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RESUMO 
 
A conversão termoelétrica da energia pode ser realizada diretamente em geradores sem partes 

móveis, que utilizam o princípio do efeito SEEBECK, obtido em junções de condutores 

“termopares” e mais recentemente nas junções semicondutoras “tipo p-n” que apresentam maior 

eficiência de conversão. Quando os termogeradores são expostos a uma diferença de temperatura 

(gradiente térmico), uma força eletromotriz é gerada induzindo o surgimento de uma corrente 

elétrica no circuito. Desta forma, é possível converter em energia térmica a energia térmica da 

combustão de um gás através de um queimador, constituindo-se em um Gerador Termoelétrico. 

O desenvolvimento de queimadores infravermelhos, utilizando placa cerâmica porosa, tem 

possibilitado melhorar a eficiência dos processos de aquecimento, além de reduzir as emissões 

nocivas como CO, NOx, etc.   Nos últimos anos, o aperfeiçoamento de módulos semicondutivos 

termoelétricos (TEG´s) tem estimulado o desenvolvimento de dispositivos geradores e de 

aproveitamento de irreversibilidades térmicas de máquinas térmicas e processos, melhorando a 

eficiência energética e exergética desses sistemas, principalmente de processos que permitem a 

cogeração de energia. O presente trabalho está baseado na construção e avaliação de um 

protótipo, em escala piloto, para geração de energia visando aplicações específicas. A unidade 

utiliza gás combustível (GLP) como fonte primária de energia. O protótipo é composto de um 

queimador infravermelho de placas porosas, um adaptador para o módulo gerador, um conjunto 

de módulos semicondutores adquiridos da Hi-Z  Inc. e um trocador de calor para ser utilizado 

como fonte fria. O protótipo foi montado em uma bancada de testes, utilizando um sistema de 

aquisição de temperatura, um sistema de aplicação de carga e instrumentação para avaliar o seu 

funcionamento e desempenho. O protótipo apresentou uma eficiência de conversão química para 

elétrica de 0,31% e aproveitamento térmico de cogeração da ordem de 33,2%, resultando numa 

eficiência global de 33,51%. A eficiência exergética próxima da energética  mostra que o 

aproveitamento útil da energia primária do combustível foi satisfatório, embora o dispositivo 

proposto tenha apresentado, ainda, um baixo desempenho devido a subutilização da área 

aquecida pelo número reduzido de módulos, como também, um gradiente térmico abaixo do ideal 

informado pelo fabricante, além de outros fatores. A metodologia de ensaio adotada mostrou-se 

adequada para avaliação do protótipo.  

 
Palavras-chave: Termoeletricidade, Termogeradores, Energia, Cogeração. 
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RESUMO 
 

 

The thermoelectric energy conversion can be performed directly on generators without moving 

parts, using the principle of SEEBECK effect, obtained in junctions of drivers' “thermocouples” 

and most recently in semiconductor junctions “type p-n” which have increased efficiency of 

conversion. When termogenerators are exposed to the temperature difference (thermal gradient) 

eletromotriz a force is generated inducing the appearance of an electric current in the circuit. 

Thus, it is possible to convert the heat of combustion of a gas through a burner in power, being a 

thermoelectric generator. The development of infrared burners, using porous ceramic plate, is 

possible to improve the efficiency of heating, and reduce harmful emissions such as CO, CO2, 

NOx, etc.. In recent years the meliorate of thermoelectric modules semiconductor (TEG's) has 

stimulated the development of devices generating and recovery of thermal irreversibility of 

thermal machines and processes, improving energy efficiency and exergy these systems, 

especially processes that enable the cogeneration of energy. This work is based on the 

construction and evaluation of a prototype in a pilot scale, for energy generation to specific 

applications. The unit uses a fuel gas (LPG) as a primary energy source. The prototype consists 

of a porous plate burner infrared, an adapter to the module generator, a set of semiconductor 

modules purchased from Hi-Z Inc. and a heat exchanger to be used as cold source. The prototype 

was mounted on a test bench, using a system of acquisition of temperature, a system of 

application of load and instrumentation to assess its functioning and performance. The prototype 

had an efficiency of chemical conversion of 0.31% for electrical and heat recovery for 

cogeneration of about 33.2%, resulting in an overall efficiency of 33.51%. The efficiency of 

energy exergy next shows that the use of primary energy to useful fuel was satisfactory, although 

the proposed mechanism has also has a low performance due to underuse of the area heated by 

the small number of modules, as well as a thermal gradient below the ideal informed by the 

manufacturer, and other factors. The test methodology adopted proved to be suitable for 

evaluating the prototype. 

 

Keywords: thermoelectric, termogenerators, cogeneration, energy and exergy analysis. 
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Capitulo 1 -  Introdução 
 

O potencial energético constitui-se em uma das principais bases do desenvolvimento 

econômico na sociedade atual. A intensificação da produção, a elevação do nível tecnológico, a 

melhora das condições de trabalho nas empresas industriais e na agricultura estão condicionadas 

pelo estado atual do potencial energético. Todos os países do mundo estão muito preocupados 

com esse potencial e com o desenvolvimento avançado do seu complexo energético. A noção de 

potencial energético abrange toda a abundância de métodos de geração e de uso cotidiano das 

várias espécies de energia. 

 

A energia existe na natureza em diferentes formas e, para ser utilizada, necessita de 

ser transformada. Eis algumas das formas de energia disponíveis: 

 

 - Energia térmica - Manifesta-se sob a forma de calor. 

 - Energia nuclear - Manifesta-se sob a forma de radioatividade. 

 - Energia mecânica - Manifesta-se sob a forma de movimento. 

 - Energia química - Manifesta-se de várias maneiras. 

 -  Energia elétrica - Manifesta-se sob a forma de uma corrente de elétrons. 

 - Energia radiante - Manifesta-se de diversas maneiras. Uma delas é sob a forma de 

luz. 

 

A busca de novas tecnologias para geração de energia elétrica colabora com o 

conceito mais amplo de conservação de energia. Muitos métodos alternativos de conversão de 

energia são cada vez mais estudados, como o do aproveitamento da energia eólica, da energia 

solar, da emergia proveniente de fontes termais, da energia das marés e da termogeração. 

Diversas tecnologias, proveniente dos resíduos do processo industrial, estão sendo consideradas 

para recuperar e converter o calor em energia útil. 

 

A termogeração se caracteriza por ser um processo de conversão de energia térmica 

(calor) em eletricidade, sem a presença de partes móveis. Isto confere um alto grau de 
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confiabilidade aos termogeradores (TEG´s) e baixíssimos requisitos de manutenção e reposição 

de sobressalentes.  

 

As vantagens, abaixo relacionadas, contribuem para inserção da tecnologia de 

termogeradores em áreas remotas: 

 

1. Conversão de calor residual diretamente em eletricidade; 

2. Alta confiabilidade; 

3. Não possuem partes móveis, não geram ruídos, são confiáveis e dispensam 

manutenção; 

4. Podem ser usados com qualquer fonte de calor, são bastante flexíveis; 

5. São leves e pequenos, portanto os módulos podem ser usados na produção de 

pequenos termogeradores; 

6. São uma boa alternativa para a utilização em locais remotos. 

7. Devido ao fato que a confiabilidade depende apenas de uma variável, 

fornecimento de combustível, um fornecimento constante garante energia. 

 

 

1.1 Justificativa 

 

Empregando o efeito Seebeck, geradores de potência termoelétricos podem converter 

em eletricidade o calor rejeitado em processos industriais. Aplicações típicas desta tecnologia 

incluem a geração de potência para pequenos equipamentos de telecomunicações, navegação e 

componentes de instalações de petróleo. As pastilhas de geração de potência são uma fonte de 

energia amigável ao meio ambiente, pois não dependem de combustíveis fósseis, nem de 

radioisótopos e geram energia elétrica apenas com base em diferenças de temperatura, mesmo 

que sejam de poucas dezenas de graus Celsius. 

  

É fácil constatar que a maioria da energia dos combustíveis hoje utilizados se perde 

na forma de calor: dos motores de automóveis às caldeiras industriais, passando pelos chips de 

computador, apenas uma parte da energia utilizada é realmente transformada em trabalho - a 

maior parte é dissipada na forma de calor. 
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Os materiais termoelétricos têm potencial para gerar uma gama inteiramente nova de 

produtos, capazes de transformar o calor desperdiçado em eletricidade aproveitável. 

  

Quando a energia elétrica de rede local não está disponível, não apresenta a 

confiabilidade necessária ou simplesmente possui custo elevado para ser disponibilizada, o uso de 

termogeradores se torna uma alternativa viável. 

 

A geração termoelétrica é bastante atrativa quando comparada às outras tecnologias 

de produção de pequenas quantidades de energia elétrica, principalmente quando aplicados em 

áreas remotas. Por estas razões a tecnologia termoelétrica vem ganhando cada vez mais 

aplicações onde se requer confiabilidade alta e baixo custo de manutenção. 

 

Geradores termoelétricos irão se tornar em breve, importantes alternativas energéticas 

para aplicações em lugares remotos e onde se queira uma otimização do consumo e  o 

aproveitamento da energia disponível. 

 

No presente trabalho, foi utilizada a queima do gás GLP como fonte de calor, 

utilizando um queimador infravermelho. Sua aplicação junto com uma tecnologia de ponta, a 

geração termoelétrica com semicondutores, é a grande contribuição deste trabalho. 

 

 

1.2 -  Objetivos 

 

 

1.2.1 -   Geral 

 

Projetar e construir um microgerador termoelétrico para aplicações remotas, 

funcionando a partir da queima de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) utilizando um combustor  

infravermelho e um conjunto de módulos termoelétricos semicondutivos. 
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1.2.2 -   Específicos 

 

1. Projetar e construir um microgerador de energia, adequando o queimador 

infravermelho e o módulo termoelétrico aos requisitos do sistema; 

 

2. Montar uma bancada e integrar os seguintes dispositivos: combustor, termogerador, 

trocador de calor, termopares, medidor de voltagem e corrente, balança, coletor de dados 

e microcomputador. 

 

3. Elaborar uma metodologia para teste e ensaio do microgerador operando com 

cogeração; 

 

4. Ensaiar e avaliar o desempenho do microgerador de energia elétrica; 

 

5. Descrever as características construtivas e operacionais do microgerador desenvolvido; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Capítulo 2 

                         Estado da Arte 
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Capítulo 2 –  Estado da arte 
 

Os princípios ou teorias fundamentais dos efeitos termoelétricos não foram 

estabelecidos por um único cientista e nem em uma única época, mas por vários deles, 

trabalhando por muitos anos. A termoeletricidade tem a sua origem em Alessandro Volta (1800) 

que concluiu que a eletricidade causadora dos espasmos nas pernas de sapo estudadas por Luigi 

Galvani (1780) era devida a um contato entre dois metais dissimilares. Essa conclusão foi a 

precursora do princípio do termopar (MONTEIRO, 2002).  

 

Após a descoberta de Volta, outros cientistas passaram a pesquisar os efeitos 

termoelétricos, dos quais podem ser destacados Thomas Seebeck (1821), Jean Peltier (1834) e 

William Thomson – Lorde Kelvin (1848-1854), que deram origem às denominações dos três 

efeitos básicos da termometria termoelétrica, diferentes, mas relacionadas entre si (MONTEIRO, 

2002). 

 

Os estudos de cada um deles contribuíram para o entendimento desse fenômeno e sua 

fundamentação cientifica. Nos próximos itens serão abordadas as diversas épocas em que estes 

cientistas realizaram suas pesquisas. 

