtos nacionais, originalmente concebidos para a rede elétrica 

convencional. Porém, o alto custo de produção em série dos módulos fotovoltaicos, 

faz com que os mesmos sejam os únicos componentes importados. 

 

1.2 Justificativa  

Em comunidades isoladas, o fornecimento de energia elétrica é inexistente ou 

mesmo de difícil acesso. Um dos maiores desafios nessas comunidades é a 
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conservação de medicamentos e refrigeração de alimentos, tanto para consumo, 

como para venda. As comunidades em estudo, têm no pescado a sua maior fonte de 

renda, sendo que para sua comercialização ele deve ser devidamente acondicionado. 

Assim, para atender as necessidades de refrigeração, muitos sistemas dedicados 

usam gelo como alternativa, sendo este o caso para o armazenamento do pescado 

até a sua coleta para comercialização, que é feita em localidades distantes.   

A máquina de fazer gelo em estudo já é amplamente utilizada no Brasil, 

portanto, os procedimentos para realização de manutenções preventivas e corretivas 

no equipamento já estão bem estabelecidas, mesmo em regiões remotas. Entretanto 

é necessário um estudo minucioso da substituição da fonte de alimentação do 

equipamento.  

Essa nova configuração possui grande potencial de inovação, com impactos 

sobre a cadeia produtiva em dois setores distintos: na área de produção de 

equipamentos com essa tecnologia e no setor relacionado ao aumento do valor 

agregado dos produtos de comunidades isoladas. 

No caso da indústria de equipamentos, a tecnologia não é completamente 

dominada pelo setor no Brasil e a metodologia para projeto desenvolvida pode ser 

usada para o projeto de novos produtos, inclusive gerando propriedade intelectual 

para outras aplicações na área de refrigeração e climatização.  

Os impactos relacionados à melhoria das condições de conservação de 

produtos em comunidades isoladas já foram comentados, considerando os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais de forma geral. Porém, é importante ressaltar ainda 

que do ponto de vista da comunidade isolada, a existência do equipamento proposto 

pode trazer os seguintes benefícios: 

• Diminuição do descarte por deterioração dos produtos. 

• Possibilidade de melhor negociação em termos de preço dos produtos 

ofertados. 

• Gerenciamento da relação entre a produção e a comercialização. 

•  Diversificação dos produtos ofertados. 

• Possibilidade de outras aplicações para melhorar as condições de vida da 

população local, como conservação de alimentos, produtos hospitalares ou mesmo 

uso da energia elétrica excedente para outros fins. 

• Utilização de energia renovável e gratuita (energia solar) em substituição ao 

uso de geradores que usam combustíveis fósseis.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Projetar e analisar o funcionamento de uma máquina de fabricação de gelo, 

considerando que a mesma, irá operar com uma fonte variável de energia elétrica. A 

potência instantânea que será fornecida à máquina dependerá da energia solar 

incidente nas placas fotovoltaicas ao longo do dia. Para tanto, um protótipo, utilizando 

a maioria dos componentes já existentes no IFSC, será estudado. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Verificar os estudos desenvolvidos referentes à produção de gelo que utilizam 

módulos fotovoltaicos como fonte de energia. 

Monitorar o comportamento termodinâmico do ciclo de refrigeração e as 

características do fornecimento de energia solar fotovoltaica na atual configuração da 

máquina de fabricar gelo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Atualmente são empregadas duas tecnologias para produção de gelo, onde a 

fonte de energia é o sol. A primeira possui como funcionamento o ciclo termodinâmico 

por compressão de vapores, utilizado amplamente nos circuitos de refrigeração em 

geral e nas máquinas de fazer gelo convencionais, este método consiste na variação 

da pressão de uma substância através de sua compressão e expansão, método que 

será melhor explicado nos próximos capítulos. A segunda é o sistema de refrigeração 

por absorção de vapores, utilizado em uma escala menor devido ao seu porte e a 

necessidade da utilização da amônia, altamente tóxica e explosiva. 

O funcionamento da refrigeração por absorção se baseia no fato de que os 

vapores de alguns fluídos refrigerantes conhecidos são absorvidos por certos 

líquidos ou soluções salinas. Se esta solução formada (vapor de refrigerante 

mais líquido absorvente) é aquecida, há uma separação entre o líquido e o 

vapor. O vapor pode ser condensado e aproveitado para produção de frio, 

como nas instalações de compressão a vapor. (Jesué, 2003, pg 55). 

Devido a facilidade de manutenção, instalação e menor riscos para a saúde, a 

máquina de fazer gelo em estudo utiliza como princípio de funcionamento o ciclo 

termodinâmico por compressão de vapores.  

 

2.1 Pesquisas em artigos 

As pesquisas realizadas em busca de tecnologias ou estudos existentes se 

concentraram no princípio de funcionamento por compressão de vapores movidos por 

energia fotovoltaica. Foi observado que a tendência é a utilização de componentes 

alimentados por corrente contínua, eliminando a necessidade de transformar a tensão 

contínua fornecida pelos módulos fotovoltaicos para alternada. Assim, pode-se utilizar 

compressores específicos para fontes de tensão contínua, (Axaopoulos e Theodoridis, 

2009). Quando são utilizados componentes destinados às fontes energéticas 

convencionais, tensão alternada, são empregados bancos de baterias para facilitar o 

controle da energia a ser fornecida, (Kaplanis e Papanastasiou, 2005). 

De maneira geral, a diferença destes sistemas encontra-se na forma em que a 

energia é disponibilizada para o compressor, pois ela pode ser utilizada de duas 

formas: uma através de um sistema de controle para que não seja fornecida energia 

além do limite em que o compressor foi projetado, na outra, a energia coletada é 
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armazenada em bancos de baterias, e um controlador fornece essa energia, através 

da análise da carga disponível e da necessária para o funcionamento do sistema.  

Em (Axaopoulos e Theodoridis, 2009) foram utilizados quatro sistemas de 

refrigeração individuais para uma única máquina de fazer gelo, tendo como vantagem 

uma maior faixa de controle por se utilizar múltiplos compressores, de acordo com o 

diagrama do circuito que está ilustrado na Figura 1. Ao se atingir um determinado nível 

de energia, os compressores são acionados sequencialmente até que todos os 

compressores sejam ligados e a energia fique distribuída igualmente entre os quatro 

componentes. A rotação é controlada de acordo com a energia coletado nos módulos 

fotovoltaicos. Foi desenvolvido um sistema de controle específico para essa aplicação, 

sendo, tanto os compressores, quanto os demais componentes encontrados apenas 

no mercado externo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Axaopoulos e Theodoridis (2009). 

 

As demais referências pesquisadas utilizam bancos de baterias para que a 

energia seja entregue de maneira uniforme ao sistema de refrigeração.  

Kaplanis e Papanastasiou (2005) trazem o estudo do desempenho de um 

refrigerador comum adaptado para ser alimentado por módulos fotovoltaicos. Porém, 

para obter sucesso nessa adaptação, foram necessárias a realização de diversas 

alterações no equipamento: O compressor de corrente alternada foi substituído por 

um de corrente contínua, eliminando a utilização de um conversor de energia. Foi 

necessário aumentar a espessura de isolamento das paredes do refrigerador para 

minimizar as perdas térmicas, levando a uma redução de 30% do volume interno do 

refrigerador. Além dessas alterações, houve a necessidade de utilizar um controlador 

Figura 1. Sistema de refrigeração fotovoltaico com múltiplos 
compressores.  
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de carga comercial para gerenciar a energia absorvida nos módulos fotovoltaicos, 

definindo a quantidade de energia armazenada nas baterias e a destinada ao 

refrigerador, assim como a quantidade de energia a ser consumida do banco de 

baterias.   

Waschull e Hernschier (2014) tiveram apoio do Ministério Alemão de economia 

para desenvolver a máquina de produção de gelo mostrada na Figura 2. Neste projeto 

foi utilizado um compressor de corrente contínua e a energia coletada pelos módulos 

fotovoltaicos era armazenada em um banco de baterias. Um microcontrolador controla 

o abastecimento de água e os compressores de acordo com as informações dos 

conversores DC-DC, regulador de carga e do ciclo de refrigeração (por exemplo, o 

estado da carga da bateria, a energia fotovoltaica disponível, carga / descarga da 

corrente, pressão de evaporação).  

 

Figura 2. Sistema de refrigeração fotovoltaico com banco de baterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Waschull e Hernschier (2014) 

 

Toledo, Meissner, Coronas e Müller (2015, pg 81-91), trabalharam na 

caracterização do desempenho de um pequeno sistema de refrigeração de leite que 

utiliza gelo. Neste sistema como no anterior, são utilizados compressores de corrente 

contínua e banco de baterias. O que difere este projeto do anterior é que o gelo 

produzido possui o objetivo de conservar exclusivamente leite.  
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Foram desenvolvidos dois equipamentos que possuem como fonte de energia 

o sol. No primeiro, que é uma máquina de fazer gelo, o leite tem sua temperatura 

reduzida pelo gelo produzido, no segundo, que é um refrigerador, o recipiente com o 

gelo mais o leite já resfriado, é acondicionado de modo a manter a sua temperatura, 

como pode ser verificado na Figura 3.   

 

 

 

Fonte: Toledo, Meissner, Coronas e Müller (2015, pg 81-91) 

 

Ambas máquinas possuem a mesma fonte de energia e os mesmos 

componentes de refrigeração, além de compressores DC. A diferença está no setup 

de cada uma. O equipamento utilizado para produção de gelo, está programado para 

desligar aos -10ºC, enquanto a outra máquina está configurada para a conservação 

em 4ºC. Isto proporciona um melhor desempenho do equipamento como um todo, 

principalmente nos períodos de ausência da energia solar. 

Foster, Estrada e Romero (1999), trazem uma configuração e objetivo muito 

próximo a proposta nesta dissertação. É um artigo que descreve o desempenho de 

uma máquina fotovoltaica com um sistema hibrido, instalado em 1999 para servir de 

apoio a uma comunidade pesqueira no México, onde o fornecimento de energia 

convencional é inexistente.  

A máquina de fazer gelo é do tipo padrão, sendo composta por componentes 

destinados a energia convencional, isto é, a fonte de energia do compressor e dos 

demais equipamentos deve ser alternada. O sistema de geração e controle de energia 

é composto por módulos fotovoltaicos, um gerador a diesel, banco de baterias e dois 

inversores, Figura 4. 

 

Figura 3. Experimento com duas unidades de refrigeração. 
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Fonte: Foster, Estrada e Romero (1999) 

 

Nos estudos realizados, a energia consumida pela máquina foi 97% gerada 

pelos módulos fotovoltaicos. Quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos, a 

máquina foi projetada para produzir cerca de 75 kg de gelo por dia. Entretanto, essa 

capacidade pode ser ampliada para mais de 400 kg quando alterada para utilização 

do gerador.  

A máquina de gelo teve um bom desempenho durante os primeiros anos de 

operação, gerando uma média de 54 kg de gelo por dia. Porém foi desativada após 

cerca de 4 anos. Este projeto era uma colaboração de alguns institutos dos Estados 

Unidos em parceria com o governo do México. Infelizmente o sistema foi fechado 

devido a mudanças políticas e a uma severa seca que recuou o lago, fonte de água 

para o gelo, em cerca de 2 km, obrigando a alteração do local de captura da água. 

 

2.2 Pesquisas em patentes 

Durante as pesquisas por patentes foi constatado a existência de várias 

patentes significativas. Definindas algumas características para essas máquinas, foi 

possível filtrar as patentes. A pesquisa foi restrita a equipamentos que utilizam o sol 

como única fonte de energia para produção de gelo. 

A primeira patente foi desenvolvida pela Nasa, que descreve um refrigerador 

compacto alimentado por módulos fotovoltaicos, com menor impacto ao meio 

Figura 4. Diagrama de uma linha completa do Sistema de produção 
de gelo híbrido PV. 
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ambiente possível, uma vez que não é necessário a utilização de baterias. O sistema 

é composto por um compressor DC com velocidade variável, além de uma válvula de 

expansão e um controlador desenvolvido para o equipamento, sendo este 

responsável por controlar o circuito de refrigeração (EUA Nº 6.253.563 / EUA Nº 

6.469.487 / EUA Nº 6.453.963).       

Outra patente estudada, desenvolvida por Rainer Rudischer e Jörg Waschull 

(2003), traz uma solução similar onde são utilizados múltiplos compressores. O que 

os difere, é que nesta patente são utilizados compressores de diferentes capacidades 

e um único sistema de refrigeração, isto é, temos um único evaporador para os quatro 

compressores. Outra distinção é a utilização de compressores com alimentação AC, 

fazendo necessário a utilização de conversores de energia. Além desses 

componentes também é utilizado banco de baterias (DE 10301878A1 / WO 

2004065865A1). 

A terceira patente, produzida por Michael Ewert e David Bergeron (2002), é 

definida pela utilização de um compressor para corrente contínua, sendo alimentado 

diretamente pelos módulos fotovoltaicos. Sem a utilização de bateria, ele ameniza as 

variações da energia fotovoltaica através de um banco de capacitores. Sendo o 

compressor com velocidade variável, se fez necessário a utilização de um controlador 

como uma solução (US 20020023450A1). 

A última patente analisada novamente menciona a utilização de múltiplos 

compressores, porém traz um controle diferenciado, baseado na análise do aumento 

na corrente dos módulos fotovoltaicos. São compressores de corrente contínua, 

excluindo a necessidade de inversores de energia, e com a velocidade variável 

(CN104567168A). 

Na maioria dos sistemas estudados são utilizados compressores de corrente 

contínua, que são empregados apenas em sistemas específicos, com elevados 

valores de aquisição e com pouca mão de obra especializada para instalação e 

manutenção no Brasil, o que torna a sua utilização difícil, contrariando os objetivos 

deste projeto. Esse tipo de compressor no Brasil é utilizado em refrigeradores 

automotivos, isto é, são equipamentos de baixa potência.  

A presente pesquisa não identificou nenhum sistema que utiliza uma máquina 

de fazer gelo convencional adaptada para ser alimentada por módulos fotovoltaicos, 

sem a utilização de fontes auxiliares ou uso de banco de baterias.  
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2.3 Tipos de máquina de fazer gelo 

As principais máquinas de fazer gelo existentes no mercado distingue-se  pelo 

formato do gelo a ser produzido: em cubo, flocos ou blocos. 