 

 

2.1 – Histórico dos termogeradores 

 
 A seguir, serão apresentadas em ordem cronológica alguns fatos de grande importância 

no desenvolvimento de teorias e conceitos sobre termoeletricidade e dos primeiros geradores 

termoelétricos e suas principais características (HOPKINS, 2008). 

 
1864 – Termopilha de Markus – A força eletromotriz de um único par, conhecida 

como “um vigésimo da célula de Daniell” que produzia em torno de 55 mV.  

 

1864 – Termopilha de Becquerel – Inventada por Eduard Becquerel. A junção era 

composta de sulfeto de cobre para um metal e prata para o outro. 
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1874 – Termopilha de Clamond – Utiliza uma liga de zinco-antimônio para um metal 

e ferro para o outro. Alimentada a gás combustível. 

 

1879 – Termopilha de Clamond Melhorada – Apresentava força eletromotriz igual 

ou superior a 109 V, com uma resistência interna de 15,5 Ω. 

 

18?? – Termopilha de Noe – Nesta pilha, as junções quentes são direcionadas ao 

queimador central. As junções frias são refrigeradas por radiação e convecção através das aletas 

verticais externas. A tensão de saída desta pilha era em torno de 2 V, com resistência interna de 

0,2 Ω. 

1898 – Termopilha de Gülcher – Tudo indica que era alimentada a gás, mas 

infelizmente pouco se sabe sobre este tipo de pilha. 

 

 

Geradores termoelétricos no século XX 

 

1905 – Patente de Yamamoto – Kinzo Yamamoto patenteou no Japão, em 1925, uma 

pilha na qual o material tipo P era feito de bismuto, antimônio e zinco. As informações sobre esta 

pilha foram destruídas no terremoto de 1923. 

 

1925 – Thermattaix – Possui um voltímetro com escala de 0-10 V que indicava a 

voltagem adequada para carregar um acumulador de 6,3 V. Tudo indica que o dispositivo foi 

projetado para carregar uma bateria tipo chumbo-ácido ao invés de alimentar um aparelho de 

rádio diretamente. 

 

1930 – Gerador Termoelétrico Alimentado a Gás – Formado por uma variedade de 

termopares associados que produzia 2 V a 0,5 A para aquecer os filamentos das válvulas. 

 

1950 – Gerador Termoelétrico Russo Feito com Lâmpada a Querosene – Foi 

projetado nos anos 50, mais uma vez com o objetivo de fornecer alimentação para aparelhos de 

rádio. As voltagens de saída são desconhecidas, mas de alguma forma a alta tensão era produzida 
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provavelmente por uma fonte de alimentação tipo vibrador. Esta pilha era amplamente utilizada 

em rádios de automóveis antes da descoberta dos dispositivos semicondutores; A Figura 1 

apresenta o modelo do gerador termoelétrico russo. 

 

 
Figura 1. Gerador termoelétrico russo feito com lâmpada a querosene em 1950 (fonte: 

EERE, 2009) 
 

 

2.2 - Geradores termoelétricos atuais 

 

Os materiais termoelétricos atuais têm uma eficiência típica: a sua capacidade de 

converter o calor em eletricidade - entre 5 e 6%. Uma nova geração de materiais está levando 

essa eficiência para uma faixa entre 11 e 14%. 

 

As versões modernas de termogeradores utilizam termopilhas fabricadas de uma 

variedade de elementos semicondutores a base de telureto de bismuto. Estas termojunções são 

muito mais eficientes que simples termopares e vem sendo avaliadas desde a metade dos anos 60 

(SANTANILLA, 2004). 
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Módulo termoelétrico fabricado pela Toshiba 

Este elemento foi desenvolvido em abril de 2007 pela Toshiba. O módulo tem uma 

produção máxima de 3,1 W/cm2 a uma diferença de temperatura de 735 °C (temperatura 

superior: 800 °C, temperatura inferior: 65 °C). O substrato é composto de Si3N4. A aplicação é 

orientada à geração de eletricidade a partir de gases de escape de automóvel. 

 

 

2.3 -  Aplicações da termoeletricidade 

 

2.3.1 -  Indústria 

 

As aplicações atuais da termoeletricidade são o resfriamento de pequenos lasers, os 

refrigeradores de diodo, refrigeradores portáteis, mini condicionadores de ar, entre outros. 

 

Muitas pastilhas termoelétricas podem também ser utilizadas para gerar potência CC 

aproveitando calor rejeitado de processos industriais. Aplicações típicas desta tecnologia incluem 

a geração de potência para pequenos equipamentos de telecomunicações, navegação e 

componentes de instalações de petróleo. 

 

 

2.3.2 -  Indústria automobilística 

 

Os materiais termoelétricos já são utilizados para aquecer e resfriar os bancos dos 

carros de luxo. Mas os engenheiros querem usá-los de forma muito mais eficiente e gerar 

eletricidade que ajudará a movimentar veículos com um menor gasto de combustível. 

 

O calor gerado pelo motor é o sinal mais forte da ineficiência dos motores a 

combustão – o calor é, na verdade, a energia da queima dos combustíveis que não é aproveitada. 

Quando os radiadores puderem ser trocados por materiais termoelétricos, em vez de lançar esse 

calor na atmosfera, ele poderá ser utilizado como fonte de eletricidade que ajudará a impulsionar 

o veículo. 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN     Capítulo2: Estado da arte 

 

Sandro Ricardo Alves Farias  26 

 

2.3.3 -  Indústria do petróleo e gás 

 

Em termos práticos, uma das maiores aplicações da termoeletricidade é no mercado 

de gás e petróleo. O combustível utilizado neste caso é o próprio gás transportado no gasoduto. 

Obtém-se energia de altíssima qualidade para uso em proteção catódica ou alimentação elétrica 

de dispositivos de automação ou coleta de dados. 

 

A confiabilidade em um sistema de proteção catódica é um fator crítico para garantir 

a integridade de estruturas metálicas, presentes nos complexos de produção, armazenagem e 

transporte de petróleo e derivados. Por sua vez, a confiabilidade do sistema de proteção catódica 

por corrente impressa está diretamente ligada à confiabilidade da fonte de energia utilizada para o 

suprimento desta corrente. 

 

Em muitos casos, não existe disponibilidade de energia elétrica de rede local ou 

simplesmente esta não é confiável o bastante para ser utilizada em sistemas de proteção catódica. 

A localização remota e a baixa confiabilidade da malha elétrica do país (em algumas regiões) são 

razões que levam à necessidade de se prever sistemas independentes de fornecimento de energia 

elétrica. Aspectos como confiabilidade, requisitos de manutenção, vida útil do equipamento e 

custos de capital são cruciais no processo de seleção da alternativa de energia remota a ser 

aplicada. 

 

Na unidade de produção da Petrobras na Amazônia, já é observada a aplicação dessa 

tecnologia na automação dos poços de petróleo. O sistema de termogeração tem a função de 

fornecer eletricidade suficiente para alimentar todos os instrumentos que compõem a malha de 

segurança e a operação remota do poço. 
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2.3.4 -  Aplicações de termogeradores em áreas remotas 

 

O emprego de termogeradores em áreas remotas é considerada um dos principais usos 

para este tipo de equipamento, indo das aplicações espaciais até as domésticas. A seguir são 

indicadas algumas aplicações nessas áreas, reforçando a grande contribuição para o fornecimento 

de energia em aplicações específicas localizadas em área remotas. 

 

- Geração de 120 watts - Sistema de automação do poço produtor de petróleo localizada na 

província de Urucu, floresta amazônica. 

 

- Geração de 50 watts - Sistema de comunicação de emergência localizado em Rock Mountains 

no Canadá. Acesso só por helicóptero. 

 

- Geração de 400 watts - Sistema de comunicação e segurança em plataforma de petróleo na 

Tailândia. 

 

- Geração de 5000 watts - Sistema de proteção catódica e telecomunicação para um Sistema de 

Controle e Aquisição de Dados (SCADA), India. 

 

- Geração de 220 watts - Sistema de produção de gás e proteção catódica -  Estados Unidos. 

 

- Geração de 550 watts - Sistema de comunicação VSAT localizado na Cordilheira dos Andes – 

Chile.  

 

- Geração de 15 watts – Estação de medição de distribuição em gasoduto localizado em Calgary – 

Canadá. 

 

 

2.3.5 -  Aplicações na indústria aeronáutica 

 

A tecnologia das termopilhas desenvolveu-se como uma necessidade, principalmente 

a partir da corrida espacial durante os anos 60, no Programa Espacial Apollo, porque esses 
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dispositivos revelaram-se insubstituíveis para sistemas refrigeradores de pequeno porte e peso, 

sem partes móveis e sem fluidos pressurizados, aliados ao fato de que as características 

extraordinárias dos materiais semicondutores mostraram um desempenho suficientemente 

satisfatório para justificar posteriormente o seu emprego comercial. 
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Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                   Capítulo 3: Fundamentação teórica 

 

Sandro Ricardo Alves Farias  30 

CAPÍTULO  3 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 - Principio da Termoeletricidade 

 

Trata-se de uma tecnologia para conversão de energia térmica em eletricidade por 

meio de dispositivos de estado sólido. A capacidade de geração limita-se a alguns watts por 

módulo, o que, portanto, direciona esta tecnologia para aplicações especiais. Pode-se utilizar, 

como fonte de calor, desde a chama de uma vela como o resíduo térmico de algum processo, 

como, por exemplo, o calor dissipado pelo escapamento de um veículo. 

 

Seebeck descobriu a existência de correntes termoelétricas enquanto observava 

efeitos eletromagnéticos associados com circuitos de bismuto/cobre e bismuto/antimônio. Seus 

experimentos mostraram que, quando as junções de dois metais dessemelhantes formando um 

circuito fechado são expostas a temperaturas diferentes, uma força eletromotriz (f.e.m.) térmica é 

gerada, induzindo o aparecimento de uma corrente elétrica contínua nessa malha, conforme 

ilustrado na Figura 2. 

 

O efeito Seebeck está, portanto, relacionado à conversão de energia térmica em 

energia elétrica com o aparecimento de uma corrente elétrica na malha. A tensão Seebeck se 

refere à f.e.m. térmica em uma condição na qual a corrente elétrica seja nula, ou, em outras 

palavras, que o circuito esteja em malha aberta. A polaridade e a magnitude da tensão Seebeck, 

ES, dependem tanto das temperaturas das junções quanto dos metais com os quais o termopar é 

construído.  

 

A Equação 1 relaciona as grandezas associadas ao efeito Seebeck (SANTOS, 2007). 

A tensão produzida é proporcional à diferença de temperatura entre as junções. A constante de 

proporcionalidade é chamada de coeficiente de Seebeck.  
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Figura 2. Efeito Seebeck (Fonte: NATIONAL PHYSICAL LABORATORY, 2009). 
 

 
 

dEs = αA,B.dT       (1) 

dEs =       (2) 

          Es = αA,B.(Tq – Tf)               (3) 

Onde: 

 Es  = tensão de seeback [V] 

αA,B  = coeficiente diferencial de Seebeck , entre os materiais [V/ ºC] 

Tq = temperatura fonte quente [ºC] 

Tf  = temperatura fonte fria [ºC] 

 

 

3.2 - Geradores termoelétricos do estado sólido e suas características 

 
Um módulo ou o dispositivo termoelétrico é tipicamente composto por elementos 

semicondutores (tipos N-e P) que estão ligados eletricamente em série e termicamente em 

paralelo e fixados entre duas placas de cerâmica, como mostrado na Figura 2. Os elementos 

semicondutores estão interligados por meio de condutores elétricos (por exemplo, cobre). As 

placas de cerâmica formam o lado frio e quente do módulo, proporcionando resistência mecânica, 

isolamento elétrico e condução do calor. 