 

2.3.1 Gelo em Cubo 

As máquinas de fazer gelo em cubos podem ser classificadas como de 

pequeno porte, quando comparadas com as de flocos e blocos. 

De modo geral elas possuem o compressor e condensador na parte inferior do 

equipamento, uma bacia para coleta do gelo no centro do equipamento e na parte 

superior está localizado o evaporador, conforme mostrado na Figura 6 e Figura 5. 

 

 

 
Fonte: Catálogo Everest 

 

 

 

Figura 5. Sistema de refrigeração  
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Fonte: Catálogo Everest 

 

Para o funcionamento do equipamento é necessária uma alimentação de água 

contínua. Na Figura 6 o número 35 é referente ao reservatório de água. Neste 

componente há um sensor de nível, o qual aciona uma válvula solenoide liberando ou 

fechando a entrada da água. O número 29 são pinos, que irão girar quando o motor 

for acionado, direcionando assim a água até o evaporador (número 20 da Figura 5). 

O fluído refrigerante circula no interior dos tubos do evaporador a baixa temperatura, 

onde se realiza a troca de calor com a água, que congela na forma de cubos de gelo. 

Assim que os cubos são formados o ciclo termodinâmico é invertido, através de uma 

válvula solenoide, e o fluído a alta temperatura circula no evaporador liberando então 

o gelo formado.   

 

 

Figura 6. Cuba para formação de gelo.  
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2.3.2 Gelo em Flocos 

São equipamentos com uma capacidade elevada de produção de gelo, que 

podem utilizar tanto a água doce quanto água salgada. São amplamente utilizados no 

arrefecimento rápido de peixes e outros produtos do mar. A indústria da pesca é um 

dos maiores consumidores desse tipo de gelo devido as baixas temperaturas para 

formação do gelo salgado. Além dessa aplicação ele é bastante usado no transporte 

e armazenamento de vegetais, frutas e carnes.  

Na Figura 7 pode-se verificar que o evaporador da máquina é um recipiente 

posicionado verticalmente que possui formato cilíndrico, geralmente feito de aço 

inoxidável. No centro do cilindro há um eixo com uma lâmina, responsável por raspar 

o gelo que irá se formar na parede do evaporador, formando assim os flocos de gelo. 

A água é armazenada em um reservatório na parte inferior da máquina, sendo a água 

bombeada até a parte superior, onde é então pulverizada na parede do evaporador.  

Este tipo de equipamento possui a tendência de formar um anel de gelo no 

inferior do tambor. Para evitar o acúmulo de gelo, onde o triturador não alcança, são 

instaladas resistências ou outros raspadores. Esta máquina opera com uma fonte de 

fornecimento contínuo de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.yangtzecooling.com/flake-ice-machine-video/01/9.html 

 

Figura 7. Máquina de fazer gelo em flocos. 
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2.3.3 Gelo em Blocos 

São máquinas mais simples, com poucos componentes. Em sua maioria são 

compostas por uma unidade condensadora, onde estão localizados o condensador e 

o compressor do equipamento. Possuem uma unidade evaporadora, que é uma caixa 

isolada termicamente onde está localizado o evaporador. São caracterizadas por 

produzirem grandes quantidades de gelo. 

O gelo é formado dentro de reservatórios de aço inoxidável ou galvanizados, 

que são inseridos no evaporador. Estes reservatórios, podem ficar em contato direto 

com o evaporador ou a troca de calor pode ser realizada através de algum fluído de 

trabalho, como por exemplo, água e álcool.  

Não é necessária uma alimentação contínua de água, pois sempre que um ciclo 

de gelo é finalizado é necessário retirar o gelo e realimentar as bandejas.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos para análise da 

máquina de fazer gelo fotovoltaica proposta. Os assuntos apresentados irão servir 

como embasamento teórico para o entendimento do circuito de refrigeração desse tipo 

de equipamento. 

 

3.1 Energia 

Dentre os conceitos existentes sobre energia, é de interesse aquele que a 

relaciona com a transferência de calor e com a capacidade de se realizar trabalho.  

Segundo Jesué (2003) a energia é capaz de realizar transformações na 

natureza. Estas transformações podem ocorrer de diversas formas e dependendo do 

tipo de transformação, define-se então o tipo de energia envolvida. 

 

3.2 Calor 

Dossat (2004) define o calor como a energia em trânsito de um corpo para 

outro, como resultado de uma diferença de temperatura entre os dois corpos.  

Sabe-se que para a ocorrência das trocas térmicas, é necessário que existam 

dois corpos mantidos à temperaturas diferentes. O calor, portanto, irá fluir do corpo de 

mais alta temperatura para o corpo de mais baixa temperatura, ou seja, no sentido 

contrário ao gradiente de temperaturas. 

 

3.2.1 Transferência de calor 

Para Incropera (2008) a transferência de calor, é a energia térmica em trânsito 

devido a uma diferença de temperaturas no espaço. Existindo uma diferença de 

temperatura entre corpos, haverá transferência de calor. Sempre o corpo com maior 

temperatura transfere energia térmica para o corpo de menor temperatura até o ponto 

de equilíbrio térmico. 

O calor pode ser transferido entre corpos de diferentes temperaturas por três 

processos principais: condução, convecção e radiação. A transferência de calor por 

condução ocorre em um meio estacionário, podendo este ser sólido, líquido ou 
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gasoso, ao passo que a transferência de calor por convecção ocorre entre uma 

superfície e um fluido (líquido ou gás) em movimento. A transferência de calor por 

radiação pode ocorrer tanto no sólido como nos fluidos ou ainda no vácuo. Todo corpo 

com temperatura não nula emite energia na forma de ondas eletromagnéticas e a 

transferência por radiação seria o balanço entre as quantidades emitidas e recebidas 

entre um corpo e seus vizinhos. 

 

3.3 Trabalho 

Para Dossat (2004) quando é aplicada uma força sobre um corpo 

proporcionando um movimento ao longo de uma distância, temos a realização de 

trabalho mecânico. A quantidade de trabalho realizado é igual ao produto da força 

aplicada pela distância percorrida.  

 

3.4 Propriedades termodinâmicas 

Todas substâncias possuem propriedades que podem ser observadas e são 

capazes de definir completamente o estado termodinâmico em que ela se encontra.  

É comum encontrar estas propriedades em tabelas ou gráficos nas principais 

literaturas sobre o assunto. Assim, para cada substância, há uma tabela com as 

propriedades termodinâmicas de interesse, sendo os valores obtidos a partir de 

experimentos.  

Ao analisar substâncias simples, é necessário o conhecimento de duas 

propriedades termodinâmicas para que as demais sejam obtidas. Porém, quando se 

tem uma mistura, são necessárias no mínimo três propriedades para a obtenção das 

demais. As principais propriedades termodinâmicas são: temperatura, pressão, massa 

específica, volume específico, entalpia, entropia e calor específico. 

 

3.4.1 Temperatura 

A temperatura de uma substância está relacionada ao nível de agitação 

molecular. Temperaturas elevadas significam altos níveis de agitação molecular. 

A temperatura é uma propriedade térmica da matéria. É uma medida do nível 

da intensidade calorífica de pressão térmica de um corpo. Uma elevada 
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temperatura indica um alto nível de pressão térmica, e diz-se que o corpo 

está quente. Da mesma forma, uma baixa temperatura indica um baixo nível 

de pressão térmica e diz-se que o corpo está frio Foi já determinado que a 

temperatura é uma função da energia cinética interna e, como tal, é um índice 

da velocidade média molecular. (Dossat, 2004, pg 36). 

O equipamento mais comum utilizado para se obter o valor da temperatura na 

refrigeração são sensores do tipo termo par, onde condutores metálicos de diferentes 

materiais, quando unidos em sua extremidade, geram uma força eletromotriz que é 

proporcional à temperatura.  

 

3.4.2 Pressão 

Segundo Stoecker e Jones (1985), pressão é a força normal que atua por 

unidade de área de uma superfície. A pressão que atua em um ponto do fluído é igual 

em todas as direções. Sua unidade no S.I. é o Pascal (Pa). 

Esta propriedade tem relação direta com a temperatura já que um aumento de 

temperatura, agitação molecular, na maioria dos casos, implica em aumento da 

pressão.  

 

3.4.3 Massa específica 

Massa específica ou densidade é a propriedade definida pela relação entre a 

massa de uma dada substância e o volume ocupado por esta. A unidade de massa 

específica no S.I. é o kg/m³. 

 

3.4.4 Volume específico 

Volume específico é a relação entre o volume de um corpo por unidade de 

massa. Trata-se da relação inversa da massa específica. A unidade de volume 

específico é o m³/kg. 

 

3.4.5 Entalpia específica  

Jesué (2003) define entalpia específica como a quantidade de energia 

disponível de uma substância por unidade de massa devido a sua energia interna e 
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sua pressão. Seu valor é encontrado em tabelas de propriedades termodinâmicas que 

possuem um estado padrão escolhido para quantificá-la. O símbolo utilizado para 

defini-la é “h” e sua unidade no S.I. é kJ/kg. 

 

3.4.6 Entropia específica  

Para Jesué (2003), a entropia é uma propriedade termodinâmica relacionada 

com o grau irreversibilidade entre processos realizados por uma dada substância. 

Desta forma, a entropia está relacionada à eficiência das transformações. Quanto 

mais eficiente for um processo, menores serão as irreversibilidades e, portanto, menor 

é a variação da entropia. A entropia específica, s, tem como unidade no S.I. o J/kgK. 

 

3.4.7 Calor específico 

 Stoecker e Jones (1985) definem calor específico como a energia necessária 

para elevar a temperatura em relação à massa dessa substância. O valor numérico 

dessa propriedade depende do modo que o processo será realizado, sendo 

necessário especificá-lo. Tendo como modos usuais os processos a volume constante 

e a pressão constante.   

 

3.4.8 Diagrama Pressão-Entalpia 

Para a compreensão do ciclo termodinâmico do circuito de refrigeração é 

necessário a análise do estado termodinâmico do fluido de trabalho usado (fluido 

refrigerante). De maneira geral, os fluidos refrigerante comportam-se como 

substâncias puras, isto é, a mudança de fase ocorre à temperatura constante quando 

não há alteração na pressão. 

A representação do ciclo termodinâmico que ocorre em um processo de 

refrigeração é realizada por meio de diagramas, que representam graficamente na 

forma de isocurvas as diferentes propriedades termodinâmicas dos fluidos. O 

diagrama pressão-entalpia P-h é o mais utilizado para visualização das propriedades 

termodinâmicas dos fluidos refrigerantes. A Figura 8 mostra o diagrama P-h do fluído 

refrigerante R-22, destacando as isocurvas que representam as diferentes 

propriedades termodinâmicas. 
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Fonte: Software Solkane 

 

A condição termodinâmica em que a substância se encontra em determinado 

momento pode ser representada como um ponto no diagrama. Para localizar a 

substância no diagrama são necessárias apenas duas propriedades, sendo as mais 

usuais a temperatura e pressão, informações fáceis de se adquirir no equipamento 

em análise. Uma vez que este ponto é definido, outras propriedades termodinâmicas 

podem ser obtidas. 

Outra característica do diagrama, é a sua divisão em três áreas que são 

separadas pelas linhas de líquido e vapor saturados, vide Figura 9. A área à esquerda 

da linha de líquido saturado é chamada de região de líquido sub-resfriado. O fluido em 

qualquer ponto desta região se encontra na fase líquida e sua temperatura fica abaixo 

da temperatura de saturação correspondente a sua pressão. A área à direita da linha 

de vapor saturado é a região de vapor superaquecido, ou seja, sua temperatura é 

maior que a temperatura de saturação na pressão considerada. A região entre as 

linhas de líquido e vapor saturado é conhecida como região de saturação e representa 

uma região meta-estável onde ocorrem as mudanças de fase líquido-vapor. 

 

 

 

Figura 8. Diagrama P-h do fluído R-22 
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Fonte : Software Solkane 

 

3.5 Fundamentação teórica do ciclo de refrigeração 

Para se entender o ciclo de refrigeração é essencial conhecer, além dos 

princípios termodinâmicos, o funcionamento teórico dos principais componentes do 

sistema de refrigeração. Na sequência, serão descritos os princípios de 

funcionamento e comportamento termodinâmico do compressor, dispositivo de 

expansão e trocadores de calor (evaporador e condensador).  

 

3.5.1 Conservação de energia em regime permanente  

A quantidade de energia em qualquer sistema termodinâmico é constante, isto 

é definido pela primeira lei da termodinâmica. “Nada se ganha ou perde exceto no 

sentido de que é convertida de uma forma para outra.” (Dossat, 2004, pg 25). 

A energia é trabalho armazenado. Antes de um corpo possuir energia, deverá 

ser realizado trabalho sobre o corpo. O trabalho realizado sobre o corpo para 

dar a este seu movimento, posição ou configuração é igual ao trabalho feito. 

Embora a energia possa ser classificada como sendo potencial ou cinética, 

ela pode aparecer em formas diferente, tais como energia mecânica, energia 

elétrica, energia química, energia em forma de calor, e assim por diante, 

sendo rapidamente convertida de uma para outra. (Dossat, 2004, pg 25). 

Figura 9. Diagrama P-h regiões delimitadas 
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Sabendo que a energia não é perdida em um sistema fechado e que a mesma 

pode ser convertida de uma para outra, pode-se concluir que é possível converter 

energia mecânica em energia térmica.  

Sendo assim, um compressor realizará trabalho mecânico que será consumido 

pelo fluido refrigerante, que em um circuito de refrigeração converterá a energia 

mecânica em uma parcela da energia térmica envolvida em todo sistema. 

Em um ciclo de refrigeração, o fluido será responsável por transportar energia 

entre os componentes do sistema. Sendo assim as análises serão voltadas para o 

comportamento do fluido dentro de cada componente do ciclo de refrigeração.  

 

 

 

 

 

Fonte: Jesué, 2003, pg 39. 

 

Considerando o volume de controle da Figura 10 é possível aplicar a lei de 

conservação de energia, tendo assim a equação (1).  