 

Junção 

Metal A 

Metal B 

fem 
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Quando o calor é aplicado na junção dos elementos semicondutores, os elétrons 

adquirem energia cinética e migram para a extremidade fria do termopar, concentrando carga 

neste local. A extremidade fria do elemento N adquire polaridade negativa e a extremidade fria 

do elemento P adquire polaridade positiva. Ao fechar circuito entre os elementos N e P, cria-se 

uma corrente no sistema, conforme observado na Figura 3. Mesmo sendo relativamente baixa a 

tensão gerada no termopar, a corrente é razoavelmente elevada, a ponto de se conseguir gerar 

potências em torno de 1 watt ou mais por cada elemento. Posicionando vários termopares em 

série, pode-se gerar quantidades significativas de potência. 

 

 
Figura 3: Gerador termoelétrico – único par 

 
 

 

As versões modernas de termogeradores utilizam termopilhas fabricadas de uma 

variedade de elementos semicondutores a base de telureto de bismuto, e são mais que simples 

termopares. 

As fontes quente e fria fornecem a energia para o sistema por meio da criação de um 

gradiente de temperatura através da termopilha. A termopilha converte a energia térmica em 

eletricidade. O fato deste sistema não ter partes móveis implica em diversas vantagens, já citadas 

anteriormente, além da simplicidade da sua concepção física. 

 

Calor 
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3.3 - Queimadores porosos radiantes 

 

Queimadores porosos são construídos a partir de uma estrutura porosa metálica ou 

cerâmica onde a reação de combustão ocorre. A inserção desta estrutura de alta condutividade 

térmica faz com que a mistura gás e ar seja pré-aquecida antes da zona de reação, promovendo 

um aumento na taxa de reação química, aumento da temperatura máxima na zona de reação, que 

pode chegar a valores acima da temperatura adiabática de chama, e menor emissão de poluentes. 

Além disso, a presença de uma matriz sólida a alta temperatura resulta em um grande potencial 

de troca de calor direcional com o ambiente externo por radiação a partir do meio sólido. A 

diminuição do tamanho dos poros tende a dificultar a propagação da chama através do meio 

poroso. Esta interface entre cerâmicas com diferentes tamanhos de poros é utilizada em 

queimadores porosos para formar uma barreira à passagem da frente de chama (CATAPAN, 

2005). 

 

 

3.3.1 -  Queimadores para gás 

 
Os queimadores de gás são classificados em 3 tipos, quanto ao local onde o gás 

combustível é misturado com o ar de combustão: 

 

a) Queimador de pré-mistura: o gás é misturado com o ar de combustão a montante 

do queimador, e a mistura combustível, com baixo excesso de ar, é introduzida na câmara de 

combustão. 

 

b) Queimador de chama de difusão: o gás e o ar são alimentados separadamente na 

fornalha, e a mistura é realizada ao mesmo tempo que a combustão, pelo processo de difusão 

turbulenta. 
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c) Queimador de tipo intermediário: ar e gás são misturados parcialmente no 

queimador, e a mistura sofre adição de ar, por difusão, no interior da fornalha. Quanto maior for a 

mistura dentro do queimador, melhor o seu desempenho. 

 

3.4 - Termodinâmica de sistemas de geração de potência 

 

A termodinâmica é a parte da física que trata da transformação da energia térmica em 

energia mecânica e vice-versa. Seus princípios dizem respeito a alguns sistemas bem definidos, 

normalmente uma quantidade de matéria. Um sistema termodinâmico é aquele que pode interagir 

com a sua vizinhança, pelo menos de duas maneiras. Uma delas é, necessariamente, transferência 

de calor. 

 

 

3.4.1 -  1ª. Lei da Termodinâmica 

 

A Primeira Lei da Termodinâmica, também conhecida como Princípio de 

Conservação de Energia, pode ser descrita como “a soma da energia mecânica e da quantidade de 

calor (que é igual à energia total) de um sistema isolado é constante”. Nesse caso, a energia total 

do sistema inicial é igual à energia do sistema final, qualquer que seja o caminho seguido pelo 

sistema para passar do estado inicial ao final. A energia total do sistema é função do estado deste 

e não do caminho seguido pelo mesmo para chegar a esse estado (ABREU, 2003). 

 

A definição da Primeira Lei diz que, para um dado ciclo percorrido por um sistema, a 

integral cíclica do calor é igual a integral cíclica do trabalho, conforme apresentado na Equação 

4. Portanto, o calor líquido transferido durante um ciclo deve ser igual ao trabalho líquido 

realizado (VAN WYLEN et al, 1999). 

 

 

        (4) 

 

Onde: 
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= integral cíclica do calor. 

= integral cíclica do trabalho. 

 

Temos que a variação da energia interna entre dois estados do sistema pode ser 

determinada pela diferença entre as quantidades de calor e de trabalho trocados com o meio 

ambiente. Matematicamente, essa lei pode ser escrita conforme a Equação 5. 

 

 

                                   (5) 

 

Onde: 

dU = variação da energia interna entre dois estados do sistema; 

dQ = quantidade de calor recebida ou cedida pelo sistema; 

dW = quantidade de trabalho realizado pelo sistema. 

 

Desta forma, a eficiência de Primeira Lei de um processo de conversão de energia é 

dada pela razão da energia útil pela energia total consumida, conforme a Equação 6. O conceito 

de Primeira Lei da Termodinâmica é extremamente útil para se poder avaliar e melhorar a 

eficiência energética de equipamentos de usos finais, (VAN WYLEN et al, 1999). 

 

       (6) 

 

Onde: 

η1 = Rendimento da primeira lei da termodinâmica 

 

 

3.4.2 -  2ª Lei da Termodinâmica 

 

A Segunda Lei não contraria a lei da conservação da energia, Porém, ela estabelece 

que a energia perde a sua capacidade de realizar trabalho durante os processos de conversão, uma 

vez que nem todo calor transferido de um corpo pode ser transformado em trabalho. Portanto, é 
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impossível haver um processo cujo único resultado seja tomar calor de um sistema e convertê-lo 

em trabalho, pois nenhuma máquina térmica que toma calor Q1 a T1 e que entrega calor Q2 a T2 

pode efetuar mais trabalho (W) que uma máquina térmica reversível. Alguma energia é sempre 

perdida por dissipação para uma região de menor temperatura, causando a chamada 

irreversibilidade STRAPASSON, 2004).  

 

Em geral, se diz que a eficiência é a razão entre o que é produzido (energia 

pretendida) e o que é usado (energia gasta), porém estas quantidades devem ser claramente 

definidas. Simplificadamente pode-se dizer que a energia pretendida num motor térmico é o 

trabalho e a energia gasta é o calor transferido da fonte a alta temperatura. A eficiência térmica, 

ou rendimento térmico, é definida pela equação 7, conforme VAN WILEN et al (1999). 

 

      (7) 

 

Onde: 

=Tη rendimento térmico total 

=LQ calor de saída 

=HQ calor de entrada 

 

Deste enunciado, conclui-se que é impossível uma máquina térmica ter rendimento de 

100 %, pois pela definição de rendimento térmico, o rendimento  seria 100% se QL = 0 (ou seja, 

se houvesse apenas uma fonte de calor) ou se QH  fosse infinito.  Assim, uma máquina térmica 

tem que operar entre dois reservatórios térmicos - recebendo calor, rejeitando uma parte do calor 

e realizando trabalho. 

 

No gerador termoelétrico, o calor é transferido de um corpo a alta temperatura para a 

junção quente (QH) e da junção fria para o meio (QL). O trabalho é realizado na forma de energia 

elétrica. Geralmente não é considerado como um dispositivo que opera segundo um ciclo pois 

não existe fluido de trabalho. O estado em cada ponto do gerador termoelétrico não varia ao 

longo do tempo, já que o mesmo opera em regime permanente. 
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3.4.3 -  Relação entre energia e exergia 

 

A análise termodinâmica de um sistema pode ocorrer valendo-se dos conceitos da 1ª 

Lei da Termodinâmica, conhecido como avaliação energética, ou através do conhecimento do uso 

combinado dos conceitos das 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica, denominado avaliação exergética. 

Ambas as avaliações buscam, por diferentes caminhos, a redução das perdas ou, 

consequentemente, uma otimização dos processos; acredita-se, porém, que a avaliação exergética 

leva a resultados mais exatos e identifica com mais clareza, dentro de cada sistema, os 

equipamentos menos eficientes termodinamicamente. 

 

Pode se definir a exergia como “a parte transformável da energia, e a energia como a 

parte intransformável” e, “a exergia, de uma forma geral, é a capacidade de um tipo de energia 

ser convertido em outros tipos” (ABREU, 2003). 

 

O objetivo principal da análise exergética é detectar e avaliar quantitativamente as 

causas da imperfeição termodinâmica do processo sob consideração, permitindo localizar os 

pontos onde ocorrem as destruições de exergia e classificá-las segundo a magnitude das perdas 

(ABREU, 2003).   

 

Exergia não é só um parâmetro de avaliação termodinâmica mas, também, de 

otimização. Um processo é termodinamicamente ideal se a exergia se conserva; 

consequentemente, perda de exergia ou irreversibilidade, como é denominada, significa 

distanciamento do ideal e do ótimo. Implica não exatamente na análise pela conservação de 

energia (1ª Lei), mas pelo grau de destruição de exergia (1ª e 2ª Lei, juntas). Vem daí que, num 

determinado processo, o objetivo técnico-econômico não é o de se determinar as “perdas” de 

energia (até porque energia não se perde) mas as perdas ou destruição de exergia (e esta, sim, se 

perde, isto é, perda de exergia = irreversibilidade). 

No projeto de um novo sistema que envolva geração ou uso de energia, o método 

exergético fornecerá informações sobre a melhor seleção dos componentes do projeto e sobre o 
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melhor procedimento de operação. Essas informações poderão ser expressas com base no custo 

inicial ou operacional das instalações, conservação de energia, versatilidade de uso de 

combustíveis e poluição. 

A exergia é definida como a máxima quantidade de trabalho reversível que pode ser 

obtida por um fluido, e é dada pela Equação 8 (VAN WYLEN et al, 199). 

 

)()( 000 ssThh −−−=ψ                                     (8) 

 

Onde: 

Ψ = Exergia 

h = Entalpia 

h0 = Entalpia do gás nas condições de referência 

S = Entropia 

S0 = Entropia do gás nas condições de referência 

To = Temperatura do gás nas condições de referência 

 

 

A variação de exergia é obtida pela Equação 9 (VAN WYLEN et al, 1999). 

 

 

W
T

T
Qmm ssee

−







−−−=∆

⋅⋅⋅

∑∑ 01ψψψ         (9) 

 

Onde: 

∆Ψ = variação de exergia [kJ/kg] 

e = vazão mássica do fluido na entrada [kg/s] 

s= vazão mássica do fluido na saída [kg/s] 

Q = Energia do sistema [KJ] 

To = Temperatura inicial [K] 

T = Temperatura final [K] 

W = Trabalho [J] 
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Os dois primeiros termos são os somatórios (balanços) de exergia nas entradas e 

saídas dos componentes. O terceiro termo é a exergia do calor Q que é transferido a uma 

temperatura constante T. A exergia do calor é igual ao trabalho obtido por um motor de Carnot 

operando entre T e T0. O último termo é o trabalho mecânico transferido para o sistema ou pelo 

sistema. Considerando que o sistema não realiza trabalho, os dois últimos termos são iguais a 

zero. 