 

2 2
1 2

1 1 1 2 2 22 2

v v dE
m h gz q m h gz W

d
   
            
   

       (1) 

 

Onde m  é a vazão, h  é a entalpia, v  é a velocidade, g  é a aceleração da 

gravidade, z  a elevação, q  é a taxa de transferência de energia em forma de calor, 

W  a taxa de transferência de energia em forma de trabalho e E  a energia do sistema. 

Figura 10. Volume de controle para realização de balanço de energia 
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Em regime permanente o volume de controle se comporta como um sistema 

fechado, não ocorrendo variações na energia do sistema e na vazão, podendo ser 

admitida constante, sendo assim  = 0 , e =   =  . Sabendo que as 

velocidades são consideradas constantes e que o sistema se encontra todo no mesmo 

nível de altura temos:      

 

1 1 2 2m h q m h W               (2) 

 

3.5.2 Ciclo de refrigeração por compressão de vapor 

Nesta seção é descrito o caminho percorrido pelo fluido refrigerante dentro do 

sistema de refrigeração. Inicialmente parte-se de um ciclo padrão para depois 

descrever o comportamento real do ciclo de refrigeração. Os diferentes processos 

serão apresentados usando o diagrama de Mollier (pressão-entalpia) para facilitar o 

entendimento do ciclo (Figura 11). 

Como hipótese simplificada inicial, assume-se a perda de carga decorrente da 

passagem do fluido refrigerante no interior dos canais como sendo desprezível.  

Inicia-se a análise do ciclo termodinâmico pelo ponto 1, onde o fluido encontra-

se a baixa pressão e temperatura no estado de vapor superaquecido. A seguir o fluido 

é succionado pelo compressor que irá realizar trabalho fornecendo energia ao fluído 

em um processo de compressão isoentrópica, elevando assim sua entalpia, 

temperatura e pressão até a pressão de condensação já definida. 

No ponto 2 o fluído encontra-se a alta temperatura e pressão e é conduzido 

para o condensador, onde toda a energia absorvida no evaporador e gerada no 

processo de compressão do fluido será eliminada para o ambiente externo. O fluido 

ao percorrer o condensador deverá trocar o máximo de calor com o meio externo, 

garantindo que ao término de sua passagem o mesmo deverá estar na condição de 

líquido saturado. Ao fim desse processo (ponto 3) o fluido permanece a alta 

temperatura e pressão, e em seguida passará por um dispositivo de expansão, onde 

ocorrerá uma expansão isentrópica com diminuição da pressão e temperatura. 

Garantir um subresfriamento do fluido no ponto 3 pode melhorar o desempenho do 

ciclo, pois aumenta a quantidade de líquido que entra no evaporador e 

consequentemente a taxa de calor removida do ambiente refrigerado. 
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Ao fim do processo de expansão, o fluido encontra-se como uma mistura de 

vapor-liquido a baixa temperatura e pressão (ponto 4), com preponderância da fase 

líquida e a fase gasosa representada por pequenas bolhas.  

O fluido refrigerante irá então percorrer um segundo trocador de calor 

absorvendo energia do ambiente a ser refrigerado, através da sua evaporação 

completa, seguida de um superaquecimento para garantir a entrada apenas de vapor 

no compressor e dando início ao novo ciclo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

3.5.3 Coeficiente de performance 

Para Gosney (1982) ao analisar a Segunda Lei da Termodinâmica, Carnot 

mostrou que a máxima eficiência possível de um ciclo termodinâmico depende apenas 

das temperaturas de trabalho (dadas em kelvin) como mostra a Figura 12a. Nenhuma 

máquina de refrigeração poderá possuir um desempenho maior ou igual que a de 

Carnot que é expressa pela equação   

 

evap

cond evap

T
COP

T T



         (3) 

 

O ciclo padrão de refrigeração difere do de Carnot devido ao superaquecimento 

ocorrido no compressor e a entropia gerada no processo de expansão, além das 

eficiências de troca dos trocadores de calor (Figura 12b). 

Figura 11. Ciclo real de refrigeração 
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Para a representação do ciclo real, ainda devem ser considerado todos os 

processos termodinâmicos envolvidos incluindo-se as respectivas perdas e algumas 

particularidades que podem ser observadas na Figura 12c. No ponto 1, ocorre o 

superaquecimento do fluido de trabalho em relação ao ciclo padrão para garantir que 

apenas vapor entre no compressor e no ponto 3, um subresfriamento garantindo que 

apenas fluído no estado líquido entre no dispositivo de expansão. Todos esses novos 

parâmetros fazem com que o coeficiente de desempenho sofra uma diminuição, 

fazendo com que o COP do ciclo real seja inferior ao do ciclo padrão e esse inferior 

ao de Carnot. Porém a definição do coeficiente de performance continua sendo o 

mesmo, que é a razão entre a energia absorvida do meio refrigerado e o trabalho 

realizado pelo compressor, sendo expressado pela equação (4). 

 

evap

comp

Q
COP

W
           (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

3.5.4 Processo de compressão 

É o processo onde o compressor realiza trabalho, elevando a pressão e 

temperatura do fluido refrigerante, o qual irá consumir um trabalho mecânico utilizável 

 Figura 12. Ciclo de Refrigeraão 
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externo. Na situação ideal, este processo ocorre de maneira isoentrópica, porém 

nenhum processo é perfeito, e as irreversibilidades estão sempre presentes. Devido 

a isso, uma pequena variação da entropia ocorrerá e, por sua vez, uma eficiência 

isoentrópica do compressor será considerada. 

Como ponto de partida, considera-se o processo de compressão de um gás 

isoentrópico, onde a entalpia na saída será determinada a partir da entropia na entrada 

do compressor e a pressão do fluído na sua saída. Dessa forma pode-se calcular o 

trabalho de compressão como segue:  

 

 2 1W m h h            (5) 

 

Na Figura 13 foi inserido o comportamento deste processo no diagrama 

pressão-entalpia. A compressão isoentrópica, ocorre ao longo da linha 1-2, porém 

durante a compressão real, ocorre um aumento da entropia. Pode-se concluir que a 

potência necessária para a compressão real, é maior em relação a aquela empregada 

no processo ideal, e para determinar esse valor, define-se uma eficiência isoentrópica 

de compressão como segue: 

 

 
 

 
 

2 1 2 1

2' 1 2 ' 1

ideal
iso

real

m h h h hW
n

W m h h h h

  
  

  




      (6) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

3.5.5 Processo de expansão 

Este processo é realizado por um componente denominado dispositivo de 

expansão.  

Figura 13. Compressão isoentrópica (1-2) x Compressão real (1-2”) 
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[...]É um tipo de estrangulamento de expansão adiabática, frequentemente 

chamado de “laminação”, no qual a entalpia do líquido de trabalho não muda 

durante o processo. Este tipo de expansão ocorre todas as vezes que um 

fluido é expandido através de um orifício de uma pressão alta para uma 

pressão baixa. Considera-se que isto ocorre sem ganho ou perda de calor 

através da tubulação ou válvula e sem rendimento de trabalho. (Dossat, 2004, 

pg 193). 

Neste processo, o fluido refrigerante passa de um estado de alta pressão e 

temperatura, para um estado de baixa pressão e temperatura. Este processo pode ser 

verificado na transição do ponto 3 para o ponto 4. 

Sendo um processo que não há aplicação de trabalho externo sobre o fluido e 

nem trocas de calor, pode-se dizer que é um processo isoentálpico e entalpia da saída 

é igual a da entrada ( 4 3h h ) como mostra a Figura 14. 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

3.5.6 Processos de troca de calor com o ambiente 

Os componentes responsáveis por estes processos são denominados 

evaporadores e condensadores. 

O evaporador se encontra dentro do meio a ser refrigerado, portanto a função 

deste componente é absorver calor, baixando assim a temperatura do meio até a 

desejada. Neste processo o fluido refrigerante encontra-se em um estado 

termodinâmico de baixa pressão e temperatura, fazendo com que ele absorva energia 

térmica para mudança de fase (evaporação). Por ser uma substância pura, este 

processo ocorre com temperatura e pressão constante, como mostra a Figura 15. 

Figura 14. Compressão isoentalpica – processo de expansão 
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Segundo Dossat (2004) a taxa de energia térmica removida pelo processo de 

evaporação de um fluido pode ser obtida através da diferença entre a entalpia de saída 

e entrada do evaporador multiplicada pelo fluxo de massa, conforme equação (7).  

 

 1 4evapq m h h            (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Na Figura 15, tem-se o ciclo ideal de refrigeração no gráfico P-h, as trocas de 

calor no evaporador estão representadas sobre a linha 1 – 4, a seta indica que este é 

um processo que absorve calor do meio. 

Em contrapartida, na entrada do condensador o fluido encontra-se no estado 

de vapor superaquecido, apresentando alta pressão e temperatura. É neste processo 

onde a energia térmica absorvida no evaporador e a energia mecânica do compressor 

será transferida para um meio externo na forma de calor. Assim, o fluido no interior do 

condensador inicialmente será resfriado até atingir a temperatura de saturação, para 

em seguida iniciar o processo de condensação. Durante esse processo, a energia 

envolvida pode ser quantificada pelo produto entre a massa de fluido que percorre o 

condensador e a variação da entalpia, conforme a equação (8). 

 

 3 2condq m h h            (8) 

 

Na Figura 15 o processo que corresponde à entrada e saída do fluido no 

condensador está representado sobre a linha 2 – 3 no diagrama P-h. A seta indica 

Figura 15. Processo de evaporação e condensação 
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que este é um processo que transfere calor para o meio externo, ou seja, condq  é 

negativo. 
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4 DESCRIÇÃO DA MÁQUINA DE FAZER GELO 

Neste capítulo será descrita a metodologia de dimensionamento de uma 

máquina de fazer gelo adaptada para ser alimentada através de módulos 

fotovoltaicos. Será detalhada também, como foi feita a montagem e instrumentação 

da mesma no laboratório de energia solar do Instituto Federal de Santa Catarina 

Campus São José. 

Para a definição dos componentes do protótipo da máquina, é necessário 

definir a quantidade de gelo diário que ela deverá produzir, assim como as condições 

ambientais nas quais ela irá operar. 

Um levantamento detalhado através de questionários com moradores das 

comunidades ribeirinhas, permitiria obter informações tais como quantidade de 

famílias que dependem da pesca, tais como: quantidade de pescadores por família, 

quantos quilos de pescado são comercializados por dia, qual a frequência que os 

compradores passam para coletar os peixes e o preço aplicado por eles. Devido à 

impossibilidade de fazer isso, optou-se por usar informações obtidas de artigos e 

portarias do Estado de Rondônia. 

Lima, Doria e Freitas (2012) trazem o perfil socioeconômico dos pescadores 

artesanais em comunidades ribeirinhas na Amazônia brasileira. Verificou-se que a 

atividade pesqueira na Amazônia envolve cerca de 368 mil pescadores e uma 

produção estimada em 166.477 toneladas por ano. De modo geral cada pescador é 

responsável pela captura de 452 kg de peixe. 

Segundo a portaria 298/2015 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental do estado de Rondônia, fica proibida a comercialização do pescado no 

período de 27 de outubro a 27 de março, período caracterizado como defeso. Por 

tanto, a pesca para comercialização é liberada apenas durante 7 meses ao ano. 

Considerando que a pesca só é realizada de segunda a sexta feira, tem-se uma média 

de 22 dias de pesca ao mês. Consequentemente, pode-se assumir que cada pescador 

tem uma produção de 2,94 kg de peixe ao dia. 

Lima, Doria e Freitas (2012) detalharam o perfil socioeconômico e a atividade 

pesqueiras de duas comunidades ribeirinhas do rio Madeira, São Carlos e Calama, 

localizadas em Porto Velho, Rondônia. A comunidade escolhida para utilização dos 

dados referentes ao perfil dos pescadores foi a Calama, situada próxima à fronteira 

com o estado Amazônico possuindo 193 pescadores. Segundo o estudo, os 
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pescadores saem em grupos para a pesca, porém não é informado o número de 

pescadores por grupo. Considerando que esses grupos são compostos por cinco 

pescadores, temos uma produção diária de 14,70 kg de peixe que necessitam de 

condicionamento adequado para sua conservação. Considerando a estocagem do 

pescado por até 5 dias, sendo que nesse período a pesca continuará normalmente, 

após 5 dias teremos um total de 73,50 kg de peixe a serem resfriados e conservados. 

De acordo com o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de 

origem animal (1952) o pescado em natura pode ser fresco, resfriado ou congelado. 

Como o peixe será comercializado em poucos dias, podemos considerar o método de 

resfriamento, que consiste em manter o produto devidamente acondicionado em gelo 

e mantido em temperatura entre -0,5º e -2ºC. 

O período entre a captura do peixe e sua comercialização pode durar de alguns 

dias ou até semanas. Para atrasar a sua deterioração é necessário inibir a ação das 

bactérias. O método mais eficiente consiste em reduzir a temperatura, congelando o 

produto. Porém em determinadas etapas desse processo, não é viável seu 

congelamento, sendo usado o gelo, que manterá o peixe apenas resfriado. Segundo 

Araújo, Soares e Góis (2010) o gelo pode conservar o peixe por até 8 dias, porém é 

imprescindível que o mesmo inicie o processo de resfriamento no máximo uma hora 

após a sua morte.  

O objetivo principal no desenvolvimento da máquina de fazer gelo fotovoltaica, 

é proporcionar uma melhora na qualidade de vida nas comunidades ribeirinhas que 

sofrem com a falta de abastecimento elétrico. A possibilidade de estocar o pescado 

de forma eficiente, irá evitar o seu descarte devido a proliferação das bactérias e 

diminuir a dependência que os pescadores possuem em relação aos compradores 

que passam nas comunidades para coletar o pescado, pois se o peixe estiver próximo 

ao período de descarte, ele é comercializado por preços mais baixos.  

Araújo, Soares e Góis (2010) trazem outra informação importante, a velocidade 

para resfriar o peixe, diminuindo sua temperatura de 20ºC até 1ºC, é de 1 hora e 30 

minutos ou 5.400 segundos, sendo necessário 1 kg de gelo para cada 1 kg de peixe. 

Utilizando esta proporção entre gelo e peixe são necessários, aproximadamente, 285 

segundos para baixar 1ºC do peixe. Após seu resfriamento, de acordo com os autores, 

pode-se utilizar a proporção de 1 para 4, isto significa que para conservação do peixe 

já resfriado, é necessário 1 kg de gelo para cada 4 kg de peixe. 
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Para definir o tempo total de resfriamento são necessárias duas informações, 

a temperatura do peixe assim que ele é retirado do rio e a temperatura que se deseja 

manter após seu resfriamento, que é no mínimo -0,5ºC. Sussel (2008) informa que os 

peixes são pecilotérmicos, isto significa que sua temperatura corporal acompanha as 

oscilações da temperatura ambiental, sendo assim a temperatura do pescado em 

análise dependerá da temperatura da água do rio Madeira. Horbe, Queiroz, Moura e 

Toro (2013) trazem que a temperatura média da água no rio Madeira situa-se entre 

24º a 26ºC. Para os cálculos apresentados a seguir, foi considerado o maior valor, 

26ºC, sendo necessário baixar um total de 26,5ºC. Com as informações trazidas por 

Araújo, Soares e Góis (2010) tem-se um período de resfriamento de aproximadamente 

7.550 segundos.  

Para determinar a quantidade de energia absorvida pelo gelo durante o 

processo de resfriamento do peixe, de 26ºC até -0,5ºC, será utilizada a equação (9). 

 

 2 1peixe pQ m c T T            (9) 

 

Onde, peixem  é a massa do peixe a ser resfriado, de acordo com informações 

obtidas de Lima, Doria e Freitas (2012) e considerando cinco pescadores por grupo 

de pesca, temos uma quantidade de 14,70 kg de peixe, pc é o calor específico do 

peixe. No catálogo técnico da empresa Tectermica (Tecnologia Térmica Ltda), que 

trabalha com câmaras frigoríficas, o pc do peixe é equivalente a 3,43 kJ/kgK, 2T  é 

referente a temperatura inicial do peixe, 26ºC, e 1T  a temperatura final do peixe já 

resfriado, -0,5°C. Com esses dados temos que é necessário uma energia térmica de 

1.336,5 kJ. Essa será a energia absorvida do gelo para que a temperatura do peixe 

passe dos 26ºC para -0,5ºC. 

Com isso podemos definir a massa de gelo que será consumida utilizando a 

equação (10). 

 

gelo

Q
m

L
           (10) 
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Onde gelom  é a massa de gelo necessária para o processo de resfriamento e L  

o calor latente do gelo, equivalente a 334,64 kJ/kg. Concluímos então que será 

necessário aproximadamente 4 kg de gelo por dia para resfriar o peixe pescado.  

Durante o processo de resfriamento do peixe, o gelo irá também absorver 

energia do meio externo, o que irá consumir outra parcela de sua massa. Com o intuito 

de minimizar as perdas térmicas, o pescado e o gelo serão considerados inseridos em 

um caixa de isopor (poliestireno expandido).  

Para definir o tamanho da caixa a ser utilizada foi realizada uma pesquisa 

rápida nas peixarias da região, onde foi informado que para transportar 20 kg de peixe 

com 20 kg de gelo é necessária uma caixa de 40 litros. A partir desta informação 

conclui-se que para estocar os 14,70 kg de peixe com gelo, é necessário no mínimo 

uma caixa de isopor com 29,5 litros. Sendo assim uma caixa de isopor de 30 litros 

será suficiente para o armazenamento.  

A taxa de transferência de energia do gelo através das paredes da caixa de 

isopor pode ser expressa pela equação (11). 

 

 int. . extT T
Q k A

x





         (11) 

 

Nesta equação, k  é o coeficiente de transferência de calor do isopor, 

equivalente a 0,03975 W/m²k. A é a área total da superfície do isopor: uma caixa de 

isopor com 30 litros tem uma dimensão de 569 mm de comprimento, 370 mm de 

largura e 257 mm de altura, o que equivale a uma área de 0,899 m². extT  é a 

temperatura ambiente média anual, 25,6ºC, intT  é a temperatura do gelo, -5ºC. x  é 

a espessura da parede da caixa de isopor, 70mm. Com isso temos que o fluxo de 

calor para o interior da caixa é de 13,53 W.  

Com as informações trazidas por Araújo, Soares e Góis (2010) temos um 

período de aproximadamente duas horas para o processo de resfriamento dos 14,70 

kg de peixe, o que proporciona uma energia total transferida do meio externo para o 

gelo de 96,73 kJ nesse período de resfriamento. Utilizando novamente a equação (10) 

temos um consumo de gelo na ordem de 0,3 kg. Portanto, dos 14,70 kg de gelo 

inseridos na caixa, 4 kg serão consumidos para resfriar o peixe e 0,3 kg é referente 

as perdas térmicas com o meio externo, tendo assim uma perda térmica total de 4,3 
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kg. Obtendo com isso uma proporção de 0,29 kg de gelo consumido para cada kg de 

peixe resfriado. 

Como a intensão é manter o peixe na comunidade por um período de até 5 

dias, será consumido um total aproximadamente de 103,82 kg de gelo para o 

resfriamento e manutenção de 5 lotes de 14,70 kg de peixe dentro das condições 

ideias de condicionamento. Isso resulta num consumo diário de 20,76 kg de gelo. 

Sendo necessário a produção de no mínimo 1,4 kg de gelo para cada quilograma de 

peixe capturado, considerando uma estocagem de até 5 dias.  

Como a fonte de energia será o sol, a máquina de fazer gelo, terá seu tempo 

de produção de gelo reduzida, pois funcionará apenas nos períodos ensolarados do 

dia. Isso proporciona uma queda de produção de gelo na ordem de 65,87% sendo 

necessário superdimensionar o equipamento. Portanto, será necessário dimensionar 

um equipamento capaz de produzir no mínimo 60,75 kg/dia de gelo.  

 

4.1 Máquina de fazer gelo 

A máquina de fazer gelo é constituída por um gabinete isolado termicamente 

(evaporador) e uma unidade condensadora (compressor e demais componentes de 

refrigeração). O tamanho dos componentes da máquina será determinado com as 

informações sobre a quantidade de gelo anteriormente estimado. 

 

4.1.1 Gabinete 

No mercado brasileiro existem empresas que produzem máquinas de fazer gelo 

em barra, uma delas é a Refricol Indústria e Comercio Marechal Ltda. Esta empresa 

atua na fabricação de caixas térmicas, câmaras frigoríficas, máquinas de fazer gelo, 

dentre outros produtos relacionados à refrigeração, Foi escolhida por apresentar 

diversos produtos que atendem à capacidade de produção necessária. No Anexo I 

estão as tabelas com especificações técnicas dos diferentes modelos disponíveis. 

Para atender a capacidade de produção estimada, foi escolhida a menor máquina do 

catálogo, o modelo T01, que tem uma produção de até 90 kg de gelo por dia, o que 

atende a necessidade de produção de 60,75 kg por dia. 

O gabinete da evaporadora selecionado possui as seguintes dimensões 

internas: 975x1.165x825 mm (largura x comprimento x altura), sendo isolado por 
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placas de poliestireno (isopor) com espessura de 150 mm revestidas por chapas de 

aço galvanizado com espessura de 1 mm. No seu interior há três prateleiras, cujas 

superfícies inferiores estão em contato com serpentinas de cobre, constituindo assim 

o evaporador do sistema de refrigeração.  

O gelo nesse sistema é produzido em barras, dentro de nove bandejas com as 

seguintes dimensões individuais: 157x735x63 mm (largura x comprimento x altura), 

como mostrado na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Com as características construtivas fornecidas pelo fabricante é possível 

levantar a resistência térmica que o gabinete possui e, consequentemente, obter 

assim, o coeficiente global de transferência de calor. Essa informação é útil para 

verificar a quantidade de energia que a máquina de fazer gelo consome para 

compensar as perdas térmicas para o ambiente. 

Essas perdas são inevitáveis, por isso materiais isolantes são utilizados para 

aumentar a resistência térmica, minimizando a influência do meio externo. A taxa de 

transferência de calor através de paredes é descrita pela equação (12). 

 

T
Q k A

x


  


                                  (12) 

 

Onde  é a taxa de transferência de calor por condução através das paredes 

da câmara (W);  é a condutividade térmica da parede da câmara (W/kgK);  é a área 

total que está em contato com as duas extremidades (externa e interna) (m²); ∆  é a 

diferença entre a temperatura interna e externa (°C); e ∆  é a espessura da parede 

(m). 

Figura 16. Gabinete de produção de gelo 
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Reescrevendo a equação (12) na forma de resistências térmicas equivalentes: 

 

total

T
Q

R


                                  (13) 

 

Onde o  é a resistência térmica equivalente da câmara (K/W). Como o 

gradiente de temperatura considerado leva em conta a temperatura no interior do 

gabinete e a temperatura ambiente, é necessário considerar ainda as resistências 

térmicas de convecção interna e externa da máquina. O circuito elétrico equivalente 

para a câmara analisada pode ser ilustrado pela Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Onde _  e _  são a resistência térmica de convecção do ar interno e 

externo, respectivamente. _  e _  são a resistência térmica por condução 

através das chapas de aço que revestem o gabinete interna e externamente. As 

demais resistências em paralelo estão relacionadas ao isopor, sendo cada uma 

referente a um componente (parede, vértices e arestas) da estrutura.  

Na Figura 18, é possível visualizar de maneira explodida a câmara para que se 

possa compreender melhor o que significa cada uma das resistências térmicas 

apresentadas na Figura 17. 

 

 

 

 

Figura 17. Modelo elétrico equivalente das resistências térmicas 
consideradas na câmara. 
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Fonte: Próprio autor 

 

A resistência térmica por convecção do ar em relação às paredes internas e 

externas é representada pela equação (14). 

 

1
ar

t

R
h A




                                         (14) 

 

Segundo Stoecker e Jones (1985) os valores de ℎ, coeficiente de transferência 

térmica por convecção para o ar, estão entre 1 e 25 W/m²K, como no interior da 

câmara não há movimentação do ar e a temperatura é considerada constante ao longo 

do tempo, o valor para tih adotado será de 10 W/m²K O coeficiente teh  do ar externo 

sofre ação do vento, porém pouca pois a máquina não ficará exposta diretamente ao 

tempo. Sendo assim, o valor adotado foi 20 W/m²K e  é a área total de parede interna 

ou externa. 

A resistência térmica da chapa de aço estrutural é dada pela equação (15) 

 

ch
aço

x
R

k A





                                        (15) 

 

Onde, ∆  é a espessura da chapa de aço (m); ç  é a condutividade térmica 

do aço galvanizado 50,20 W/m.K e  é a área total de chapa interna e externa (m²). 

Figura 18. Gabinete expandido 
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A resistência térmica da parede de isopor é dada pela equação (16). 

 

pa
iso

x
R

k A





                                        (16) 

 

Onde, ∆  é a espessura do isopor (m);  é a condutividade térmica do isopor 

(0,03975 W/mK) e  é a área total das paredes. 

A condução de calor ocorre de maneira diferente nos vértices e arestas da 

câmara. Na Figura 18 é possível observar que esses elementos possuem toda 

superfície externa em contato com o ar, porém internamente não terão contato direto 

com o ar, mas sim com as paredes da câmara. Devido a esta característica, foram 

definidos fatores de forma para cálculo da resistência térmica desses componentes. 

Segundo Incropera (2008), a taxa de condução de calor através dos vértices e 

arestas de objetos bidimensionais pode ser expressa pela equação (17), onde S é o 

fator de forma. 

 

Q S k T                                (17) 

 

O fator de forma para as arestas está representado pela equação (18) e dos 

vértices na equação (19). 

 

0,54areS D                                       (18) 

 

 0,15vertS x                                     (19) 

 

Onde, D é o comprimento da aresta e x  a espessura do isolamento.  

Considerando o gabinete da máquina de fazer gelo totalmente lacrado, sem 

frestas entre as arestas, vértices e paredes e excluindo a porta, a resistência térmica 

equivalente total vale 0,89 K/W e seu coeficiente global UA é equivalente a 1,11 W/K. 

Este seria o valor teórico que um gabinete com essas características construtivas teria, 

desconsiderando-se aqui, efeitos relacionados a aspectos construtivos que podem 

aumentar as perdas, como porta e junção das extremidades. 
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4.1.2 Unidade Condensadora 

A unidade condensadora sugerida para essa máquina é a TUB 4040 da marca 

Elgin. Verificando o catálogo desse equipamento, mostrado no Anexo II, foi constatado 

que o mesmo utiliza o compressor TCB 4030, o qual possui uma capacidade de 

refrigeração na ordem de 1.150 kcal/h (1.337,45 W) para uma temperatura de 

evaporação de -15ºC (Anexo III). 

No mercado brasileiro há vários fabricantes que fornecem unidades 

condensadoras que facilmente são acopladas aos diversos gabinetes existentes, 

desde que a mesma seja dimensionada de acordo com as características do 

evaporador selecionado. 

Para a aplicação em questão, buscou-se uma unidade condensadora composta 

por um compressor aberto. Neste caso, o acionamento do compressor é realizado 

através de correia e polia. Esta característica é desejável, pois facilita o seu 

acoplamento com a fonte de energia fotovoltaica em três aspectos. Primeiramente, o 

ventilador responsável pelo arrefecimento do condensador é acoplado ao eixo do 

compressor, eliminando assim a necessidade de outro componente elétrico. Em 

segundo lugar, a escolha do motor elétrico é independente do compressor, podendo 

esse ser substituído por outro qualquer, respeitando as características elétricas. E por 

fim, o acoplamento da correia e polia entre o motor elétrico e o compressor, permite a 

variação da relação torque-velocidade com a simples mudança da polia do motor. 

Essas características auxiliam e facilitam os testes e possíveis alterações para a 

otimização do sistema. 