Adotou-se a temperatura ambiente de 28 ºC e a pressão de 101,3 kPa, para as 

condições de referência. 

 

3.5 -  Combustão 

 

O processo de combustão envolve diversas reações químicas que liberam energia, na 

forma de calor e luz. As principais reações desse processo ocorrem entre os componentes do 

combustível e o oxigênio do ar atmosférico, ou ar de combustão. Entretanto, outras reações são 

possíveis, como entre os componentes do ar ou entre os componentes do próprio combustível.  

 

 
Energia Liberada na Combustão  

 

A energia liberada no processo de combustão normalmente é quantificada pelo Poder 

Calorífico de um combustível, o qual é definido como a quantidade de calor desprendido pela 

combustão completa de uma unidade de volume ou massa do combustível. 

  

Quando a quantidade de calor é medida com os produtos de combustão na fase 

gasosa, denomina-se de Poder Calorífico Inferior (PCI). No entanto, caso a água dos produtos de 

combustão for considerada na fase líquida, ou seja, com os produtos de combustão à temperatura 

ambiente, o calor liberado é denominado de Poder Calorífico Superior (PCS). 

 
 
 
3.6 - Gás Liquefeito do Petróleo-GLP  
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O GLP, gás liquefeito de petróleo, é constituído por hidrocarbonetos que são 

produzidos no início da destilação do petróleo, ou durante o processamento do gás natural. 

Dependendo da origem e dos processos de tratamento a que foram submetidos, podem apresentar 

variações na composição. Desse modo, o GLP obtido do gás natural não contém hidrocarbonetos 

insaturados, ao passo que, quando é obtido a partir de gases de refinarias (petróleo), esses 

hidrocarbonetos podem aparecer em quantidades variáveis. Para o GLP proveniente do petróleo, 

os hidrocarbonetos que aparecem em maiores proporções são os compostos de três átomos de 

carbono (propano e propeno) e de quatro carbonos (butano e buteno). Pequenas quantidades de 

etano e pentano também podem ocorrer (VAZ, 2008).  

 

O GLP tem amplo emprego tanto em aquecimento doméstico como industrial. 

Apresenta grandes vantagens sobre os combustíveis sólidos ou líquidos, devido ao seu alto poder 

calorífico, que é da ordem de 11.100 kcal/kg (LÍQUIGAS, 2009).  

 

 

3.7 -  Calor 

 

 

 3.7.1 - Equação fundamental da calorimetria 
  

A quantidade de energia térmica, Q, necessária para alterar a temperatura de um 

material de uma temperatura inicial, T0, a uma temperatura final, Tf  depende da capacidade de 

calor do material de acordo com a relação apresentada pela equação 10. 

 

TcmQ ∆= ..        (10) 

 

Onde: 

Q = quantidade de energia trocada [kJ] 

m = massa do corpo [kg] 

c = calor específico [kJ/kgk] 

∆T= temperatura da superfície emitente [K] 
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A equação 8 é denominada equação fundamental da calorimetria e permite calcular a 

quantidade de energia trocada (cedida ou recebida) por um corpo quando esta troca de energia 

acarretar apenas variação na sua temperatura. Esta energia depende de três fatores: a massa do 

corpo, seu calor específico e a sua variação de temperatura. 

 

 

3.7.2 - Mecanismos de transferência de calor 
 

Mecanismo de transferência de calor é o processo pelo qual o calor flui de um corpo 

de alta temperatura para um de baixa. O corpo quente é denominado fonte e o corpo frio receptor. 

Naturalmente, a transmissão de calor se dá da fonte para o receptor, e são três os modos de 

transmissão: condução, convecção e radiação - muito embora nos processos de troca térmica 

quase sempre ocorre combinação de dois ou três destes modos. É possível quantificar processos 

de transferência de calor em termos de equações e taxas apropriadas (INCROPERA et al, 2008) 

 

Está implícito, na definição acima, que um corpo nunca contém calor, mas calor é 

identificado como tal quando cruza a fronteira de um sistema. O calor é, portanto, um fenômeno 

transitório, que cessa quando não existe mais uma diferença de temperatura. 

 

A radiação pode ser definida como o processo pelo qual calor é transferido de um 

superfície em alta temperatura para um superfície em temperatura mais baixa quando tais 

superfícies estão separados no espaço, ainda que exista vácuo entre elas. A energia assim 

transferida é chamada radiação térmica e é feita sob a forma de ondas eletromagnéticas. 

 

A taxa na qual a energia é liberada por unidade de área (W/m2) é conhecida também 

como poder emissivo, que é previsto pela Lei de Steffan-Boltzmann, onde a temperatura de 

superfície deve ser considerada em unidades absolutas (K) e σ é a constante de Steffan-

Boltzmann. A Equação 11 é utilizada para se obter a quantidade de fluxo de calor transferido por 

radiação, de acordo com  INCROPERA et al (2008). A emissividade (ε) é uma propriedade 

radiante da superfície que define uma relação entre a capacidade de emissão do material 

comparado com um componente ideal, conhecido como corpo negro. Ela depende do tipo de 

material usado na superfície, seu acabamento e sua cor.  
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 (11) 

Onde: 

 = fluxo de calor por irradiação  [W] 

=ε emissividade, propriedade radiativa da superfície, 0≤ ε ≤ 1 

=σ constante de Stefan-Boltzmann, (σ  = 5,67.10-8 W/m2.K4) 

A = área da superfície emitente [m2] 

Tsup = temperatura da superfície emitente [K] 

Tviz = temperatura da vizinhança [K] 

 

A condução pode se definida como o processo pelo qual a energia é transferida de 

uma região de alta temperatura para outra de temperatura mais baixa dentro de um meio (sólido, 

líquido ou gasoso) ou entre meios diferentes em contato direto. Este mecanismo pode ser 

visualizado como a transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos 

energéticas de uma substância devido a interações entre elas. 

 

Para a condução térmica, a equação da taxa é conhecida como lei de Fourier  

(Equação 12), é utilizada para se obter  fluxo de calor transferido por condução através de uma 

parede unidimensional, de acordo com INCROPERA et al (2008). 

 

      (12) 

Onde:  

 = fluxo de calor por condução [W]  

k = condutividade térmica do material [W/m.K] 

A = área de seção transversal material [m2 ] 

dx = comprimento do trajeto do calor [m]  

dT = gradiente de temperatura [K]  

 

A razão do sinal menos na equação é que a direção do aumento da distância deve ser 

a direção do fluxo de calor positivo. Como o calor flui do ponto de temperatura mais alta para o 
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de temperatura mais baixa (gradiente negativo), o fluxo só será positivo quando o gradiente for 

positivo (multiplicado por -1) 

 

A transferência de calor por convecção ocorre entre um fluido em movimento e uma 

superfície, quando os dois se encontram a diferentes temperaturas. A transferência acontece tanto 

pelo movimento molecular aleatório quanto pelo movimento global do fluido. Ela pode ser 

natural (ou livre), mista ou forçada, dependendo das condições de escoamento do fluido.  

 

A Equação 13 é utilizada para se obter a quantidade do fluxo de calor transferido por 

convecção, independentemente da natureza particular do processo de convecção, de acordo com 

INCROPERA et al (2008). 

 

 

 = h.A.∆T      (13) 

 

Onde:  

 = fluxo de calor transferido por convecção  [W] 

A = área de transferência de calor [m2 ]  

h = coeficiente de transferência de calor por convecção [W/m2 K] 

∆T = diferença de temperatura entre a superfície e a do fluido [K] 

 

 

Calor específico 

 

Calor específico é uma grandeza que caracteriza a facilidade ou dificuldade de um 

determinado material variar sua temperatura quando troca energia na forma de calor. É 

importante ressaltar que esta característica depende apenas do material de que é feito o corpo. 

 

O calor específico de um dado material sofre variações de acordo com a temperatura. 

Rigorosamente, pode-se dizer que, de algum modo, ele depende da temperatura inicial e do 

intervalo de temperatura. A Figura 4 ilustra este fato para o calor específico da água. No caso da 

água, o valor do calor específico varia pouco, menos que 1%, entre 0 oC e 100 oC. 
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Figura 4. Calor específico da água (SIAS et al, 2009). 

 

 

3.8 -  Medição e registro de temperatura 

 

 

3.8.1 - Medição de temperatura com termopar 

 

Os termopares são os sensores de temperatura mais utilizados. Sua simplicidade e 

confiabilidade são o maior apelo à sua utilização. São baratos, podem medir uma vasta gama de 

temperaturas e podem ser substituídos sem introduzir erros relevantes. 

 

Um termopar consiste de dois condutores metálicos, de natureza distinta, na forma de 

metais puros ou de ligas homogêneas. Os fios são soldados em um extremo, ao qual se dá o nome 

de junta quente ou junta de medição. A outra extremidade dos fios é levada ao instrumento de 

medição de f.e.m. (força eletromotriz), fechando um circuito elétrico por onde flui a corrente. 

 

O termopare do tipo “K” é recomendável para uso em atmosferas oxidantes ou inertes 

na sua faixa de trabalho. Por causa de sua resistência à oxidação, são melhores que os tipos T, J e 

E e, por isso, são largamente usados em temperaturas superiores a 540 ºC. 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                   Capítulo 3: Fundamentação teórica 

 

Sandro Ricardo Alves Farias  45 

 

3.8.2 -  Registro de temperatura 

 

Os sistemas de aquisição de dados microprocessados são ferramentas poderosas na 

realização de ensaios, pois permitem realizar diversas leituras automaticamente. Essa condição 

proporciona maior confiabilidade dos dados, uma vez que a leitura manual é propícia a erros. 

Permite também o acompanhamento do ensaio através de gráficos gerados, à medida que as 

leituras são feitas. 

 

 

3.9 -  Medição de vazão 

 

Medição de vazão é a determinação da quantidade de líquidos, gases e sólidos que 

passam por um determinado local na unidade de tempo. A quantidade total movimentada pode 

ser medida em unidades de volume (litro, mm3, cm3, m3, galões, pés cúbicos) ou em unidades de 

massa (g, kg, toneladas, libras). A vazão instantânea é dada por uma das unidades acima, dividida 

por uma unidade de tempo (litros/min, m3/hora, galões/min). A quantidade do fluido pode ser 

medida em volume (vazão volumétrica) ou em massa (vazão mássica), (DELMEE, 2003). 

 

Neste trabalho, foi realizada a medida da vazão de gás e água de resfriamento, 

utilizando as Equações 14 e 15 (DELMEE, 2003). A vazão de gás foi utilizada para determinação 

do consumo do combustível. A vazão de água, utilizada no cálculo da eficiência do sistema de 

resfriamento da fonte fria. 

 

t

V
Q =            (14) 

 

Onde: 

Q = vazão volumétrica [m3/h] 

V = volume do fluido [m3] 

t = tempo de escoamento [h] 
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t

m
m =&        (15) 

 

Onde: 

m&  = vazão em massa  [kg/h] 

m = massa do fluido [kg] 

t = tempo de escoamento [h] 

 

Existem várias técnicas para se determinar a vazão. Neste trabalho, optou-se por 

utilizar a medição da massa de gás com uma balança digital e o tempo de escoamento desta 

massa com um cronômetro digital. A vazão de água foi medida utilizando-se um becker calibrado 

para obtenção do volume e o tempo de escoamento deste volume com um cronômetro digital. 