Para o dimensionamento da unidade condensadora foi necessário verificar a 

capacidade de refrigeração que o catálogo do equipamento fornece. A unidade 

condensadora escolhida foi da marca Bitzer. Analisando o catálogo do compressor 

(Anexo IV) verificou-se que o modelo II atende as necessidades do projeto. Esta 

unidade condensadora fornece 1.195 kcal/h (1.389,78 W) com uma temperatura de 

evaporação de -15ºC. A Figura 19, traz a unidade condensadora em destaque. 
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Fonte: Próprio autor 

 

No catálogo do compressor, são informadas as características mínimas do 

motor para o seu correto funcionamento. No Anexo IV, é verificado que o motor deve 

ter potência de 1,5 CV ou 1103,25 W, 60Hz e 1720 rpm. O equipamento escolhido foi 

um motor elétrico de indução trifásico de alto rendimento da marca Voges, modelo V 

80, como mostra a Figura 20. O motor possui as seguintes características elétricas: 

corrente nominal de 4,20 A, 4 polos, 1,5 cv, 60 Hz e 1725 rpm. Sua ligação elétrica 

está configurada para rede trifásica com tensão de linha igual a 220V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A polia do motor de indução possui um diâmetro de 77 mm, de acordo com o 

catálogo da unidade condensadora. Com essa informação e com a velocidade 

Figura 20. Motor de Indução da unidade condensadora da máquina 
de fazer gelo 

Figura 19. Unidade Condensadora 
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máxima e mínima de trabalho do compressor, é possível dimensionar o tamanho da 

polia do compressor, sendo neste caso 125 mm. 

 

4.1.3 Compressor 

Para uma melhor compreensão do compressor utilizado e seu impacto no 

circuito de refrigeração da máquina, será necessária uma modelamento matemático 

do mesmo. 

 Para descrever matematicamente o compressor, será considerado 

inicialmente os pontos 1 e 2 do ciclo de refrigeração ilustrado na  Figura 13, onde 

ocorre um processo de compressão isoentrópica com o compressor fornecendo 

energia ao fluido até atingir a pressão de condensação. 

A potência do compressor pode ser expressa pela equação (5), onde a vazão 

mássica de fluido refrigerante, m , deslocada pelo compressor é calculada a partir de 

suas características construtivas e do volume específico do fluído refrigerante como 

mostra a equação (20). 

 

1

comp
v

Rot Vol
m n




                                  (20) 

 

Onde, compRot  é a rotação do compressor; Vol  é o volume varrido pelo pistão 

dentro do cilindro do compressor; 1  é o volume específico no ponto 1 (ponto da linha 

de sucção próximo ao compressor) e vn  é a eficiência volumétrica do compressor. 

Na Figura 21 é possível verificar que nem todo fluído succionado pelo 

compressor é efetivamente comprimido e expulso da câmara do cilindro. O volume 

varrido pelo pistão está relacionado ao V1 da imagem que é diretamente proporcional 

ao curso do pistão (C), o volume varrido pelo pistão é a distância entre as duas 

posições extremas do embolo (PMI e PMS) multiplicado pelo diâmetro do cilindro. 

Dentro da câmara do cilindro há um segundo volume, V2, que é denominado de 

volume morto, sendo o espaço entre a superfície do pistão e a placa de válvula de 

descarga no ponto morto superior (PMS). Quanto menor for essa folga maior será a 

eficiência volumétrica do compressor.   
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Figura 21. Volume percorrido pelo pistão 

 
Fonte: Lara Pedia 

 

A rotação do compressor depende diretamente da rotação do motor elétrico e 

da relação de polia como é descrito na equação (21). 

 

_

_

pol motor
comp motor

pol comp

D
Rot Rot

D

 
   

 
                       (21) 

 

Onde, compRot  é a rotação do motor elétrico; _pol motorD  é o diâmetro da polia do 

motor elétrico; e _pol compD  é o diâmetro da polia do compressor. 

Para que não ocorra problema com a lubrificação e possíveis danos ao 

compressor, são definidos limites de operação dentro das faixas de rotação 

especificadas pelo fabricante. Segundo Zilles (2010), com a configuração atual da 

máquina, o motor elétrico deverá trabalhar com rotação mínima de 1.200 rpm e 

máxima de 2.310 rpm.  

O volume do compressor é a razão entre a sua vazão, informação obtida em 

catálogo, e sua rotação, de acordo com: 

 

comp

comp

Vazão
Vol

Rot
                              (22) 
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O valor do volume específico no ponto 1 é obtido das propriedades 

termodinâmicas do fluído refrigerante no respectivo ponto, onde o mesmo encontra-

se no estado de vapor superaquecido a mesma pressão do evaporador.  

A eficiência volumétrica real só pode ser medida experimentalmente, portanto, 

serão feitas algumas considerações para obter esse valor. Segundo Gosney (1982), 

existe uma relação entre a vazão mássica e a eficiência volumétrica, relação expressa 

pela equação (23). 

 

1
v

comp

m v
n

Rot Vol







                             (23) 

 

Sabendo que: 

 

 1 4

evapQ
m

h h





                               (24) 

 

Os valores para  são fornecidos no catálogo do fabricante para o 

compressor em função da rotação do motor elétrico, diâmetro da polia do compressor 

e as temperaturas de evaporação e condensação, como pode ser verificado no Anexo 

IV. Com essas informações de catálogo, é possível obter a correlação entre o 

rendimento volumétrico e a razão de pressão entre a condensação e evaporação.  

Segundo Rocha et al. (2010), a correlação linear que melhor modela o 

rendimento volumétrico, é a relação entre a pressão de sucção e descarga, ajustando-

se uma curva com os dados de catálogo para o presente caso obtém-se a seguinte 

correlação: 

 

0,8382 0,0315 suc
v

desc

P
n

P

 
   

 
                         (25) 

 

Com a relação do rendimento volumétrico e com as pressões de condensação 

e evaporação, é possível obter a vazão mássica de refrigerante deslocada pelo 

compressor. 
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4.2 Inversor de Frequência 

O inversor de frequência é necessário neste projeto por dois motivos. Primeiro, 

realiza a conversão da tensão contínua para trifásica 220V, segundo, controla a 

rotação do motor de indução. 

Como a intensidade da fonte de energia irá variar ao longo do dia, não será 

possível manter a rotação do motor constante, sendo então necessário o seu controle 

dentro do limite aceitável para o bom funcionamento do compressor. O motor será 

acionado somente quando for possível alcançar a rotação mínima de 1.260 rpm e 

desligado quando a rotação atingir 2.310 rpm. Fora desses parâmetros, a energia 

produzida pelos módulos deve ser descartada.   

O do inversor de frequência foi dimensionado conforme recomendação do 

fabricante para um motor de 1,5 CV, conforme mostra o anexo V.  

O motor de indução selecionado possui uma potência de 1,5 CV com 4,20 A. 

O Anexo V, traz as informações do catálogo do inversor de frequência CFW 08 plus 

da WEG. Seguindo as restrições foi escolhido o inversor de tamanho 1, esse inversor 

possui uma corrente nominal de saída de 7 A e suporta um motor de até 2,0 CV. 

 

4.3 Sistema Fotovoltaico 

O sistema fotovoltaico foi dimensionado para atender a potência nominal do 

motor de indução. Para isso, o sistema fotovoltaico é composto por um arranjo de vinte 

módulos fotovoltaicos, modelo Solaris S55P, ligados em série, totalizando 9 m². Cada 

módulo possui uma potência de pico de aproximadamente 55 W e uma tensão de pico 

de 18,20 V. O arranjo de montagem dos módulos fornece 1.100 W-pico e uma tensão 

próxima aos 310 V.  

A potência em corrente contínua disponível para o sistema, irá variar de acordo 

com a intensidade da irradiância solar ao longo do dia. Ela é definida através da 

equação (26). 

 

1.000
painéis painéis

painéis

Pot Irrad N
W

 
       (26) 
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Onde   é a potência produzida individualmente pelos módulos 

fotovoltaicos em condições de teste, sendo este valor de 55 Wp;  é a irradiância 

nos módulos (W/m²); e  é o número total de módulos. 

Para instalação dos módulos buscou-se um telhado com posicionamento mais 

favorável para captação da energia solar. Definido o melhor local, foi necessária a 

instalação de suportes, os quais consistiram em perfis de aço galvanizado fixados ao 

telhado com parafusos (Figura 22). Ao final da instalação obteve-se uma inclinação 

de 15º e um azimute de 17º oeste, que não são os ideias para o local, mas suficientes 

para possibilitar o teste do equipamento em condições normais de operação. 

  

Figura 22. Módulos Fotovoltaicos da máquina de fazer gelo. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Próprio autor 

 

4.4 Sistema de Controle 

Para o funcionamento adequado da máquina de fazer gelo, quando utilizado a 

energia fotovoltaica como fonte de alimentação, faz-se necessário a utilização de um 

sistema de controle. Para isso foi instalado um quadro de comando que possui a 

função de converter a tensão contínua em alternada e controlar a energia que será 

fornecida à máquina e/ou dissipada em um conjunto de resistores. 

 Na Figura 23, pode-se observar os componentes do quadro de comando da 

máquina. Há dois disjuntores de proteção, dois capacitores, que irão auxiliar na partida 

do motor elétrico; inversor de frequência; uma fonte de 24 Vcc, que irá fornecer 

energia para válvula solenoide da máquina; e o circuito eletrônico responsável pelo 

funcionamento da máquina. A Figura 24 traz o banco de resistências, onde a energia 

não utilizada será dissipada quando necessário. 
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Fonte: Próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 24. Banco de Resistências da máquina de fazer gelo fotovoltaica. 

Figura 23. Painel de Controle da máquina de fazer gelo 
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4.4.1 Circuito de controle  

O circuito de controle eletrônico de acionamento, indicado na Figura 23, é 

responsável pelo acionamento da máquina a partir da análise da quantidade de 

energia fornecida pelos módulos fotovoltaicos.  

A Figura 25, traz detalhes do circuito de controle, onde os componentes foram 

divididos em módulos, para a melhor identificação da finalidade dos diversos 

subcircuitos.  

 

Fonte: Próprio autor 

 

No circuito referente à tensão, tem-se um divisor de tensão, ele é responsável 

por informar ao inversor de frequência a tensão produzida nos módulos fotovoltaicos.  

O circuito liga/desliga, é responsável pelo acionamento do motor do 

compressor. Com o fechamento do FET1 o DI1 será mantido em 0V, indicando ao 

inversor que a tensão dos módulos fotovoltaicos é aproximadamente 300 V, valor 

necessário para o acionamento do motor. Não é possível aproveitar a energia 

produzida pelos módulos antes de atingir os 300V, pois o objetivo deste protótipo é a 

não utilização de bancos de baterias. Nesse caso, a energia gerada será dissipada 

através do banco de resistências mostrado na Figura 24. 

No circuito de potência, é realizado o controle da quantidade de energia a ser 

dissipada. O IGBT fica fechado, fazendo a corrente passar obrigatoriamente pelo 

banco de resistências. O controle do chaveamento do IGBT, é realizado pelo inversor 

através do relé normalmente fechado, o qual está programado para abrir quando o 

DI1 envia o sinal para ligar o motor de indução. Portanto, assim que for possível ligar 

o motor de indução automaticamente, o IGBT é aberto, direcionando assim a energia 

dos módulos fotovoltaicos para o motor. 

Figura 25. Circuito de controle da máquina de fazer gelo fotovoltaica 
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O circuito de erro tem como função a proteção do circuito de refrigeração da 

máquina. Nele estão as proteções de temperatura e pressão, sendo que essas 

proteções estão ligadas em série. No momento em que a proteção de temperatura e 

de baixa pressão ou alta pressão é aberta, o DI4, que está em 0 V, perde essa 

referência. Isso indica então ao inversor, que há algum problema com a máquina, 

desligando-a e novamente direcionando a corrente para o banco de resistências. Caso 

apenas a pressão de baixa acuse um valor abaixo do regulado, o motor de indução é 

mantido acionado e carregará o C1. 

A válvula solenoide, é responsável pelo controle do circuito de refrigeração. 

Quando uma tensão de aproximadamente 300 V é alcançada nos módulos 

fotovoltaicos, o motor de indução é alimentado, proporcionando assim a compressão 

do fluído. Neste primeiro momento, o compressor funciona com pouca carga, uma vez 

que a válvula solenoide está desativada. Com o fechamento do relé normalmente 

aberto do inversor de frequência, o capacitor C1 é alimentado. Somente após a carga 

completa do C1 o FET2 é fechado, acionando assim a válvula solenoide que faz com 

que o circuito de refrigeração entre em funcionamento. 

Finalmente, quando o sinal D13 estiver em 0V, o inversor ativa a função PID, 

responsável pelo controle de rotação do motor dentro da faixa previamente 

programada. 

A descrição de cada componente do circuito de controle e um resumo sobre o 

funcionamento de cada circuito está detalhado na tabela do Anexo VI. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Neste capítulo serão descritos os sensores utilizados e os valores obtidos das 

grandezas necessárias para análise do funcionamento da máquina de fazer gelo, 

quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos ou pela rede elétrica convencional. 

Com as grandezas obtidas será possível analisar o comportamento 

termodinâmico da máquina com as duas fontes de energia diferentes. Para isso, serão 

calculados o coeficiente global de perdas térmicas do gabinete; comportamento 

termodinâmico da máquina de fazer gelo alimentada na rede convencional de energia 

ou pelos módulos fotovoltaicos e produção de gelo de acordo com a quantidade de 

energia solar disponível.   

 

5.1 Sistema de Medição  

Para medida das temperaturas internas e externas da máquina de fazer gelo 

fotovoltaica, assim como do gelo e do fluído refrigerante, foram utilizados como 

sensores de temperatura termopares do tipo T (Cobre-Constantan). Os termopares 

utilizados para leitura da temperatura do fluído refrigerante foram fixados sobre a 

tubulação de cobre, mediante o uso de cinta plástica e cobertos por isolamento 

térmico. Para diminuir a resistência térmica de contato entre o sensor e a superfície, 

a parede da tubulação foi lixada e foi utilizada pasta térmica. 

A medição das pressões de sucção e descarga do circuito de refrigeração da 

máquina de fazer gelo, foi realizada através de transdutores de pressão absoluta. 

Cada sensor utiliza uma fonte de alimentação contínua de 24 Vcc e geram um sinal 

de corrente de 0 a 20 mA proporcional à pressão imposta. A escala do sensor de baixa 

pressão é de 0 a 10 bar, enquanto a do sensor de alta pressão é de 0 a 30 bar (Figura 

26 e Figura 27 respectivamente).    
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      Fonte: Próprio autor             Fonte: Próprio autor 

 

A irradiância solar no plano dos módulos fotovoltaicos foi medida através de um 

piranômetro marca Kipp et Zonen modelo CM11 (Figura 28), que gera um sinal de 

tensão com a sensibilidade de 4,87 x 10̄ˉ⁶ V/Wm ˉ² sem a necessidade de uma fonte 

de alimentação.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A potência do banco de resistências e da máquina de fazer gelo foram medidas 

com transdutores específicos, que geram sinais de tensão diretamente proporcionais 

aos valores das grandezas medidas.  

Os dados de temperatura, pressão e irradiância solar foram adquiridos através 

de um sistema de aquisição Agilent HP34972A. A potência elétrica da máquina foi 

obtida com um analisador de energia CW240 Power Supply Quality do fabricante 

Yokogawa.   

Figura 28. Piranometro para medição da irradiância solar no plano dos módulos fotovoltaicos. 

Figura 26. Sensor de baixa pressão Figura 27. Sensor de alta pressão 
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5.2 Ensaios com a máquina de fazer gelo fotovoltaica 

Nessa seção serão descritos os experimentos realizados com a máquina de 

fazer gelo alimentada por módulos fotovoltaicos. As informações obtidas auxiliaram 

na obtenção das variáveis necessárias para futuros dimensionamentos. 

Para simular e analisar o funcionamento termodinâmico do protótipo montado, 

foi desenvolvido um modelo utilizando a plataforma de cálculo do software EES 

(Engineering Equation Solver). Este software que possibilita a solução conjunta das 

equações representativas dos diferentes componentes da máquina descritos no 

capítulo 3, levando em consideração as variações das propriedades termofísicas e 

termodinâmicas do fluído refrigerante utilizando sua base de dados. 

 

5.2.1 Cálculo da condutância térmica 

Segundo Gonçalves, Melo e Vieira (2000), uma parcela significativa do 

consumo energético de um refrigerador, é definida pela carga térmica imposta pelas 

perdas térmicas através das suas paredes externas.  

É possível fazer uma analogia entre os refrigeradores e o gabinete da máquina 

de fazer gelo fotovoltaica, visto que os dois possuem como função a manutenção da 

temperatura interna dentro dos parâmetros desejados. 

Para a obtenção da condutância térmica entre o meio interno e externo será 

utilizado o método reverso, procedimento onde o ar interno do gabinete da máquina 

de fazer gelo é aquecido por resistências. 

Segundo Melo, Silva e Pereira (2000), nesse processo é necessário manter a 

temperatura interna estável e acima da temperatura externa. A medida que a 

estabilidade da temperatura é alcançada a potência da resistência e a temperatura 

externa e interna são coletados durante um período de 30 minutos, para então se 

determinar o coeficiente de transferência de calor global. 

O experimento para obtenção da condutância térmica consiste em instalar nas 

prateleiras do gabinete uma resistência de 500 W (Figura 29) ligada a um dispositivo 

para modular a potência dentro da faixa desejada, controlando assim a temperatura 

dentro do gabinete. Por motivo de segurança foi utilizado um termostato eletrônico 

para evitar que a temperatura interna ultrapassasse os valores máximos permitidos 
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pelas placas de isopor que compõe as paredes do gabinete. Dentro do gabinete foram 

instalados sensores de temperatura termopar tipo T. 

 

Figura 29. Resistência de 500 W instalada no gabinete. 

Fonte: Próprio autor 

 

A condutância térmica de calor entre o meio externo e interno é calculada 

através da abaixo.    

 

1aq pare

I E I E total

q q
UA

T T T T R
  

 
      (27) 

 

Onde aqq  é a potência da resistência, pareq  é a potência dissipada entre a 

parede e o meio externo, IT  temperatura interna e ET  a temperatura externa. 

Para facilitar o entendimento do modelo utilizado a Figura 30 representa um 

esquema do gabinete com as variáveis em questão. 
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Fonte: Próprio autor 

 

A Tabela 1, apresenta os dados obtidos a partir da média aritmética de cada 

teste e os resultados após a aplicação da equação (27). De acordo com a tabela do 

coeficiente UA do gabinete é 2,30 W/K e sua resistência térmica global é de 0,43 K/W. 

Ao longo dos testes, o valor de UA, se manteve praticamente constante, o que 

fica evidenciado através do pequeno desvio padrão obtido. 

 

Tabela 1. Condutibilidade térmica do gabinete 

#Teste  ( )aqq W  (º )ET C  (º )IT C  ( / )UAW K  ( / )totalR K W  

01 100,00 22,18 66,28 2,27 0,44 

02 100,00 21,74 66,67 2,23 0,45 

03 100,00 21,96 63,94 2,38 0,42 

04 100,00 21,97 64,86 2,33 0,43 

      

  Média 2,30 0,43 

  Desvio Padrão 0,069 0,013 

 

Fonte: Próprio autor 

  

 

Figura 30. Esquema experimental para determinação do coeficiente global de transferência de calor da máquina 
de fazer gelo  
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5.2.2 Análise termodinâmica da máquina de fazer gelo quando alimentada na 

rede convencional 

O desempenho das máquinas frigoríficas pode ser analisado a partir das 

propriedades termodinâmicas do fluido de trabalho. O diagrama de Möllier (p-h) é a 

forma utilizada na área da refrigeração para apresentar de forma gráfica o ciclo 

termodinâmico. No caso da máquina de fazer gelo, conhecendo duas propriedades 

termodinâmicas em cada ponto de interesse do circuito é possível construir o ciclo no 

diagrama p-h representando o ciclo analisado. 

Neste trabalho foram medidas as temperaturas nos quatro pontos principais do 

ciclo de refrigeração: entrada e saída do evaporador, nos pontos 03 e 04, e do 

condensador, nos pontos 01 e 02, os quais podem ser verificados no esquema da 

Figura 31. Além disso, também foram medidas as pressões de evaporação e 

condensação, com sensores que foram instalados na sucção e descarga do 

compressor, respectivamente. 

 

Figura 31. Diagrama máquina de fazer gelo 

 
Fonte: Próprio Autor 

 

A Figura 32, apresenta o diagrama de funcionamento da máquina de fazer gelo 

em regime permanente quando alimentada pela fonte de energia convencional. Nele 

é possível visualizar as linhas de condensação e evaporação do fluído, com os 

respectivos subresfriamento (Sub) e superaquecimento (Sup), assim como os 

processos de compressão e expansão do fluído refrigerante. As informações 

referentes ao superaquecimento e subresfriamento são essenciais para verificação do 
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funcionamento da máquina, eles indicam, por exemplo, se a carga de fluído no sistema 

é adequada.   

 

Figura 32. Diagrama p-h máquina de fazer gelo – Fonte de energia convencional 

 
Fonte: Software EES 

 

O ensaio com a máquina de fazer gelo alimentada pela rede convencional de 

energia, foi realizado no dia primeiro de novembro de dois mil e dezesseis. Teve início 

às 7:00 hs e foi finalizado às 17:00 hs, perfazendo um período de 10 horas de duração. 

Foram inseridos um total de 36 kg de água a uma temperatura de 20,8 ºC, a 

temperatura ambiente média ficou em 23,0 ºC. No início do teste a temperatura era 

de 22,4 ºC e ao fim 24,8 ºC.     

A Figura 33, mostra o comportamento das temperaturas de condensação e 

evaporação, sendo que a temperatura de condensação ficou entre 35ºC e 40ºC, 

dentro da faixa esperada para a unidade condensadora selecionada no capítulo 4.1.2. 

Entretanto a temperatura de evaporação ficou abaixo do esperado. No Anexo IV, 

referente as características do compressor, pode-se verificar que para se obter a 

capacidade de refrigeração projetada no capítulo 4.1.2 (1.150 kcal/h ou 1.337,45 W) 

a temperatura de evaporação deveria estar em torno dos -15ºC, porém a mesma ficou 

próxima aos – 25ºC. Ao longo dos experimentos essa característica foi verificada e 

medidas foram tomadas para corrigi-la, porém sem muito sucesso. Mesmo ajustando 

a válvula de expansão, não foi possível alcançar os parâmetros desejados para a 
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temperatura de evaporação. Como pode ser verificado no Anexo IV, quando se 

trabalha com temperaturas tão baixas de evaporação, há uma queda na capacidade 

de refrigeração. 

O subresfriamento (Sub) apresentou um comportamento adequado, mantendo-

se próximo de 5ºC, o que garante a entrada de fluido no estado líquido na válvula de 

expansão. Porém, o superaquecimento (Sup) manteve-se ligeiramente a cima do valor 

recomendado pelo fabricante, que é de 20ºC. Isso implicando uma pequena redução 

no COP do ciclo de refrigeração, porém não traz danos aos componentes do circuito, 

pois a entrada do fluido no estado gasoso no compressor é garantida, evitando que o 

mesmo seja danificado por eventuais golpes de líquido.   

 

Figura 33. Temperaturas (evaporação, condensação, subrefriamento e superaquecimento) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Outro parâmetro importante a ser analisado, é o comportamento das pressões 

ao longo do dia. Na Figura 34 pode-se verificar que no início do teste, existe um 

período de queda acentuado das pressões. Ao longo do experimento, quando a 

máquina entra em regime a pressão de alta estabiliza em aproximadamente 13 bar, e 

a pressão de baixa estabilizou em aproximadamente 2,0 bar. É a partir desses 

parâmetros que as temperaturas de evaporação e de condensação são estimadas.  
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Figura 34. Pressão de condensação e evaporação 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Outros parâmetros a serem analisados são a temperatura interna da câmara, 

temperatura ambiente e temperatura média da água. Para medir a temperatura da 

água foi instalado um sensor em cada bandeja, sendo os valores obtidos convertidos 

em um valor médio. A Figura 35 mostra o comportamento das temperaturas ao longo 

do experimento. Pode-se verificar que a temperatura externa se manteve 

praticamente constante ao longo do dia, com poucas variações, permanecendo em 

torno de 23,0 ºC.  

Outra análise interessante é o comportamento da temperatura da água, pois a 

máquina levou aproximadamente 3 horas para baixar a temperatura dos 36 kg de 

água dos 20 ºC aos 0 ºC e a partir desse momento iniciou-se a formação de gelo. A 

temperatura manteve-se constante por mais de 5 horas, período em que ocorreu a 

solidificação da água. Após esse período, com toda água na fase sólida, a temperatura 

começou a baixar novamente atingindo aproximadamente - 1,5 ºC. Observa-se que 

ao longo do dia, a temperatura da água no interior das bandejas foi menor do que a 

temperatura interna do gabinete, o que mostra que o calor é cedido diretamente para 

o evaporador por condução através do contato entre as bandejas e placas 

evaporadoras. 
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Figura 35. Temperatura Interna, Externa e do Gelo 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Por fim, com as propriedades termodinâmicas do fluído pode-se definir a 

capacidade de refrigeração. Com este parâmetro e os valores da potência do 

compressor adquiridos pelo analisador de energia, é possível definir os valores do 

COP para esse equipamento, aplicando a equação (4). Na Figura 36 é possível 

analisar esses valores ao longo do experimento. Os valores do COP, após a máquina 

entrar em regime, foram de aproximadamente 2,00, sendo um bom valor se 

considerarmos máquinas com configurações próximas, pois o equipamento 

selecionado no Anexo III possui um COP de 2,18. É provável que os valores obtidos 

no experimento sofressem algumas variações caso fossem medidas as pressões nos 

quatro pontos do circuito de refrigeração. Isto porque as perdas de carga presentes 

no evaporador e condensador seriam consideradas, entretanto, em função das 

dimensões destes trocadores de calor, é possível afirmar que tais perdas são 

pequenas e podem ser desconsideradas. 
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Figura 36. Potência do evaporador, do compressor e COP 

 

Fonte: Próprio autor 

 

5.2.3 Análise termodinâmica da máquina de fazer gelo quando alimentada pelos 

módulos fotovoltaicos 

A análise realizada na máquina de fazer gelo quando alimentada pela fonte de 

energia fotovoltaica seguirá os mesmos padrões utilizados para analisar a máquina 

quando alimentada pela fonte de energia convencional.  

O ensaio analisado com a máquina de fazer gelo alimentada pelos módulos 

fotovoltaicos foi realizado no dia sete de novembro de dois mil e dezesseis. Teve início 

às 7:00 e foi finalizado às 17:00, tendo um período de 10 horas de duração. Foram 

inseridos um total de 36 kg de água a uma temperatura de 18,1 ºC, a temperatura 

ambiente média ficou em 19,2 ºC, no início do teste a temperatura era de 12,9 ºC e 

ao fim 20, 6 ºC.   

A Figura 37, mostra o diagrama p-h em um determinado momento de 

funcionamento da máquina de fazer gelo, quando alimentada pelos módulos 

fotovoltaicos. O ponto escolhido para ser analisado, possui um comportamento 

próximo quando a máquina é alimentada pela energia elétrica convencional Esse 

comportamento se deve ao fato da análise da máquina ser realizada no momento em 

que a mesma se encontrava em regime e no pico de fornecimento de energia dos 

módulos fotovoltaicos. 
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Figura 37. Diagrama P-h da máquina de fazer gelo – Fonte de energia fotovoltaica 

 
 

Fonte: Software EES 

 

Na Figura 38 podemos verificar que o comportamento da temperatura de 

condensação da máquina de fazer gelo quando alimentada por energia fotovoltaica, é 

o mesmo em relação à alimentação convencional, ficando entre 35ºC e 40ºC. Já a 

temperatura de evaporação teve um comportamento diferente quando utilizamos a 

energia fotovoltaica, alcançando valores de -29,9 ºC. Segundo o catálogo do 

fabricante do compressor, a capacidade de refrigeração e a temperatura de 

evaporação são diretamente proporcionais. Quanto menor for a temperatura menor é 

a capacidade de refrigeração, este comportamento pode ser verificado no Anexo IV.  

Outro parâmetro que sofreu alteração quando a máquina foi alimentada pelos 

módulos fotovoltaicos, foram os valores de subresfriamento e superaquecimento. O 

valor de subresfriamento teve um leve aumento, ficando próximo aos 6,0 ºC, ainda 

dentro dos 20 ºC solicitado pelo fabricante. 