 

 

3.10 -  Medição de tensão e corrente 

 

A voltagem e a corrente são as grandezas elétricas utilizadas no cálculo da potência 

fornecida pelo módulo termoelétrico. Por conseguinte seus valores foram medidos com um 

multímetro digital de precisão. Um multímetro foi instalado em série com a carga, para medir a 

corrente do módulo. O outro foi instalado em paralelo com o módulo para medir a voltagem 

gerada, conforme mostrado na Figura 5. 

 
Figura 5.  Diagrama com a localização dos multímetros. 
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3.11 -  Módulo HZ-2 

 

O módulo termoelétrico HZ-2 utilizado no protótipo mostrado na Figura 6, foi 

fabricado pela empresa Hi-Z Technology, Inc. Proporciona o aproveitamento do calor residual 

convertendo-o em energia elétrica, com tensão máxima em vazio de 6,53 V. A base de 

semicondutores com elevada eficiência relativa como PbSnTe e BiTe/SbTe,  consiste de 97  

termopares com arranjo elétrico em série e termicamente em paralelo.  

 

 

 
Figura 6.  Módulo termoelétrico HZ-2 (Fonte: Hi-Z TECHNOLOGY, 2002). 

 

 

Quando instalado, requer um fluxo de calor de aproximadamente 9,54 W/cm2. Com 

uma diferença de temperatura de 200 °C, converte 4,5% da energia térmica que passa por ele em 

eletricidade. Sua vida útil é estimada em 10.000 horas, quando instalado corretamente (HZ 

TECHNOLOGY, 2002). 

Este módulo requer alguns cuidados na sua aplicação, tanto para se atingirem níveis 

de rendimento esperado para a potência, voltagem e corrente, conforme apresentado na Figura 7, 

como também para garantir a integridade sob condições de funcionamento. 
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Figura 7.  Gráfico do comportamento previsto para as variáveis elétricas do módulo HZ-2 com um ∆T= 200 ºC.  

     (Fonte: HZ Technology, 2002) 
 
 
 
A montagem do módulo HZ-2 deve estar de acordo com especificações de quantidade 

e uniformidade de carga de compressão, dispositivo de fixação que absorva as suas dilatações 

térmicas nas mais variadas faixas de diferença de temperatura, distribuição uniforme da carga, 

temperaturas controladas e homogêneas etc, onde a voltagem gerada varia em função da 

diferença de temperatura. 

 

 

3.12 -  Balanço global de energia 

 

Serão descritas as considerações adotadas para o balanço global de energia realizado 

a partir da configuração da unidade GTE proposta, para se determinar a eficiência global do 

sistema. 

 

 

 

Curva de Potência e Voltagem x Corrente 
(módulo HZ-2 com uma diferença de temperatura = 200 ºC) 
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3.12.1-  Eficiência energética 

 

Ter eficiência energética é gerar mais energia utilizando menos recursos e do forma 

racional. Isso se traduz em menores custos de produção, menor desperdício, menor consumo de 

energia e impactos ambientais. No Brasil, hoje, a substituição da eletricidade pelo gás natural em 

alguns processos térmicos pode reduzir a energia primária necessária (INEE, 2003). 

 

Segundo Abreu (2003), podem ser detectados quatro grupos mais influentes de 

indicadores de eficiência energética: 

 

1. Termodinâmico; 

2. Físico-termodinâmico; 

3. Econômico-termodinâmico; 

4. Econômico. 

 

O primeiro grupo refere-se às análises segundo as leis da termodinâmica, da 

eficiência da transformação de uma forma de energia em outra (eficiência energética); o segundo 

avalia os insumos energéticos necessários para produzir um determinado bem ou serviço e nesse 

caso, a energia que entra no sistema é mensurada em unidades termodinâmicas convencionais e a 

energia que sai do sistema em unidades físicas – exemplo: Energia que entra/tonelada de produto 

– (Consumo Específico de Energia); o terceiro é um indicador híbrido no qual o produto do 

processo é mensurado a preços de mercado e a energia que entra por unidades termodinâmicas 

convencionais – exemplo: Energia/PNB -(intensidade energética); o quarto indicador mede as 

mudanças na eficiência energética, puramente, em valores monetários tanto da energia que entra, 

quanto da que sai do sistema (ABREU, 2003). 

 

Indicadores termodinâmicos 

Os indicadores termodinâmicos têm sido o caminho mais natural para mensurar a 

eficiência energética, tanto que atualmente a termodinâmica é freqüentemente definida como a 

ciência de processos energéticos. 
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3.12.2 -  Rendimento térmico 

 

Na prática, calcula-se o rendimento térmico somando-se o total de energia elétrica 

gerada mais a energia térmica utilizada no processo, dividindo-se pelo total da energia fornecida 

pelo combustível. 

 

Neste trabalho, o rendimento térmico vem expressar o aproveitamento energético do 

microgerador termoelétrico na geração de energia elétrica. 

 

 

3.12.3 -  Energia fornecida 

 

O fornecimento da energia é realizada a partir da energia química contida no gás 

combustível GLP, composto de hidrocarbonetos gasosos, principalmente propano (C3H8) 

e butano (C4H10), que apresentam grande aplicabilidade como combustível devido às suas 

características de alto poder calorífico, excelente qualidade de queima, fácil manuseio, baixo 

impacto ambiental, facilidade de armazenamento e transporte. 

 

 

3.12.4 -  Energia útil 

 

O protótipo do microgerador termoelétrico foi projetado para fornecer energia elétrica 

obtida no módulo semicondutor, a partir da combustão do GLP utilizando um queimador 

infravermelho. Assim, o balanço global de energia do protótipo pode ser obtido a partir da 

Equação 16. 

 

Pc = Pm + Pt        (16) 

Onde: 

Pc = Potência fornecida pelo combustível 

Pm = Potência útil gerada no módulo termoelétrico 

Pt = Potência útil retirada do trocador de calor 
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A eficiência global do protótipo é determinada através da Equação 17. 

 

 

      (17) 

        

 

Onde: 

η   = Eficiência global 

Pc  = Potência fornecida pelo combustível 

Pm = Potência útil gerada no módulo termoelétrico 

Pt   = Potência útil retirada do trocador de calor 
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Capítulo 4 -  Materiais e métodos 
 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia experimental utilizada nos 

experimentos realizado no Laboratório de Energia da UFRN e o esquema resumido do protótipo 

do microgerador, objeto deste trabalho.  

 

O calor residual dos gases de saída do queimador infravermelho, utilizando GLP 

como combustível, foi usado para aquecer a fonte quente em contato com o termogerador, a fim 

de produzir potência útil. Um sistema de resfriamento garantiu o lado frio no termogerador, 

estabelecendo dessa forma o gradiente térmico.  Um sistema de monitoramento de temperatura 

foi empregado para indicar a ação do controle automático para modulação de chama (alta e baixa) 

visando a proteção do módulo contra temperatura alta. Um sistema de aquisição de dados 

contendo um software específico realiza o acompanhamento das temperaturas geradas no micro 

microgerador. Instrumentos forão instalados para medição e análise de eficiências do sistema. 

 

Serão descritos os componentes e suas características principais, métodos e 

procedimentos para realização da parte experimental, construções e adaptações dos componentes, 

equipamentos, instrumentação e a metodologia empregada no ensaio. 

 

 

4.1 -  Esquema da unidade de microgeração 

 

A Figura 8 ilustra a unidade de microgeração com os componentes utilizados e suas 

respectivas localizações. A seguir a descrição dos mesmos: 
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Figura 8.  Esquema resumido da unidade microgeração proposta 

 

Legenda: 

1. Fonte de calor – (botijão de gás GLP comercial + ampola de gás GLP de 190 g). 

2. Sistema de controle da chama do queimador 

Va – válvula agulha para fogo alto (vazão alta) 

Vb - válvula agulha para fogo baixo (vazão baixa) 

Vc – válvula reguladora (on-off) 

3. Controlador proporcional. 

4. Cargas (05 lâmpadas de 2,5 W) 

5. TQ - Termopar fonte quente 

6. Trocador de calor (fonte fria) – usinado em bloco de alumínio. 

7. Fonte quente – chapa de alumínio. 

Módulo Semicondutor – modelo HZ -2 

8. Termopares 

9. Sistema de Aquisição de dados 

10. Multímetros 

11.  Queimador infravermelho. 
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4.2 -  Descrição da bancada de ensaios 

 

 

4.2.1 -  Fonte de combustível 

 

A fonte de combustível utilizada no sistema proposto é um botijão comercial de 13 kg 

de gás GLP. 

 

 

4.2.2 -  Superfície quente 

 

Para obtenção da superfície quente, fabricou-se uma chapa retangular de alumínio. O 

módulo termoelétrico foi instalado na parte superior do mesmo. A vista superior da chapa com os 

módulos estão ilustrados na Figura 9. 

                       

 

 
Figura 9.  Vista superior da superfície quente. 
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4.2.3 -  Fonte fria 

 

Para obtenção da fonte fria, projetou-se um trocador de calor que foi fixado à 

superfície quente por meio de parafusos e molas, para garantir a compressão ideal do módulo 

termoelétrico. O trocador de calor foi usinado em um bloco de alumínio, de modo a permitir a 

circulação de água através de suas conexões de entrada e saída, a fim de manter o lado frio do 

módulo sempre à temperatura mais baixa. A Figura 10 ilustra o trocador de calor, que foi 

construído no Laboratório de Energia  da UFRN. 

 

 

 
Figura 10.  Vista geral do trocador de calor já instalado no módulo de microgeração.  

 

 

4.2.4 -  Módulo termoelétrico 

 

Para conversão de energia térmica em elétrica, utilizou-se o módulo termoelétrico 

importado da Hi-Z Technology, Inc. O modelo utilizado foi o HZ-2, composto de materiais 

semicondutores a base de bismuto e telúrio. 
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4.2.5 -  Sistema de alimentação de gás 

 

A alimentação de gás, para a partida e teste da unidade, foi obtida de um botijão de 13 

kg, instalado na parte externa do laboratório, composto de uma válvula reguladora de pressão e 

outra de bloqueio de gás. O botijão foi conectado ao queimador por meio de uma mangueira de 

borracha de 3/8”, conforme pode ser visto na Figura 11.  

 

 

                                           
Figura 11: Botijão de gás utilizado nos experimentos como fonte de alimentação 

 

 

4.2.6 -  Queimador Infravermelho 

 

O calor é fornecido ao microgerador termoelétrico a partir de um queimador 

infravermelho a gás. O mesmo é constituído basicamente de uma caixa esmaltada em SAE-1020, 

com placas de cerâmica refratária e tela de aço inoxidável AISI-304 expandido, conforme pode 

ser visto na Figura 12. 
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Figura 12.  Queimador infravermelho 

 

 

4.2.7 -  Sistema de monitoração de temperaturas 

 

Temperatura é, do ponto de vista microscópico, a média da energia cinética associada 

aos movimentos aleatórios de partículas que compõem um dado sistema físico. Neste trabalho, 

foi realizada a medida de temperatura em vários pontos do protótipo, para determinação dos 

fluxos térmicos. 