O valor do superaquecimento, teve um decréscimo considerável, 

permanecendo constante nos 17,5 ºC, dentro dos padrões de fábrica e abaixo do valor 

quando a máquina é alimentada na rede convencional de energia. A análise desse 

parâmetro por si, mostraria que a máquina aparenta ter uma melhora na eficiência 

quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos, porém esse decréscimo do valor de 

superaquecimento é devido à queda da pressão de evaporação. Essa queda faz com 
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que a máquina trabalhe abaixo do ponto ótimo, consequentemente com uma 

capacidade de refrigeração inferior, proporcionando uma queda em sua eficiência. 

Nota-se que no início do teste, assim como no final, ocorreram variações 

violentas nos valores. Esse fato se deve à necessidade de um nível de irradiação 

mínimo para acionamento do compressor. O compressor foi acionado apenas às 8:00 

horas e teve seu desligamento por falta de energia solar às 16:00 horas. 

 

Figura 38. Temperaturas (evaporação, condensação, subresfriamento e superaquecimento) 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Na Figura 39, podemos observar o comportamento das pressões ao longo 

deste dia de teste, mostrando que sofreram pouca variação mesmo sob a influência 

da fonte de energia variável. Na média, a pressão de condensação permaneceu igual 

nos dois testes, apenas a pressão de evaporação sofreu uma queda. Quanto mais 

energia disponível para a máquina ao longo do dia, maior é sua rotação, 

consequentemente a sua pressão de evaporação sofre uma queda. 
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Figura 39. Pressão de Evaporação e Condensação 

 
Fonte: Próprio autor 

 

A Figura 40 apresenta o comportamento da temperatura interna, externa e da 

água para esse caso. Diferentemente do teste com a máquina ligada da rede elétrica 

convencional, a máquina levou apenas 2 horas, a partir do seu funcionamento, para 

alcançar os 0ºC. Alguns fatores contribuíram para essa diferença, primeiro a 

temperatura da água no início dos testes, estava 2,6ºC menor que no teste anterior, 

sendo necessária uma energia menor para realizar essa etapa. Além disso, a 

temperatura ambiente inicial estava aproximadamente 10ºC mais baixa, o que diminui 

as perdas térmicas.  

Após a água iniciar o processo de solidificação, as duas máquinas tiveram 

comportamentos parecidos quanto a temperatura interna e externa. Porém diferente 

do experimento anterior, não foi possível converter toda massa de água em gelo, neste 

experimento foi produzido 31,64 kg de gelo, sendo que sobraram 4,36 kg de água a 

0ºC. 
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Figura 40. Temperatura Interna, Ambiente e do Gelo 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Na Figura 41, podemos verificar que a capacidade de refrigeração foi mais 

baixa quando comparada ao teste da máquina alimentada na rede convencional. Isso 

se deve ao fato da pressão de evaporação ter sofrido uma queda ainda maior em 

relação ao catálogo, quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos. 

Quanto a potência fornecida para o motor de indução medida pelo analisador 

de energia, ela ficou bem parecida nos dois testes. Como consequência, o COP da 

máquina quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos sofre uma influência 

negativa, ficando aproximadamente em 1,85, apresentando uma queda na ordem de 

15% no seu desempenho quando comparado ao catálogo do equipamento e 7,5%, 

quando comparado a máquina alimentada pela rede convencional de energia. 

Outro parâmetro interessante é a potência dissipada na resistência. No início 

do teste, a energia que ainda não é suficiente para acionar a unidade condensadora, 

é dissipada no banco de resistências, sendo este comportamento verificado também 

ao final do teste. Como a resistência só é acionada quando a máquina não pode entrar 

em funcionamento, este processo não interfere na eficiência da mesma, porém é uma 

energia desperdiçada, não havendo produção de gelo nesse momento.  
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Figura 41. Potência do evaporador, do compressor, da resistência e COP 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Outra análise realizada é a visualização da irradiância solar disponível, em 

W/m², juntamente com a potência fornecida para o compressor e a potência dissipada 

no banco de resistência. Na Figura 42, pode-se verificar que o compressor tem seu 

pico de fornecimento de energia entre às 9:00 e 15:00 aproximadamente, ou seja, 

durante 6 horas de funcionamento ele operou com aproveitamento total da capacidade 

frigorífica da máquina de fazer gelo, momento em que a energia solar disponível é 

suficiente para fornecer a potência necessária para o compressor. Nos períodos das 

8:00 às 9:00 e das 16:00 às 17:00, aproximadamente, a máquina funciona em carga 

parcial. Fora desses períodos, tem-se apenas a energia dissipada nos bancos de 

resistência. 
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Figura 42. Potência da Resistência, do Compressor e Irradiância Solar 

 
Fonte: Próprio autor 

 

5.2.4 Produção de gelo x energia solar disponível 

O objetivo principal do desenvolvimento da máquina de fazer gelo fotovoltaica, 

é atender as comunidades ribeirinhas na região da Amazônia. Porém todos os testes 

foram realizados em Florianópolis, o que pode influenciar nos valores de produção de 

gelo. Os fatores climáticos influenciam diretamente na quantidade de gelo que a 

máquina de fazer gelo fotovoltaica pode produzir. 

Além do impacto que a temperatura ambiente e a temperatura da água de 

recarga proporcionam sobre a produção de gelo, outro fator para a análise da 

eficiência na produção de gelo é a quantidade de energia fornecida pelo sol. A Tabela 

2 ilustra os valores médios mensais de irradiância para Porto Velho e a região de 

Florianópolis. Os dados foram obtidos no site do Centro de Referência para Energia 

Solar e Eólica Sérgio Brito. 

Na média anual, as duas cidades possuem uma irradiância bem próximas. 

Entretanto, no período de maio a setembro, os valores de irradiância caem 

consideravelmente na região da grande Florianópolis, porém nos meses de novembro 

a fevereiro os valores são superiores quando comparados com Porto Velho.  
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Tabela 2. Comparação entre a Irradiância de Porto Velho/RO e Florianópolis/SC. 

Mês 

Porto 
Velho/RO 

[W/m²] 
Florianópolis/SC 

[W/m²] 

Janeiro 
                

342,50  
                

462,50  

Fevereiro 
                

342,50          432,50  

Março 
                

380,00  
                

387,50  

Abril 
                

349,17          320,00  

Maio 
                

365,83  
                

262,50  

Junho 
                

381,67         228,33  

Julho 
                

428,33  
                

244,17  

Agosto 
                

416,67         290,83  

Setembro 
                

398,33  
                

322,50  

Outubro 
                

395,83          375,00  

Novembro 
                

386,67  
                

439,17  

Dezembro 
                

368,33          477,50  
   

Média 
Anual 379,65 353,54 

 

 

Como já foi verificado a produção de gelo sofre influência de várias grandezas, 

tais como, temperatura ambiente, temperatura da água e irradiância solar. A Tabela 3 

apresenta os valores médios da irradiância (medida com o piranômetro) e temperatura 

ambiente, assim como a carga e temperatura da água e a quantidade de gelo 

produzido ao fim do teste. Todos os dados foram adquiridos em testes com duração 

de dez horas e com a máquina utilizando o sol como fonte de energia. 
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Tabela 3. Grandezas medidas durante os testes da máquina de fazer gelo fotovoltaica 

 

Data Irrad 
[w/m²] 

Carga de 
Água [kg] 

Temp. inicial 
água [ºC] 

Temp. 
ambiente [ºC] 

Produção 
Gelo [kg] 

5/9/16   281,00        36,00             15,30             18,45         26,00  
7/9/16   290,00        36,00             18,13             19,23         31,64  
8/9/16   288,00        36,00             13,86             19,65         28,75  

14/9/16   390,00        36,00             13,58             21,30         33,40  
15/9/16   304,00        36,00             17,01             19,32         30,36  
21/9/16   245,00        36,00             17,08             18,20         24,49  
28/9/16   315,00        36,00             17,80             20,06         31,79  

 

5.2.5 Comparação econômica entre geração fotovoltaica e geração a Diesel 

A análise econômica do projeto descrito na dissertação leva em consideração 

apenas a troca da fonte de energia, mantendo-se a mesma máquina de fazer gelo. A 

única alternativa para substituição da energia fotovoltaica nessas comunidades é a 

utilização de geradores a Diesel. Como os equipamentos dimensionados foram 

concebidos para rede convencional não será necessária nenhuma adaptação, apenas 

a troca da fonte de energia.  

O sistema descrito, ao longo da dissertação, é composto pelo gabinete de 

produção de gelo, unidade condensadora, quadro de comando, módulos fotovoltaicos, 

inversor de frequência e insumos e mão de obra para sua instalação, gerando um 

investimento de R$ 20.300,00, como pode ser verificado na Tabela 4. Com a utilização 

da fonte de energia fotovoltaica, os únicos custos gerados serão do financiamento dor 

valor de investimento e os custos de manutenções preventivas que não serão 

consideradas nos cálculos a seguir.  

O site do Banco da Amazônia estabelece uma taxa de 13,08 % ao ano para 

pescadores e um prazo máximo de 36 meses, com essas informações, temos que 

esse valor financiado ao longo dos 3 anos pelo sistema Price terá uma prestação de 

R$ 684,77, sendo este o único custo para produção de gelo, o qual será eliminado 

dentro de 36 meses. Considerando uma vida útil de 25 anos, pode-se dizer que a 

máquina de fazer gelo, quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos produzirá gelo 

a um custo diário de R$ 2,70. 
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Tabela 4. Valor dos componentes da máquina de fazer gelo fotovoltaica 

Equipamento 
Valor Percentual 

Módulos fotovoltaicos R$ 7.500,00        36,95 % 
Gabinete de produção de gelo R$ 6.000,00        29,56 % 
Valor aproximado para instalação 
(materiais e mão de obra) R$ 3.500,00        17,24 % 
Unidade condensadora R$ 1.800,00        8,87 % 
Inversor de frequência R$ 900,00        4,43 % 
Quadro de comando R$ 600,00        2,96 % 
Total R$ 20.300,00        100 % 

 

 
Quando a fonte de energia fotovoltaica é substituída pelo gerador a diesel 

temos uma redução no valor de aquisição referente aos módulos fotovoltaicos, 

inversor de frequência e quadro de comando na ordem de R$ 7.500,00, como pode 

ser verificado na Tabela 5. Tendo assim, um investimento inicial de R$ 12.800,00. 

Utilizando os mesmos parâmetros para financiamento do equipamento teríamos uma 

prestação de R$ 431,78, porém deverá ser considerado o consumo diário de Diesel, 

os valores de manutenção também serão excluídos na análise. 

 O gerador escolhido foi o de 2,2 kva da marca Branco, o qual traz a informação 

de que sua autonomia possui 10 horas a 50% de carga sendo consumido 12,5 litros 

nesse período. Como o equipamento possui uma potência de 1,1 kW, metade da 

carga nominal do gerador, e o equipamentos ficará ligado pelo mesmo período de 

disponibilidade de energia solar (8 horas) temos um consumo de 10 litros de Diesel 

diário e considerando 30 dias, temos um consumo mensal de 300 litros.  

Para o cálculo do valor gasto com Diesel ao longo do mês, atribuiu-se como 

referência o custo do Diesel na capital Porto Velho, que fica a 200 km de Calama pelo 

rio Madeira, que é de R$ 3,20. Este valor do Diesel não representa o custo real para 

os pescadores das comunidades ribeirinhas, pois, não está embutido os custos de 

transporte pelo rio Madeira, da capital até a comunidade, os reservatórios e a 

construção de um ambiente para seu armazenamento. Porém, utilizando o valor do 

diesel, na capital Porto Velho, chegamos a um custo mensal com o Diesel na ordem 

de R$ 960,00, considerando os mesmos 25 anos de vida útil, a produção de gelo com 

a utilização de gerador a Diesel terá um custo diário de R$ 33,26. 
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Tabela 5. Valor dos componentes da máquina de fazer gelo a Diesel 

Equipamento Valor Percentual 

Gerador a diesel 2,2 kva (Branco) R$3.000,00 23% 

Gabinete de produção de gelo R$6.000,00 47% 

Valor aproximado para instalação 
(materiais e mão de obra) R$2.000,00 

16% 

Unidade condensadora R$1.800,00 14% 

Total R$12.800,00 100% 
 
 
 
 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

 

O experimento para aquisição da condutância térmica mostrou que o 

isolamento térmico da máquina de fazer gelo pode ser melhorado. O valor de 2,30 

W/K obtido experimentalmente ficou próximo ao valor obtido por Gonçalves, Melo e 

Vieira (2000). O experimento deste artigo de referência, entretanto foi realizado em 

um refrigerador comum, que apresenta uma espessura de isolamento menor e 

consequentemente deveria apresentar uma condutância térmica maior comparada a 

nossa máquina de fazer gelo. Conclui-se a partir disso, que o projeto da máquina 

poderia ser melhorado, corrigindo por exemplo a existência de frestas entre as placas 

de isopor e a borracha de vedação da porta. Fazendo isso, o valor de UA deveria ficar 

próximo aos 1,11 W/K calculado no capítulo 4.1.1 a partir do modelo teórico. 

Considerando uma diferença de temperatura de 30,6 ºC (temperatura externa menos 

a temperatura interna da câmara) e utilizando o valor da resistência total calculada e 

a obtida no experimento na equação (13), temos que a energia perdida através das 

paredes é de aproximadamente de 33,63 W quando utilizamos os 1,11 W/K, valor 

teórico. Quando utilizamos o valor de 2,30 W/K, adquirido experimentalmente, 

obtemos um valor 71,16 W. Considerando que a máquina de fazer gelo fotovoltaica 

possui uma potência de 1.337,45 W, esses valores representam apenas 2,42% da 

potência total de refrigeração da unidade condensadora no cenário teórico e 5,12% 

no real. 

Analisando os dados dos dois ensaios, pode-se verificar a diferença do 

comportamento termodinâmico da máquina de fazer gelo quando é alterada a fonte 
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de energia disponibilizada para a mesma. Independente da fonte de energia a 

máquina apresentou uma temperatura de evaporação muito abaixo dos valores de 

projeto, que é de -15ºC para obter os 1.150 Kca/h, porém quando alimentada pela 

energia elétrica convencional a temperatura de evaporação foi de -25ºC e quando 

alimentada pelos módulos fotovoltaicos a temperatura de evaporação foi de -29,9ºC, 

trabalhando assim com uma potência inferior à de catálogo. Essa variável pode ser 

readequada com ajustes no dispositivo de expansão, porém os ajustes feitos não 

surtiram efeitos, o que pode indicar defeito nesse componente. Com essa temperatura 

de evaporação baixa, a capacidade de refrigeração diminui e consequentemente o 

COP do ciclo.  