 

A técnica escolhida foi a medição com termopar, que conforme já exposto tem seu 

princípio de funcionamento baseado no efeito Seebeck. O sensor escolhido foi o tipo “K”, cujas 

características são: 

 

Termopar tipo K (níquel-cromo/níquel-alumínio)  

Termoelemento positivo (KP): Ni 90% - Cr 10% 

Termoelemento negativo (KN): Ni 95% - Al 12% - Mn 2% - Si 1% 

Faixa de utilização: -270 ºC a 1200 ºC 

f.e.m. produzida: -6,258 mV a 20,872 mV 

 

A análise de eficiência do microgerador termoelétrico é obtida a partir dos cálculos de 

conversão de energia. Visando obter informações sobre o fluxo térmico da unidade, foram 
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utilizados sensores de temperatura (termopar tipo “K”) instalados em 8 pontos da unidade, 

conforme indicado no esquema da Figura 13, que ilustra a localização exata de cada termopar na 

unidade GTE. A Tabela 1 indica o ponto de medição e o respectivo termopar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Localização dos termopares 

 

 

Tabela 1.  Pontos de medição de temperatura 

Termopar Ponto de medição 

1 Temperatura da fonte fria 

2 Temperatura da água de saída do trocador de calor da fonte fria 

3 Temperatura da água de entrada do trocador de calor da fonte fria 

4 Temperatura da fonte quente (interligada ao sistema de coleta de dados) 

5 Temperatura dos gases de exaustão 

6 Temperatura da fonte quente (interligado ao controlador de temperatura) 

7 Temperatura da fonte quente (interligado a um multímetro) 

 

 

 

 

6 7 

Gases 

5 

1 

2 

4 

Gás 

3 
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4.2.8 -  Sistema de medição, aquisição e registro de temperatura 

 

O registro de temperatura foi realizado com o auxílio de um sistema de aquisição de 

dados. Este sistema é composto de um equipamento de aquisição e registro de variáveis 

analógicas. Opera como um registrador eletrônico de dados, armazenando as informações 

adquiridas em sua memória interna para análise posterior. Pode ainda operar como um módulo 

remoto de medição em tempo real, que não possui memória interna, e apenas adquire as 

informações e as transmite para um sistema de indicação e registro. 

 

Seus oito canais de entrada configuráveis (entrada digital, saídas de alarme, 

alimentação de emergência, entre outros), fazem deste produto um instrumento muito versátil, o 

que possibilita sua utilização em inúmeras aplicações. Sua configuração é feita através de um 

software específico. 

 

Os termopares foram interligados aos respectivos canais de número 1 a 6 do sistema 

de aquisição de dados. A Figura 14 ilustra o aspecto frontal do sistema coletor de dados, com os 

respectivos termopares instalados.  

 

O sistema foi interligado a uma Unidade Central de Processamento (CPU), como 

pode ser observado na Figura 14. O objetivo do sistema de aquisição era informar e acompanhar 

as temperaturas e o momento exato do início do regime permanente, ou seja, o momento em que 

a temperatura da fonte quente não mais sofria variação. 

 

A taxa de aquisição foi fixada em uma leitura a cada 1 segundo. Foram lidas, 

armazenadas e processadas as temperaturas medidas. O perfil gráfico era observado na tela do 

monitor, conforme pode ser observado na Figura 15. 
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Figura 14.  Sistema de coleta de dados 

 
Figura 15: Tela de monitoramento das temperaturas através do sistema de coleta de dados.  

 

 

4.3 -  Descrição das instalações do ensaio 

 

A unidade de microgeração termoelétrica foi instalada no Laboratório de Energia do 

Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN.  
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4.4 -  Procedimento de montagem 

 

Inicialmente, foram montados os termogeradores na fonte quente. Em seguida, fez-se 

a instalação da fonte fria, com a fixação de 06 (seis) parafusos.  O módulo foi instalado entre as 

fontes quente e fria. Para impedir a formação de bolsões de ar e melhorar o processo de 

transferência de energia térmica, ambos os lados do módulo foram uniformemente recobertos 

com pasta de silício. A isolação elétrica do módulo foi obtida colocando-se pasta de alumina 

(Al2O3) entre os lados quente e frio do módulo, e as respectivas fontes quente e fria, conforme 

indicado na Figura 16. O processo de fixação do módulo foi concluído após aplicação de torque 

com igual intensidade aos 6 parafusos de fixação da fonte fria, o que garantiu a pressão 

necessária para fixar o módulo, na montagem tipo sandwich, entre as fontes quente e fria. 

 

 
Figura 16.  Aplicação de pasta de alumina. 

 

Em seguida, foi instalado o trocador de calor sobre a superfície fria e interligado as 

mangueiras de entrada e saída de água. 

 

Ainda na bancada de teste,  foram fixadas as cargas elétricas (5 lâmpadas de 2,5 W) e 

posteriormente a ligação com o microgerador elétrico. 

 

A válvula controladora de vazão foi montada e interligada à fonte fornecedora de 

combustível (botijão) e ao queimador. 
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Após a conclusão da confecção dos diversos itens, a unidade estava pronta para 

instalação na bancada de teste. Para este fim, foi montado um suporte metálico. As conexões de 

água e gás foram interligadas à unidade e os termopares foram instalados. Como pode ser 

observado na Figura 17. 

 

 
Figura 17.  Aparato experimental 

 

 

 

 

 

4.5 - Procedimentos de ensaios 

1 

2 

3 

5 

4 
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Legenda: 

1. Indicador digital da balança 

2. Coletor de dados 

3. Multímetros 

4. Prato da balança digital 

5. Cargas 

6. Válvula controladora da 
vazão de gás 

7. Trocador de calor 

8. Controlador de temperatura 

9. Queimador 
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4.5.1 Requisitos de segurança 

 

Foram seguidos procedimentos de segurança padrão, com o objetivo de prevenir 

algum tipo de acidente e garantir a integridade física do operador do ensaio em caso de ocorrer 

algum incidente. As medidas de segurança tomadas foram: 

 

- Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI): máscara contra gases; 

 

- Instalação de um extintor de incêndio próximo à unidade; 

 

- Colocação do botijão de gás em área apropriada e segura antes do início do ensaio; 

 

- Aplicação de teste de vazamento de gás em todo o sistema. 

 

 

4.5.2 Pré-operação do sistema 

 

Após conclusão da montagem da unidade e a tomada dos procedimentos de 

segurança, iniciou-se o teste de aquecimento para avaliação do seu desempenho preliminar. A 

temperatura do módulo, a voltagem e a corrente elétrica gerada pelo módulo foram avaliadas 

antes do ensaio, com o objetivo de verificar o perfeito funcionamento dos instrumentos de 

medição. 

 

 

4.5.3 Ensaio 

 

O teste foi iniciado ligando-se o queimador infravermelho através de uma centelha no 

bico de entrada do gás combustível, submetendo o microgerador a irradiação térmica, conforme 

pode ser observado na Figura 18. Neste momento, deu-se início à coleta de dados através do 

sistema de aquisição, o qual registrava e armazenava as temperaturas a cada segundo. Através da 
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tela do monitor, foi possível acompanhar o perfil gráfico “in moment” das temperaturas da fonte 

quente, da fonte fria, da entrada de água e da saída de água quente. 

 

 

 
Figura 18.  Queimador infravermelho em processo de combustão. 

 

 

 Quando a temperatura estabilizou no patamar máximo, entrando em regime 

estacionário, foram iniciadas as medições de: consumo de combustível (kg/s), vazão da água de 

resfriamento (m3/s), corrente (A) e tensão do módulo termoelétrico (V).  

 

O sistema foi submetido a cargas resistivas (cinco lâmpadas de 2,5 W) de 0 a 100% 

de utilização, a fim de coletar as variações da tensão e corrente. As medições eram feitas para 

cada lâmpada ligada, perfazendo um total de cinco medições para cada parâmetro. 

 

Para determinação do consumo de combustível, realizou-se a comutação da fonte de 

combustível através do bloqueio do gás proveniente do botijão e sua substituição por um cartucho 

de gás descartável de 190 g. Com o objetivo de analisar o desempenho e eficiência do 

microgerador termoelétrico, a vazão em massa do gás consumido pelo queimador foi determinada 

com o auxílio de uma balança digital e um cronômetro. Com o cronômetro mediu-se o tempo 

para consumo da massa de gás. Três valores foram tomados e as vazões foram calculadas. 
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Considerou-se a vazão da unidade igual a média aritmética entre as três  medidas realizadas. A 

Figura 19 ilustra o cartucho de gás de 190 g. 

 

 

 
Figura 19.  Alimentação de gás com cartucho de 190 g 

 

 

O circuito foi composto de um multímetro ligado em série, na função de 

amperímetro, e um outro ligado em paralelo com a função de voltímetro. Foram feitas leituras de 

corrente e voltagem simultaneamente para possibilitar o cálculo da potência fornecida pelo 

módulo termoelétrico. Os multímetros estão ilustrados na Figura 20. 
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Figura 20.  Multímetros instalados na unidade de termogeração indicando valores de tensão e corrente. 

 

 

A regulagem da vazão de gás foi feita automaticamente através de uma válvula 

controladora, tipo on-off. A válvula controladora tinha a função de regular automaticamente o 

fogo alto e baixo a fim de não atingirmos a temperatura máxima que os termogeradores poderiam 

ser submetidos, que era de 250 ºC (conforme informado pelo fabricante dos termogeradores). 

 

 

4.6 -  Obtenção de dados  

 

 

4.6.1 - Temperaturas 

 

Um dos parâmetros mais importantes para determinação da energia térmica em 

sistemas térmicos é a temperatura. O sistema de aquisição instalado realizou as medições e 

armazenamento das temperaturas medidas pelos termopares através de um software específico.  
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4.6.2 - Corrente elétrica e Tensão 

 

Foram feitas leituras de corrente, por um dos multímetros, para possibilitar o cálculo 

da potência fornecida pelo módulo termoelétrico. 

 

Foram feitas leituras de tensão, por um dos multímetros, para possibilitar o cálculo da 

potência fornecida pelo módulo termoelétrico. 

 

 

4.6.3 - Vazão de gás  

 

Para determinação da vazão de gás intercambiamos o consumo de combustível para 

uma ampola de gás de 190g, a variação da massa da ampola era indicada no mostrador digital e 

em seguida fazíamos o registro.  

 

 

4.7 -  Cálculo dos parâmetros de desempenho 

 

 

4.7.1 -  Determinação da potência térmica fornecida pelo combustível 

 

Determinou-se a potência térmica fornecida pelo combustível através da Equação 18.  

 

                                                                        (18) 

 

Onde: 

=cP potência térmica fornecida pelo combustível [W] 

gm& = média da vazão mássica do gás [kg/s] 

=PCI poder calorífico inferior do combustível [J/kg] 
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4.7.2 -  Determinação da potência elétrica do módulo termoelétrico 

 

A potência elétrica do módulo termoelétrico foi calculada através da Equação 19. 

 

IUPm .=        (19) 

 

Onde: 

mP  = potência elétrica fornecida pelo módulo termoelétrico [W] 

U = tensão fornecida pelo módulo termoelétrico [V] 

I  = corrente elétrica gerada pelo módulo [A] 

 

 

4.7.3 -  Vazão de gás 

 

Pesou-se, para cada ensaio, três amostras de massa de gás no intervalo de tempo de 7 

(sete) min. A Equação 20 foi utilizada para calcular a vazão em cada amostra. Calculou-se a 

média aritmética das três medidas realizadas. Obtivemos a variação da massa de gás durante a 

operação da unidade geradora: massa de gás inicial (mgi) e massa de gás final (mgf).   O tempo de 

escoamento do gás foi medido com um cronômetro digital de precisão. 

 

 

         (20) 

 

Onde: 

   = vazão mássica de gás [g/min] 

=gfm  massa final do gás [g] 

=gim   massa inicial do gás [g] 

=egt   tempo de escoamento do gás [min] 
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A vazão mássica média de gás foi calculada através da Equação 21. 

 

 
3

3

1
∑

=
n

g

m

m

&

&                                     (21) 

 

 

Onde: 

=gm& vazão mássica média de gás [g/min] 

mn = vazão mássica de gás calculada para as três amostras [g/min] 

 

 

4.7.4 - Vazão de água de resfriamento 

 

Com o objetivo de analisar o desempenho e eficiência do trocador de calor, a vazão 

em massa da água de refrigeração foi determinada com o auxílio de um Becker com volume 

calibrado de 2000 ml e um cronômetro digital. Com o cronômetro mediu-se o tempo de 

escoamento da água. Três valores foram tomados e as vazões foram calculadas. Considerou-se a 

vazão da unidade igual a média aritmética entre as três  medidas realizadas.  A vazão de água foi 

determinada pela equação 22, para 03 (três) amostras. 

 

t

v
q n =        (22) 

 

Onde: 

qn = vazão volumétrica para as amostras de 1 a 3 [mL/min] 

v = volume de água [mL] 

t = tempo de escoamento [min] 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                   Capítulo 4: Materiais e métodos 

 

Sandro Ricardo Alves Farias  71 

A vazão volumétrica média da água (qa) foi obtida com a Equação 23. 

 

    
3

3

1
∑

=
n

a

q

q                             (23) 

 

Onde: 

qa = vazão volumétrica média de água [mL/min] 

qn = vazão volumétrica obtida para as três amostras [mL/min] 

 

A vazão mássica ( ) foi determinada pelas Equações 24 e 25. 

 

ma = ρH2O.Va      (24) 

 

Onde:  

ma  = massa média de água [kg]
 
 

OH 2
ρ

 
= densidade da água[kg/m3] 

Va  = Volume médio da água [m3]  

 

 

                                                             (25) 
      

 

Onde:  

am&  
= vazão mássica média de água [kg/s]

 
 

ma  = massa média de água [kg]
 
 

t     = tempo de escoamento da água [min] 

 

 

4.7.5 -  Determinação da potência térmica do trocador de calor 

 

O cálculo da potência térmica do trocador de calor foi obtida através da Equação 26. 

 

 TcmP at ∆= ..&        (26) 
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Onde: 

tP = potência térmica retirada pelo trocador de calor [W] 

am& = vazão mássica da água [kg/s] 

c = calor específico da água [ J/kg.ºC] 

T∆  = variação de temperatura entre a entrada e saída do trocador [ºC] 

 

 

4.7.6 - Determinação da eficiência térmica 

 

O cálculo da eficiência térmica do microgerador termoelétrico foi obtido através da 

Equação 27. 

 

                   (27) 

 

Onde: 

ηt = Eficiência térmica
 

Pt = Potência térmica do trocador [W] 

Pc = Potência térmica do combustível [W] 

 

 

4.7.7 - Determinação da eficiência global 

 

O cálculo da eficiência global do microgerador termoelétrico foi obtido através da 

Equação 28. 

 

       (28) 
      

Onde: 

ηg = Eficiência global do sistema
 

Pt = Potência térmica pelo trocador[W] 

Pe = Potência elétrica [W] 

Pc = Potência térmica liberada pelo combustível [W] 
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4.7.8 - Determinação da exergia 

 

Após a realização dos ensaios, procedeu-se uma análise do sistema através da Primeira 

e Segunda Lei da Termodinâmica. Foram realizados os balanços de energia e exergia através 

do sistema, compreendido pelo: 

 

1.  Fluxo dos gases de combustão; 

2.  Fluxo de água; 

3.  Módulos termoelétricos. 

 

A Figura 21 apresenta as fronteiras do sistema termodinâmico e os fluxos de massa 

correspondentes no microgerador termoelétrico. 

 

 

Figura 21. Fronteira do sistema termodinâmico e fluxos de massa correspondentes no microgerador 
termoelétrico. 

 

 

Para cada região do sistema, quente e fria, os balanços de energia e exergia são 

calculados através da aplicação das equações 29, 30, 31 e 32, conforme WYLEN et al. (1999). 
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     (29) 

 

      (30) 

 

     (31) 

 

      (32) 

 

 

Onde: 

Qágua  = Energia útil [KJ]
 

∆ψagua = variação exergética da água [kj/kg]
 

Qgases = Energia transferida ao sistema [KJ] ∆ψgases = variação de exergia do gás [kj/kg]
 

am& = vazão mássica de água [kg/s]
 

ψS = exergia na saída do sistema [kj/kg]
 

gm& = vazão mássica do gás [kg/s] ψE = exergia na entrada do sistema [kj/kg]
 

hS = entalpia na saída [kj/kg]
 

 

hE = entalpia na entrada[kj/kg]  

 

 

A eficiência energética é uma relação entre a potência útil e a potência transferida ao 

sistema. Neste caso, a eficiência é obtida através da equação 33.  

 

100×=
gas

água

T
Q

Q
η

      
 (33) 

 

Onde: 

ηT = Eficiência energética global do sistema [%]
 

Qágua = Potência térmica fornecida para a água [KJ] 

Qgas= Potência térmica gerada pelos gases [KJ] 

  

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                   Capítulo 4: Materiais e métodos 

 

Sandro Ricardo Alves Farias  75 

A eficiência exergética de um sistema pode ser definida de diversas maneiras. O 

rendimento exergético é definido como sendo a relação entre a exergia desejada e a exergia 

necessária ao processo, conforme mostra a equação 34. 

 

      
 

       (34) 

 

 

Onde: 

ηψ = Eficiência exergética 
 

ψfrio = Variação exergética do lado frio [kj/kg] 

ψgases = Variação exergética dos gases [kj/kg] 

 

 

Esta relação expressa uma comparação entre os fluxos de exergia na saída e na entrada. 

Este parâmetro mede o desempenho termodinâmico do sistema e mensura as irreversibilidades 

internas sem considerar a função do equipamento.  

 

 

4.7.8.1. -  Eficiências térmica, elétrica e global do sistema 

 

A eficiência térmica total conforme a 1ª. e 2ª. Lei da Termodinâmica foi calculada 

conforme as Equações 35 e 36. 

 

(1ª lei da termodinâmica)   ηt 1= 100×
⋅

⋅

PCIm

Q

c

agua      (35) 

 

(2ª lei da termodinâmica)  ηt2 = 100×
∆

φ

ψ

PCImc

agua
     (36) 
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Onde: 

ηt1 = Eficiência térmica pela 1ª Lei da Termodinâmica [%] 

ηt2 = Eficiência térmica pela 2ª Lei da Termodinâmica [%] 

Qagua = Potência térmica água [W] 

mc = vazão massica do combustível [kg/s] 

∆ψagua = Variação exergética lado frio {kj/kg] 

PCI = Poder Calorífico Inferior do GLP [kj/kg] 

Φ = Fator de correção = 1,0401+0,1728(h/c)+0,0423(o/c)+0,2169(s/c)[1-2,062(h/c)], (KOTAS, 1995) 

 

A eficiência elétrica total foi calculada conforme as Equações 37. 

ηE = 100×
⋅

⋅

PCIm

P

c

ele       (37)  

 

A eficiência global conforme a 1ª. e 2ª. Lei da Termodinâmica foi calculada conforme as 

Equações 38 e 39. 

 (1ª lei da termodinâmica)         η =  100×
+
⋅

⋅
⋅

PCIm

PQ

c

eletagua      

 (38) 

 

(2ª lei da termodinâmica)             η = 100×
+∆

φ

ψ

PCIm

P

c

eletagua
     (39) 

       

 

4.7.9 -  Processamento dos dados 

 

Para realização do processamento dos dados, bem como levantamento dos gráficos, 

foram utilizados os software MS Excel® e Origin versão 8.0, de modo a agilizar os cálculos, 

organizar os dados e  automatizar o processo de execução. 
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Capítulo 5 -  Resultados e discussão 

 

5.1 -  Introdução 

 

Os resultados foram obtidos a partir dos ensaios (em vazio e com carga) realizados no 

Laboratório de Energia da UFRN. 

 

 

5.2 -  Resultados obtidos 

 

 

5.2.1 -  Vazão de gás e  água de resfriamento 

 

Os valores das vazões calculadas foram registrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Registro de vazões 

Vazão (kg/s) 167°C 190°C 200°C Condições 

GLP (
gm& ) 1,01E-4 1,05E-4 1,07E-4 Regime 

permanente água ( am& ) 0,063 0,082 0,068 

 

 

 

5.2.2 -   Temperaturas medidas  

 

Como dito anteriormente, depois de iniciado o ensaio, o acompanhamento das 

temperaturas foi realizado através do sistema de coleta de dados, com o objetivo de verificar o 

momento exato em que o sistema entraria no regime permanente, ou seja, momento em que a 

temperatura não mais sofria alterações. O início do regime permanente ocorreu após 15 minutos a 

uma temperatura de 167 °C, correspondendo a um gradiente térmico de 117,8 ºC. Após iniciado o 

regime permanente, conforme ilustrado na Figura 22, foram iniciadas as medições. 
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Figura 22.  Gráfico dos transientes de temperaturas do microgerador na temperatura máxima de 167 ºC. 

 

Com o objetivo de elevar o gradiente térmico, e consequentemente a eficiência do 

microgerador, foram realizados 02 (dois) ajustes a fim de melhorar a troca térmica.  O primeiro 

ajuste foi a redução da espessura da superfície quente na região de fixação dos termogeradores, 

através de usinagem realizada no Laboratório de Mecânica da UFRN. O segundo ajuste foi a 

diminuição da altura da superfície quente para a superfície superior do queimador em 1,0 mm, 

ajustando-se os parafusos de fixação do módulo e usinagem das porcas. 

 

Após os ajustes, foi iniciado um novo teste. Depois de 14 minutos, o sistema entrou 

em regime permanente na temperatura de 190 ºC, tendo sido obtido um gradiente térmico de 138 

ºC, conforme pode ser observado na Figura 23.  Foram realizadas medições de corrente e tensão. 

 

No terceiro ensaio, foi aumentada a vazão de combustível para a condição máxima, o 

sistema chegou ao regime permanente após 15 minutos na temperatura máxima de 200 ºC, 

correspondendo a um gradiente de 148 ºC, conforme pode ser observado na Figura 24, também 

foram realizadas medições de corrente e tensão. 
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Os gráficos das Figuras 23 e 24, indicam a elevação da temperatura até atingirem o 

regime permanente correspondente.  

 
Figura 23.  Gráfico dos transientes de temperaturas do microgerador na temperatura máxima de 190 ºC. 

 

Figura 24.  Gráfico dos transientes de temperaturas do microgerador na temperatura máxima de 200 °C. 
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5.2.3  Comportamento do módulo termoelétrico 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos com o módulo termoelétrico, 

operando nas seguintes condições: sem carga e com carga, após atingir o estado estacionário. São 

apresentados os resultados obtidos nos três ensaios.  

 

A partir dos ensaios realizados no microgerador termoelétrico a gás, obtivemos os 

resultados indicados na Tabela 3 e na Tabela 4. 