Os dois ensaios tiveram início e fim no mesmo horário, mantendo um período 

de funcionamento de dez horas ao total, porém a máquina quando alimentada pelos 

módulos fotovoltaicos, possui apenas nove horas de funcionamento, sendo seis horas 

em plena carga, ficando três horas a carga parcial. Esse é o maior impacto que a 

máquina sofre quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos.  

Um dado interessante, é que a pressão de evaporação cai quando a máquina 

de fazer gelo é alimentada pelos módulos fotovoltaicos, como pode ser constatado na 

Figura 43, onde a linha azul representa a máquina de fazer gelo quando alimentada 

pelos módulos fotovoltaicos. Essa queda influencia diretamente na capacidade de 

refrigeração, quanto menor a pressão de evaporação, menor é a capacidade do fluído 

em absorver calor no evaporador, justificando a queda de 7,5% no COP da máquina 

quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos. Este efeito é consequência do 

controle da máquina de fazer gelo, onde para varrer toda escala de rotação permitida 

pelo compressor, aproveitando ao máximo a variação de energia disponível pelos 

módulos fotovoltaicos, o compressor trabalha com uma rotação um pouco maior 

quando comparado com a alimentação convencional. Com a rotação maior, o 

compressor succiona mais fluido criando essa queda na pressão de evaporação.  
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Figura 43. Diagrama p-h comparativo entre a máquina fotovoltaica (azul) e a máquina usando energia elétrica da 

rede (vermelha) 

 

Fonte: Software EES 

 

As máquinas de fazer gelo são projetadas para um período de produção de 24 

horas. Utilizando os dados de produção de gelo do ensaio com a máquina quando 

alimentada pela rede elétrica convencional nas equações (9) e (10) é possível verificar 

a energia térmica retirada da água para formação do gelo. 

Para a produção dos 36 kg de gelo, foram necessários 15.304,15 kJ ou 425,40 

W, considerando um período de duração do teste de 10 horas. Com esses dados a 

máquina de fazer gelo poderia produzir aproximadamente 86,40 kg de gelo ao longo 

de 24 horas de produção. Se considerarmos a média de produção de gelo obtida nos 

experimentos quando a máquina é alimentada pelos módulos fotovoltaicos, que é de 

29,49 kg, temos uma queda na produção de gelo na ordem de 66 % 

aproximadamente. É importante salientar, porém, que essa queda global está 

associada à não possibilidade de produção de gelo durante os períodos de baixa 

incidência solar e não numa queda do desempenho da máquina. 

Para aumentar a produção da máquina fotovoltaica, seria necessário aumentar 

a potência do sistema fotovoltaico, adicionando mais módulos em paralelo ou 

aumentando a potência individual dos módulos, fazendo com que a potência mínima 

necessária para que a máquina de fazer gelo fotovoltaica entre em funcionamento 
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seja atingido mais cedo, aumentando assim o período de produção de gelo. Outra 

alternativa, seria usar baterias para armazenar o excedente de produção para permitir 

o funcionamento da máquina durante a noite. 

Com relação ao dimensionamento dos componentes, é possível observar o 

superdimensionamento da máquina de fazer gelo, pois foi projetada uma máquina 

capaz de produzir 60,83 kg de gelo para atender a necessidade dos 20,76 kg de gelo 

diários. A partir da máquina de fazer gelo disponível no mercado brasileiro, os demais 

equipamentos foram dimensionados. Ao longo dos testes, foi verificado que a potência 

disponível no sistema fotovoltaica é inferior a potência que a máquina necessitaria 

para produzir em condições normais de funcionamento em aproximadamente 40% do 

tempo do teste. Aumentando a potência dos módulos fotovoltaicos, é possível diminuir 

esse tempo, porém para absorver a energia solar disponível na extremidade do gráfico 

trazido na Figura 42, será necessário aumentar consideravelmente a área de 

absorção, tendo um pequeno ganho quando comparado ao investimento financeiro. 

Deste modo, não compensaria o investimento em mais módulos fotovoltaicos, uma 

vez que, o custo total deste equipamento representa mais de 36% do valor total da 

instalação com as configurações utilizadas neste projeto, como pode ser verificado na 

Tabela 4. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo serão abordados os resultados alcançados com os ensaios 

realizados, assim como, sugestões de alterações para a máquina de fazer gelo 

fotovoltaica com o objetivo de melhorar sua eficiência e, consequentemente, aumentar 

sua produção de gelo.  

 

6.1 Conclusões 

Com a análise dos ensaios realizados na máquina de fazer gelo, conclui-se 

que, a maior influência na produção de gelo quando a fonte de energia é alterada é o 

tempo de produção. A máquina, quando conectada na rede convencional de energia, 

pode produzir gelo ao longo das 24 horas do dia, enquanto a máquina de fazer gelo 

quando alimentada pelos módulos fotovoltaicos, depende exclusivamente das 

condições climáticas e do período de incidência solar. 

Mesmo com uma queda de 66 % na produção de gelo quando a máquina opera 

no modo fotovoltaico, pode-se concluir que ela atende as necessidades geradas nas 

comunidades ribeirinhas, pois, com uma produção média de 29,49 kg de gelo, é 

possível abastecer mais do que 5 pescadores.  

O benefício financeiro proporcionado pela utilização da máquina de fazer gelo 

fotovoltaica, no cenário estudado não é totalmente conhecido, pois, não foi possível 

adquirir o custo real de aquisição de gelo nas comunidades, nem avaliar quanto o 

pescado iria valorizar se essas comunidades possuíssem uma produção de gelo 

diária, uma vez que, essas comunidades se adaptaram a ausência da utilização de 

gelo.  

O investimento para aquisição dos equipamentos e materiais (módulos 

fotovoltaicos, máquina de fazer gelo, inversor e controlador) para instalação do 

sistema ficou próximo dos R$ 16.800,00 (Tabela 4), com valor de instalação por volta 

dos R$ 3.500,00, o investimento total da instalação não passaria dos R$ 20.300,00. 

O valor não será alto, considerando que, essa tecnologia tem uma vida útil de ao 

menos 25 anos.  

Acerca do custo de R$ 20.300,00 para aquisição da máquina de fazer gelo 

fotovoltaica, R$ 7.500,00 são referentes a fonte de energia (módulos fotovoltaicos), 

R$ 900,00 ao controle do sistema, R$ 600 ao quadro de comando e R$ 3.500,00 a 
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instalação do sistema. A alternativa para substituição desses componentes seria a 

aquisição de um gerador a diesel, o qual para gerar a mesma potência necessária, 

custaria aproximadamente R$ 3.000,00. Além de ter um custo de aquisição inferior, a 

instalação seria mais simples e sem despesas, a troca do sistema gerador de energia 

proporcionaria uma queda de aproximadamente 37% (R$ 7.500,00) no investimento 

inicial. Entretanto, a utilização do gerador provocaria um custo diário referente a 

compra do Diesel, o que torna o custo de produção diário de gelo aproximadamente 

12 vezes mais caro quando comparado com a geração fotovoltaica.  

Esse custo de R$ 33,26 diário para produção de gelo, quando a fonte de 

energia é o gerador a diesel, não estão sendo considerados outros custos, como 

transporte e armazenamento do combustível, além, é claro, dos custos ambientais 

gerados pela queima do combustível fóssil.  

A máquina de fazer gelo quando alimentada por gerador a diesel, possui uma 

produção de gelo maior por não depender da irradiação solar para o seu 

funcionamento, pois a produção pode ocorrer initerruptamente ao longo das 24 horas 

e não em um período entre 8 e 6 horas. Porém, seria necessário ponderar as 

vantagens e desvantagens da utilização do combustível fóssil, pois, em nem todas as 

comunidades teriam condições de compra-lo e armazena-lo pelo elevado custo.  

Ao comparar a máquina de fazer gelo fotovoltaica da presente pesquisa com 

equipamentos já existentes ou em desenvolvimento, destacam-se alguns pontos 

positivos. Primeiramente, a grande maioria dos equipamentos possuem bancos de 

baterias, os quais são caros e com uma vida útil pequena além de proporcionarem um 

problema ambiental ao serem descartados. Como são regiões distantes não há locais 

destinado ao descarte desse material. Quando não são utilizados bancos de baterias, 

os equipamentos já existentes são compostos por componentes desenvolvidos para 

fonte de energia em corrente contínua, encarecendo a máquina como um todo, além 

de serem equipamentos poucos conhecidos, dificultando assim, sua troca e 

manutenção. A máquina de fazer gelo foi desenvolvida com componentes nacionais 

e já difundidos em todo o país, proporcionando preços mais baixos e uma manutenção 

facilitada, enquanto outras soluções são importadas e pouco conhecidas, 

encarecendo, tanto a sua aquisição quanto a sua manutenção. 

Outro benefício que a produção de gelo fotovoltaico pode proporcionar dentro 

de comunidades, diz respeito ao defeso, onde a pesca só é permitida para consumo, 

sendo vedada a sua comercialização. Nesse período seria possível usar a energia 
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gerada tanto na forma elétrica, quanto na produção de frio para outras atividades 

econômicas, além dos benefícios econômicos, é possível salientar os benefícios 

sociais, pois o gelo pode ser utilizado também na conservação de medicamentos e 

vacinas. 

 

 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

A falta de recursos financeiros limitou algumas ações, como a troca da válvula 

de expansão, que apresentou defeito em seu ajuste. Com o ajuste desse componente 

seria possível melhorar não apenas a eficiência da máquina quando alimentada pelos 

módulos fotovoltaicos, mas também quando alimentada na rede elétrica. A máquina 

de fazer gelo quando alimentada por módulos fotovoltaicos, apresentou uma queda 

na pressão quando comparada com uma fonte de energia convencional. Com a troca 

da válvula, seria possível avaliar melhor esse comportamento e identificar quais 

variáveis o estão influenciando. 

Sugere-se também, o estudo da utilização de unidades condensadoras 

herméticas, pois a fabricação dessas unidades está substituindo as abertas, como a 

que foi utilizada nesse protótipo. Além da possibilidade de utilização de compressor 

de corrente contínua, eliminando assim a necessidade de um inversor de frequência.  

Outro fator a ser considerado em trabalhos futuros, seria a possibilidade de 

utilização da energia dissipada nos períodos em que a irradiância não alcança os 

valores mínimos. Essa energia poderia, por exemplo, acionar equipamentos menores 

ou recarregar baterias pequenas de baixa potência, para utilização em outros 

equipamentos como iluminação noturna. 

Seria indicado um estudo analisando a melhor proporção entre a potência 

instalada de módulos fotovoltaicos versus a produção de gelo buscando a otimização 

do sistema, proporcionando o melhor custo benefício. 

Futuros estudos que englobam o aperfeiçoamento da máquina de fazer gelo, 

devem ser realizados com o auxílio de uma câmara de teste com uma atmosfera 

controlada, desta maneira, as influências que os ensaios realizados sofreram devido 

as condições externas serão controladas, mantendo-as constantes em todos os 

testes.    
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ANEXO I  FICHA TÉCNICA DA MÁQUINA DE FAZER GELO REFRICOL 
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ANEXO II FICHA TÉCNICA UNIDADE CONDENSADORA ELGIN 
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ANEXO III FICHA TÉCNICA COMPRESSOR ELGIN 
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ANEXO IV FICHA TÉCNICA COMPRESSOR BITZER 
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ANEXO V FICHA TÉCNICA INVERSOR DE FREQUÊNCIA WEG 
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ANEXO VI DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO CIRCUITO DE CONTROLE 

Função Dimensionamento Comentário 

Tensão R1 = 164 kΩ Divisor de tensão de ≈ 1/40 que alimenta AI1 com 

0-10V R1 = 4,0 kΩ 

Liga/ 

Desliga 

FET1 = IRF630 O motor liga quando o FET1 fecha. O 

chaveamento do FET1 ocorre quando a tensão na 

porta ultrapassa ≈ 3 V. R5 cria um vínculo com o 

circuito de potência que faz com que Vmod para 

abrir o FET1 (e desligar o motor) seja menor do 

que Vmod para liga-lo. Com R = 3xR3, Vmod para 

desligar é ¾ do Vmod para ligar. Z1 aumenta a 

sensibilidade a Vmod e Z2 é proteção para 

sobretensão na porta. FET1 deve fechar com 

Vmod ≈ 300 V. 

R3 = 620 kΩ 

P1 = 100 kΩ 

R4 = 100 kΩ 

Z1 = 30 V 

Z2 = 8,2 V 

R5 = 1.860 kΩ 

Potência IGBT = 

IRG4PCUD 

IGBT fica fechado, passando corrente pelos 

resistores de potência, enquanto o motor está 

desligado. O controle do IGBT é feito pela saída a 

relé NF do CF, programada para abrir com o 

motor ligado. Os resistores de potência são 

dimensionados para que haja potência para ligar 

o motor quando Vmod ≈ 300 V. 

RP = 820 Ω, 200 

W 

R6 = 18 kΩ 

R7 = 10 kΩ 

Z3 = 8,2 V 

Erro  DI4 em 0 V (sem erro) com pressostatos e 

termostatos OK. 

Controle 

Válvula 

FET2 = IRF630 FET2 fecha (válvula solenoide abre) quando a 

tensão na porta ultrapassa ≈ 3 V. A tensão na 

porta aumenta com a carga em C1, que carrega 

lentamente por R9 quando a saída a relé NA do 

CF fecha (motor > 1.260 rpm) e descarrega 

rapidamente por D1 quando relé abre. C1 também 

pode carregar (e a válvula solenoide abre) após a 

atuação do pressostato de baixa (PB). 

R8 = 4,3 kΩ 

R9 = 18 kΩ 

R10 = 2,15 kΩ 

C1 = 470 µF 

Z4 = 8,2 V 

PID  Mantém DI3 em 0 V (PID ativo). 

 