 

              Tabela 3 - Condições experimentais utilizados nos ensaios realizados 

Parâmetro 

Ensaio 1 

Tmáx = 167°C  

∆T=117 ºC 

Ensaio 2 

Tmáx =190°C 

 ∆T=138 ºC 

Ensaio 3 

Tmáx = 200°C 

∆T=148 ºC 

Vazão do gás GLP (kg/s) 0,000107 0,000105 0,000101 

Vazão da água (kg/s) 0,063 0,082 0,068 

Vazão dos gases de combustão (kg/s) 0,000116 0,000120 0,000123 

Temp. ambiente (°C) 28,0 28,0 28,0 

Pressão GLP (kPa) 200,0 200,0 200,0 

Pressão do gás combustível no queimador (kPa) 2,8 2,8 2,8 

Temp. fonte quente (°C) 167,0 190,0 200,0 

Temp. fonte fria (°C) 49,2 51,7 52,2 

Temp. entrada água (°C) 29,2 29,0 29,7 

Temperatura de saída água (°C) 33,7 33,4 35,1 
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    Tabela 4.  Desempenho do módulo termoelétrico 

Principais resultados T=167 ºC T=190 ºC T=200 ºC 

Tensão do módulo sem carga (V)     9,10  11,18  11,69  

Tensão média do módulo com carga 100% (V)     1,30    1,83    2,02  

Corrente média do módulo carga 100% (A)     1,12   1,23    1,43  

Potência elétrica máxima do módulo (W)     9,70  12,70  14,70  

Eficiência elétrica (%)     0,19    0,26    0,31  

Eficiência térmica (%)  23,80 30,90  33,20 

Eficiência global (%)  23,99 31,16 33,51 

 
 
 
A Tabela 5 apresenta os resultados das eficiências térmica, elétrica e global do sistema de 

termogeração, considerando a 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica. 

 
 
                       Tabela 5.  Resultados das eficiências energética e exergética 

Eficiências (%) η  (primeira lei) ϕ (segunda lei) 

 

Térmica total 

Ensaio 1 

23,87 

Ensaio 2 

30,92 

Ensaio 3 

33,24 

Ensaio 1 

0,25 

Ensaio 2 

0,28 

Ensaio 3 

0,42 

Elétrica total 0,19 0,26 0,31 0,17 0,23 0,28 

Global 23,99 31,16 33,51 0,43 0,51 0,70 

 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 5, observa-se um aumento de 

aproximadamente 38,5% na eficiência global da 2ª Lei (exergia) e de 28,4% na eficiência global 

da 1ª Lei, quando se compara o ensaio 3 com ensaio 1. Isto demonstra que as modificações 

realizadas (redução da espessura e altura da superfície quente), com o objetivo de aumentar o 

fluxo térmico, foram satisfatórias. 
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Os gráficos das Figuras 25, 26 e 27, indicam o comportamento da eficiência térmica e 

elétrica considerando a 1ª e 2ª lei da termodinâmica. Foi observado que ambas as eficiências 

aumentaram com a elevação do gradiente térmico, demonstrando a relação direta da eficiência do 

sistema com a diferença de temperatura entre as superfícies quente e fria. 

 

Figura 25.  Gráfico da eficiência térmica para a 1ª lei da termodinâmica. 

 

 

Figura 26.  Gráfico da eficiência térmica para a 2ª lei da termodinâmica. 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                   Capítulo 5: Resultados e discussões 

Sandro Ricardo Alves Farias  84 

 

Figura 27.  Gráfico da eficiência elétrica (1ª e 2ª lei). 

 

A eficiência global do sistema aumentou com a elevação do gradiente térmico, 

demonstrando a relação direta da eficiência do sistema com a diferença de temperatura entre as 

superfícies quente e fria e com o aumento do fluxo térmico na superfície quente, conforme pode 

ser observado nas Figuras 28 e 29. 

 

A potência gerada pelo módulo se mostrou compatível com a fornecida pelo 

fabricante. O módulo termoelétrico apresentou eficiência energética global razoável, conforme 

pode ser observado na Figura 28. Estando também compatível com o valor médio fornecido pelo 

fabricante. 

 

De acordo com  ARAÚJO (2005), foi obtido um rendimento energético de cerca de 

26% para um módulo termoelétrico similar,  porém a fonte térmica do sistema apresentava 

temperatura mais baixa.  
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Figura 28.  Gráfico da eficiência global para a 1ª lei da termodinâmica. 

 

 
Figura 29.  Gráfico da eficiência global para a 2ª lei da termodinâmica. 
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Capítulo 6 -  Conclusões 
 

 

O protótipo desenvolvido, como também a metodologia de ensaio adotada, atenderam 

satisfatoriamente aos objetivos propostos, possibilitando a obtenção de resultados conclusivos a 

cerca do desempenho do experimento: 

 

Os resultados obtidos são compatíveis com aqueles apresentados na literatura e pelo 

fabricante dos módulos semicondutivos TEG; 

 

A eficiência global do sistema poderia ser aumentada melhorando-se o isolamento 

térmico do protótipo e reduzindo-se a resistência condutiva da placa de aquecimento irradiante, 

através da redução da espessura na zona de contato com os módulos termoelétricos; 

 

Os resultados mostram que ambas as eficiências, energética e exergética, crescem 

com o aumento da temperatura da fonte quente do módulo termoelétrico, já que a capacidade 

calorífica do combustível está sendo melhor aproveitada pelo sistema, possibilitando maior 

geração de potência elétrica. O fabricante recomenda uma diferença térmica máxima de 200 ºC 

entre as faces quente e fria; 

 

A economicidade do protótipo é obtida com o ajuste da mistura ar/combustível nos 

níveis de fogo alto e fogo baixo do controlador de temperatura da fonte quente. A estratégia de 

controle proporcional adotada foi satisfatória para a regulagem da temperatura da fonte quente 

através do forno infravermelho.  

 

O aumento ou diminuição da tensão de fixação dos módulos TEG poderá influenciar 

no aproveitamento da conversão de energia, sendo ainda objeto de investigação. 

 

A área efetiva de aproveitamento térmico não foi uilizada na sua totalidade, 

implicando em uma menor geração de potencia elétrica, ou seja, o numero de módulos poderia 

ser dobrado para a área aquecida 
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Propõem-se, como sugestões para trabalhos futuros, os seguintes itens: 

 

A diferença de temperatura submetida aos módulos TEG foi de 150 ºC, reduzindo 

também a potência elétrica gerada. O projeto pode ser melhorado para reduzir a resistência de 

condutividade da placa receptora de irradiação do queimador infravermelho, possibilitando 

alcançar o gradiente máximo de 250 ºC especificado pelo fabricante. 

 

O redimensionamento do gerador termoelétrico, a melhoria do trocador de calor e da 

fixação dos módulos conduzirão a um aumento de eficiência. Como sugestão, os seguintes 

parâmetros podem ser avaliados: 

 

- Redução da espessura da chapa onde são fixados os termogeradores, objetivando 

aumentar a eficiência da troca térmica; 

 

- Redução da distância da superfície superior do queimador para a superfície 

quente; 

 

- Redução da área da superfície aquecida (aonde estão fixados os TEG´s), 

contribuindo dessa forma para a diminuição das perdas térmicas. 

 

Aumentar a quantidade de módulos HZ-2 associados em série, o que poderá  trazer 

melhor aproveitamento da área das fontes quente e fria, aumento da voltagem gerada e, 

conseqüentemente, um ganho de eficiência do sistema. 
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Anexo A – fabricantes de módulos termoelétricos 

-Global Thermoelectric 

Empresa canadense, está utilizando os geradores termoelétricos em sistemas de 

proteção catódica e na industria off-shore (GLOBAL THERMOELETRIC, 2009) 

- Varmaraf  

Empresa Islandense, está utilizando os geradores termoelétricos, em regiões onde há 

fonte de calor geotérmica e temperaturas ambientes muito baixas inclusive com neve (SANTOS, 

2009). 

- Cold Power Company 

Empresa texana, desenvolveu um gerador elétrico baseado no funcionamento 

termoelétrico, com capacidade de alimentar uma pequena casa americana de 5 kW (SANTOS, 

2009). 

- Taihuaxing Trading/Thermonamic Electronics, Xiamen China 

Fabricante de módulols termoelétricos localizada na china (Air-Conditioning and 

Refrigeration Technology Institute, inc, 2007) 
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Anexo B – Dados pesquisados 

 

- Calor específico da água (INCROPERA e WITT, 2003) 

Cp = 1,0 [kj/kgºC] 

 

- Poder calorífico Inferior (PCI) do GLP,  (LIQUIGAS, 2009). 

PCI  =  46398  [kJ/kg]   

 

- Densidade da água  (INCROPERA e WITT, 2003) 

1
2

=OHρ 000 [kg/m3] 

 

- Unidades 

1kw = 0,2390 kcal/s 

1 kj = 0,000277 kw.h 

1 kcal = 4,18 kj 
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Anexo C - Aplicações 

 
 
a)  Geradores termoelétricos e calor residual 

A fábrica de autmóveis de luxo BMW, apresenta seu projeto para aproveitamento de 

enenergia, a partir do calor disperdiçado no motor do carro. A concepção do gerador 

termoelétrico é aproveitar o calor residual dos gases de escape do motor para gerar eletricidade a 

ser aproveitada em diversos componentes incluindo a bateria (Snyder, 2008). 

 

 
Figura 1.  Projeto proposto pela BMW para aplicação de termogeração em 
automóveis. Modelo BMW série 5, ano 2011, 3.0 litros, gasolina (EERE,2009) 

 

Os esforços estão em curso a demonstrar a recuperação do calor residual automóveis, 

ainda relativamente ineficiente os termogeradores  pode ser competitivo para uso com fontes de 

calor residual (por exemplo, escape automóveis). O termogerador irá extrair calor residual , 

provenientes do escape que vai entregar energia elétrica DC para recarregar a bateria. Ao reduzir 

ou mesmo eliminar a necessidade do alternador, a carga sobre o motor é reduzida, assim, 

melhorar o rendimento do combustível.  

Em vez de recuperação de calor residual, pode ser aplicado com grandes vantagem 

em sistema de co-geração recuperando trabalho útil desperdiçada em calor. Muitas vezes um 

elevado conteúdo energético de combustível com uma elevada temperatura de chama (como o 

gás natural) é utilizado para aquecimento (por exemplo: casa aquecimento ou água quente). 
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 Em aplicações tais como co-geração, aplicações residenciais e recuperação calor em 

automóveis, são três exemplos em que "pequenos" sistemas poderiam ter um impacto sobre o 

consumo da energia mundial se for aplicado sobre uma grande escala. 

 

b)  Geradores termoelétricos - Poder de calor residual 

Um gerador termoelétrico para fogão a lenha (HI-Z TECHNOLOGY, 2002), foi 

desenvolvido na Hi-Z Technology, Inc. O protótipo mostrado na Figura 3, é colocado na saída de 

gases do fogão, com diâmetro de 5”. O gerador contém 2 módulos HZ-14 e fornece 20 W a uma 

rede de 12 a 14 Vcc. 

  

Figura 2: Gerador termoelétrico para forno de lenha 
                                                 Fonte: HI-Z TECHNOLOGY, 2002. 

A tensão de saída dos módulos é convertida de 12 a 14 Vcc por um conversor cc-cc.  

A potência produzida pelo gerador pode ser usada diretamente ou pode ser usada para recarregar 

uma bateria para uso posterior no aumento do consumo. 
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c)  Gerador termoelétrico no Espaço 

Geradores termoelétricos são utilizados em missões para exploração espacial. 

Particularmente para além do planeta Marte, a luz do sol é demasiadamente fraca inviabilizando o 

uso de painéis solares na nave espacial. Em vez disso, a energia elétrica é fornecida através da 

conversão de calor em eletricidade, utilizando termogeradores. Geradores termoelétricos têm sido 

utilizados pela NASA em uma variedade de missões, como a Apollo, Pioneer, Viking, Voyager, 

Galileo e Cassini. Sem partes móveis, as fontes de energia para a Voyager estão ainda 

operacionais, permitindo que a nave espacial envie dados para estudos científicos após mais de 

25 anos de operação. 

 


